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 قدرت ! سر جنگ بر
 

 

میالدی رقم زده بودم زیرا در آن وقت اختالفات  2014یادداشت نویسنده: من این نوشتۀ کوتاه و این سروده را در سال 

ن تن به تلفظی و جنگ های شدید و زد و کند های جدی بین طرفداران دو کاندید ریاست جمهوری در کابل به سرحد 

ده رسیمحوطه کمیسیون انتخابات،  افراد جانبین در تعدادی ازمجروح شدن  جارحه و افزار تا سرحد استعمال آالت و

برجستۀ بر حال عضای ابین رئیس جمهور و معاونینش و تا سرحد بغاوت و امروز که باز جنگ بر سر قدرت بود. 

نانم قرار گیرد. ین سروده باز در معرض مطالعۀ هموطدرک کردم که فرصت آن رسیده تا ادر حکومت او آغاز شده 

 ارند. می فرستم که با لطف همیشگی به نشرش سپ« آریانا افغانستان آنالین»فلهذا آنرا به وبسایت ملی و دوست داشتنی 

ا شدن ب رو، اینک با روبیمگروپ را با خوش بینی استقبال کرد دو تعهد ظاهری هر ءابتدا ما خارج نشینان که در

صدای خود را  اینکه به طریقی راه گریزی هم نداریم جز یوس می شویم وأم و نا امید ، عمیقا  شایستچنین اعمال نا 

 :با شکایت بلند کنیم

 

 ودش ، گفتم نمیدهـــرا شـــان ماجــپای    ودش ، گفتم نمیدهـــا شــه ارــگفتند ک

 ودش گفتم نمی ، دهاره پارسا شــب یک    راستیه ، بدــزاه ــۀربــگ ازــگفتند ب

 ودش ، گفتم نمی دهبجا ش جا و موزون    ، بازبهم خورده بود بد که و خوبگفتند 

 ودش ، گفتم نمی دهـه ادا شـمـق هــــح    به وحدت کشیده است ومگفتند جنگ ق

 ودش ، گفتم نمی صفا شده اـاده بن جای    دکرده ان ازصفا ب و گفتند راه صلح 

 شود نمی تمـگف ریا شده،بی  بی روی و    ، بین دوستانقسم ول وق عهد وگفتند 

 ودش نمی تمـ، گف دها شدعـه مـکاری ب    ده شدیجنگ چ دل وـن جـــگفتند دام

 ودش نمی تمـ، گفدهــا شدو هـمـدرد ه    دگرفته ش سر م دوستی ازـگفتند رس
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 ودش نمی ، گفتما شدهـیـا حاین جمع ب    فساد کشد دست از وارگفتند رشوه خ

 شود نمی ، گفتمشده )ج(داــخ ترسنده از    ذرندبگ جنگ از دگر "طالبان" گفتند

 اد بودناسیر( عردمی که )د منـتـفـگ

 ودش ، گفتم نمیشده اره الن بای از

 میکنی؟؟ اصرار زچه ود،ش گفتم نمی

 ودش تم نمی، گفا شدهارهب این کار

 

 ،م 2014آگست  20 اسیر() نسیم م.
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