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ملک الشعراء محمد نسیم اسیر

آرزوی صلح!!!

اینک به آرزوی اثر گزاری تالش های صلح پایدار در وطن ،منظومه ای را که بیست و شش سال
پیش به آرزوی صلح و آرامش ،نه تنها در وطن عزیز ،بلکه در سراسر جهان سروده شده است به
حیث تکرار حسن تقدیم می کنم:
صلح اگر حاکم شود در ساحۀ دنیا ،چه خوب

جنگ عالم سوز از عالم بگیرد پا ،چه خوب

آسـیـا را منبع پـیـونـد الـفـت هـا کنند

مـرجـع آسایش کـل گردد افریقا چه خوب

امـن و آسایش به پـهـنـای جهان قائم شود

دشمنی و کینه توزی ،محو و ناپیدا ،چه خوب

پـای استبداد و استعمار ابنای زمـان

گر شود نا بود از سومال و انگوال چه خوب

قــدرت اهـریمنی روس پاشیده زهم

وارهـد دنیا ز آقائیی امریکا چه خوب

پاک سازد کـوره راه بی ثبات زندگی

محو گردد فتنه از اینجا و از آنجا چه خوب

سر زند از هر دلی آهنگ مهر و اتحاد

باز طرح دوستی هرجا شود احیا چه خوب

کس نه ریزد خون یک دیگر به حرف ما و من

کس نگوید با عزیزی این من و این ما چه خوب

کس نسازد خـم به زیر بار ذلت شانـه را

کس نباشد درهوای نوکر و آقا ،چه خوب

سایه افکنده است جهل وبی سوادی در وطن

عاقلی دانشوری ،روزی شود پیدا چه خوب
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ارسال مقاالت info@arianafghanistan.com :و یا spineghar@gmail.com

سبـحـه و سجاده و دستار ارزانی شان

از سیاست دست بردارد اگر مال ،چه خوب

مـدعی پا از حریم ملک ما بیرون کشید

هموطن دست ارکشد از کینه و دعوا چه خوب

هر کسی بر قدر استعداد بر جایـی رسد

کار بـوزینه نگردد پیشۀ جوال ،چه خوب

می تپد دل در خیال اجتماعی کانــدر او

ما زکس آزرده خاطرنی وکس ازما ،چه خوب

آب از سرچشمه آلـوده است می دانــم (اسیر)
پاک سازد رهروی این چشمه ازباال چه خوب

م .نسیم «اسیر»  ۳جوالی199۳م ،بن المان

تذکر:
هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و سروده های دیگری از این شاعر معزز را مطالعه کنند ،می
توانند با اجرای "کلیک" بر عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت ،به فهرست "آرشیف" شان رهنمائی شوند!
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