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 !یمانیآَرد پش اقل که بارکندع یکار اُکج
 

 

 ندیب یکهکشان م و ِمهر آنجا مه و  ندیب یان مـهـه دِل ذره جـعارف ب

 ندیب ین مآُکشتگان در سرِ  دست و ِم دانشوِرعصرـکه چش بنگر یکور

 (یلیستاد خلا)

 

 

 !یمانیاقل که بارآَرد پشع کند یکار اُکجـ

را اشرف مخلوقات  شتنیداده است خو شیبرا که خدا)ج( یانسان به خاطر اندک عقل ! میگویانسان را م نیهم یآر

ِر قب به دسِت خود انسان از ریغ ینشده است که جانور دهیامروز د تا اما نازدیِل اندک معق نیبه ا ارهمیبس و داندیم

ان به خاطر قتِل همنوعانش مهرب یخام دل خوش که خدا الیخ نیا با و قتِل همنوعاِن خود ببندد به کمر ای و بَکنَد را خود

 یخواه جناب کم جان اون برخود یشمال یایکه دکتاتورکور آن دارد از تیروزها قرائن حکا نیا .دهدیپاداش م به او

بلکه  جهـان را یروده ها که نه تنها یاتوم یها سالح بتیمص از را شتنیخو و غلبه کنـد خواهدیاسالف خود م یها

 .بگذََرد چرب رِ یش نیا از و اضطراب افگنده است نجات دهد و شیتشو خار بـر زین خودش را یروده ها یحت

 و مایروشیه رب ود راخ یبمها نینخست و افتیدست  یاتوم یروین به کایکه امر بود یجنِگ دوِم جهان انِ یجر در

 تِ یجنا نیا تا چه حد از کایامر ییکه وجدان اجتماع نیا داد. انیپا نیجنِگ دوم را به سوِد متحد و افگند یناگاساک

 دارسردم دو انیم یاتوم یرقابت ها و دآم سرد فراز نگِ دوران ج یبه زود اما خود بماند ینارام است به جا یخیرأت

 در یرا داشت ول خود بانِ یبه زباله دان افگندِن رق یواکه ه آن روزگار یشورو اتحادِ  و کایامر یعنیجنگ سرد 

 .ادافت خود فرو کنده بود گرانید یکه برا یچاه

 .داشت ندیناخوشا اریبس جه  یسرد دو نت جنگِ 

 بِ یقر یب یفرمانفرما را کایامر بمانَد؛ کایدسِت امر در یاتوم یرویانحصاِر ن پنداشت که اگر یشورو اتحاد نُُخست

اوجِ  که در را نیچ ـلیدل نیهم به ردیبگ یجد   را کایامر خطرِ  که َشَودیم مجبور زیخود ن یشورو و سازد یجهان م
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 3از 2

 مه یوروش دارد. یومدنداِن ات «یکاغذ ببرِ » نیکه ا گفتیم خواندیم «یببِرکاغذ» را کایامر یانقالب یها انیهذ

 دِ یعوا یبدهد. شورو رییتغ «زمیالیسوس به نفع صلح و را تناُسِب قوا» تا بسازد یومات را داِن خودکه دن واستخیم

 کرد یکیروز را  بُرد شب و یباال ممردم را  یزندگان سطح و کرد یوقِف مردِم خود م نکهیا یرا به جا یخالص مل

به اصطالحِ  نیبود که چ حالت مقارِن همان روزگار نیا شود و یومات یصاحِب سالح ها و نماند عقب بیرق تا از

 – زمیمارکس یمرحله  تکاُمل» را «دهات قیطر محاصره  شهرها از یتئور» یـنعی «شهیمائوتسه تون اند» خودش

 لقب را نیم چه یشورو و کردیم ینگار ریتفس«یروسچفخ زمیونیزیرو» برضدِ  کرده بود و وانعن «زمینیلن

 سو کی یعنیبود  افتـاده ایسنِگ آس دو انیم آن روزگار که در نیچ نیا بر بود بنا دهیبخش «عظمت طلبانه زمیوونش»

 زین رگید یسو و دادینشان م شیبرا را خود یکرده دنداِن اتوم بود که دهان باز «کایامر زمیالیامپر یببرکاغذ»

رازو ت تلک و را «شهیمائوتسه تون اند» خود فرمانِ  رِ یزاب دست نشانده  زاح با که ودب «یخروسچف زمیونیزیرو»

 و «کایامر زمیالیامپر یاتوم شانتاژ» واستخ یم که ودب «جهان یانقالب یها خلق دفاع از یبرا» زین نیچ .کردیم

 .شود یاتوم یرویصاحب ن و بشکند را «یخروسچف زمیونیزیرو»

 کایامر نیچ یاتوم یها شیآزما کرد. یاتوم یرویوقف انکشاف ن را یمل دیمائوتسه تون عوا دوران در زین یکی نیا

ه سخت ب زمیونیزیرِس روخ و سمیالیامپر ببرِ  یکینزد ون که ازمائوتسه ت ساخت. تر کیبه هم نزد را یشورو و

 ه منافعن گرید دارد. فراوان رِ یخ شیابر نیچ با یکه دوست فهماند شیبرا و دعوت کرد ود نکسن راافتاده ب شیتشو

 «ینهضِت دموکراس» نه هم و بود مطرح «زمیالیسوس منافع صلح و» نه و رح بودمط« جهان یانقالب یها خلق»

 قدم دیبا سه تا نیا ه  یسا رد گرانید و بودند ستادهیم اه برابرِ  در یُمساو نسبتا   یعمده با قوا بِ یمطرح بود سه رق

 یمبتن ی)کشورها لیاسرائ و جاپان ؛یغرب نیمتحد و کایامر کرد سه بالک عرض وجود جهان عمال   در یآر .زدندیم

 و غصب کرده بودند قدرت را کودتا له  یمنصبان به وس صاحب آن در هک یکشورها (یدموکراس اصل انتخابات و بر

 یم زمیالیسوس یبه سو «یاقتصاد دولت و یارد هیسرما ریغ راه ُرشدِ » از دکه خوان یم یعناصر را آنان یشورو

 رد زین یسالح اتوم ها یبالک بـاز نیا در ا  طبع .زدیم شان را یخواه الِف هوا نیه چمسلحانه ک یها جنبش و رفتند

 .داد انکشاف را یومسالح ات یکمِک شوروب کردینم تیخاطر پاکستان احساِس امنکه ب هند سه کشور نماند. نیا دست

قماِر  ررا د خود ودِ ب هست و نیعراِق صدام حس .دیچسپ نیبه دامِن چ یشورو و نیرقابِت چ از استفاده با زین پاکستان

 .باختن است ُشُرفِ  در زین رانیا نکیا باخت و یسالح اتوم

 در یتوما عاتِ یضا رلیب ها ونیکه مل دانند یمردِم جهان پوره نم افتاده است و نیاوکرا برابرِ  در  لیتلخِ چرنوب تجربه  

 یکنده است بلکه برا را خود قبر یاتوم یهاسال امروز با اشرِف مخلوقات نه تنها نیا یآر است. دهیدفن گرد کجاها

 .بگرداند زیآنان ن درِد سرِ  ه  یما را نیزم زهرآلوده   کریپ نیا است تا کاشته خار زین خود نده  یآ یها نسل

راه انکشاِف معارف  در مصرف کردند یتومسالم ا نا یها راه رقابت ها در ه دولتـک را یا هیسرما دالر ها اردیاگرمل

 یها حگاهیتفر ادِ جیا گرسنه؛ در یشکم ها کردن ریس  راه در ؛یشیکج اند تعُصب و یها مرض نجات انسان از و

 یانسان م کردند یم چخر فضا ریسخت و یراه انکشاف قدرِت علم باالخره در جهان و چاره  یکودکان ب یسالم برا

 یاهنخو یانسان خواه مینیب یجهان م در روزکه ام یُکشتار ازد اما با جنگ وخود بن ییانسان تمدنِ  جادیا بر توانست

 :افتد که گفته بود یم یعشق رزادهَ یمرحوم م ادِ یبه 



  
 

 

 3از 3

 نیرب زممغ یپنداِر دانا به

 نیو داروــر نَــآوِر فک دـیپد

 م نمودـک یُدم مونیم ز عتیطب

 نامش آدم نمود زاـسپس ناس

 ستیآدم از ارکو مرا ع یُدم   ستیُدم یب نیبد تیآدم راگ

 برمنگهم2018 یماه م نگارگرسوم

 

 

 

 


