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ملک الشعراء محمد نسیم اسیر

طنزمسخره بازی!
منافع ممالک ذیدخل از جمله امریکا و ناتو ،اکثرا تصمیم ها و سیاست های ما را به مسخره می کشاند ،از جمله همین
تدویر لویه جرگه مشورتی و آزادی چارصد طالب جانی و زانی و قاتل و قاچاقبر که ما را مغایر قوانین شرعی و
مدنی ،به اجرای آن مجبور ساختند ...ازینکه پاکستان و ایران درین تصامیم چه منفعتی دارند در جای خود باشد.
شرم آورترین عملی که درین جرگه عنعنوی و مردمی ما واقع شد ،پیش آمد خشنی بود در برابر انتقاد خانم «بلقیس
روشن» که رسما در جرگه دعوت شده بود و حق داشت نظر خود را چه موافق ،چه مخالف آزادانه ابراز کند ،اما با
هتک حرمت و جبر و اکراه از مجلس بیرون کشیده شد.
در حقیقت این حرکتی است بخواست و نفع امارت طالبان .اگر چه رئیس جمهور با چیغس منحصر بفرد خود فرمود که
جریان را تعقیب خواهند کرد ،اما این تعقیب هم مانند دیگر تعقیب ها در طاق فراموشی گذاشته خواهد شد .این منظومه
چندی قبل ازین حادثه سروده شده ،و با آراستن و پیراستن و افزودن یک بیت با شرایط جلسه از نظر تان میگذرانم:

تا چشم گشائی به جهان ،مسخره بازیست
در روی زمین ،دور زمان مسخره بازیست

ابـنـای سـیاست که مسلـط شـده در کـار
با کر و فـر و نام و نشان ،مسخره بازیست
جمعیست پراز مکر و گروهیست پر ازآز
حرف و سخن و گفته شان مسخره بازیست

بـا زنـدگـی خـلـق خــــدا بازی نمایند
پنهان نتوان کـرد ،عیان ،مسخره بازیست

این جمعیت مکـر و ریـا سفسطه بافـنـد
با دست و سر و پا و زبان ،مسخره بازیست
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ارسال مقاالت info@arianafghanistan.com :و یا spineghar@gmail.com

در کشتن هـم دیگر اگر نام کشیدیم
این شهرت و این نام و نشان مسخره بازیست

درملک بهم خورده که خود عامل دردیم

شدن از دگران مسخره بازیست
شاکی
ِ
یک مـوج فساد است و عنادست و تقلب

تا دیده کند کار ،همان مسخره بازیست
برهرطرفی می نگری چور و چپاول
در رمه شده گرگ شبان ،مسخره بازیست

گویند که ما شیرتـر از شیر ژیانـیم
ما وصفت شیر ژیان؟؟ ،مسخره بازیست

تقدیر همین است ز دشمـن چه بنالیم
از روز ازل قسمت مان مسخره بازیست

در مـلـک فـالکت زدۀ مـا ز تعصب
کار و عمل پیر و جوان مسخره بازیست

در جرگــه پـر طنطنه مشورت ما
تحقیر و تهاجم به زنان مسخره بازیست

ترسم که بگویند «اسیر» ،آمده طالب
ما رمه و او رمه چران ،مسخره بازیست!!
م .نسیم «اسیر»2۴جوالی20م ،فرانکغورت

برای مطالب بیشتر این نویسنده لطفا اینجا را کلیک کنید
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