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ملک الشعراء محمد نسیم اسیر

گــــــروه شــیــطــانی
مذاکرات صلح طالبان در دوحه ،به اصطالح عامیانه کابل عزیز به شاخ آهو بند شده است ،اما وقایع خونین
اخیر در سراسر وطن که هر روز و هر ساعت جان صد ها انسان ملکی و نظامی ،اعم از زن ،مرد ،پیر،
جوان ،حتی اطفال ُخرد سال و نوزاد را می بلعد و جامعۀ افغانی را در داخل و خارج سوگوار می سازد،
بخصوص درین اواخر آواره شدن هزاران خانواده در هلمند و انتحاری غیر انسانی در دشت برچی ،منظومه
ای را به خاطرم آورد که سال ها پیش به مناسبت چنین وقایع غیرانسانی سروده شده است ،اینک با آراستن
و پیراستن و افزودن یکی دو بیت تقدیم می شود :

ای جنون حیـوانی ،ای هــوای نفسانی

چند ،نفس سرکش را می کَشی و میرانی

این گـروه درویشان ،ظالمند و بـد کیشان

رم کـنند از ایشان ،بنـدگان سبحانــی

می ُکشند انسان را ،می درنـد حیـوان را

بـا قـیـاس حـیـوانی ،با لـباس انسانی

مرد با ردا و ریش ،زن به گور و در تشویش

نه بنای اسالمی ست ،نه نصاب قرآنی

انتحار ها کردن ،جبـر بر مال کردن

سـجـدۀ ریـا کردن ،با قـبای روحانی

زیر خرقۀ سالوس ،خدعه و فریب ،افسوس

وا ازین خـدا جویی ،حیف ازین مسلمانی

آب آدمیت را ،دسـتبرد شـیطان بــرد

آدمی چـه می گوئی ،حاکـم است شیطانی

تنگ چشمی "طالب" ،می نبیند آدم را

غیر قاصر و خاسر ،غیرعاصی و زانی

قـتـل درعبادتگاه ،بمب در کـنار راه

بد نهادنـد و بدخـواه ،ظالمند وهم جانی

رهروان این منزل ،تا کمر فـرو در گـل

صد دلند و با یکـدل ،صد هـزار حیرانی

مردمان پریشانند ،بی لـباس و بی نانند

قـنـدزی و هلمندی ،کابلی ،بدخشانی
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در چمن نمی یابی بزم عیش و عشرت را

مرغ را نمی بینی در نـوا و خوشخوانی

عندلیب و موسیقار ،بسته لب ز موسیقی

تا ردا و عمامه ،می کند جهان بانی

یاسمن پر از گرد است ،روی نسترن زرد است

سیر باغ پر درد است ،وا ازین پریشانی

تا که این «خلیلزاد» ست ،کار صلح بربادس

زانکه رفته از یادش ،راه و رسم افغانی

خلوت است «اسیر» امشب ،باده ای به ساغر کن

ور نـه غــم نخواهـد رفت از دلـم به آسانی

برای مطالب دیگر این نویسنده ،اینجا کلیک نمائید.
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