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 14/11/2016                 م. نسیم اسیر

 !سیاست جنون در
طی آن ملیون ها انسان به خون  گذاشته است که جهانی را پشت سر جنگ خانمانسوز دوقرن بیستم،  خاکی ما در ۀکر

 راهه ب «جنگ جهانی»نام  گردیده است. اینک جنگ دیگری زیر شهرها ویران وشده یده کش

 واده ها واین جنگ ها خان .خونریزی جریان دارد نقاط جهان جنگ و اکثر نیفتاده، اما در

یا  و دانخون می کش خاک وه ب جمله افغانستان از ،آسیای مرکزی شرق میانه و شهرها را در

 دست امریکا نیز، آرامش را از اروپا و ها، بعضا   همین جنگ تروریستی، ناشی از ۀبا پدید

  می دهند.

اما ، می گیرند س دول قرارأر خواسته های مختلف در د، اشخاص با کرکترها ونمی یاب تغییرنظام ها  ،ممالک در

سلحانه متهاجم  از بعد ،شوروی سقوط اتحاد جماهیر با .جهان است حاکمیت بر ، قدرت طلبی وپذیرنا تغییر چیز یگانه

 رد وک تبارز جهان غرب، امریکا به حیث یگانه قدرت بال منازع کمک مالیمت دلیرانه مردم با مقاو افغانستان و بر

زعم  به د وشائی نموبه جهان گ پنهان، آغاز و ، با بهانه جویی های آشکارجهان حاکمیت بر اصل سیاست با پیروی از

اینک درنده خویی  درآورد.هم تحت سلطه خود  افغانستان را و گوشمال دادشرق میانه را  در ،ود سران سرکش دولخ

 س یگانه قدرت جهان،أر در انتخابات اخیر، ، دربشریت و های ضد کرامت انسانی با شعار «مپدونالد تر» چون

همدردی به بشریت می  انسانیت و رد بوی تفرقه وجنون سیاست،  درشعارش  کالم و گرفت که از قرار «امریکا»

  تقدیم می شود:ای سروده  ،نشود کشتارها وسیعتر و جنگ ۀنکه دامنآ ترس از میمون وناازین تحول  ثرأت با .آید

 

 دلتنگ نباشد و کسی دلخور ،جنگ از جنگ نباشد اد جهانی که دروـای ش

 نباشد آهنگ رـسالمت دگ صلح و جز ییرارند صداـداوت نبـع م وـلـظبا 

 نباشدرنگ  ومیت وـق از سخن حرف و اری انسان بشتابدــددگــه مـانسان ب

 رنگ نباشدـنی حیله و صده ه بآغشت اـیـردم دنــــم ۀت همـیاسـام سـا نـب

 دورت به دلی زنگ نباشدـک خشم و از غربی ، شرقی ونستیزند بهم دیگر

 مرغ خوش آهنگ نباشد جزه آهنگی ب صلح زند سر گلی از گلشن هستی، در

 فرهنگ نباشد صفا، شیوه و صدق و جز ب آمیخته گرددـد محبت به لـنـبخـل
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 2از 2

 جنگ نباشد از به جز مضمون شعارش انسانیت آمد ۀردــپ راـه سـوی بـدی

 تنگ نباشد نظر دل سرد و از غیر کیسه ممسک سر کف جودش چوفیض 

 کی گریزیم از «اسیر»امید، ۀبا شیش

 شکستن به کفش سنگ نباشد بهر کز

 

 ، فرانکفورتم1۶نومبر ۷ «اسیر» نسیم م.

 

 

 

 

 
 


