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 02/07/2018               ملک الشعراء محمد نسیم اسیر
 

 ح!ــدای صلـــن

حنجره منحوس  پاکستان، از «آی. اس. آی» صلحدوست هلمند که توسط مردم شریف و ۀگرچه حرکت صلحجویان

به خداوند  ءماه مبارک رمضان، با اتکا حقیقت این جمعیت، در درتحریک بیگانه خورد،  ۀتاپطالبان وابسته به بیگانه، 

، هاقریه  صرف با مددگاری مردم در دولت و بینا، بدون استمداد ازنا ، معلول، مریض وپیر، جوان عزم راسخ،  و

 سرزمین شان، خود را به کابل رساندند. وی صلح سرتا سری درراه را به آرز صد کیلومتر بیش از شش

حتی خزنده ها با  ، انسان، حیوان، پرنده وءصحرا دشت و زمین، آسمان، کوه و از افغانستان، ۀبعدود ارح در امروز

ین احتی طالبان افغان حقیقی به  برقراری آرامش بلند است و آتش، ندای صلح خواهی و گذشتاندن چهل سال خون و

 با هموطنان خود برادروار عید فطر، صادقانه سالح به زمین گذاشته و اوربند سه روز هستند. چنانچه در آرزو

  عیدی کردند. مصافحه و

اما یگانه مرجعی که این ندای حق را  راه چنین مصالحه می باشند.ه چشم ب نظامی غربی ما نیز حامیان سیاسی و

افغان نیستند، با برچسپ وابستگی به  که اصالا  پاکستان توسط طالبان اجیر« آیآی. اس. »کند  برخالف جهان رد می

 بیگانه رد کرده اند. 

 برآورده شود.  ه زود ترـرچـز می باشد هـجهانی نی ۀجامع ا که آرزویـبرادران هلمندی م ـۀدای حقجویانـآرزومندم ن

 همین امید سروده شده است تقدیم می گردد.   ه به امید چنین روزی، منظومه ای که چند سال پیش ب

 

 جنگ، ای ملت آگاه صلح ردم مظلومـای م

 راه صلح اندر دد گاری کنید مردانهـبا ما م  

 گمه نزدیک جنـتا چند با تحریک جنگ، باشد ه

 راه صلح تاریک جنگ، روشن کنید از ۀاین چهر  

 لطف خدای، مردانه بردارید پای با تکیه بر

 بسم هللا صلحی، گویید أر و فکر از دورجنگ است   
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 زیست بایست جنگ چیست، باصلح می سری، اینبا خود

 شاه صلح د ازـیان راه حق، فرمان بریهای را  

 راه دراز طی میکنیدگداز،  و کی به این سوز تا

 کوتاه صلح ـۀوچـک طع کنید این راه را ازـق  

 ریا روی و ند درـاین جنگساالران ما، غرق

 خواه صلح همه بد جنگ عادت کرده اند، هستند با  

 گرچه به ظاهرآدمند، ازچارپایان هم کم اند

 وان صفت ناگاه صلحـرمند، حیازآدمیت می  

 جان همند تاده درـعمریست مقهورغمند، اف

 مند، جمعیت گمراه صلحـزم عالـب ورـفـنـم  

 قطره ها دریا کنید یک همت واال کنید، از

 صلح وا کنید، برپا کنید خرگاهدیده ها ره  در  

 پیکان خورده بودمام وطن افسرده بود، نخجیر 

 افواه صلح از زندههمچون گل پژمرده بود، شد   

 نیکنام و رخنده حالـبا صلح زی واالمقام، ف

 عالیجاه صلح ر  ــف پیام از وـوی نیکـتا بشن  

 شاهنشهی ۀوـد این آگهی، با جلـدل می ده

 شاهنشاه صلح اورنگمهی،  و زد خرگه مهر  

 

 شباراه حق استاده  در آزاده باش، «اسیر» اکنون   

 راه صلح راه جنگ، از زنـاده باش، ـسوی وطن آم   

 

 ، بن المانم01اکتوبر 18 «اسیر» نسیم م.

 

 

 

 


