
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    1 

    

آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

بدین بوم وبر زنده یک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

تن به کشتن دهیم        از آن به که کشور به دشمن دهیم به سر ه سرهم   

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 

 Political سیاسی
 

 ملک الشعراء        

 "اسیر"استاد محمد نسیم 
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 !!بالی آخرزمان

های افراطی، راستی ها وی، چپدهه به این طرف چهار از ا  تقریب .، سرزمین حادثه هاستافغانستان

، جنجال برانگیزترین باآلخره دموکراسی وارداتی و رانکارویطلب، مالهای میانه حال اما جاه

، توسط افغانستان درکشتارها  اذیت و و تسلسل آزار َدور .آورده اند مصیبتها را برای ما بار

، طالب، حقانی. ادامه داشته باشد باید بالوقفه، آی پاکستان .اس. دستگاه جهنمی آی، گماشتگان

 اخیرا   .ندسازجنگی را آماده میزمینۀ ، رنگیه ، بسوی سرحد نآ از ،وو ، جند هللا و طیبه لشکر

که به  ،دی را نشان میدهیهائامیدوار ،چین دولت "پایمردی"به  «؟» آمادگی طالبان برای مصالحه

ان تافغانس در دوامدار به نارامی نهادکج همسایۀ د، اما چون تصمیمپایان گذاشته شو ۀنقط آالم مردم

 ، افغانستان بایدن شده استه پالک ، یعنی قسمیصدای گروه داعش بلند شده است و ، اینک سراست

 اینک مطلبی هم در، ساخته ام ندی بلصدائ واقعه، هر برابر در تا  هم که عاد من .ویران شود بنیاد از

 : کنمپیشکش می، مردم دشمن آسایش ،داعش بارۀ

 

 ان داعشـــــــــــزده آسایش جه بهم ان چن      گشته زاسمان داعش روــــــکه ف ،آفتی چو

 به ارمغان داعش روهی ــــــــجامه گسیاه      ریبان این جهانخوارانــــــــگ ز کشیده سر

 شبان داعش جامۀ در  ،رگیـــــــــدرنده گ      سیه کردار و سیه بیرق  و وش ــــــسیاه پ

 قرآن به یک قران داعشالف ـــــــخشود م      ، لیکندیانت همیدهد دین و ارــــــــــــــشع

 رده آشیان داعشــ، کزغن و سان زاغ ه ب      ن ماـــــــــــــبوستان میه رسید که در خبر

 دست دشمنان داعش ه ای درـــکه هست آل      غافل مشو عدو رــــمک ز هوش باش وه ب

 طالبان داعش ، چووحشت زست  یکه قدرت      عبث فکره ن بــمک خاطر صفحۀ برون ز

 بود همان داعش شین شر عقوبت و عین ز      ، الف اذیت خلقدورنگی رف دال، ـــح ز
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 امان داعش و رصت ــــف   کسی ه نمیدهد ب      کند ویرانمی رــــــشه و رسد می سیل  چو

 درین آخرالزمان داعش  ست فتنه ای چه       هاستبریدن سر ، قتل وچه مینگری ه هرب

 اروان داعشـک میر ،کنون  که گشته است      گویدن نمیــــــــــسخ مال طالب و ز کسی 

 ران داعشــگ بس و  سنگین  بود مصیبت      امحنت م رنج و بار م شده ازـــدوش خبه 

 که هست« اسیر» دیده ها شود ازنهان نمی

 م عیان داعشــــغ و رنج  روشن و بالی 

 

 

 

(ع1۲ فبروری 11 ،فرانکفورت ــ  «اسیر» نسیم .م)  
 

 


