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سال  شش وطن، منظومه ای را که بیست و در رصلح پایداگزاری تالش های  اثربه آرزوی اینک 

به سروده شده است  جهان سراسر روطن عزیز، بلکه د ا درآرامش، نه تنه ی صلح وآرزو پیش به

  تقدیم می کنم: نحس حیث تکرار

 

 خوب، چه پا ردیعالم بگ از عالم سوز جنگ خوبچه  ا،یدن ۀساح حاکم شود در صلح اگر

 چه خوب قایل گردد افرـک شیآسا عـرجـم ا کنندـت هـفـال دـونـیـپ را منبع اـیـآس

 خوب، چه دایپنا و محو، یتوز نهیک و یدشمن جهان قائم شود یاـنـهـبه پ شیآسا و نـام

 خوبچه  انگوال سومال و بود از نا شود گر  انـزم یابنا استعمار استبداد و یاـپ

 چه خوب کایامر ییآقائ ز اید دنـرهوا زهم دهیپاش روس یمنیرـاه درتــق

 آنجا چه خوب از و نجایا گردد فتنه از محو یثبات زندگ یوره راه بـسازد ک پاک

 خوب چه ایاح جا شود هر یدوست طرح باز اتحاد و آهنگ مهر یدل هر از زند سر

 ما چه خوب نیا و من نیا یزیبا عز دینگو کس من به حرف ما و گرید کیخون  زدینه ر کس

 ، چه خوبآقا و نوکر ینباشد درهوا کس ه راـشان ذلت بار ریم به زـنسازد خ کس

 چه خوب دایشود پ یروز ،یدانشور یعاقل وطن در یسواد یافکنده است جهل وب هیسا
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 خوبمال، چه  اگر دست بردارد استیس از شان یارزان دستار سجاده و و هـحـسب

 چه خوبدعوا  و نهیک دست ارکشد از هموطن دیکش رونیملک ما ب میحر پا از یدعـم

 جوال، چه خوب ۀشینگردد پ نهیوزـب کار  رسد یـیجا استعداد بر قدر بر یکس هر

 وکس ازما، چه خوب یزکس آزرده خاطرن ما وا درــکان یاجتماع الیخ تپد دل در یم

 (ری)اس مــدان یوده است مـسرچشمه آل از آب

 چشمه ازباال چه خوب نیا یسازد رهرو پاک

 

 بن المان، م199۳جوالی ۳ «اسیر» نسیم م.

 

 

 تذکر: 
نبشته ها و سروده های دیگری از این شاعر معزز را مطالعه کنند، می  هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که

 عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به فهرست "آرشیف" شان رهنمائی شوند! توانند با اجرای "کلیک" بر
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