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 15/02/2020        ملک الشعراء محمد نسیم اسیر

 ا !!ـمـغـوان یخـــ

 
 فروری 15دلو،  26بمناسبت روز 

  روز خروش قشون سرخ از افغانستان
 و شکست مفتضح اتحاد جماهیر شوروی

 
 

مجاهد  و ، مردم سلحشورشوروی وقت اتحاد جماهیرقشون سرخ ، خون آشام با خروج عساکر

 ما مسلط گردد.  اکراه بر و تواند با جبر به جهان نشان داد که هیچ قدرتی نمی دیگر بار ، یکوطن

 و ت زده سرزمین دلیران را ترک گفتخجال افکنده و دولت شوراها، سر قشون سرخ شکست ناپذیر

  .جبران ناپذیر، چیزی باقی نماند ویرانی های ووطنفروشان هرزه  تعدادی از جز خود از

سپرده شده است که  دست نشره ب ومیالدی سروده  1989 فبروری همان مناسبت دره ب شعراین 

 می گردد:تقدیم دوستداران وطن  دیگر بار ، یکسیاه ن روزآ اینک به مناسبت یاد بود از

  

 رفتی ردی وا کما ظلم بیج ر، ب!م بنیادـســت

 رفتی و ردیاال کب ، دوا راحالی م ریشانپ

 هات راک مب وبا ب ا طیاره وب ه توپ وتانک وب

 رفتی و ردیک زادوزخ آتش اف و، چبهشت ما

 بردی وردی وخ ن ساختی وویرا ، کشتی وزدی

 رفتی وکردی را خوان یغما ، ملک مادزدان چو
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 وت ، داد ازوردم خبره وتاز ،بساط هستی ما

 رفتی ویدا کردی وم هـــلـظ روشن و جفای

 ج شدعیش رای زم فساد وب راب آوردی وش

 رفتی و ردی، باده پیما کروهی را به َدورتگ

 ه بنهادیـنـای فت، بنامیـمـاسوسی و نه جـب

 رفتی کردی وپا  و انه ها را بی سربه تفتین، خ

 بود همنوائی تـی ودوسـ ارعـتـو، شـ ارشـعـ

 رفتی کردی و تی را، سخت بی پااس دوساس

 ِده آتش سوزنده باریدی ریه وقــ و ربه شهـ

 رفتی کردی و صحرا و کوه و راغ دگرگون، باغ و

 کردیهنگامه ها  م مارکس بسنام لینین وه هب

 رفتی ووا کردی رس ریشه عجب از ،را رسوا دو

 ردم بیچاره افکندیـم اربـ و ارکــ رره بـگــ

 رفتی کردی و یم خویشتن، حل معمزع بـه

 ردم را، آزاده منسخ آزادی وح صل زدی از

 رفتی ردی وها ک تعب محصور درد و اسیر()

 
 م1989فبروری15

 

     

 تذکر:
هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و سروده های دیگری از این شاعر معزز را مطالعه کنند، می 

 عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به فهرست "آرشیف" شان رهنمائی شوند! اجرای "کلیک" بر توانند با
 

 
 و خروج قشون سرخ از افغانستان شکست شوروی

         


