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  همه سر به سر تن به کشتن دهیم        از آن به که کشور به دشمن دهیم

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 

 Political  سیاسی
 

 ملک الشعراء                

 «اسیر» نسیمد م  ـــحماستاد        
 6111 برنوم 11 ـفرانکفورت          

 پورتال: تنظیم و ویرایش            
   
 

 سیاست جنون در

طی آن  که ،گذاشته است جهانی را پشت سر جنگ خانمانسوز دوقرن بیستم،  خاکی ما درکرۀ 

جنگ دیگری که  وول، اینک. شهرها ویران گردیده است وشده یده ها انسان به خون کش ملیون

 .خونریزی جریان دارد نقاط جهان جنگ و اکثر راه نیفتاده، اما در هب "جنگ جهانی"نام  زیر

خاک ه ب جمله افغانستان از ،آسیای مرکزی شرق میانه و شهرها را در واده ها واین جنگ ها خان

امریکا نیز،  اروپا و ا  ها، بعض همین جنگ تروریستی، ناشی از با پدیدۀیا  و دانخون می کش و

 .دست می دهند آرامش را از

س دول رأ خواسته های مختلف در د، اشخاص با کرکترها ونمی یاب تغییرنظام ها  ،ممالک در

سقوط اتحاد  با .جهان است حاکمیت بر ، قدرت طلبی وپذیرتغییرنا چیز یگانهاما ، می گیرند قرار

 کمک مالیمردم با  ت دلیرانۀممقاو افغانستان و برمسلحانه تهاجم  از بعد ،شوروی جماهیر

 اصل سیاست با پیروی از کرد و تبارز منازعب، امریکا به حیث یگانه قدرت بالجهان غر

ود به زعم خ د وشائی نموگبه جهان پنهان، آغاز و ی های آشکار، با بهانه جوئجهان حاکمیت بر

 .درآوردخود  ۀهم تحت سلط افغانستان را و گوشمال دادشرق میانه را  در ،سران سرکش دول

انتخابات  ، دربشریت و های ضد کرامت انسانیبا شعار «مپدونالد تر» چونی اینک درنده خوئ

 درشعارش  کالم و گرفت که ازخواهد  قرار ،«امریکا» س یگانه قدرت جهان،رأ در اخیر،

 .همدردی به بشریت می آید انسانیت و رد بوی تفرقه وجنون سیاست، 

ای سروده  ،نشود کشتارها وسیعتر و جنگ که دامنۀ، ترس ازان میمون وناازین تحول  ثرتأ با

 :تقدیم می شود
  

 دلتنگ نباشد و ورــکسی دلخ گـجن از      جنگ نباشد که درو ،هانیــــج !ای شاد

 آهنگ نباشد دگر ،سالمت صلح و زـج      یداوت نبرارند صدائــــع لم وــــــظبا 

 رنگ نباشد قومیت و سخن از حرف و      اری انسان بشتابدـــــــــــانسان به مددگ
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 نیرنگ نباشد و لهــــــحی صد هه بآغشت      مردم دنیا مۀــــــه ،ام سیاستـــــــــبا ن

 به دلی زنگ نباشد ،کدورت خشم و از      ربیــغ ی وــشرق ،همه نستیزند ب دیگر

 هنگ نباشدمرغ خوشا زــــجه آهنگی ب      زند سر حـصل گلی از گلشن هستی، در

 فرهنگ نباشد و شیوه صفا و صدق جز      ته گرددـــــت به لب آمیخب  ــــــلبخند مح

 جنگ نباشد از به جزمضمون شعارش       ت آمدانسانی   به سراپردۀ ویــــــــــــــدی

 تنگ نباشد رــــــنظ دل سرد و از یرـغ      مسکم   کیسۀ سر جودش چو کففیض 

 به کفش سنگ نباشد ،شکستن بهر زـــک      ؟؟؟گریزیم که از" اسیر" امید،با شیشۀ 

 

 

 (فرانکفورت ع ــ 6111نومبر ۷ــ  «اسیر» نسیم .م)

 

 


