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گر چه با موجودیت قوای تا دندان مسلح یگانه ابر قدرت جهان ،امریکا ،جلو وحشت و دهشت طالبان در وطن ،گرفته
نشده بود اینک با تصمیم خروج ،هنوز رنگ امضاء در موافقتنامه ها خشک نشده که از دیروز سوم مارچ ،سلسله
خونریزی در چند والیت از سر گرفته شده و تعدادی از افراد ملکی و نظامی به قتل رسیده است.
دولت امریکا که با کوشش های نا موفق در برابر جنگ های چریکی طالبان ،به اصطالح عوام به بینی رسیده و راه
گریز و خالصگیر می پالید ،باآلخره بدون حضور دولت بر سراقتدار افغانستان ،قرارداد صلح با طالبان را به امضاء
رسانید و جالب هم اینکه در اولین صحبت« ،عباس ستانکزی» نمایندۀ مقتدر طالبان در محفل ،دست رد به سینه دولت
افغانستان زده و اظهار داشت که :
«حکومتی درافغانستان وجود ندارد و ما با نمایندگان واقعی مردم افغانستان مذاکره خواهیم کرد»
و فهمیده نشد که این نمایندگان واقعی افغانستان کی ها هستند ،شاید همان هایی که از حنجره «آی .اِس .آی ».صدا
بلند کرده و جهالت طالبان را تائید می کنند؟؟ ،یا «قریشی» وزیر خارجه پاکستان که از اعمال شیطانی خود با رو
به رو ساختن طالبان با امریکا از مسرت به پیراهن نمی گنجید.
هرچه هست ،بازی بزرگی با افغانستان در جریان است که امریکا در سایه «ترمپ» و تالش های خستگی ناپذیر
«زلمی خلیلزاد» به راه انداخته شده است...

زآمد ،آمد طالب گلی خندان نخواهد شد
ز صد مشکل که پیش روست ،یک آسان نخواهد شد

ز بند و بست امریکا و طالب خوب دانستم
که هرگز زخـم خونین وطن درمان نخواهد شد
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کسی در قصه محرومی مردم نخواهد بود
دلی درغصهء بیخانه وبی نان نخواهد شد
لبی ،حرفی به تسکین دل محزون نخواهد زد
سری ناراحت ازاین رنج بی پایان نخواهد شد

شعارحق پرستی یکقلم از یاد خواهد رفت
دگر آن شاهد آزادی ،در جوالن نخواهد شد
به غیر از امربالمعروف و حکم نهی از منکر
برون از پنجه طالب دگر فرمان نخواهد شد
زنان درچارکنج خانه ها محصورخواهد ماند

بجز راه شریعت ،کار از مردان نخواهد شد

مـــداوای غــم مـا را طبیب حاذقـی باید
که می بینم ،به این عهد و به این پیمان نخواهد شد

صدای سازوآهنک خوشی بردارخواهد رفت
به یاران خرابـات الفـت و احسان نخواهد شد
زمکر و خدعه ،هرگز بر ندارد دست «آی .اِس .آی».

بریده از جنایت دست پاکستان نخواهد شد
«اسیر» از تکیه بر بیگانگان ،آخر یقینم شد
که با افغان ،کسی همدرد جـز افغان نخواهد شد
م .نسیم «اسیر»  2۹فبروری20ع ،فرانکغورت
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تذکر :هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و سروده های دیگری از این شاعر معزز را مطالعه کنند،
می توانند با اجرای "کلیک" بر عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت ،به فهرست "آرشیف" شان رهنمائی شوند!
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