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  !!!نويسندبخون ميبليان کا

 انتشاريافتۀ، "نستاناآزاد افغ افغانستان آزاد ــ" مبارز پورتال مضمونی به عنوان با� در مطالعۀ

لم ا متأثر و متأمر ا، عميقداد سخن داده اند، که دران نورانیداد به قلم زنده ياد  2012 اکتوبر 23
 عزيزبه کابل  2004سال  در، سال فرقت يک ست وبي سفری که بعد از ، دربه ياد دارم. ساخت

، يافتهبا مطالب انتشار ان بدست بياورم ونشريه ھای روز کابل را تا حد تو ، ت<ش ميکردمداشتم
بود  »روزگاران«خواندنی يکی ھم جريدۀ  جمله نشريه ھای وزين و از .خود را مصروف بسازم

به آن روبرو  يک که ھرکابل را  ن نشستۀ، درد دل مردم به خوحواندنی لبمطا ديگرکه ضمن 
طريق اين سايت  ست که از جای ُخرسندی. سپردمي ين عنوان به دست نشرا زير، شده اند
چرخی توسط جوان  به �ی خاطرات زندان پل � در پرچم جنايات خلق و يک بخش از آزادگان

ينک ا گرديده است و ءافشا ،توخیجان شان رحيمه  محترمۀتوخی و خانم  مبارز آقای کبير
اميدوارم اين سلسله ادامه پيدا کند و  .نظيمی ھم ازين طريق برم< ميگرددفجايع ت بخشی از

 ، روشناستمردم صبور کابل گذشته  ھا برسانی و اس<می که در دوران تنظيماعمال غير ان

، به تأئيد سروده ام "کابل خون آلود"ھمان دوران زير نام  ھم شعری را که در اينک من .دگرد
    : کنم ده ياد نورانی تقديم دوستان ميزن نوشتۀ

  خون آلودکابل 

ميريزدھان سقف و ستون ــــــــبی گن رس رب       ميريزد، خون ابل ويران شدهــــــــــک در ازب  

ميريزدجنون  ری جھل وـــــــنگھرطرف مي       ست نیدھشت فگ گذری وحشت وجا ميھرک  

ميريزدبه شگون  ون برادرــــــــخ ،ريکیھـ       ت بدريدوّ ان اخبـــــريــــــداد گــــجنگ اضــ  

ميريزدکنون   فتنه  ،ورده ست بھمـــــنظم خ       ، مگرمـــــــــــــــاقيم درين نظوف دارما به پـن  
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ميريزدبرون  دازه ان ز  دادو بي ج ـــــــــــرن       ست به بادردم ھمه رفته رمن ھستی مـــــــخَ   

ميريزدعيون  ز قلوب و فـــرت زن و بُغض        چيده نشد وطن ــداوت زــعــــ دامن جنگ و  

ميريزدچون  چه و  ،لئيمان کــريمان ز بـــر       »، شده ُخردان سا�ران زمانهـــــبزرگ رب«   

ميريزدفسون  و رعملش مکـ ھر که از  بس       ه شريعت نرودب ــريقـت ـــــــھنگ طــــپيشا  

ميريزدون ــــــــــــمژه خ ازد ما به ريا رشم       رکه بيرون آمدـــــــمعـــ ن ازي  ودهدامن آلـــ  

ميريزدکه خون ھمه چون  امروز  ر،ـبنگــــ       زدعنايت مي و  طـفل از دم  رــــھـظ شواعـ  

ميريزددشمن دون   ـدحـــــــــقـــ در ا باده ھ       ح نرفتـــــــــــــــصل ر مائدۀا ما به سآنکه ب  

  »اسير« ار نينديشدک  مصلحت رــــاگــــ اري

  ميريزدرون بيرون و د د زــــاخ اميــــــــکـــ

  

  

  ) م1993دسمبر ،بن المان ــ »اسير«نسيم  .م( 

  

  

 

 


