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 ملک الشعرای افغان ها در هجرت
 

 ؟؟سنگک شده مگرکابینه 
 طنز

 

بین عقل  سیر» به مصداق متل مشهوردور،  های ما از قضاوت یم،دارن ی قراراصل جریان دولت وحدت مل در ،ما که آنجا از
 .صورت می گیرد با عقل چهل وزیر «دارد را چل وزیر
قحط ، همدلی ندارند باهم سازش و «عین وغین»عادالنه است که می گوییم، آقایون  غیر ها بعضا   این قضاوت، من به نظر

ت دس از را گانه دوتابعیت  می دهند و که سرافغانان مقیم خارج  موجود نیست، برفهم  کار الرجالیست، اشخاص متخصص و
  .ستا قضاوت کردن و نشستن ندی خیرغ  بربه فحوای  این ها همه .ندارند یا باور و اعتباردهند،  نمی

 

فقط ها  با این انتقادخود حق می دهیم ه ب، ما هستدل  درحال خراب وطن ناراحتی هایی  ، ازحیث یک افغانه بکه  آنجا از اما
یک  پادشاه در راه دو چه موانعی سریا  و سرچشمه می گیرد کجا زکه سخن ا اصل حقیقت را یم ودهب درد دل خود را تسکین

  .می باشیم ی بیخبربکل، دارد وجود، کرده است طرف کج سفره ب دیگری اولین بار طرف حج وه ب که یکی مکرر یملاق
 

 کرکه ف ارت داده اندسف کوری وعده وعید های وزارت و کمپاین انتخاباتی به کل و هنگام در ندرین جای شک نیست که آقایا
 مذمت و «عین» به نفعکمپاین،  جریان معنی که آقایی که در، به این جا شروع می شود ینهم از فکر عدم وحدت، می کنم

 تن دررف محاکمه و ۀشایستحتی  ،نیست در دستگاه منزلتی مستحق هیچ مقام و غیننگاه آقای  ز، اپاره کرده است گلو «غین»
 .نداشب کومحبه چنین مذلتی مکه باید « عین »آقای   ه، به بارگا«غین» پیروان آقای مورد همچنان است در ،ستا چرخیزندان پل

نخود » ان وحدت ملی را پشتکه هزار محیلیدشمن  با آزمائی زور، جمله از تر، ، آنها مشکالت بزرگحال هرچه هست بهر
  .هستند برورو استملی مبدل ساخته به وحشت  وروان کرده  «سیاه

 

 در ودارند که بیش ازین با سرنوشت شان بازی نشود  آرزو و مردم انتظار، دده می این مشکالت که دولت با آن پنجه باهمه
ای نه گو طنز ۀمنظوم جهان سراسر ستان درود انتظار درک سنگینی این باخواستم  .معرفی کابینه اقدام عاجل صورت بگیرد

 :تان می گذرد نظر ترتیب نمایم که از
   

 ی کینه کجا شدـهمدردی ب ده وـآن وع شد سینه کجا ۀدت ملی، سعـوح در
 کابینه کجا شد وده وــب درـکابین چق ردم ـم ز دور و رـگبا مشورت همد

 

 کجا شد خینهپس  ،شدهمصحف  ینه وئآ ؟یجاداشده  وصلت قربت وان وحدت ش از

 ه کجا شدـنـشیـردم پیـــمثل م رــآخ عید نخواهیم گویند که ما خینه پس از
 

 کجا شد بپرسیم که آن پینهکی  ا ازـم وـتکاپ ز ردم ـوی مـزان د سرـشاری
 دیرینه کجا شد ه وـنـپاری ۀدــآن وع ردم همگی چشم براهندــدیریست که م

 

 کینه کجا شد بی والفت  از های پر دل دا پاک ندیدیمـخه ما هیچ کسی را ب
 شد نه کجاـوزیـب وـآن کاشف نسل ن نشینان ند همه صدرـه خصالـوزینـب

 

 ه کجا شدـنـیم که آن زیـنپرس تا باز د آخربامت بر که دشمن سر هشدار
 کجا شد پارینه کش کهنه وآن طعنه  است قدیم کفن پوش یادما  کشور در

 

 شد کجا «1»سرچینه  پس عامل ویرانی خرابست  چشمه سر ملک ز بد اینحال 

 ه کجا شدـــنـادیـ، نهادی این ملکـآب مردی که بسازددرت ـق ازوی پرــآن ب
 

 وحدت کف ما نعمت از «اسیر» رفته است

 ا شدجی کینه کـب ه وـنـتـی فـب ۀآن دور
 
 سرچشمه را گویند  ،پشتوزبان  سرچینه در :1
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