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 فخرالشعرای افغانستان

 

 !!!یک دروغ دیگر
 

 

بسر کردگی بی « ؟» آمد شدند، هیئتی بنام شورای عالی صلح رفت و پاکستان در بازهیئت هایی بین افغانستان و
حقیت  در. دنیا، آقای زلمی رسولۀ هیئتی هم بسرکردگی خاموش ترین وزیرخارج سیاست، و تجربه ترین جوان در

چگونه باید مداوا کند، سوال بعدی اینکه، تالش  و ال همیشه وجود دارد که این زخم خونین افغانستان را، کی ؤاین س
 اکثریت هم در مرکزیت زود رس ندارند و روشن و کدام مرجع، طالبان که آدرس معین و راه صلح با کی و در

وعقب مانده نمی  آنها، قدمی به پیش  ۀادار و دارند که بی اراده  قرار .آی .اس .یتصرف دستگاه جهنمی آ ۀحیط
 . توانند

ممالک اسالمی هستند که  آزرده خاطرهای دیگر عجمی ها و بیشتری ازین گروه، اعراب و تعدادمن  ۀبه عقید
 در جانب دیگر از .می گردندشیوخ عرب تمویل   ۀپول های باد آورد از استخبارات پاکستان استخدام وۀ توسط ادار

تنظیم های شان  ترکیب شورای صلح، اطراف آقای صالح الدین ربانی زاده را کسانی احاطه کرده اند که خود و
کوچک ترین   افغانستان حوادث خونین می آفرینند و کنار گوشه و در روز حقانی هر طالب و چون گلبدین و

به عمل پیاده شدن، به سمع برادران آزرده خاطر  ن شورای صلح نامنهاد گرفته می شود قبل ازآ تصمیمی که در
  .آقای کرزی رسانده می شود

 

هر مقامی که  عالوه برهمه مطالب، دولتمداران پاکستان، گرگان باران دیده ای هستند که هیئت های افغانی در
اینک  . ا را با کالم، حرکات و تحایف به آسانی فریب می دهندآنه شان بازیچه ای بیش نیستند و برابر باشند، در

گوش ها  همه شاهد استیم که زمزمه های وعده، وعید های زمامداران پاکستان با شورای نامنهاد صلح هنوز در
پاکستان با دنیای  بازگشت از افغانستان، در ۀخارج یا عرق پای آقای زلمی رسول وزیر است و طنین انداز

شرق افغانستان  را در نفر 11انتحاری جان  ۀبه دوم دسمبر، فاجعنیکش ی ها، خشک نشده است که امروزامیدوار

انتحاری ها هر  ۀسلسل در ترینکوت مرکز ارزگان هم پنج نفر قربان این وعده های دروغین گردیدند و گرفت و
 .کنند سئولیت ها را دلیرانه قبول میگروه مشکوک طالبان، بال درنگ م سمت افغانستان ادامه دارد و روز و در هر

 

پاکستان می  آرامش در افغانستان، صلح و آرامش در و وعده های دروغین دولت پاکستان که ادعا دارند، صلح 
را « بسوزد کابل باید ویران شود و »درحقیقت دولت ناپاک پاکستان همان قسمیکه پالن  . باشد، چنین نتیجه داد

خارجی افغانستان،  داخلی و امور حاکمیت کامل در جز رساند، اکنون به هیچ مطلب دیگر توسط نوکران خود بسر
از جانبی هم، نظام  ستان آموخته است ولبرابر انگ دوران بردگی در قانع نخواهد شد، چون این درس را از

ند پروازی ها را می ازهم پاشیده است که پاکستان را فرصت چنین بل نیم دهه چنان مضمحل و افغانستان درین سه و
 را دخیل می هرعمل دست سیاه او در پاکستان را کاذب و دروغگو و  .آی .اس .منکه دستگاه جهنمی آی . دهد

 : تقدیم می کنم دانم، شعری به مناسبت دروغگوئی های مکرر شان سروده و
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 ان دروغـآس و تن مشکل آمـد ، ساده فراست گ سامان دروغ و جهان بی سر بسکه دیـــــدم در

 هرآن دروغ لحظه و زانکــــه می گویند درهر راـنمی آید م این زمـــان حــــرف کسی ، باور

 یکسان دروغ ایشان نیست، جز کار راستی در ندـج می نهـپا ک راســــتـی دارنـــد و ادعــــای 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/assir_nacim_yak_dorogh_digar.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/assir_nacim_yak_dorogh_digar.pdf
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 یمان دروغـعــهـــد بـیـجــا باشد و پورببند د ،  ریا عـــهــد وپـیـمــان بستن مـــــردم نباشد جز

 حـدیث وگـــاه ازقرآن دروغ گـــاه گــویــنـد از ایــن دکــانــداران دین ، مــردم فریبی می کنند

 آن دروغ حرف می جویند، این و صلح را در نگـجنگست ، ج ۀا شد دروطن هنگامـسال هـ

 ازان دروغــوحان را فـریبد این دغلبســـاده لــ بانـ، آنطرف هم طالشورای صلحستاینطـرف 

 قــــرآن دروغ و رهـرو شــیـطـان دروغ َپیَرو پـــاک ونـــاپـــاکــی بـــه جان ما بهم افتاده اند

 درمحبت هـــــا ، ریــــا وبـــرسـرپیمان دروغ انـمردمان این زم حیف مـــی آیــــد مـــرا بر

 دولت ایـــــران ریــا کاراست، پاکستان دروغ همسایگان ۀـبــــارهــــا خـــورده فــریب ُخدع

 زخم ناسوراست، تا کی می کنی درمان دروغ  ؟؟؟ درد ما درمـان نــدارد ای طبیب آخربگـو

 

 اینجا فـــریب است وریا« اسیر» هرچه می بینی 

 حکـــم نـــا جـــایـــزروا گـــردیــده وفرمان دروغ
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