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  کودتای هفت ثور
 

 با تجاوز قشون سرخ شوروی به افغانستان
 

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

سرزمین دلیران هجوم  با مدرن ترین سالح در عسکر بیست هزار صد و یک ساخت تا اتحاد شوروی وقت با بیش از

  د.حمایت بکنکش را  خونین ترین نظام آدم بیاورد و

ظمی ن، بی قشون شوروی بار ، خروج ذلتسقوط دولت الحادبختی هایی بود که با وجود بد این تحول منحوس سرآغاز

 ادامه دارد.  طالبان تا امروز تنظیم ها و امارت فرهنگ ستیز

 

 :حسن تقدیم می کنمحیث تکرار  شعری دارم خطاب هب شوروی وقت که هب
 

 ورطه طوافن !!
 

 روبــه! قدم به بیشۀ شیران گذاشتی پــا در حریم خـانۀ "افغان" گذاشتی

 جه را به آتش سوزان گذاشتینسرپ بهرچه  چون طفل ساده لوح ندانسته،

 بیجا قدم بـه سیل خروشان گذاشتی چسان سوخته، هوا لهیب حرص و ای در

 نامش دروغ گفته و مهمان گذاشتی ناخوانده سر زدی به دیار دالوران

 ۀ دوران گذاشتیحه ساروی سـیه ب صفا آمدی به جنگ سرزمین صلح و در

 چرا به ورطۀ طوفان گذاشتی لنگر نا خدا چرا؟ ای بی خدا! به کشتی ما

 نه انسان گذاشتینی باغ و راغ مانده،  تازی ات ه این ترکبه ای آفت زمان
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 ام  و نام مسلمان گذاشتیـدادی زم بی وقار مردود و با یک گروه ملحد و

 دم که پای بر سر قرآن گذاشتیـدی می دهیمارا فریب دین و دیانت چه 

 نان گذاشتیجامه و نه خانه و نی نی  حیفنان و لباس،  خانه و شعار زیر

 نی کارگر، نه کار و نه دهقان گذاشتی ر بلند  ـو کارگ ردی سرود برزگرـک

 نه شعر و نی سخن نه سخندان گذاشتی شاعر، نه داکتر ی عالم و فقیه و نهن

 ا شکستی و پیمان گذاشتیـد وفـعه ازین مزن وفا بیش و حرف دروغ مهر

 در بلخ و بامیان و بدخشان گذاشتی به سینه ها بم ریختی و آتش نفرت

 از شهرها گذشتی و ویران گذاشتی زابل بهم زدی کابل و هرات و و غور

 ا شرارۀ طوفان گذاشتیـده هـدر دی کدورت نشانده ای سینه ها نهال در

 رده و میدان گذاشتیـرار کـقصد ف  دم که بار بار به میدان کارزارــدی

 شد« اسیر»مردم در قید مسکنت همه 

 ظالم نـه ایـن گـذاشتی، نـی آن گذاشتی
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