2015/12/23

عبد العلی نور احراری

فاجعه ای شاه شهید
تو قتل بى گناهـــان كردى و نــامت نهى انســـان
هزاران مرتبـــه دارد شــرافت بر تو هــر حیوان
"شهادت" بر زبـــان رانى و معنـــایش نمى دانى
خالف أمر هللا و رســولش مـــى بـــرى فرمـــان
تو اى مزدور پاكســـتان كه پول خون خود گیرى
ز بیگانه بــــرى فرمان ز بهـــر كشـــتن افغـــان
گروه نــابـكار خـــود فـــــروش اجنبى پـــــــرور
كه در أطوار شیطانى شــده تســـلیــم وى شیطان
كند زیر بغـل قـــرآن و در دست دگر شمشــــیر
چو شمشیرش نشـد كارا بر آرد از بغل قــــرآن
بریزد خون مرد و زن  ،جوان و پیر و كودك را
نه تـرسى از خــدا دارد نــــه هم یک ذَرۀ وجدان
جنایــــاتى چنین هـــرگـــز نگشته ثبت تــــاریخى
نه تاریخ جهان را بــــوده باشد این چنیــن دوران
به خود كشتن و همنوع كشتن خود مى دهــد فتـوا
شهادت خواندش آن را سمیع الحق ،فضل رحمان
چه بیننگ و چه بیشرم و چه بیعار اند این دو تن
بیایـــــد عار انسان را از این افـــــراد نـــا انسان
شبانگه انفجــــار بس مهیب از ســوى آى اس آى
تكان داد شاه شهید و كرد آن با خاك وخون یكسان
چه ســــر هارا تو بى تن بینى و تن ها بدون ســـر
سر پیــــر و جوان و كودك و مــــرد و زن افغان
به هــــر جــــا كشته بینى اوفتــــاده با تن خونیـــن
به هر سو بنگرى مجروح و زخمى هاى بیدرمان
جسد ها هر طرف افتـــاده بینى الله گون در خون
بسا اعضاى انســــانى به شـــــاخ و برگ آویـزان
تن آن طفل در قنــــداق را پهــــــلوى مــــادر بین
تــو گویى شسته با خون خــــودش رخساره تابـان

میان كشتــگان بینى كه مى پـــــالند مــــرد و زن
كه تا شاید كنند پیــــدا ز اقوام و ز نـــــزدیكـــــان
فتاده "شیر چوشك" از لبــــان طفـــــل معصومى
فرا خواند تو گویى صــاحبش را بین مجــــروحان
عروس و تـــازه دامــادى میــــان حجله ای خلوت
سپردنـد در میـــان خاك جان خویش بــا جـــانـــان
یكى كــودك میـــان دو جنـــازه بادو دست خـویش
به سر مى كوبد و گریان كه مادر جان و پدر جان
مــــراد از ارتكــــاب این چنین اعمال نا هنجـــــار
بــود بـــــد نامى اســــــالم و كشـــتار مسلمانـــــان
بگیــــرند پول از هر مشـــرك و بیگانــه و كافـــــر
كنند تأسیس " مغز شویى" كه شویــــد مغز نادانـان
به عنوان " شهادت" مى فــرستندش بــــه ملك مــا
كه تنگش در بغل گیـــرنـــد حوران سیــــه چشمـان
خــــالف أمـر حق و گفتــــه ى پیغمبــــر بـــــرحق
به كشتن مى دهنــــد او را و جمعى از مسلمانــــان
پیـــامبــر داده هشـــــدارى ســــزاى انتحـــــارى را
جهنم جـاى او باشـــــد كه در آن هست جاویـــــدان
خدا داند چه رمز و راز مى بـــاشـــــد كه هــر رهبر
به هــر سازى همى رقصـــد كه بنـــوازد پــــاكستان
ببخشــــایــــد خــــدا بر این شهیــــدان عزیــز مـــــا
شكیبایى و صبرش را دهـــــد بــــــر ملت افغـــــان
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