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 11/22/2212          م. نسیم اسیر

 ملک الشعرای افغان ها در هجرت
 

 زمان!! بالی آخر
 داعش دشمن آسایش مردم

 بان داعشـش ۀــجام در، ده گرگیــدرن ه کردارــسی ه بیرق وـسی وش وـیاه پـس
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، مالهای میانه راستی های افراطی ی ها و، چپدهه به این طرف چهار از تقریبا   .افغانستان، سرزمین حادثه هاست
ها را برای ما بارآورده  ترین مصیبت ، جنجال برانگیزموکراسی وارداتییباآلخره د و رانکارویاما جاه طلب،  ،حال
   اند.
باید  ،پاکستان  .آی .اس .دستگاه جهنمی آی، گماشتگان، توسط افغانستان درها  کشتار اذیت و و تسلسل آزار َدور

 . ادامه داشته باشد بالوقفه
 اخیرا   ند.ساز جنگی را آماده می ۀزمین، رنگیه ، بسوی سرحد نآ از ،و و. و. هللا  طیبه، جند ، لشکرطالب، حقانی

نقطه آالم مردم د که به ده ی هایی را نشان میامیدوار ،چین به پایمردی دولت «؟» آمادگی طالبان برای مصالحه
وه صدای گر و ، اینک سراستان تافغانس در دوامدار رامیآ به نا نهاد همسایه کج د، اما چون تصمیمپایان گذاشته شو

 رـه رابرب در منهم که عادتا   ویران شود. بنیاد از ، افغانستان بایده پالن شده استک ، یعنی قسمیشده استداعش بلند 
 : نمـی کـپیشکش م، ردمـم دشمن آسایش ،"داعش" ۀبار م درـاینک مطلبی ه ، ساخته ام ندصدایی بل واقعه،

 
 ش جهان داعشــزده آسای مــهـبان ـنـچ ان داعشـگشته زاسم آفتی که فرو وـچ

 ی به ارمغان داعشـروهـه گـامـسیاه ج خواران گریبان این جهان ز کشیده سر
 ه کردارــسی ه بیرق وـسی وش وـیاه پـس

 بان داعشـش ۀــجام در، یـده گرگــدرن
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 "داعش"قرآن به یک قران  خالفمشود  ، لیکندــمی دهـدیانت ه ن وــدی ارـشع
 "اعشد"آشیان  ، کردهزغن و زاغ بسان  ن ماــان میهـتـوسـب ید که درـرس رـبـخ

 مشوغافل دوــمکرع ز وش باش وـهه ب
 دست دشمنان داعش که هست آله ای در

 
 داعش (طالبان) ، چووحشت ست زا یکه قدرت  عبث رـفکه ن بــمک خاطر صفحه رون زــب
 بود همان داعش شر (شین) عقوبت و (عین) ز  اذیت خلق (الف)، رنگی ، دو(دال)حرف  ز

 می کند ویران شهر سیل می رسد و چو
 امان داعش کسی فرصت وه دهد ب نمی

 
 رالزمان داعشــن آخـست دریا ه فتنه ایـچ     بریدن هاست سر ، قتل وچه می نگری بهر

 اروان داعشـک رـیـ، مونـکه گشته است کن     ی گویدـن نمـسخ "مال" و "طالب" ز کسی 
 امحنت م و رنج  ارـب م شده ازــدوش خبه 
 ران داعشــگ سـب ن وـود مصیبت سنگیــب

 

** * ** 
 

 که هست« اسیر» دیده ها نهان نمی شود از
 ان داعشـیـم عــغ و ج ـرن ن وـالی روشــب

 
 

 ، فرانکفورتم12 فبروری 11«اسیر» نسیم م.
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