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 طان !!ـیـش ن دوـیـب در
 

با صدراعظمان  صلح ۀغرض مذاکره ب ،به لندن راآقای کرزی  سفر ، خبرکابل خصوصی در رسانه های رسمی و
 پاکستان پخش نمودند. انگلستان و

 
فریب  دیگر رلندن شد تا با ۀبا ساده دلی روان این بار، باز« ؟» شیطان بازی داده است بار آقای کرزی را که بار

دانست و  خود می افتخارات دوران کار که ویرانی افغانستان را از، بخورد راشریف  له نوازجم از شیاطین حرفوی
 نهاد نام باطل و بنام شورای عاطل و و  ،دوباره به کابل برگشته، های دروغین قرار قول و بارزی ک .داندمی 
 . نمود گماشتگان طالبی شان دراز پاکستان و بسویبرادری  ، دست دوستی وصلح

 
عین شرایط امروزی با تا سفری داشتآقای کرزی به لندن  نیز میالدیسال جاری اوایل  در، فراموش نشده باشد گرا
 و دکن ءبنیاد را امضا بی و مقاوله های بی اساس، «کامروندیوید »صدراعظم انگلستان  پاکستانی و «زرداری» با

به  و پیدا کرد ادامه تر شدید، کشان طالبی توسط آدم، گناهان بی مکرر  ، اما نتیجه همان کشتارهم کردند ءامضا
 . شد پیش افزوده از بیشتر، رنج مردم ودرد 
 

ما  خوشباور و طفل بد آموز ند وا زیرا شیاطین همان، یجه را با نا باوری دنبال می کنمهای بی نت منکه چنین سفر
 گذرد:  تان می نظر هم شعری دارم که از رد این سفر در ، همان

 

 طان !!ـیـش ن دوـیـب در
 

 دوران غلط تاده وــط افـلـا غـیــردش دنـــــگ
 ، پایان غلطلطــغ االـ، بکنیوا می  ــرنظ اـت

 فرق ما د برــالمت می زنـان سنگ مــمــآس
 این جوالن غلط و تاربسکه کج افتاده این رف
 

 خانه شد هر ۀا قصـانی مـامــس و رـــس یـــب
 سامان غلط و سرن ـتماشا ک ا وــم بکشـــچش

 ستریا از دروغ و ا ازویند با مــهرچه می گ
 آسان غلط ته وــمشکل گش ایاب وــن، راستی

 
 دد افتاده است و وــدی رـه ۀپنج ا درـه ارـــک
 دیوان غلط وده وــا بیهـه وــــن دیــای رـتــدف
 صلح بهر م بظاهرــردهــد گـنــی آیــم ازـــب

 ، انگلیس همراه پاکستان غلطشیطان یک دو
 

 پیمان بسته اند با ما عهد و دو ا این هرارهـب
 پیمان غلط ای دوستی پوچ آمد وـــده هـــوع
 ردم فریبـد هنخور ما می خوش باور ممرد

 تا شیطان غلط نرم این دو ا زبان چرب وـــب
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 رما دست الفت می کشند اما دروغـــس رــــب
 طــلـان غــدام ۀا محبت می فشانند گوشــــــب

 نبض خموش ما نهاده چون طبیب رـــکلک ب
 طـدرمان غل مگر، دانند درد ما وب میــــخ

 
 سالم صلح و ره   د مردم درــا دادنــــکشته ه

 آن غلط ، درهروبند کوس جنگـــدشمنان ک
 «اسیر»، نیست امیدی آمد زین تمام رفت و
 ، این پایان غلطدیده استگر چون غلط آغاز

 
 «اسیر» نسیم  م.
 م2113اکتوبر 22
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