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 آزمایشگاه افغانستان!

 دهه به اینسو، دستخوش هوا و چهار درد آورترین اندیشه برای دوستداران وطن اینست که می بینند، زادگاه شان از

اینک امریکا  خواران، با گرفتن جان هزاران هموطن بی گناه شان می شود. آزمایش سالح جدید جهانمیدان  هوس و

پرتگاه سقوط  خود را در ش خم شده وعدا تروریستان وحشی طالب و برابر که کمرش در

 مادر و بی پدر» سرزمین را در «ما بمب مادر»می بیند، جدید ترین بمب خود به نام 

شنوایی  مصدوم ساختن اعصاب و و تمام قری با ویران کردن کرد و آزمایش« افغانستان

، «راست باشد آنهم اگر» دمکش داعشی راآ «۹۴» چهار کالن ساالن، تنها، نود و اطفال و

هم  ساخت که باز این دیوانه های وحشی را برای انتقام گیری، وحشی تر بین برد و از

حقیقت تمام مردم افغانستان می دهد.  در و دیگر ولسوالی های کنر و «ولسوالی اچین» تاوانش را مردم بی وسیلۀ

 همین مناسبت که تقدیم می شود:     ه درد دلیست ب
 

 ای وطن! عمریست در چنگ غم و سوداستی

 ی پرواستیــواران بـونگاه جهان خـآزم

 ی به قلب آسیاـو خورشید درخشانـهمچ

 وء الالستیـولـگوهر نا سفته ای چون ل

 جهان و آز بر تو دوخته اهل چشم حرص

 زیباستیهوا و دلکش و  آب و بسکه خوش

 ادـهر دد و دیوی، قدم بر خطۀ پاکت نه

 اه امریکاستیـال روس و گـگاه در چنگ

 وج های فتنه از هر سو گرفته دامنتـم

 ه دریاستیـکشتی بی باد بان در موج
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 2از 2

 ه دست ناکسان افتاده استـو بـتیار تـاخ

 د و باالستیـردان با قـتاع دستگـچون م

 زمان غیر کج پنداری و کج بازی از اهل

 ویم راستیـراستی هرگز ندیدی، گر بگ

 و عداوت می کنندـدر لباس دوستی با ت

 دا و نا پیداستیـیـبی ثبات از دشمن پ

 آزمایش می شود دامانت خراب از دشت و

 تختۀ مشق الیق این آزمایش هاستی؟؟؟
 

 «اسیر»می خیزد  از سر و پایت غم و فریاد

 ی پاستیـر و بـی سـم، بـرهسپار وادی غ

 

 م، فرانکفورت۱۷اپریل  ۱۵« اسیر»م. نسیم 

 

 

 
 

 


