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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  

  
 30/03/2015                 م. نسیم اسیر

 

 !!نطو یاده ب
 

می  «پرداختی آسمان نیز ساختی، که بر زمین را نکو توکار»ۀ غین انسان را به یاد مقول راست آقایان عین و سفرهای چپ و
  .«پرداختی چه از سفر و د وطن هیچ نشناختی، به سیردر تو» می نویسمبیت،  با دستبرد در اندازد که من به اجازه شاعر

شروع مجلل،  و صرف مهمانی های شاندار، خوش بینی ها وها  صدا و پلوماسی با سرید تحت شرایطها  من این سفر به نظر
عده به و اینکه دولت های متعهد چقدر یابد.پایان می اوصاف متعدد،  با گرفتن القاب وها  عیدوعده و د قرارداد وامضای چن با و

جمله وعده های دولت  از، خورده ایمنبربا آن بخصوص درین برهه زمانی  کنون و گانه که ما تا ست جداا وفا می کنند مطلبی
پاکستان  نظامیان سفرهای مکرر، به تعقیب و با خوش بینی تام آغاز، غنیاشرف آقای مقرری  بعد از سفراولین که با پاکستان 

 یزنه تنها پای متا کنون ، طالبان دولت پاکستانمکارگی  شیادی و سفانه ازأکه متصلح  ۀهمکاری با پروژ اما در، ادامه یافت
، بمب حاری، انتکاری ویران بریدایش جنبش داعش پ، به سیاه دبیرق سفی لباس و رنگ تغییر با، بلکه نشده اند حاضرمذاکره 
  افزوده شده است.شان های ی گروگان گیر گذاری و

به طفه ترین احساس را ا، بی عجان بی گناهان را می گیردوطن  کنار گوشه و هر در روز که هرحوادث خونین، بال انقطاع 
ان می ت نظر ست به یاد وطن که ازا سروده ای صدایی بلند کند. ش بیفتد وبی دفاع مردم و یاد آن ویرانکده ه آورد تا بمی  شور

 گذرد:  

 تپانست که بود تو رم بیـای وطن! دل به ب
 که بود نست، همانستهما وـت ن باـعشق م

 

 دورم، اما دامان تو ت زس چه عمری گر
 نزدیک چنانست که بود وـته ـم بـجان دل و

 

 داـج تو چشمم که شدم از اشک می ریخت ز

 ده روانست که بودـدی ل ازدچنان خون  هم
 

 نـام وطــای م وـای تـبـزی وش وـام خـن رـذک

 ودــست که بـانـ، ورد زبداــح خـیـد تسبـعـب
 

 ی بخشدــان مـج وـنای تـرده را ذوق تمــم
 ودـت جانست که بـزهـهمان ن وـود تـب ادــی

 

 زدـی ریـی گنهان مـون دل بــفس خـن رـه
 رمه شبانست که بود درین گرگ خونخوار

 

 کسی آگه نیست وـون تـخه ه بـرقـدل غ از
 ودـــست که بـردانـی خـف بـکـه اختیارت ب

 

 دــنــداوا نکــه م  ــــبیگان وـ، درد تاـفـاس
 همانست که بود وـکه درد ت دم امروزـدی

 

 واهانتـد خـه بـحمله ب دست نگرفته ام از

 رانست که بودـیغ ب  ـت همانکفم شعر،  در
 

 نبرند به غربت تو «اسیر» نامی ز بیتو
 نشانست که بود م ونابی شاعرن همان ـای

 ، فرانکفورت2007سپتمبر 7              «اسیر» نسیم م.
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