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م .نسیم اسیر
ملک الشعرای افغان ها در هجرت

کودتای منحوس ثور
مسؤول تباهی افغانستان و دربدری مردم آن است
بلی!!
کودتای منحوس و خانه برانداز هفت ثور  1357هجری شمسی تنها
مسؤول تباهی افغانستان و دربدری و کشتار مردم آن نه ،بلکه مادر هجوم
تنظیم های ویرانگر هشت ثوری هم هست.
شعری دارم خطاب به شوروی وقت که بنیانگذار این کودتا بوده و به
تعقیب آن اشغال افغانستان با ویران نمودن شهر ها و قری کشور ما و
کشتار صدها هزار انسان این سرزمین و مهاجرت ملیون باشندۀ آن به
جهان گردید.

ورطه طوفان !!
پــا در حــریــم خـانــۀ "افغان" گذاشتی
چون طفل ساده لــوح ندانسته ،بهـر چه

روبــه ! قــدم بــه بیشۀ شـیران گذاشتی
سرپـنـجـه را به آتـش ســوزان گذاشتی

ای در لهیب حرص و هوا سوخته ،چسان
ناخـوانـده سر زدی بـه دیـــار دالوران

بیجا قـــدم بـه سـیل خـــروشان گذاشتی
نامش دروغ گـفـتـه و مـهـمـان گذاشتی

در سرزمین صلح و صفا آمدی به جنگ
ای بـی خــدا! به کشتی ما نا خـدا چرا؟

روی سـیـه بـه ساحــــۀ دوران گذاشتی
لنگر چـرا بـه ورطـــۀ طـوفان گذاشتی

ای آفت زمـانـه بـه این ترک تـازی ات
با یک گروه ملحد و مردود و بـی وقار

نی باغ و راغ مانده ،نه انسان گذاشتی
دادی زمـــام و نـــــام مسلمان گذاشتی

ما را فریب دین و دیانت چه می دهـی
زیـر شعار خانـه و نـان و لباس ،حیف

دیــدم که پـــای بـر سر قــرآن گذاشتی
نی جامـه و نه خانـه و نی نان گذاشتی
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کــردی ســرود برزگـر و کارگــر بلند
نـی عالـم و فقیه و نه شاعـر ،نـه داکتر

نی کارگر ،نه کار و نه دهقان گذاشتی
نه شعر و نی سخن نه سخندان گذاشتی

حرف دروغ مهر و وفا بیش ازین مزن
بــم ریختی و آتش نـفـرت بــه سینه ها

عهــد وفــا شکستـی و پـیـمـان گذاشتی
در بـلـخ و بامیــان و بدخشان گذاشتی

غور و هرات و کابل و زابل بهم زدی
در سینه هـا نـهـال کــدورت نشانده ای

از شهر ها گذشتی و ویــــران گذاشتی
در دیــده هـا شـرارۀ طـوفــان گذاشتی

دیـــدم که بـار بـار به مـیـــدان کارزار
در قید مسکنت همه مردم «اسیر» شد

قصد فــرار کـرده و مـیــدان گــذاشتی
ظالم نـه ایـن گـذاشتی ،نـی آن گذاشتی
پایان
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