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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم به سره سرھم 
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  ملک الشعراء         
  "اسير"استاد محمد نسيم  
              ٢٠١۴  اپريل٢٩        

  !!! مرگ بر کودتاچیکودتایِ 
کودتا کرد ) ظاھرشاه و داوود خان(پرورندگان خودجنرال عبدالقادر که دو بار در برابر 

و اولين ابالغيۀ مصيبتبارھفت ثور را از ورای رسانه ھا به سمع ما و جھانيان رسانيد، با 

 کرد، اخيراً  استفاده از شرايط اخير، با آرامش جسمی و روحی در افغانستان زندگی می

شراطالعيه ای، مرگش را جھان پر از کودتا را ترک گفت و دولت افغانستان ھم با ن

، در برابر ملت )؟( بزرگ  خواند و فراموش کرد که اين ضايعۀ بزرگه ای،ضايع

دولت . شد بود و محاکمه می افغانستان مسؤوليت بزرگتر دارد و بايد جوابگو می

کشد با دستپاچگی او را نيز مانند ديگر  مصلحتگرای کرزی که نفسھای اخير خود را می

ثرانگيز خواند و فراموش کرد که اکثريت قاطع أ و مرگش را تجنگساالران، برائت داد

شعری . مردم از کودتاھائی که قادر در آن سھم داشت، درد و داغ فراوان در دل دارند

  :     کنم  ين مورد تقديم دوستان میادر

  نسب  بد نھاد وـگــــــــــاالنِ س      بدطلب جاھــــــالن جاھی ازعمج

   دون کردند دشمنان بـر تـکــيه       برون کردند خود  حــد  از قدم 

  ت خامھمّ  و دين شان سست بود      قيام و انقالب  شـــور و ربا شــ

  ا کردند جف و دغــلــبــازی بـــا       ودتا کردندــ، ک سه دزدبـــــا دو

  ھـــــم مذلت آوردند بـــدعــت و       آوردنـــد ـتريّ ـربـبـ و وحشت 

  دادند  را اثراسوس جـ و خـــاد       دادند ا شـــراره در را بــرشـــھ

  جاسوسی ارـروف ک مص "هھم      "جاسوسی ارـــروزگد ش گــــرم 
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  بود نجيب حاضر و امين م ــــھ      بود) ادرق(يام،  ق ـام ـــــــــپيشگ

  مردودبه ببرک  ــرـوکــ نـگــاه        داوودــون سرسپردۀـاه چـــــگــ

  رقصيد ميباز است وـــــرھميخ      برقصيد ميساز آھنگ  رـــھ ه بـ

  ه به آن آميخت گــو  اين  گاه با      ون مردم ريختـخ کودتا کرد و

  حــل گرديد بين تيزآب رفــت و      ل گرديدـــــــارمکـ  دست آلـــــۀ

   ويران شد بود کار در رچه       ھــپريشان شد او ــار کــوطـــن از

  خواھد نميگو و ت ـگف او رگ م

  خواھد نميھو  و ھای و ريه گـــ

  

  

 )ع٢٠١۴  اپريل٢۶ــ فرانکفورت، ) اسير(نسيم . م(

 


