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 !!یک دروغ دیگر

آقای  شد و پاکستان دراز سویه محبت ب ، اولین دست دوستی و«؟»دولت وحدت ملیبا ایجاد 

داد  آغوش محبت فشار که دلش با ما پاک نیست، دررا سفر تاریخی خود دشمن دیرین  با ،غنی

خوبی سیاسی  کار ، ظاهرا  جهان مرد متفکر این .وعید ها به ارگ کابل برگشت گرفتن وعده با و

کابل  ، که به اصطالح عامیانۀروبروست دیده ایگرگ باران  که با غافل ازان د، امادا انجام

 ، چه رسد به زمامداران نوکاراستکام خشک برگشتانده  با دریا کنار از راعزیز، هزاران تشنه 

 سراسر ها درنارامی ها وریزیخون غنی با م که اولین سفرما همه شاهدی .افغانستان خوشباور و

شده شروع خان  اکبر وزیر نامدار کارتۀ و شهرنو نفس کابل چون داراالمان، درافغانستان حتی 

 واعظم  صدرشریف  نواز اخیر اینک سفر .دنشوبی گناهان کشته می و ریزدخون می روز هر و

 در انتحارهرات  تخار، بادغیس، در دیگرحمله های متعدد  باهای نظامی آن دولت رتبه  بلند

 سرک کلولهقلب کابل،  هوتلی در در ، اخیراهمه از مهمتر و والیت هلمند مرکز مسجدی در

دولت پاکستان که با ما  .دستقبال گردیخارجی را گرفت، ا داخلی وبی گناه  چاردهجان پشته که 

 چه بهتر ،زندرا صدمه میحاکمیت ملی ما  که ،ست جوی امتیازی جست و نهاد ناپاک دارد، در

 فریب هر ملی خود باشند و متوجه منافعانکشاف روابط سالم با ممالک،  ما دردولتمردان  است

دید من  ساحۀ. را نخورندپاکستان  ، چون ایران وهمسایه های مکارمد ظاهری پیشا برخورد و

 :شود، که پیشکش میذیل گنجانده شده است سرودۀ در ،مورد این روابط بالخاصه با پاکستان در

              

 آسان دروغ ساده و ، ل آمدـراست گفتن مشک      سامان دروغ و سر بی جهان   که دیدم در بس

 آن دروغ هر لحظه و هر درگویند که می زان      نمی آید مرا باور  کسی رف ـــح زمان  این 

 سان دروغآ جز  ،دنیا نیست ارـک در راستی       نهندج میــــــــپا ک ای راستی دارند وـــــــادع

 پیمان دروغ ، عهد بیجا باشد ونددبب رـــــــــگ      ریا زــــــمردم نباشد ج  پیمان بستن و د ــعه

 قرآن دروغ اه ازـــــــگ حدیث و گاه گویند از      کنندریبی میــــــــف مردم این دکانداران دین، 
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 آن دروغ جویند ، این وحرف می صلح را در      ، جنگاست جنگ وطن هنگامۀ درسالها شد 

 ان را فریبند این دغلبازان دروغـــــساده لوح      ای جنگسود طرف ، آنستا طرف شورای صلحاین 

 شیطان دروغ رهرو رآن دروغ وــــــق و پیر      افتاده اندان ما ـــــــــج ، دربهم ناپاکی پاک و

 پیمان دروغ ت وـــــــــــــالف ها ریا ومحبت در      مردمان این زمان مرا بر می آید  ف ـــــــحی

 پاکستان دروغ است و ارـــکریا دولت ایران      همسایگان  ورده فریب خدعۀــــا خـــــــــباره

 کنی درمان دروغکی می است تا م ناسورـزخ      و؟ــبگ رــطبیب آخ  ندارد ای درمان  درد ما

 ریا اینجا دروغ است و "اسیر" بینیچه میهر

 فرمان دروغ ردیده وــــــــروا گ جایزحکم نا

 

 

 (، فرانکفورتع ۵۱1۵ دسمبر ۵ــ  «اسیر»نسیم  .م)

 

 


