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 جوی صلح!!و  ستج   در
 

 

انه تا سفأمتوالی، مت و های متواتر سفر و با سیر، مصارف گزاف ، با تشکیالت وسیع ووطن شورای عالی صلح در

می  زتجهی ن رهنمایی وآ ، یا منابعی که طالبان ازطالبان با صالبتی را از هنوز نتوانسته است مرجع با صالحیت و

، وعید های دروغین مقامات پاکستانی کرده باشند، تنها با وعده صحبت آغاز الفبای مصالحه را در اقالا  ، سراغ وگردند

 . می سازند مردم را امیدوار ، خود را خوش وکرده اکتفا

ا ر ولیت آنؤبال درنگ مس آفرینند ووالیات حادثه می  و مرکز درتوان گفت همه روزه  میحتی  و، طالبان بال وقفه

 . والیات شاهد این مدعا می باشد کابل و در اخیر حوادث چند روزه ، چنانچدوش می گیرند بر

 :تقدیم می کنم ، سروده شده است قبالا که همین مناسبت ه شعری ب
 
 

 که ننگست هنوز رندیاز صلح نگ ینام    
 

 غمکده جنگست هنوز نیو در ندیصلح گو

 کـاسه شرنگست هنوز نیو در ندیجو شهد

 نوزـو تنگست ه رهیر و وفـــا تـمه ۀــدــید

 نوزــاخته رنگست هصدق و صفا بـ ۀچهر

 بیو نش و خم و پر ز فـراز است چیپر پ راه

 نوزـراحله، در قـــافله لنگست ه نــیا یپا

  یطوالن مـه هــیو بــاد هــــر حادثپ ـوه،کـ

 نوزـنهنگست هام ـو در ک یوفانـط ر،بـحـ

 

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.arianafghanistan.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Assir_nacim_dar_jost_o_joye_solh.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/Assir_nacim_dar_jost_o_joye_solh.pdf


  
 

 

 2از 2

 و ده وحشت زا هیرو قــ لهـپــرغلغ ـرشـه

 نوزـار پلنگست هـبـخون ۀدر پــنـچــــ شهیب

 نـهیـم یضاـاد مخالف بـــه فوزد بـــ یـم

 نوزـو دو رنگست ه کیارتو  رهـیت آسمان

 ن خورد آبـدشم ۀز سرچشم باغ نیا لـنخ

 نوزـفرنگست ه کیوم به تحرـق نیا جنگ

 دـنـق دنـیـنام هـرد بـتوان کــن نیریش کام،

 نوزـدنگست هـو خ رـیـه تآمــاجـگـ هـنـیـس

 مـرانـید، حـنده ؤدتــه کس دست مب کس

 نوزـکه ننگست ه رندـیـح نگـاز صل ینـام

 شوند کرنگیه ـمـه ارانـیردند که ک یسع

 نوزـست هـو سنگ شهیا شـه هـطـراب ـااسـف

 روزـکام اـغیح، درـر صلـو منتظو تــ ـنم

 جنگ و تفنگست هنوز ۀدر معرک هــمــــه

 کانجا استیه وسواس سـب مـیــه بندچــ دل

 نوزـمغز و جفنگست ه یا جمله تههـ گفته

 س اصالا نکنندـفـق «رـیـاس»ــه بـــ یالتفات

 نوزـو درنگست ه نیبه تمک ادیه صک بس

 

 «اسیر»نسیم  م.
 

 م1998جون 22بن 
 

 
 

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

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

 

 

 
 در جست و جوی صلح!!

Assir_nacim_dar_jost_o_joye_solh.pdf 


