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 22/02/2016                   م. نسیم اسیر
 ملک الشعرای افغان ها در هجرت

 

 ورطه طوفان 
 

 کابل که لرزه در کاخ کرملین افگند 1358قیام سوم حوت 
 

، زمینه را چنان «ها ها وپرچمی خلقی» کودتای منحوس ثورووابستگی برده وارحلقه بگوشان کرملین 

 ما  نزمیمدرن ترین سالح درسر وبیست هزارعسکربا با بیش ازیکصد اتحاد شوروی وقت تا مساعد ساخت

 حمایت بکنند. نظام آدمکش راوخونین ترین  هجوم بیاورد

ش 13۵8سوم حوت نها قیام آ کف وطن بود که یکی ازه ب سرقیام های دلیرانه جانبازان  سرآغازاین تهاجم 

جوانان با خون های  تعدادی از لرزه در کاخ کرملین افگند و ،در کابل «اکبر هللا و»با نعره های ملکوتی 

 شعری دارم خطاب به آفرین ساختند. افتخار پاک خود صفحه دل انگیز تاریخ درخشان وطن را رنگین و

  :حسن تقدیم می کنم حیث تکراره که بهمین مناسبت ه ، بشوروی وقت

 

 افغان گذاشتی م خانه  ـحری پا در

 شیران گذاشتی روبه! قدم به بیشه  

 وزان گذاشتیـسرپنجه را به آتش س  چه رـ، بهوح ندانستهـچون طفل ساده ل

 گذاشتی سیل خروشانبیجا قدم به  ، چسانهوا سوخته لهیب حرص و ای در

 مهمان گذاشتی نامش دروغ گفته و دالوران زدی به دیار نده سرناخوا

 گذاشتی دوران روی سیه به ساحه   صفا آمدی به جنگ سرزمین صلح و در

 طوفان گذاشتی به ورطه  چرا  لنگر ! به کشتی ما نا خدا چرا؟بی خداای 

 نه انسان گذاشتی ،راغ مانده نی باغ و تازیت ای آفت زمانه به این ترک
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 2از 2

 گذاشتی نام مسلمان ودادی زمام  بی وقار مردود و و ملحدبا یک گروه 

 گذاشتیقرآن  سر پای بر دم کهــدی دهی دیانت چه می و فریب دینمارا 

 نی نان گذاشتی نه خانه و نی جامه و ، حیفلباس نان و شعارخانه و زیر

 دهقان گذاشتی نه و نی کارگر، نه کار   بلند کارگر و کردی سرود برزگر

 نی سخن نه سخندان گذاشتی و نه شعر ه داکترنه شاعر، ن وفقیه و نی عالم 

 

 پیمان گذاشتی د وفا شکستی وعه وفا بیش ازین مزن و دروغ مهرحرف 

 بدخشان گذاشتی بامیان و و بلخ در به سینه هانفرت  آتش بم ریختی و

 ویران گذاشتی ها گذشتی و شهرز ا زابل بهم زدی کابل و هرات و و غور

 طوفان گذاشتی شراره   دیده ها در سینه ها نهال کدورت نشانده ای در

 میدان گذاشتی وکرده  قصد فرار ه میدان کارزارـب بار دیدم که بار
 

 شد «اسیر» قید مسکنت همه مردم در

 ی آن گذاشتیـ، نظالم نه این گذاشتی

 

 م، بن المان 87اگست «اسیر» نسیم م.

 

 


