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بدین بوم وبر زنده یک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

تن به کشتن دهیم        از آن به که کشور به دشمن دهیم به سر ه سرهم   
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 Political سیاسی

 

 ملک الشعراء        

 "اسیر"استاد محمد نسیم 

 ۳۱1۲نومبر  ۳۲     

 

 !شیاطین هلعنت ب   
 

شاید ترس از  ـعدادی از سروده های خود را نسبت به دلیلی ـتً اً اتفاق افتاده است، که یکی یا بعض

به دست نشر نمیگذارم، که اتفاقا تعدادی ازین  ــ یها، یا حیا در برابر بیحیائیهابدبینیها و بدگوئ

دل به دریا زده، لعنت به شیطان فرستاده، سروده ای امروز . سروده ها در لست اشعارم دیده میشود

 :  ن عنوان با پیشگفتار تقدیم میکنمرا به همی

که سنگ بنای  ،حوادث خونینی گردیده وطن عزیز ما افغانستان، از سه و نیم دهه بدین سو، در گیر

وقت و اولین آن از کودتای هفت ثور به مددگاری و همکاری جهانخواران اتحاد جماهیر شوروی 

، گذاشته شد و پیوسته به آن، بی نظمی گروپهای تنظیمی و خلقی و پرچمی گوشه نوکران حلقه ب

 : و بی پیلوت امریکا  تا امروز ادامه دارد 2۳کل و کوری به نام طالب و بعد، طیارات بی

 

 دین، لعنت به این بی مایگــــــــاِن مفسِد رنج آفرین لعنت      که مردم را به نام دین، نموده ضد

 جمع سراپا هرزه،  چون دزدان دریائی      که در چور وطــــن  باال  نموده آستین، لعنت اینبه 

 گوش  و سگ روس لعین لعنت دراز جان و دل نفرین      غالم حلقه هفت ثور، به نوکرمشربان 

 حفیظ هللا امین لعنت به نور تره و کــــــارمل، نجیب خاد و بریالی      به احمق کشتمند و هـــــم

 افغانزمین، لعنت رگردیده د چه شور و شر، روابه تزویری که شیخ و مفتی  و مال به پا کرده      

 به  ویرانکــــــــاری  و دولتمداریهای تنظیمی      چنان نفرین به نامشان  فــرستادم، چنین لعنت

 آدمکشان و قاتلین، لعنت ،هستند هــر یکیبه ربـــانی  و سیــاف و مـــزاری و مجــّددی      که 

 بر گلبدین لعنت همفهیــــم، هریک      هــــزاران لعنت حق باد و  وبه عبدهللا و گیالنی، خلیلی  

 محقــق، دوستــم  با محسنی،  هستند ملعـونین      که با تزویر، بر سجـّاده  میمانند  جبین، لعنت

 امیرالمومنین، لعنت ،صد بی دانشی کـردند بهکـوری را      کل و کوری به نام طالبان، معیوب 
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 کنون افغان ستان  را دستگـاِه  مفسدان خوانند      به کــــــرزی، رهنما و پیشوای مفسدین لعنت

 نه تنها زاسمان ریزد به ایشان کلفت  و نفرت      نثار شان بود، از مـــردم  روی  زمین، لعنت

 میکند، دیدی      چنان که بارهــــــا گفتی به شیطان لعین لعنت کی آخر اثر این طعن و لعن" اسیر"

 از دست ما کاری به این آدمکشان ناید "اسیر"

 فقط تنها که بفرستی، همین لعنت، همین لعنت

 

 

 

(ع۳۱1۲جنوری11ــ فرانکفورت، « اسیر» نسیم . م)  

 


