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 !!وطن مصیبتبار روز هشت ثور، دو هفت و

ست، متأسفانه لکه های  تاریخ وطن عزیز، که مایۀ سرافرازیدر صفحات درخشان و افتخارآفرین 

ه ، خاطرها را سیاه و مکدر میسازد؛ بهانآ تاریک و شرماگینی هم وجود دارند، که یادآوری از

 ریزی وخون خصوص در چهل سال اخیر، از کودتای ثور، تهاجم اتحاد شوروی با قشون خون آشام،

شاید بالهای دیگر،  اینک داعش و دیش طالبان و القاعده وهای تنظیمی، امارت سیاه انخانه جنگی

که  به آرزوی این گذارند ومی را پشت سر ناگواری تلخ و روز مردم غیور و صبور ما، شب و

فجایع  دوستان کثیری چون من که با من و .کاری بکند، روزشماری دارند غیب برون آید و دستی از

ب با مصائهمان شروع تا کنون کوشیده ایم خود را  ایم، ازکرده  ه پا زندگیب چهل سال اخیر، پا

، روزهای زمانی درین برهۀ .ن انگشت انتقاد بگذاریمآموقع بره ب مردم شریک دانسته و پایان ناپذیر

ساخته  درخشان تاریخ ما را لکه دار مصیبت بارترین روزهائی اند، که صفحاتهشت ثور،  هفت و

دست نشر سپرده شده ه ب ی دارم که باربارسروده هائروز،  بیح این دوتق همین مناسبت دره ب اند و

 :گذرانمتان می نظر حسن از چون تکراررا  دوتا از جمله،اینک  است و

        

 :هفت ثور

 جهان خم کرد ، درن بودجها سری که فخر      کرد« پرچم» رـــ، هرکه فکخدا خراب کند

 حکم کرد، م  ثباتی نداشت که  یبه کـــــرسی      ود راانه تکیه زد، خــــــبازوی بیگ زوره ب

 را جهنم کرد ق ــــــــــــخل  آرزوی  بهشت      لق به بنیاد خلق آتش زدـــــــــــــــــنام خه ب

 کرد« اسلم»بلند " ما"ندای بندگــــــــــــــی       داد «قادر»بدست،  "ما"ری ـــــــبرات نوک

 ، نامنظم کردنظام ملک بهـــــــــــــم ریخت      سعایت ماند به جاسوسی و  ارــــــــک بنای 

 مقدم کرد ی مات اوــــــــــــــــــپ پیاده را ز      میدان بسته رخ شاه را ب اسپ  و  لــبه پی
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 ه را مکرم کردـــــــــبی مای سفله و سفیه و      شد رـــــــــــــــمحترم موخ و مقتدر جلیل و

 ، مبهم کردنشست رـــــــزبان گ به  تکلمی       نقشش ریخت ،نقش بست ی به لب ارــتبسم

 را نتوان با تالش آدم کرد وــــــــــــــدی که       ال است پنجه نرم کنیــــــخاد مح به عضو

 ماتم کرد تیره بباید نشست و اک ــــــــبه خ      ، مقام زاغان شدبساط گـــــــــــــلشن  میهن

 الحاد را مسلم کرد  رـــــــــــــلشک  شکست      عرش مجیده ا بـتکبیره رسیده نعـــــــــــرۀ

 شایدبیگـــــــــــانگان نمی ز شکوه  «اسیر»

 پرچم کرد ، خلق کرد وه مارد بــهرانچه ک

  

 

 (ع، بن المان1991سپتمبر« اسیر»نسیم . م)

 

 هشت ثور

 منظم کردگــــــــــــــــروه بی سر، تنظیم نا      پرچم کرد ق وحزب خل شقاوتی که پس از

 وی به جنس آدم کردــــــــندیده باشی که دی      ی شان بود آنچنان که مپرسدرنده خــــــوئ

 اعظم کرد دگری کسب صدر رج به اخذ و      ی ریاست راـبرد یکی چوک  دعهــــــــبه خ  

 به آدمکشان پرچم کرد  نیاز رــــــــــــــدگـ      بست چشم امید ی به جمعیت خلقــــــــــیک

 تکـیه به جمعیت گلمجم کرد الش وــــــــــت      دگر  ،ب  خالد ولیدلـقـ  ۀفـــــــــــــــــبه تح

 ظلم پیهم کرد و چور ر، ـــسه معامله گ دو     ای نجات ـــــــــ، فرشته هبه نام پاک مجاهد

 ر، رم کردـهمدگ ز برادر که  به شیوه ای       جنگه م زدند بـــالفـت به و  اساس وحدت

 ، جهنم کردوطـــــــن  که  بود بهشت برین     دست دوزخیان  شد ز  فساد چنان و  رـــشـ

 واجب الذم کرد ، کارخدا الف امـرـــــــــخ      نام خدای ی که زیره جائــــــرسـید فــتـنه ب

 ، لیکنیک بجـا بود رـه ز وه شک «اسیر»

 اعظم کرد ه صدرــــــ، آنچیاد کس نرود ز

 

 

 (، فرانکفورتع ۷۱1۷اپریل  ۷1 «اسیر»نسیم  .م)

 

 


