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 27/22/2212                        نسیم اسیر م.
 ملک الشعرای افغان ها در هجرت

 

 ا !!ـمـغـوان یخـــ
 

 دیگر ، یکبارمجاهد وطن و ، مردم سلحشورشوروی وقت اتحاد جماهیرقشون سرخ خون آشام ،  با خروج عساکر
 ما مسلط گردد.  اکراه بر و اند با جبرتو هیچ قدرتی نمیبه جهان نشان داد که 

 زج خود از و ت زده سرزمین دلیران را ترک گفتخجال افکنده و دولت شوراها، سر قشون سرخ شکست ناپذیر
 درهمان مناسبت ه ب این شعر .جبران ناپذیر، چیزی باقی نماند ویرانی های ووطنفروشان هرزه  تعدادی از

 ،سیاه ن روزآ سبت یاد بود ازمناه که اینک بسپرده شده است  دست نشره ب و ده ورمیالدی س 1191 فبروری
 می گردد: تقدیم دوستداران وطن  دیگر بار یک

 
 

  

 1اح آمیز قشون سرخضشکست افت
 
 

 رفتی ردی وـما ظلم بیجــا کـــ رـم بنیاد ! ، بـســت
 رفتی ردی وـبــاال کـــ حالی مـا را ، دو پــریشان

 

 هات راک مب وبا ب ا طیاره وب بــه توپ وتانک و
 رفتی ـردی وـدوزخ آتش افــزا ک وـبهشت ما ، چ

 

 بردی وردی وـران ساختی وخـزدی ، کشتی ووی
 رفتی و ، ملک ما را خوان یغما کردی چودزدان

 

 وــت ، داد ازوردـم خـبره وتـــ ، ازبساط هستی ما
 رفتی ردی وـویدا کظــلـــــم هـــــ روشن و جفای

 

 ج شدـعیش رای فساد وزم بـــ شـــــراب آوردی و
 رفتی ردی وــ، باده پیما کروهی را به َدورتـــگ

 

 ای فتنه بنهادیـ، بنامیـمـاسوسی و نـــــه جــــــب
 رفتی پا کردی و و انه ها را بی سربه تفتین، خــ

 

 همنوائی بود دوســتـی و تـــو، شـــعـــار ارشــعــ
 رفتی اســـاس دوســـتی را، سخت بی پا کردی و

 

                                                           

 تذکر افغان جرمن آنالین: -1
و  رودهاح آمیز شان سشت افتضکست قشون سرخ شوروی و بازگد شاسیر چند روز قبل به مناسبت سالکراین شعر زیبا و میهنی جناب استاد محمد نسیم 

 1 .ارسال شده بود.  از تأخیر در نشر آن امید است معذت ما را بپذیرید
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 ِده آتش سوزنده باریدی ریه وقـــ و بـــــه شــهــر
 صحرا کردی ورفتی و کوه راغ و دگرگون، باغ و

 

 بس هنگامه ها کردیمارکس هـــــــم بنام لینین و
 رفتی وا کردی ورس ریشه عجب از، رسوا را دو

 

 مردم بیچاره افکندی اربــ و ـارکـــ گـــــره بـــــر
 رفتی کردی و یخویشتن، حل معمبـــــه زعــــم 

 

 ردم راـ، آزاده منــآزادی سخ و ح ــصل زدی از
 رفتی ها کـــردی و تعب محصور اسیر( درد و)

 
 اسیر(نسیم ) م.
 م1191فبروری11

 بن المان
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