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 صفحه 2 از 1  ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 

 22/04/216          م. نسیم اسیر

 ربتملک الشعرای افغان ها در غ

          

 هشت ثور،  هفت و
 نـــوط بارـتـبـیـصـم روز دو

 

لکه ه سفانأمت، ستا مایه سرافرازی کهما افغانستان  وطن عزیزریخ أتآفرین  افتخار صفحات درخشان و در

 ها را سیاه و ن، خاطرآ آوری از که یاد شرم آگینی هم وجود دارد های تاریک و

حاد جم اتتها، ثور کودتای ازچهل سال اخیر،  دربخصوص  ،سازد می مکدر

، امارت خانه جنگی های تنظیمی خون ریزی و ،او شوروی با قشون خون آشام

 و مردم غیور ،های دیگر بال شاید اینک داعش و والقاعده  و انلبطا سیاه اندیش

به آرزوی اینکه  رند ومی گذا را پشت سرگواری نا تلخ و روز و شبما،  صبور

 .شماری دارند کاری بکند، روز غیب برون آید و دستی از

 نهمان شروع تا کنو کرده ایم، ازپا زندگی ه ب ل اخیر، پایع چهل سافجا کثیری چون من که با دوستان و من

  .یمرابگذ ن انگشت انتقادآ موقع بره ب مردم شریک دانسته و پایان ناپذیرب ئبا مصا را کوشیده ایم خود

ست که صفحه درخشان تاریخ ترین روزهایی ا مصیبت بار، هشت ثور هفت وهای  روززمانی،  ۀدرین بره

 شردست نه ب بار که بارسروده هایی دارم روز،  تقبیح این دو درهمین مناسبت ه ب ساخته اند و ا لکه دارما ر

    تان می گذرانم:     نظر ازحسن  اینک چون تکرار وسپرده شده است 

 

 :هفت ثور

 هان خم کردج در، ن بودجها سری که فخر کرد« پرچم» که فکر رـ، هدا خراب کندـخ

 ، محکم کردی نداشتـه کرسی یی که ثباتـب د راوـه زد، خـیـه تکـازوی بیگانـب زوره ـب

 نم کردــــهـق را جـلـبهشت آرزوی خ ش زدـق آتــــلـبه بنیاد خ "خلق"ام ـنه ـب

 کرد« مـلـاس» دـنـلـا بـدای بندگی مـن داد «ادرـــق»ما بدست،  برات نوکری
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 2از 2

 ، نامنظم کردم ریختـهـام ملک بـظـن سعایت ماند ه جاسوسی وـب بنای کار

 دم کردـقـــم ات اوـی مــپ اده را زـیـپ میدان بسته را ب رخ شاهاسپ  به پیل و

 کرد بی مایه را مکرم سفله و سفیه و شد وخرـمحترم م و درـتـمق ل وـیـجل

 ، مبهم کردنشست رـان گـه زبـمی بـتکل  ، نقشش ریختنقش بست تبسمی به لب ار

 وان با تالش آدم کردـرا نت وـکه دی  محال است پنجه نرم کنی خاد عضوبه 

 کرد ماتم و بباید نشست تیرهبه خاک   ان شدـ، مقام زاغنـبساط گلشن میه

 اد را مسلم کردــالح رـشکـل شکست    رش مجیدـعه ا بـتکبیره ۀرـرسیده نع

 دـمی شایـبیگانگان ن وه زـشک «اسیر»

 پرچم کرد ، خلق کرد وماه هرانچه کرد ب

 

 ، بن المانم96سپتمبر «اسیر» نسیم .م

 

 

 هشت ثور:

 م نا منظم کردـظیـر، تنـروه بی سـگ  پرچم کرد شقاوتی که پس ازحزب خلق و

 وی به جنس آدم کردـندیده باشی که دی  که مپرسود آنچنان ـخویی شان بده ـدرن

 کسب صدراعظم کرد دگری رج به اخذ و  رد یکی چوکی ریاست راـدعه بـه خ  ـب

 کرد «پرچم»کشان  به آدم یازـن دگـر  چشم امید بست «خلق»یکی به جمعیت 

 کرد «گلمجم» به جمعیتیه کت تالش و  رـ، دگ"دـیـد ولـخال"لـقـب  ۀه تحفــب

 یهم کردـظلم پ و ه معامله گر، چورس دو   فرشته های نجات، "مجاهد" نام پاکبه 

 دگر، رم کردـزهم به شیوه ای که برادر  بجنگ دـبهم زدنت الف اساس وحدت و

 ، جهنم کردود بهشت برینـوطن که ب  یان ـدست دوزخ فساد چنان شد ز و شـر

 کرد واجب الذم ، کارخدا رخالف ام  ینام خدا تـنه بجایی که زیررسـید فـ

 ، لیکنیک بجا بود شکوه زهر «اسیر»

 ، آنچه صدراعظم کردزیاد کس نرود

 

 ، فرانکفورتم12اپریل  26 «اسیر»نسیم  م.


