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ملک الشعراء محمد نسیم اسیر

ازخود ُکشی طالبان!
طنز

باالخره دستی از آستین آدمکشی بیرون شد و تعدادی از علمای کرام را به کام مرگ سپرد و جامعۀ مالیان را سوگوار
ساخت .حادثۀ خیلی خونین شام

سه شنبه  2۹عقرب  ۹۷ش ،آن هم در محفل یاد بود و تجلیل از مولود مسعود حضرت فخر کائنات

محمد مصطفی "ص" که با نعره های تکبیر و صلوات ها و آیات و حدیث آغاز و ادامه داشت ،با انتحار طالب خدا
ناشناسی نعره های تکبیر و صلوات ها در گلو خفه و جوی خون جاری گردید .دیده می شود در هر عملی ،از هر
کسی ولو دوست ،اگر خواسته های حامیان و رهنمایان طالبان یعنی «آی .اِس .آی ».پاکستان برآورده نشود باید معدوم
و سر به نیست گردند .یعنی طالب در اثر امر از مقامات ،حتی بر رهروان مسلک خود نیز رحم نمی کنند .انگیزۀ
این انتحاری مانند دیگر انتحاری ها معلوم نیست و یا قدرتی وجود ندارد که اصل منبع و انگیزه را روشن و معلوم
کند ،آنچه ظاهر امر نشان می دهد باید درین اجتماع خیر ،مالیانی وجود داشته باشند که از اوامر سرپیچی کرده و یا
تمایل به مذاکره صلح با دولت سر در گم افغانستان داشته اند.
هرچه باشد و هرچه هست ،اصل مهم اینست که زندگانی مردم سرزمین ما قلب به بازی گرفته شده است و هر روز،
خانواده ها به گلیم غم می نشینند و آواره و سرگردان می شوند.
منظومه طنز گونه ایست که به همین مناسبت از نظر گرامی اثر تان می گذرد:

در محیطی که رواجست به هر جا ،کشتن
مرد و زن ،کودک و سالخورده و برنا ،کشتن

در دل کوچه و پسکوچه و هر کنج و کنار

بـر سـر منـبـرمسجــد ،بـه تکایـا کشتن
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بی نـوایی که بود از پی نان سرگردان
سر نمی تـابـد ازین واقـعـه ها با کشتن
همه آماده پـی کشتن و یـا کشته شـــدن
بی تقاضا ،بی ُمدارا ،بـی ُمحابا ،کشتن
بسکه در کشتن هم ،جامعه عادت کرده
هـر کجا ،هـر قـدمـی هست مهیا کشتن
گرچه در کشور ما کشتن وبربستن بود
نـه بـه این شیوه آلـوده و رسـوا ،کشتن
این عجب نیست به مال که دهـد خود فتوا

سر برآورده کسی ،از پی مـــال کشتن
فصل برخورد زبـانـی به گمانـم طـی شد

هست امـروز فقـط کشتن و تنها کشتن
حیف باشد که به جمعیت پاک «؟» علما

می رسـد سـیل خروشندۀ یکجـا کشتن
مردم عام اگر کشته شود باکـی نیست
وا به روزی که شود عـزم به دانا کشتن
کشتن بی کنهان گرچه زیاد است «اسیر»
عجب آید به نظر«طالب» و«مال» کشتن
م .نسیم «اسیر» 21نومبر18م ،فرانکفورت

تذکر:
هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها ،مطالب اشعار این نویسنده را مطالعه کنند ،می توانند با اجرای
"کلیک" بر عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت ،به فهرست "آرشیف" شان رهنمائی شوند!
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