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 ملک الشعرای افغان ها در هجرت

 

 یک دروغ دیگر!!

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

رفتن گ با داد و آغوش محبت فشار نیست، درنبود و که دلش با ما پاک را ریخی خود دشمن دیرین أسفر ت با

  .وعده، وعید ها به ارگ کابل برگشت

 رو دیده ایگرگ باران  که با نآ غافل از د، امادا خوبی انجامسیاسی  کار ، ظاهرا  جهان مرد متفکر این

، چه تاسکام خشک برگشتانده  با دریا کنار از راکابل عزیز، هزاران تشنه  ۀبروست که به اصطالح عامیان

  افغانستان. خوش باور و رسد به زمامداران نوکار

نفس  درافغانستان حتی  سراسر ها در ناآرامی ها و ریزیخون غنی بااشرف  م که اولین سفرما همه شاهدی

بی گناهان  و خون می ریزد روز هر وشروع اکبرخان  وزیر کارته نامدار و شهرنو کابل چون داراالمان،

حمله های  باآن دولت های عالی رتبۀ نظامی  وصدراعظم شریف  نواز اخیر اینک سفر د.نکشته می شو

 در ، اخیرا  همه از مهمتر و والیت هلمند مرکز مسجدی در در انتحارهرات  تخار، بادغیس، در دیگرمتعدد 

 د.دیستقبال گراخارجی را گرفت،  داخلی وبی گناه  چاردهجان پشته که  سرک کلولهقلب کابل،  هوتلی در

را صدمه می حاکمیت ملی ما  کهست ا جوی امتیازی جست و نهاد ناپاک دارد، دردولت پاکستان که با ما 

 فریب ملی خود باشند و متوجه منافعانکشاف روابط سالم با ممالک،  ما دردولتمردان  است چه بهتر ،زند

مورد  . ساحه دید من دررا نخورند پاکستان ، چون ایران وهمسایه های مکارپیش آمد ظاهری  برخورد و هر

              ذیل گنجانده شده است که پیشکش می شود: ۀسرود در ،این روابط بالخاصه با پاکستان

 

 آسان دروغ ساده و، راست گفتن مشکل آمد سامان دروغ و سر جهان بی بسکه دیدم در

 هرآن دروغ لحظه و هر می گویند درزانکه  راـد مـنمی آی این زمان حرف کسی باور

 سان دروغ، جزآراستی درکاردنیا نیست دـنـج می نهـا کـپ د وـای راستی دارنـادع

 پیمان دروغ ، عهد بیجا باشد وببندد گر اــری زـپیمان بستن مردم نباشد ج عهد و

 رآن دروغــق گاه از دیث وـح گاه گویند از کنندبی می ـردم فریـ، منـداران دیـدکانن ـای

 ، این وآن دروغجویندصلح را درحرف می ، جنگجنگست ۀـوطن هنگام سالها شد در
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 وحان را فریبند این دغلبازان دروغـساده ل ای جنگسود آنطرف، ستا اینطرف شورای صلح

 شیطان دروغ رهرو دروغ وقرآن  پیرو افتاده اندجان ما  ، دربهم ناپاکی پاک و

 پیمان دروغ الفت و محبت ها ریا و در مردمان این زمان د مرا برـحیف می آی

 کاراست وپاکستان دروغ دولت ایران ریا همسایگان  ۀـدعـا خورده فریب خـارهـب

 است تاکی می کنی درمان دروغ زخم ناسور  بگو؟ دارد ای طبیب آخرـان نـدرم درد ما

 ریا اینجا دروغ است و« اسیر» هرچه می بینی

 فرمان دروغ روا گردیده و حکم نا جایز
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