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 یادداشت نویسنده:

 

که حکومتی با تنطیم ها و جنگساالران ساخته بود و  د کرزی سروده بود من این شعر را در آغاز حکومت حام

و حالت هنوز هم  زده سال از آن روز گذشته استحال که بیشتر از ده، دوا. دیگر بود هر روز بدتر از روز

ویران، انفجاری فراوان و کشت و خون جریان دارد و حالتی بهتر از آن روز نیامده است، این سروده را که از 

برج دلو  16 ایت دارد دوباره به دست نشر می سپارم.ی دفاع افغانستان حکـردم مسکین و بـدرد ها و آالم م
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رأس شورای عالی  وعید های جدید درها و کرزی،  با وعده  آقای کریم خلیلی، سابق معاون دوم رئیس جمهور اخیرا  

، دورنمای ساحات مختلف با سقوط ولسوالی ها ادامه دارد تحاری درانهای  کشتار ، اما حمالت وگرفت صلح قرار

  .است معلوم صلح با طالبان نا

 که با شما عزیزان شریک می سازم:     همین مناسبته درد دلیست ب
 

 درین غمکده جنگ است هنوز صلح گویند و

 ین کاسه شرنگ است هنوزا در شهد جویند و

 تنگ است هنوز ره وـیـا تــوف و رـهــم ۀدــدی

 است هنوز چهرهء صدق وصفا، باخته رنگ

 نشیب و فرازاست ز پر خم و راه پرپیچ و

 له لنگ است هنوزـقاف ه درـلـای این راحـپ

 م طوالنیــه هــدیاـه و بــحادث رـوه پــک

 کام نهنگ است هنوز  در ر، طوفانی وـبح
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 ِده وحشتزا ه وــریـق ه وـلـرغلغـپ رـشه

 پلنگ است هنوز ارـبـونـخ ۀجـنـپ بیشه در

 میهن ه فضایــاد مخالف بــی وزد بـم

 هنوزرنگ است  دو تاریک و آسمان تیره و

 دا خوَرد آبـاع ۀجـنـسرپ ل این باغ زـنخ

 هنوز جنگ این قوم به تحریک فرنگ است

 ندـبردن ق وان ساخت به لبکام شیرین نت

 خدنگ است هنوز و تیر ۀــه آماجگـنـیـس

 رانمـد، حیـدهـدت نؤـکس به کس دست م

 صلح نگیرند که ننگ است هنوز نامی از

 اران همه یکرنگ شوندـسعی کردند که ی

 سنگ است هنوز ا شیشه وــاسفا رابطه ه

 روزـکام اـغـح، دریـصل منتظر وـت ن وـم

 تفنگ است هنوز جنگ و ۀمعرک همه در

 م به وسواس سیاست، کاینجاـبندیه ـدل چ

 هنوز جفنگ است و گفته ها جمله تهی مغز

 فس اصال نکنندـق «رـیـاس» هـی بـاتـفـتـال

 است هنوز ین و درنگـبسکه صیاد به تمک

 «اسیر» م.نسیم
 

          
 


