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 ؟سنگک شده؟؟ مگرکابینه 

 نزـــــــــــــط
به دور،  قضاوتهای ما از یم،دارن قرار "یوحدت مل"اصل جریان دولت  در ،ما انجا که از

که ، گیردصورت می با عقل چهل وزیر «دارد را سیربین عقل چل وزیر» مصداق متل مشهور

 :م، که میگوئیعادالنه استغیرها بعضااین قضاوت، من به نظر

 ست، اشخاص متخصص و قحط الرجالی، همدلی ندارند باهم سازش و «عین وغین»ن آقایو

دست نمیدهند،  از را دوگانهتابعیت  دهند ومی که سرافغانان مقیم خارج  موجود نیست، برکارفهم 

 اما .ستا قضاوت کردن و نشستن ندی خیرغ   بربه فحوای  ها همهاین...  ،ندارند یا باور و اعتبار

ه خود حق ب، ما هستدل  دری حال خراب وطن ناراحتیهائ ، ازحیث یک افغانه بانجا که از

 کجا زکه سخن ا اصل حقیقت را یم ودهب فقط درد دل خود را تسکینبا این انتقادها دهیم می

 بطرف حج و که یکی مکرر ،یملیک اق پادشاه در راه دو چه موانعی سریا  و گیردسرچشمه می

درین جای شک  .باشیممی بکلی بیخبر، دارد وجود، کرده است سفربطرف کج  دیگری اولین بار

ارت سف های وزارت وو وعیدکوری وعده  کمپاین انتخاباتی به کل و هنگام در نکه آقایا ،نیست

 ی که درمعنی که آقائ، به این شودجا شروع می ینهم از فکر عدم وحدت، کنممی که فکر ،داده اند

مستحق  غیننگاه آقای  ز، اپاره کرده است گلو «غین» مذمت و «عین» به نفعکمپاین،  جریان

. ست چرخی زندان پل رفتن در محاکمه و شایستۀحتی  ،نیست در دستگاه منزلتی هیچ مقام و

به چنین مذلتی که باید « عین»آقای   ه، به بارگا«غین» پیروان آقای مورد همچنان است در

 .ندباش کوممح

که  حیلیدشمن م   با آزمائیزور، جمله از تر،الت بزرگ، آنها مشکحال هرچه هست هره ب

 رو استملی مبدل ساخته به وحشت  وروان کرده  «نخود سیاه» ان وحدت ملی را پشتهزار

دارند که بیش  آرزو و مردم انتظار، ددهمی این مشکالت که دولت با آن پنجه همه با .هستند برو
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 باخواستم  .معرفی کابینه اقدام عاجل صورت بگیرد در وازین با سرنوشت شان بازی نشود 

 که از ،ای ترتیب نمایمطنزگونه  منظومۀ جهان سراسر ستان درود درک سنگینی این انتظار

 :گذردنظرتان می

   

 همدردی بی کینه کجا شد و ده ــــــــآن وع      شد سینه کجا سعۀ ملی دت ـــــــــــــوح در

 کابینه کجا شد و بوده  درــــــــــــچق کابین      مردم  ز دور و رــــــــــــــبا مشورت همدگ

 پس خینه کجا شد ، ف شدهـــمصح و آنینه       ؟یجادوصلت شده ا و ان قربت وحدت ش از

 مردم پیشینه کجا شد مثل  رـــــــــــــــــــآخ      واهیمـــــــعید نخ که ما خینه پس از ،گویند

 که آن پینه کجا شد ،مــــــــــبپرسی که زما ا      واپــــــــتک ز مردم  وی ــــــزان شارید سر

 دیرینه کجا شد و پارینه   دۀـــــــــــــآن وع      ی چشم براهندــــکه مردم همگ ،ست دیری

 و بی کینه کجا شد ت ـــــــالف از پر دلهای       خدا پاک ندیدیمه چ کسی را بـــــــــــــما هی

 شد ابوزینه کج اشف نسل نوـــــــــــــــآن ک      صدرنشینان ه ـــــــــــــهم بوزینه خصالند 

 زینه کجا شد  که آن ،مــــــــــــسینپر تا باز      د آخربامت بر ن سرـــــــــــکه دشم هشدار

 پارینه کجا شد و نه ــــــــکه  آن طعنه کش      دیم استــــــــــــپوش قکفن ما یاد کشور در

 شد کجا 1ویرانی سرچینه امل ـــــــــپس ع     ست ا رابــسرچشمه خ حال بد این ملک ز

 نهادینه کجا شد ، کــــــــــــــمل آبادی این       درت مردی که بسازدـــــــــــآن بازوی پرق

 کف ما نعمت وحدت از «اسیر» سترفته 

 ا شدی کینه کجـــــب و ی فتنه ــــب  آن دورۀ

 

 

 

 را گویند  "سرچشمه" ی عزیز،پشتو در "سرچینه"  ــ 1        
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