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 08/06/2016                       م. نسیم اسیر

 جانگداز!ۀ نغم
قصبات  شهرها و حمالت خونین در همه با انتحاری ها و ،با طالبان« ؟»کوشش های صلح دولت وحدت ملی

حامی . دمی گردطفل خود اشکریزان  سوگ، پیر، جوان و خانواده ای در روز هر د ووشمی جواب داده 

ها  ید تا امیدوارمی افزایمشکالت  بر ،همکاری درین پروسه مغایر ،یعنی پاکستان هموه تروریست این گر

ی کس ازبا دولت کابل ، صدای مصالحه دار و که درین گیر این تعجب آور .را به نومیدی مطلق مبدل سازد

 گوسلسله بیک  از آن حزب اسالمی است که بعد و آشنائی ندارد گردیده است که با کلمه صلح اصالا  بلند

ن عنقریب  فیتصور، شاید بین طر با گرفتن امتیازات بیرون از ترتیب و او با نویس مصالحه پیش ها، مگو

 د.شو ـءامضا نهایی رسیده و ۀمرحله ب

 طرفین به اجرای آن صادق باشند: امیدواریم این مصالحه با ثبات و
 

 اینست راز زارـد سکالی دشمن هـزب    اینست درازۀ قص رس اگرـپـن مـزم

 اینست ساز و سوز که نغمه های غم انگیز    وازـود بنـسوختن آرزوی خ ازـس وـت

 اینست مجاز ان گشته ازـحقیقتی که عی    بد خواهان  جور خاک نشسته زوطن به 

 اینست ره بازـه چنگال جـبسان صعوه ب    پرواز فتاده از بالی و ری پـمرغ ب چو

 اینست یم، اصل رازـاه بخت زمانسی    شب است و ما نشان روز ۀبه غم مقایس

 جنازه ای که به مرگش کنی نمازاینست    دت ملی بلند گشته به ملکـوح شعار

 اینست دازـمضمون جانگ ،هوفاق گم شد    مـاق خودیـفـبعید نیست که ما کشته ن

 اینست د خلعت بخشایش، امتیازـنـده    ردمــل مـاتـه قـدالت، بـاه عـه داد گـب

 اینست کسی جواب نمی گوید احتراز    بلند کنی ی اگرـراض صدایـتـه اعــب

 اینست رازـــن فآ ا ازـی مـدگـنشیب زن    «اسیر»ه می کنندـبه تیره بختی ما گری

 

 م1۶می18 «اسیر» نسیم م.

 فرانکفورت
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