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 13/01/2017          م. نسیم اسیر
 هجرتملک الشعرای افغانها در

 !؟اضالع متحده تسیاس در تحول
 

لد دونا»اینک با آمدن  می بندد و مقام ریاست جمهوری، رخت سفر با ما نبود از که اصالا  «اوباما» دیده می شود، آقای

امریکا، سیاست  جنون قدرت درمن،  ۀعقیدبه  د.ردا رو شپیتحول مهمی را ا، جهان رأس دولت امریک در« ترمپ

می حزب  دو چون هر رد،آو نمی نفع جهان باربه تی خواهان، کدام نقش مثب جمهوری یا ها و دموکراتحزب با چه 

 ندبیفرایجهان  سراسر رد امریکا ۀاضالع متحدۀ سیطر قدرت و رب ،ستاره ای خود دو بیرق پنجاه و ۀسای خواهند در

 یرتغیاشخاص، آمد  با رفت واین که  از نفوذ خود داشته باشند. تحت اداره و سرکوب وخود ساخته خود را  دشمنان و

می دهند  ییژده هاـم ،ظاهری آرامش سکون و، های دروغین وعیدو با وعده  اا عضب ،رأس دولت در تبدیل چهره ها و

 .وه نمایی دارندـفای سیاست جلـاخ و ترـس همه در چه هیوالیی هستند،، سیما های منفوربا یا  و

 و کردار و رفتار، ضالع متحدهات امسال اتعقیب جریان انتخاب ، بائه می کنممطلبی ارا ه ودسری شوران مورد هر من که در

 .یدمد ترجهان تاریک  ا درصلح ر آرامش و ۀخود لرزیده، آیند رب «دونالد ترمپ» کاندید بخصوص حرکات جنون آمیز دو گفتار

   می گذرد: نظر که از همین مناسبته ست با ایسروده 

 

 دیوانه می آید رأس جهان، آنکه درحقیقت    افسانه می آید گوشها دراگرچه این سخن 

 آید می زوالنه دست دگر بر به دستی تیغ و   د، گویاـدشمنی با خلق عالم می ده شعار

 ه می آیدـدرین دنیای بی سامان سامانی چه   استبداد ظلم و نفاق و جهان پاشیده ازهم، در

 سوزی ازین پیمانه می آید وـعجب آب گل   می نارد دورت، بارـک سیاست های عالم جز

 رزانه می آیدـف مرد عاقل و چنین همت ز   خواهد ردی میـ، کمال مهام پیوستن دلـبه

 ویرانه می آیدم را کند ـکه عال کنون مغزی   ها دیدیم نبوده، رنج ما که خود با «اوباما» ز

 نه خانه می آید ه وـویران که آرامش نه در   ، می ترسمیک قدرت افتاده ست ۀپنج درجهان 

 دانه می آید رـدیده ام با موج خون ه سرشک از   خون همی جوشد های چشمه سو زهربه چشم من 

 ردانه می آیدـت مـامـا قـه بـتـا برخاسـه پـب   خون آشامجنگ جهانخواران  خوش آن قومی که در

 بند زندان هوس گرم است و بسکه قید از «اسیر»

 دانه می آید طرف گسترده دام و رـم هـبه چشم

 فرانكفورت، م17جنوری ۵ «اسیر» نسیم م.
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