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 !مبارک 2018 سال نو
 

، تا نیمه خود از ، با خانم علیل ترراسال  آخرین روز ،«دسمبر ۳1» شنبهیک عاللت مزاج، روز سن و وجود کبر با

مغانی ه ارکه این تحول چ بودیمسال  ۀشمار تغییر منتظر پنجره نشسته و کنار در یزیون وتلو برابر در شب،های 

 .خود می آورد جهان، با فالح مردم در و برای خیر

 یک عددساالن سهم داشتند،  ، جوانان، حتی کالنن اطفالآ شب، با صدای انفجاری، آتشبازی که در 12پوره ساعت 

 . یافت آغاز 2018سال جدید  و ه شدشماره افزود بر

می  دامه داشت که بینندگانی چون ما، تصوراشوق  و چنان شور آتشبازی باان های وسیع شهر، دمی جاده ها و در

خود عامل آن بوده اند به آتش  نا بسامانی های سال گذشته را که اکثرا   اند تمام کدورت ها و مردم مصمم ند،کرد

سالم  صلح و رتوپ همدردی در همدلی و کینه ها، سال نو را با و ها بغضهمه  عاری از آرام و ، تا با خاطرکشندب

 ادامه بدهند.

افغانستان که  ۀماتمکد از.  . . می داد مانند دیروز نشان را ، چهره شهربعد آسمان ابرآلود با جاده های نمناک روز

مردم مظلوم ما به آن عادت کرده  ، شمع زندگانی کسی خاموش می گردد وانتحار بمب و مکررات لحظه با تکرار هر

 حتی پرندگان از آن می نالند :، نباید چیزی گفت. اند

 

  می گذرد:  نظر یزه سرودن منظومه ای شد که ازانگ 18 اول جنوری زندگی یک نواخت روز ۀمشاهد
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 2از 2

 همانست سوز غم و، سال نو، امروز در

 همانست یروزد چو روزد امـب خوب و

 ام خلیدهــای دعهـخ   ری به دل ازـیـت

 همانست دوز جگر این تیر درد سر  

 سیاست جنجال سر بر د ماـوضع ب

 همانست، بد آموز ع مال ـۀجـنـپ در

 یزدـا آب نخــش مـسایآ ـۀمـشـچ از

 همانست جانسوز تشنه لبان حسرت بر

 تلخی به شیرینی و روز بگذشت شب و

 همانست روز و دل شاد مکن، زانکه شب

 پا همه درد است ما که سرا ۀمحنتکد

 همانست روز می زند هر صد فتنه که سر
 

 رنج دفع غم و «ازغیب کند دستی مگر»

 همانست روزـحادثه اف نه بشر ور

 دت ملی نتوان یافت نشانیـوح از

 همانست وزمرم ۀنکت وحدت ما در

 دور غصه نشد دل ما از «اسیر» با آنکه

 همانست روز شب وامید گشایش به 

 
 ، فرانکفورتم18جنوری01«اسیر» نسیم م.

 
 
 

 
          

 


