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 22/12/2112 نسیم اسیر. م
 ای افغان ها در هجرتملک الشعر   

 

 ورطه طوفان !!
 با تجاوز قشون سرخ شوروی به افغانستان

 
، زمینه را چنان مساعد «ها پرچمی ها و خلقی» کریملنگوشان ه حلقه ب وابستگی برده وار و کودتای منحوس ثور

 زمین دلیران هجومسر با مدرن ترین سالح در عسکر بیست هزار صد و یک تا اتحاد شوروی وقت با بیش از ساخت
  د.حمایت بکن کش را نظام آدمخونین ترین  و بیاورد

می ، بی نظقشون شوروی بار ، خروج ذلتسقوط دولت الحادوجود بختی هایی بود که با بد این تحول منحوس سرآغاز
 . ادامه دارد طالبان تا امروز امارت فرهنگ ستیز ها و تنظیم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :حسن تقدیم می کنم حیث تکراره شعری دارم خطاب به شوروی وقت که ب
 

 ورطه طوفان !!
 

 گذاشتی "افغان" ۀــانـم خــریــح ا درــپ
  یران گذاشتی ـش ۀه بیشــدم بــ! ق هــروب

  چه ، بهروح ندانستهــچون طفل ساده ل
 وزان گذاشتیــش سـه را به آتـجـنـسرپ

 
 چسان ،هوا سوخته لهیب حرص و درای 

 روشان گذاشتیـــیل خـه سـدم بـــبیجا ق
 دالوران ارـــه دیـزدی ب ده سرـوانـناخ

 ان گذاشتیـمـهـم ه وـتـفـنامش دروغ گ
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 به جنگ صفا آمدی صلح وسرزمین  در
 دوران گذاشتی ۀــــه ساحـه بـیـسروی 

 دا چرا؟ـ! به کشتی ما نا خداــی خـای ب
 وفان گذاشتیـط ۀـــه ورطـرا بـچ لنگر

 
 تا ازیـت ه این ترکـه بـانـای آفت زم

 ، نه انسان گذاشتی اغ ماندهر و نی باغ 
 ی وقارـب مردود و با یک گروه ملحد و

 ام مسلمان گذاشتیـــــن و ام ـــدادی زم
 

 یـده دیانت چه می را فریب دین و ما
 رآن گذاشتیــق سر رـای بـــپدم که ــدی

 ، حیفلباس ان وـن ه وـخان شعار رـزی
 نی نان گذاشتی ه وـنه خان ه وـنی جام

 
   بلند رــکارگ و رـرود برزگــردی ســک

 نه دهقان گذاشتی و نی کارگر، نه کار
 ه داکترـر، نـنه شاع فقیه و م وـی عالـن

 نی سخن نه سخندان گذاشتی و نه شعر
 

 وفا بیش ازین مزن و دروغ مهرحرف 
 گذاشتی انـمـیـپ ی وـا شکستــد وفــعه

 ه سینه هاــبرت ـفـآتش ن م ریختی وــب
 بدخشان گذاشتی ان وــبامی و خ ـلـب در

 
 زابل بهم زدی کابل و هرات و و غور

 ران گذاشتیــــوی ها گذشتی و شهر از
 دورت نشانده ایــال کـهـا نـسینه ه در

 ان گذاشتیــوفـط ۀرارـا شـده هــدی در
 

 دان کارزارـــیـبه م ارـب ارـدم که بـــدی
 ذاشتیــدان گــیـم رده وـک رارــقصد ف

 شد «راسی» همه مردمقید مسکنت  در
 ی آن گذاشتیـ، نذاشتیـن گـه ایـظالم ن

 
 
 ، بن المانم1891اگست «اسیر» نسیم م.
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