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  !!!حکمتيار باز
 ــستان آزاد افغان"سايت محبوب  در ٢٠١١ری جنو١٤ ۀانتشاريافتآقای عبقری   شعرۀمطالع

اشعارم انداخت  که  به همين  ، مرا به ياد تعدادی از»پيام حکمتيار«  بنام"آزاد افغانستان
، درست گفته ترس يد ازئبگو اگر«يلی ، اما به دالنوشته شدهمقاطع  مختلف زمانی  آدرس در

 ديده ها در، می رود خود را دوباره  آزمودهۀازانجا که اين سرم ، امانرسيده است به نشر» يدآ
  :م کن می ادب و  از همان اشعار را تقديم دوستداران شعرمن نيز پناه خدا گفته يکی، بزند

  

   و نکبتبار می آيد ناميمون، چه آيد رــــــــاز  حکمتيار می آيد      اگــــــ، اينک  بهمی گويند
   می آيد کشتاریِ ــــ ِپ می آيد، آزار  یِ ــــــ، اگر آيد      پز نمی آيدـــــــبه رفع  درد  ما هرگ

   گلزار می آيدباز درار راه  مردم  ـــــ چو خ    رمن گل را ــرمن خــگلزار وطن برچيد خ ز
  می آيد ينجا مار ، ازميخيزد رگ ــگ ازانجا  ميهن       ويرانیأ منش ران،ـــــــز پاکستان و اي

  می آيد بازار  سر ردمـــنظردارد      که چون مکارگان ه که اين ظالم چه بازی در که ميداند
  می آيد  خونخوار بسی ، آيد کرده گردا ناــا ايران      خــبه بند و بست پنهانی به پاکستان و ب

  می آيد پيکرش خونبار ان ميهن سخت  خونينست      که ديدم سيل خون ازـکه زخم ج نميداند
  می آيد مارــچنين مع» پی تعميراين ويران«کابل را      شهر اک نيستی کرده برابر ــــــبه خ
  می آيدای  دردمندان، باز آتشبار  ذرـــــــــ دارد      حرس کیــــسوز و آه  آتشبار مردم  ت ز

  می آيد همان دستار اتل با همان ريش وـای دل      که ق ورـفريب وعده های بی اساس او مخ
  می آيد  همين مقدار کاری دل ــــی نميداند      ازين تاريکه ويرانخان ، غارت  و قتل از بغير

  ويند  حکمتيار می آيدـــ گ  که  می ری مالمت می کنی اما      نمی بينیـــــــمرا از گفتن شع
  چشمش از پنهان شو سفتی برو اين گفته را" اسير"
  می آيدرنه بر سرت  با  تور و با  تلوارـــــــــــوگ


