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 11/03/2019              ملک الشعراء محمد نسیم اسیر

 

 آی!!! اِس، ماجرای آی،
 
 

 

 ترین نطقیطالبان با پاکستان، م ۀروشن شدن روابط پشت پرد ، درافغانستان رئیس جمهور «اشرف غنی» آقای تقاضای

صدای  از نشر این خبر میق صورت بگیرد. همچنانع مذاکرات صلح به آن توجه جدی و ست که باید در خواستیدر

 ۀحادث یش دریی انداخت که هفت سال پ مرا به یاد منظومه «نا افغانستان آنالیناآری» وزین تبصره اداره پورتال امریکا و

آقای و بجای ل خیلی معقو ادعای ید ازأئت اینک به منظور کابل سروده شده است و در عاشورا روزخونین انتحاری، 

 :نظرتان می گذرد زاافغانستان  رئیس جمهور
 

 بس آرای طالب ساخته با رای آی، اس، آی ز

 بهرجا بنگری می یابی نقش پای آی، اس، آی

  سرچشمه می گیردماجرا جویی ازان به میهن، 

 ست پرازماجرا دنیای آی، اس، آی چه دنیائی

 او افزاست کار ، چه غمچه وحشتزاست نام او

  آی، اس، آی وحشتزای که کوبد مغز خوش آن دستی

 ابلیس است تلبیسش، تروریست است تعریفش چو

 ابنای آی، اس، آی یزد ازـمی خ بنای فتنه بر

 دنیاست درحیرت او رـمک روباه محیل از چو

 حیله بازیهای آی، اس، آی و مکر کیدست و از پر

 ل بی گناهان دست خونین کی می یینیـتـبه ق

 آی پای آی، اس، دست و عاشوراست کشتار که در

  وشی دنیاـخام ه تمکین است درـم چـنمی دان

 آی، اس، آی غوغای به آهنگی که باال گشته از

 ان نمی ماندـن دوستان پنهـیـزبـچشم تی ز

 آی، اس، آی به این آدم کشی ها دست نا پیدای
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 2از 2

 شیطان فتنه انگیزد شیطنت، صد بار در اگر

 آی، اس، آی جایهیچگاهی  خباثت نگیرد در

 نمی بینند ملک ما چرا آخر دار و رـیـه گـب

 ای آی، اس، آیـمـیـنی سـبسان آفتاب روش

 قباحت عنکبوت آسا ارـد تـنـجا می ت رـهـب

 آی، اس، آی جوالی بی خبر بدام افکندن هر

  رــده بنگــالقاع حقانی و ب وـطال ه زورــب

 آی، اس، آی کمربسته به ویرانی ما اعضای

  بکف گیرد روزی سربنازم شیرمردی را که      

 آی، اس، آی الف تا یای ، ازبران تیغ کشد از

 دام تزویرش «اسیر»  امریکا و وـاتـشده ن

 یآی، اس، آ گیرد پای دو هر توانینا و ضعف به

 

 

 

 فرانکفورت، م11نومبر12«اسیر»نسیم 

 

 

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

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

     
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ماجرای آی، اِس، آی!!!
assir_nacim_majaraaye_I_S_I.pdf       


