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 1357هفت ثور                 نسیم اسیر .م ءملک الشعرا
 

 هشت ثور،  هفت و
 !!وطن مصیبتبار روز دو

 
 
 
 

آریانا » پورتال عزیز هشت ثور، در هفت و های مصیبتبار روز آوری ازیاد درد دوستان را در از های پر نوشته

 درین درد عمومی وطن سهمی نداشته باشم. اینک سروده هایی را که در حیفم آمد که منهم، افغانستان آنالین خواندم و

 .سپره ام به حیث تکرار حس با پیشگفتارش تقدیم می کنم همین مورد چندین بار به نشر

تاریک  لکه هایسفانه أمت، سرافرازیست ۀمای کهما افغانستان  وطن عزیزریخ أتافتخارآفرین  صفحات درخشان و در»

چهل سال اخیر،  دربخصوص  ،سازد می مکدر ن، خاطرها را سیاه وآ وری ازآ که یاد شرم آگینی هم وجود دارد و

 ،خانه جنگی های تنظیمی خون ریزی و ،جم اتحاد شوروی با قشون خون آشامتها، ثورنگر منحوس و ویرا کودتای از

 تلخ و روز و شبما،  صبور و مردم غیور ،های دیگربال شاید اینک داعش و والقاعده  و انلبطا امارت سیاه اندیش

  .شماری دارند کاری بکند، روز غیب برون آید و به آرزوی اینکه دستی از رند ومی گذا سررا پشت گواری نا

ه همان شروع تا کنون کوشید کرده ایم، از پا زندگی ه ب ل اخیر، پایع چهل سافجا دوستان کثیری چون من که با و من

 .یمرابگذ ن انگشت انتقادآ موقع بره ب مردم شریک دانسته و پایان ناپذیربا مصایب  را ایم خود

ه ا لکریخ ما رأست که صفحه درخشان تهایی ا مصیبت بارترین روز، هشت ثور هفت وهای روززمانی،  ۀدرین بره

 سپرده شده است دست نشره ب بار که بارسروده هایی دارم روز،  تقبیح این دو درهمین مناسبت ه ب ساخته اند و دار

    تان می گذرانم:     نظر ازحسن  اینک چون تکرار و

 

 :هفت ثور
 

 هان خم کردج در، ن بودجها سری که فخر   کرد« پرچم» فکر  که ، هرخدا خراب کند

 ، محکم کردنداشت ثباتی ی کهـبه کرسی ی   ازوی بیگانه تکیه زد، خود راـب زور به

 هنم کردــرا ج قــلــشت آرزوی خـبه   ق آتش زدـاد خلــه بنیـب ،قـام خلـنـه ب
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 4از 2

 کرد« اسلم» ،دـنـلـی ما بــدگـنـدای بـن   داد «قادر» دست هبرات نوکری ما ب

 منظم کرد ، نام ریختـهـظام ملک بـن   سعایت ماند وسی وـجاسه ـب بنای کار

 مقدم کرد ات اوــی مـپ ز اده راـیـپ   به پیل واسپ رخ شاه را بمیدان بست

 بی مایه را مکرم کرد سفله و سفیه و   شد رـمحترم موخ و درـتـمق جلیل و

 ، مبهم کردنشست زبان گر به تکلمی   تبسمی به لب ارنقش بست ، نقشش ریخت

 وان با تالش آدم کردـرا نت وــکه دی   کنی ه نرمخاد محال است پنج به عضو

 ماتم کرد به خاک تیره بباید نشست و   ان شدـ، مقام زاغبساط گلشن میهن

 اد را مسلم کردــحـال رــشکـل شکست     عرش مجیدـه رسیده نعره تکبیرها ب

 دشکوه زبیگانگان نمی شای «اسیر»

 کرد پرچم کرد و خلق، نچه کرد بماآهر
 

 المان، بن م1996سپتمبر «اسیر» نسیم .م

 

 هشت ثور:

 م نا منظم کردـیـظـنـروه بی سر، تـگ  پرچم کرد حزب خلق و که پس ازشقاوتی

 نس آدم کردـه جـوی بــده باشی که دیـدیـن  ود آنچنان که مپرســده خویی شان بـدرن

 اعظم کرد صدر   دگری کسب رج به اخذ و  به ُخدعه برد یکی چوکی ریاست را

 کرد «مـپرچ» کشان مبه آد ازـین دگـر  بست چشم امید «خلق»ه جمعیت ـیکی ب

 کرد «گلمجم»یه به جمعیت ـتک الش وت  رـ، دگدـیـد ولــالــب خـلـق ۀـبه تحف

 کرد ظلم پیهم و ه معامله گر، چورس دو  ای نجات ـ، فرشته هبه نام پاک مجاهد

 همدگر، رم کرد ز به شیوه ای که برادر  ت بهم زدند بجنگالف دت وـاساس وح

 ، جهنم کردود بهشت برینـبوطن که   زخیان  دست دو ز شدد چنان فسا و رـش

 واجب الذم کرد ، کارخدا رـخالف ام  نام خدای ید فــتـنه بجایی که زیرـرس

 ، لیکنهریک بجا بود شکوه ز «اسیر»

 ، آنچه صدراعظم کردرودــیاد کس ن ز

 فرانکفورت،  م2012اپریل  26«اسیر» نسیم  م.



  
 

 

 4از 3

 
 

 ورطه طوفان !!
 با تجاوز قشون سرخ شوروی به افغانستان

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

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

  د.حمایت بکنکش را  ترین نظام آدم

، بی نظمی تنظیم ها قشون شوروی بار ، خروج ذلتادسقوط دولت الحبختی هایی بود که با وجود بد این تحول منحوس سرآغاز

 ادامه دارد.  طالبان تا امروز و امارت فرهنگ ستیز

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 :حسن تقدیم می کنمحیث تکرار ه شعری دارم خطاب به شوروی وقت که ب

 
 

 ورطه طوفان !!
 

 گذاشتی "افغان" ــۀانـم خــریــح ا درــپ
 گذاشتی   یرانـش ۀه بیشــدم بــ! ق هــروب

 چه  ، بهروح ندانستهــچون طفل ساده ل
 وزان گذاشتیــش سـه را به آتـجـنـسرپ

 

 چسان هوا سوخته، لهیب حرص و درای 
 روشان گذاشتیـــیل خـه سـدم بـــبیجا ق

 دالوران ارـــه دیـزدی ب ده سرـوانـناخ
 ان گذاشتیـمـهـم ه وـتـفـنامش دروغ گ

 

 به جنگ صفا آمدی صلح وسرزمین  در
 دوران گذاشتی ــــۀه ساحـه بـیـسروی 



  
 

 

 4از 4

 دا چرا؟ـ! به کشتی ما نا خداــی خـای ب
 وفان گذاشتیـط ـــۀه ورطـرا بـچ لنگر

 

 تا ازیـت ه این ترکـه بـانـای آفت زم
 ، نه انسان گذاشتی راغ مانده و نی باغ 

 ی وقارـب مردود و با یک گروه ملحد و
 مسلمان گذاشتیام ـــــن و ام ـــدادی زم

 

 یـده دیانت چه می را فریب دین و ما
 رآن گذاشتیــق سر رـای بـــدم که پــدی

 ، حیفلباس ان وـن ه وـخان شعار رـزی
 نی نان گذاشتی ه وـنه خان ه وـنی جام

 

 بلند   رــکارگ و رـرود برزگــردی ســک
 نه دهقان گذاشتی و نی کارگر، نه کار

 ه داکترـر، نـشاعنه  فقیه و م وـی عالـن
 نی سخن نه سخندان گذاشتی و نه شعر

 

 وفا بیش ازین مزن و دروغ مهرحرف 
 ان گذاشتیـمـیـپ ی وـا شکستــد وفــعه

 ه سینه هاــرت بـفـآتش ن م ریختی وــب
 بدخشان گذاشتی ان وــبامی و خ ـلـب در

 

 زابل بهم زدی کابل و هرات و و غور
 گذاشتیران ــــوی ها گذشتی و شهر از

 دورت نشانده ایــال کـهـا نـسینه ه در
 ان گذاشتیــوفـط ۀرارـا شـده هــدی در
 

 دان کارزارـــیـبه م ارـب ارـدم که بـــدی
 ذاشتیــدان گــیـم رده وـک رارــقصد ف

 شد «راسی» قید مسکنت همه مردم در
 ی آن گذاشتیـ، نذاشتیـن گـه ایـظالم ن

   
 

 ، بن المانم1987 گستآ

 
 
 
 
 

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

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


