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ملک الشعراء محمد نسیم اسیر

پوز ابر قدرت امریکا در سرزمین ما ،به زمین خورده و در تالش خالص گیر است تا خود را ،ولو به هر قیمت،
ازین مصیبت پایان ناپذیر برهاند.
تالش های «زلمی خلیلزاد» نماینده خاص امریکا هم ،تصور نمی کنم طالبان را به صلح پایدار جلب کند ،بلکه به
عقیدۀ من برغرور و تکبر آنها می افزاید تا برای به دست آوردن امتیازات بیشتر شرایط خاصی تعیین کنند .از طرفی
هم تهاجم بال وقفۀ طالبان در ولسوالی ها و مراکز شهر های بزرگ و بمباردمان کردن های قوای ائتالف ،جز قتل
عام مردم بی گناه ،نتیجۀ مطلوبی بار نیاورده و نمی آورد.
در سروده های گذشته منظومه ای نظرم را جلب کرد که پوره هفده سال پیش سروده و نشر شده است .اینک به حیث
تکرار حسن تقدیم می کنم:

آسمان با کینه توزی ،می دهد فرمان هنوز
تا شود ،انسان ز قدرت ،دشمن انسان هنوز
اشرف مخلوق ،بـا این خلقت خاص خـدای
سر ز فرمان می کشد با خصلت حیوان هنوز
مفت خـوارانـی نشسته بـر سـریـر مملکت
بیگـنـاهـانی به حکـم شان شود قربان هنوز
وعـــدۀ کاال و نان و خانه می دادنـد ،لیک
این پریشان قـوم را بنگر به فکر نان هنوز
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ما ز بی دینان چه نالیم ،آنچه با ما می کنند
این گـــروه بـا خــدا و صاحب ایمان هنوز
مـردمان پـاکـبـاز و بـا دیـانـت را ،عجـب
می فـریـبـنـد از ریــا بـا آیــۀ قــرآن هنوز
در تـالش صلح ،ما بار مالمت می کشیم

طالبان با انتحاری بـر سر پیمان هنوز
ناخـدای بی خـدا خود بادبان بر باد داد
کشتی امید ما ،بـازیـچــۀ طـوفـان هنوز
کـلـه خامی چند ،با طـرح و پـالن خامـتـر
سرگرانی می کنند و خلق سرگردان هنوز
سد محرومی شکست و بند و زندان پاره شد
حسرتـا بـار مصیبت می کشد افغان هنوز
مردمی کز ضرب شست شان جهان آزاد شد
خود به قید بند و زنجیرند در زندان هنوز

از پـی آرامـی کار مــن و تــو ،عالـمی
مشکلی دارند و کار ما نشد آسان هنوز
پای خونخوار جهان ،از ملک ما کوتاه شد
بـرنـدارد از سـرمـا دسـت ،پاکستان هنوز
می کند بـازی بـه آب و آبـروی مـا ،دریغ

دولت عصیانگر آخونـدی ایـران هـنوز
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لحظه هـای انقیاد اینک به آخـر می رسد
غصه هـای مـا نـدارد ،گوئـیا پایان هنوز
دشمنی بـا مـا همین بس در لباس دوستی
آتش ازهرگوشه می ریزند چون باران هنوز

ای فلک دریاب «اسیر» خانمان گم کرده را
خانه اش میسوزد و خود ساکن المان هنوز
م.نسیم«اسیر» 10نومبر01ع ،بن المان
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