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 ،جای مردان سیاست بنشانید درخت
 تا هوا تازه شود

 زنده یاد "سهراب سپهری" باری چه خوش و چه زیبا و چه بجا و چه رسا سروده بود که:

 "جای مردان سیاست بنشانید درخت، تا هوا تازه شود"

فراست، درحالیکه فکر میکنیم افراد سیاسی، یا  فهم و  و ما که دیده به دانسته و با عقل و منطق و  

سیاست پوه و سیاست جو و سیاست زده و چه و چه و چه هستیم و عقل ُکل گویا تشریف داریم،  

با برهم زدن تاریخ و جغرافیه و سیاست و اقتصاد  زبونانه تقال میکنیم که به یک شیوه یا دیگر نوع،  

به  سیه  ویم و تجاوز وحشیانه، ددمنشانه و خونین رو  به خنجر خون ریز "پوتین" ها دسته ش و...،  

خولیا  یکشور مستقل اوکراین را موجه جلوه دهیم و چند فرد از دنیا بی خبر و خود بزرگ بین و مال

و فروخته شده نیز برای ما چک چک و قرسک به راه می اندازند و به اصطالح به کاُکل ما ُگل  

 میزنند و... 

خنرانی های سال ها قبل"هنری کیسنجر" را برای ما شاهد احوال می  بعضی ها هم یک قسمت از س

آورند و...، غافل از اینکه سخنان پوچ"کیسنجر" و کیسنجر ها هرگز نمی تواند برای ما خط قرآن  

و  تورات و زبور  انجیل و  نیز خط  دیگران  و برای  ...، و کیسنجر در زمان ریاست  فرقان   باشد 

 سیاست های غلطی پیشه کرد و... ات بزرگی گردید وجمهوری خود نیز مرتکب اشتباه

و در آن زمان که کیسنجر چنان نظریات تنگ نظرانه را به میان کشیده بود، اوضاع و احوال جهان  

بر مدار دیگری می چرخید و...، و اما از اینها که بگذریم، جنگ در همه حال مردود و منفور و  

ن، فرقی نمی کند که از کدام قارۀ جهان و به کدام  ضد انسانی است و جنگ افروزان و جنگ آورا 
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هب باشند و جلد شان چه رنگ باشد و از کدام سرزمین و کدام مردم و...، افراد و اشخاص  ذ دین و م

 . بشریت به حساب میرود مریض روانی اند و وجود بی وجود شان یک خطر عظیم برای جهان و  

اوکراین،  - سیه حظه تصور میکنیم که در جنگ رو حال بیائید بی طرفانه قضاوت کنیم. برای یک ل

تاتور  کو دی  سیه )ناتو(، مقصر اند و رو  یاتحادیۀ اروپا و امریکا و پنتاگون و پیمان اتالنتیک شمال

بی گناه"   پوتین"، و ارتش تجاوزگر روسی، بی تقصیر و گویا"موسیچۀ  مریض روسی"والدیمیر 

م که "گناه" ملت مظلوم و کشور مستقل"اوکراین" در این  و...، آیا با یک وجدان بیدار گفته می توانی 

 میانه چه است که باید بی رحمانی قربانی توطئه های دو طرف جنگ گردند؟! 

 نخست وجدان ها را بیدار بسازید، بعد قضاوت کنید، البته اگر وجدانی باقی باشد هنوز!!! 

با دستان خالی   ی از تبار اوکرایناوکراین، زنی    - سیه یکی از ویدئو کلیپ های مربوط جنگ رو   رد 

در مقابل یک عسکر متجاوز تا دندان مسلح روسی ایستاده بود و مانع ورود آن تجاوزگر روسی به  

کشور خود اوکراین می گردید و فریاد بر می آورد که" قبل از آنکه وارد اوکراین گردی، جیب  

مرگ  از  زیر خاک می شوی و بعد    هایت را پُر از خستۀ ُگل آفتاب پرست بساز، چون در اوکراین 

 از گور تو ُگل آفتاب پرست می روید و اوکراین ُگلزار می شود."  ،تو

و این سخنان پُرمغز، به یاد ما می آورد که در سالهای هشتاد میالدی و درست آن زمان که عساکر  

ی ها و  متجاوز روسی، سرزمین مقدس ما را مورد تهاجم وحشیانۀ شان قرار داده بودند و پرچم

نهم ثور   به عهده گرفته بودند و درست در  خلقی های شرف باخته پادوی تجاوزگران روسی را 

، آن هنگام که دختران و پسران مکاتب کابل در مقابل تجاوزگران روسی و غالمان بی مقدار  1359

ا کتاب  داخلی شان دست به تظاهرات زده و نعرۀ آزادی خواهی سر داده بودند، دختران مکاتب کابل ب

و قلم به مصاف تیر و تفنگ رفته بودند، چادر های سپید مکتب را به سِر عساکر مسلح و سازمانی  

پرچمی می انداختند و برای شان میگفتند که شما چادر بپوشید و تفنگ    -گک های شرف باختۀ خلقی 

 های تان را برای ما بدهید، تا ما از وطن دفاع کنیم. 

مغز همه و همه به منزلۀ همین سرودۀ زیبای روانشاد"سهراب سپهری" تواند  و این سخنان نغز و پُر  

 جای مردان سیاست بنشانید درخت، تا هوا تازه شود".  بود که "

سیاست زدگان ما، چپ و راست و شام و صبا و پگاه و بیگاه، مشق سیاست می کنند و هوا و فضاء  

ر و سفاک و بی همه چیز را که هنوز هم سر  را آلوده می سازند تا باشد روس های ددمنش، تجاوزگ 

 در گرو آنان دارند، بی گناه و مظلوم جلوه دهند، که شرم شان باد! 
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دهیم، پس کشور های تاجکستان و ازبکستان و قزاقستان و...،    اگر نظریات"کیسنجر" را موجه جلوه 

و اکنون همه به    و همه کشور های آسیای میانه که در سابق تحت اشغال تجاوزگران روسی بودند 

آزادی و استقالل رسیده اند و کشور های مستقل به حساب میروند، چون سالیان متمادی جزو قلمرو  

 شوروی به حساب رفته و دوباره به قلمرو آن کشور سیۀ بوده اند، نیز باید جزء کشور رو سیه رو 

 ضمیمه گردند که از امکان به دور بوده و کامالً غیر عملی و غیر عقلی است و کاریست ناممکن.

و پوتین و امریکا و اتحادیۀ اروپا را چرا باید مردم بی گناه و  سیهاز جانب دیگر، کفارۀ گناهان رو 

 بی دفاع اوکراین و کشور مستقل اوکراین بپردازند؟

نیز پولند و چک و سلواک و...، یک کشور  اوکراین هم درست مانند، تاجکستان و ازبکستان و

مستقل بوده و می تواند تصمیم بگیرد که می خواهد مربوط پیمان وارسا باشد یا ناتو و یا هم بی 

طرفی خود را حفظ کند و...، هیچ پیمان نظامی و هیچ کشور خارجی، هیچ کشور مستقل را به زور 

است که به این یا آن  رده نمی تواند که حتماً و ضروراً و بالاجبار، مجبور و مکلفکو جبر وادار 

و اوکراین هم از این قاعده مستثنی نیست و نبوده است و همان گونه که ناتو  دپیمان نظامی بپیوند

نمی تواند، اوکراین را مجبور به پیوستن به پیمان ناتو بسازد، همان گونه نیز، روس ها قادر به این 

انسانی است و کار نیستند و این عمل تجاوزگرانۀ شان، خالف تمام نورم های پذیرفته شدۀ جهانی و 

 هتجاوز و حملۀ نظامی تجاوزگران روسی به سرزمین مستقل اوکراین یک عمل وحشیانه و ددمنشان

، یک عمل زشت، منفور سیهو رو  "پوتین"و تجاوزگرانه بود و محکوم به شکست است. دفاع از 

 و مترود است که فقط ذلت بار می آورد و نوکرمنشی ما را به اثبات میرساند و دگر هیچ.

 نشاید نهند نامت آدیم        تو کز محنت دیگران بی غیم

 


