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 !!!کن حکومت و بينداز تفرقه

 

 ميبينم شر و فتنه از رـپ آفــاق ھــــمه          ميبينم قمر دور در که شوريست چه اين

 ميبينم بدتر روز رـھ که آنست علــــت          امــاي از طــــــلــبد می بھی روز ھرکسی

 ميبينم جگر خـون از ھمه دانا قـــوت          است قند و گ(ب ز شربت ھمه را          ابلھان

 ميبينم خر گردن در ھـــمه زرين طوق          پا0ن زيــر بــه مجروح شده تازی          اسب

 ميبينم پدر بد خواه ھــــمه را پســـران         مادر با جدال و جنگ در ھمه را          دختران

 ميبينم پسر به را پدر نه شفـقــت ھيـچ          دارد رادرـبــ بـه بــرادر نــه میـرح ھيچ

        کن نيکی روــب واجهــخ بشنو ظــحاف پند 

  ميبينم وگوھر گنج از به پند اين من که

 

 

 اداره روسی مشاروين بدست افغانستان شوروی قوای شغالا زمان در که ميدانيم ھمه اينرا
 وزارت ھر در.  مينمود اتخاذ را نھايی تصميم روس وايسرای قديم سبک به يا و روس سفير و ميشد

 مجلس در آور شرم حالت در اينکه جالب و.  مينمودند کنترول يک به يک را دولتی امور مشاورين،
 روانه خود ھای خانه بصوب با2خره وزراء که مينمودند، مناقشه یا اندازه تا ھم بين مشاورين وزراء
 .مينمود دوام شب ھای نيمه تا مشاورين مناقشه ولی ميشدند

 مردم با2ی رحم اندکی و تعقل و تفکر بدون که بود اين در پرچمی و خلقی جنايتکاران گناه
 عمل جامۀ صادقانه را خود نهبيگا بادار امر و پذيرفتند می کورکورانه را مشاورين اوامر خود

 مشاور اگر آن در که کشان زحمت پولتاريای بنام بلکه ديموکراسی، نام زير نه البته ميپوشانيدند،
 .بريد می را برادر گردن وفادار نوکر ميطلبيد، ک:ه روسی

 شکايت خارجی مشاورين گزاف معاش از فيروز آقای عامه صحت محترم وزير قبل چندی
 مشاور ھر معاش.  است وزارت بوديجۀ از با2تر مشاورين معاش که کردند اضافه و نموده رسمی

 .است دالر ھزار يک اندازۀ به روزانه فقير افغانستان در خارجی

 در که داشت رويداد اين از جالبی قصۀ کابل پوھنتون اسبق رئيس امين، حميد? محترم
 تدريسی امور در مدتی کوتاه تجربۀ از که غرب ناقل ولی اصل ايرانی مشاور يک کابل پوھنتون
 پوھنتون ھای باغبان حاليکه در بود، گرديده استخدام دالر يکھزار روزانۀ معاش با بود، برخودار

 رنج  خود معاش وقت به نرسيدن از ھا بيچاره اين و ميکردند درو دست با داس توسط را ھا چمن
 .ميبردند

 و لياقت حسن از ھم و ميبرد رنج باغبانان بدست داس، با دروی کبل از که پوھنتون رئيس
 باغبانان بار مشقت کار از و ميگويد کنايه مشاور به روزه ھمه گزاف، معاش اين با مشاور کاردانی
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 ماشين مجبورا دھد ادامه خود وظيفۀ به بتواند اينکه و روزگار شرم از با2خره مشاور ميکند، شکوه
 از که بتواند تا مينمايد خريداری است ايرانی ٌاص: ان) ماشين (انجن که را پاکستانی دروی کبل

 .بماند امان در رئيس کنايه شنيدن

 که است برانگيز سوالٌ واقعا که ميگمارد صلح شورای رئيس بحيث را خليلی کريم امروز 
 چه مينمايد؟ حساس پست اين به خليلی مقرری به ترغيب را غربی وايسرای که ميشود باعث چه

 آيا بکشاند؟ مذاکرات ميز بسوی را طالبان بتواند که دارد وجود طالبان و خليلی بين مشترکی وجھی
 وجود کاسه نيم زير کاسۀ آيا و دارد؟ سر در را مزاری شادروان روح ناآرامی قصد کابل وايسرای

 با نمايندۀ عوض به که است کرزی محترم دوران قبلی مذاکرات مثل ھم اين اينکه يا و دارد؟
 و نمودند منتقل مداکرات جھت بگرام به ليکوپترھ توسط را کويته شھر دوکاندار يک طالبان ص:حيت

.  برگشتانيدند کويته به محترمانه پول از پر ھای جيب با را وی دوکان رونق برای مذاکرات ختم در
 در خنده شبکۀ سازی صحنه يا و است واقعيت ھمه ھا اين آيا که افتد می انديشه اين به انسان گاھی

 طلوع؟ تلويزيون

 ھای کوه در مرغابی شکار ھنگام شوروی سفير ثور ھفت روز در اينکه ھمه از جالب
 توره در افغانستان معادن شکار ھنگام غربی وايسرای امروز و مينمود صادر را کودتاه قومانده غزنی
 .دارد افگنی بم بوره

  ختم


