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 Political سیاسی
 

 ملک الشعراء        

 "اسیر"استاد محمد نسیم 
 ۴۱1۲ دسمبر ۱1       
      

   

 !!!خوان یغما 
 

اعالن  افغانستان را جنگی خود دروظیفۀ  «؟» موفقانۀ، اختتام پیوسته به آن ناتو امریکا و امروز

چه  مادر، چرا آمدند و از که این دایه های مهربان تر ،ال نزد همه باقی مانداما این سؤ .کردند

 افغانستان عزیز، تاریخ درگردند؟؟؟ می خرسند بر که راضی و ،انجام دادندای را موفقانه  کار

 تسلط بر غرضه شوروی با قشون خون آشام ب پنج سال پیش، اتحاد سی و .شودمی تکرار

 پا مردانه، نامعنوی ما ، مادی وویرانیهای بنیادی ، پس ازال بعد، اما ده سافغانستان هجوم آورد

با همان شیوه پس  نیز ناتو ریکا واینک قشون ام .تنها گذاشت گواررا با حوادث نا ما و فراره ب

گوشه به  هر های تروریستی درکه جنگ حالی ، دربی گناهانکشتارهای ظالمانه  و اهیویران از

 .بندندمی خت سفرر، شدت ادامه دارد

 ، ازه دست نشر سپرده شدهمان فرصت ب درسروده ای داشتم که ، ج قشون سرخخروهنگام 

 نموده وخاطره  ، تکرارتاریخ خواهم با تکرار، میمیخورد سر نیزی کنون شرایط  بانجا که آ

   . مدوستان بگذران نظر ازحسن  تکرار ، چوندیگر ربایکش گفتار پیش باسروده را 

 ، یکمجاهد وطن و ، مردم سلحشورشوروی وقت آشام ، اتحاد جماهیرخون  با خروج عساکر

قشون . ددما مسلط گر اکراه بر و اند با جبرهیچ قدرتی نمیتوکه  ،ندبه جهان نشان داد دیگر بار

 از و زده سرزمین دلیران را ترک گفتندخجالت نده ودولت شوراها سرافگ شکست ناپذیرسرخ 

 این شعر .های جبران ناپذیر، چیزی باقی نماندندویرانی وطنفروشان هرزه  و تعدادی از جز خود

ه که اینک ب ،بودسپرده شده  دست نشره ب و دهورس عیسوی 1191 فبروری درهمان مناسبت ه ب

 :گرددتقدیم دوستداران وطن می دیگر بار یک، سیاه ن روزآ بود ازسبت یادمنا

  

 رفتی ردی و، دوباال کپریشانحالی ما را      رفتی ردی وما ظلم بیجا ک رب !تم بنیادس

 رفتی و کردی زااف دوزخ آتش و، چبهشت ما     راکتها  ب وا بمب ا طیاره وب تانک و و ه توپب

 رفتی یغما کردی و ما را خوان ملک ،دزدان چو      بردی خوردی و ساختی و رانوی ، کشتی وزدی

http://www.afgazad.com/


www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴ 

 رفتی ردی وویدا کظلم ه وروشن  یجفا      تو ، داد ازدبرهم خور وت ، ازبساط هستی ما

 رفتی پیما کردی و باده ،روهی را به َدورتگ      عیش رایج شد فساد و زمب شراب آوردی و

 رفتی کردی وپا  و سر بیرا انه ها خ، به تفتین      ، بنای فتنه بنهادیو نمامی به جاسوسی 

 رفتی وکردی  پاتی را، سخت بی ساس دوسا      همنوائی بود و  یتدوس شعار  ،تو شعار

 رفتی صحرا کردی و و کوه راغ و باغ و دگرگون      ِده آتش سوزنده باریدی ریه وق و هربه ش

 رفتی و کردیوا رس ریشه ، عجب ازرارسوا  دو      یکرد بس هنگامه هامارکس م ه ن ونام لینه ب

 رفتی معما کردی و حل، خویشتن مبه زع      ندیمردم بیچاره افگ ارب و کار ره برــگ

 ، آزاده مردم راآزادی سخن صلح و زدی از

 رفتی ردی وها کتعب محصور درد و "اسیر"
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