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 ملک الشعرای افغانها در هجرت
 

 !چنگال یک قدرت جهان در
 

جهان  سراسر اما در راه نیفتاده است،ه جنگ جهانی دیگری که جنگ سومش نامید، ب با ختم جنگ جهانی دوم، ظاهرا  

صلح  جریان دارد و تا امروز و و. گشائی و. مفهوم دیگری، جنگ های قومی، مذهبی، جاه طلبی، جهان رنگ وه ب

 بیگناه ترین مردم قربانی می دهند. جهان رخت می بندد و آرامش به شیوه ای از و

آن، با شکست قوای سرخ  سلحشور خواه و قیام مردانه مردم آزادی افغانستان و شوروی وقت درجماهیر  هجوم اتحاد

شد  سبب خورد و ممالک وابسته به آن با پیمان وارسا انجامید، توازن قوا برهم هم پاشیدن نظام سوسیالیستی و از و

 میدان سیاست شود.  امریکا یکه تاز که جهان یک قطبی و

، عرب نظام ها، به نام بهار ها با تغییر افغانستان، برپا شدن جنگ عراق و امریکا براضالع متحدۀ  تهاجم عساکر

 دیگر وضالع متحده سایه حمایت ا غزه، در باری های پیهم بر آتش فلسطین و اسرائیل در دار دوام های کشتار

زدن صلح  برهم دست باال داشتن امریکا در ست ازا روشنی ای غرب، نمونه شرق و روی پرده در مداخالت  پشت و

ست که برای حل مسایل ا جهان این امریکا گوشه ای از هر هم این که در .  تعجب آورشجهانی برای منافع خود

ا وقایع می شود تا زمینه ای ی یا خود سبب بروز مشکالت می افزاید و بزرگ پای پیش می کند و مشکلی بر رد ووخ

 بهانه ای برای مداخله ایجاد شود. 

ستان خدمت دو دیگر بار یکآن چند مصرع  با تغییرات کوچک درهمین مناسبت سروده ای داشتم که ه چند سال قبل ب

 تقدیم می کنم :       

 

 !چنگال یک قدرت جهان در
 

 آوری دگر زوره ــود زور، بـــی آزمـم ری دگرـل جهان را سـود اهــیاد آنکه ب

 ری دگرـــا تـوانـی شکست دست تـا مـپ کس را مجال دست درازی به کس نبود

 ری دگرــــدوش خـه اد بـتـان فـجه ارــب شکست د وـــرود آمــف دارـتـاخ اقـآن ک

 ری دگرـدارد بــصه نـغ رــیـدردا که غ «رسدبه منزل نمی»، درست این بارکج

 ، اژدری دگردل شب د ازـشیـرکـب رــس انـی زمـــعـاف رـد اگرچه سـده شـیـکوب

 ری دگرـخونین ت ۀجـنـبه پ تر خونخوار ه اوفتادـــر، به دل رمـده تـی درنــگرگ
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 2از 2

 رـری دگـــــاخگ و رـش دگـآت ل زــافـغ نشست روـدوران فۀ ما را گمان که فتن

 ری دگرـک و کور ی اراده وـیک جمع ب دـا رسیده انـــــغـراد دریـــــمـــۀ لـپ رـب

 گستری دگر مـست ز زون ـد درد ها فـش ان ـجه داد درـــیـن بــود دامــرده بـگست

 ری دگرـری نوکــب دگـجان ز زد  رــس دارـــــامـ، زمران اجانبـــوکـد نــودنـب

 محشری دگر ه وـغلغل و ورــش شهر در مـشام، شام غ رـه غصه و روز، روز هر

 ری دگرـــکاف ر، ازــکشید س رـدگ رـفـک دــد شـنـت بلـقـیـت حقــر دسـفـک د  ر   در

 ون کسان ساغری دگرـخ د زـردم زنــه وـجانه ـهـب امیر وست وــانه خـهـطفل ب

 ری دگرـــی سنگـد به جنگ پـزن رـسنگ دامـم برضد جنگ سفسطه می خواند و

 ری دگرـروشنگ کجاست شاعر چون تو ن راست گفتنتـبه ای« اسیر» راـنازم ت
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