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 15/02/2016                 م. نسیم اسیر

 ملک الشعرای افغان ها در هجرت

 

 خروج قشون سرخ از افغانستانروز دلو،  26
  

 و شکست شرم آور ابر قدرت شوروی
 

 

و به جهان  دیگر وطن، یک بار سلحشور شوروی وقت، مردم مجاهد و ، اتحاد جماهیرخون آشام خروج عساکر با

 ما مسلط گردد.  اکراه بر و نشان داد که هیچ قدرتی نمی تواند با جبرجهانیان 

سرزمین دلیران را  خجالت زده ها، سرافگنده و ءدولت شورا قشون سرخ شکست ناپذیر

ویرانی های جبران ناپذیر،  هرزه و نوطن فروشا تعدادی از جز خود از و ترک گفتند

 چیزی باقی نماندند. 

ن آ بود از سروده شده است که اینک به یاد و ۸۹فبروری  به همان مناسبت در این شعر

دیگر به دوستداران وطن تقدیم می  ، یک بارظفر حق ذز برابر باطلپر افتخار  روز

 گردد:
 

 شکست شرم آور!!
 

 رفتی اال کردی وـحالی ما را دوب پریشان  رفتی جا کردی وم بیـلـما ظ بر م بنیاد!ـست

 رفتی دوزخ آتش افزا کردی و بهشت ما چو  راکتها به توپ وتانک وبا طیاره و با بمب و

 دزدان، ملک ما را خوان یغما کردی ورفتی چو  بردی زدی، کشتی وویران ساختی و خوردی و

 رفتی دا کردی وـــویـم هـلـظ جفای روشن و  وـت از برهم خورد، داد تو ازبساط هستی ما، 

 رفتی باده پیما کردی و ،َدورتگروهی را به   ج شدـعیش رای زم فساد وـب شراب آوردی و

 پا کردی ورفتی و سر یـبه تفتین ، مردمان را ب  ه بنهادیـنـی، بنای فتـنمام وسی وـبه جاس

 رفتی ردی وـسخت بی پا کاساس دوستی را،   ودـــهمنوایی ب دوستی و و، شعارـت شعار
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 2از 2

 رفتی صحرا کردی و کوه و راغ و دگرگون، باغ و  ده باریدیـوزنـسِده آتش  ه وـریـق و رـبه شه

 رفتی وا کردی وـرس ریشه وا را عجب، ازـرس  ه ها کردیـن وهم مارکس بس هنگامـنـیـبه نام ل

 رفتی ا کردی وـل معمـم خویشتن، حـــبه زع  اره افگندیـردم بیچــم ارـب و کار ره برـگ

 صلح و آزادی سخن، آزاده مردم را زدی از

 رفتی کردی و تعب ها محصور درد و «اسیر»

 
  م، بن المان ۸۹فبروری1۵«اسیر» نسیم م.

 

 
 

 

 

 

 


