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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  شمی صلواتی

  ٢٠١٩ سپتمبر ١٩

 

 طوالنی نبرد

  
  !بال تير

  جانی دست از رھاشده
  چوبانی برتن خورد
  بيابان در را عمرش که
  - و بلند ھای کوه از گذر با

  نعمتی ھر از دوره ب العبور صعب
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  ٭٭٭٭
  !گله ھمراه

  بود کرده یط بادی ساز در دميدن با
  ...کرد خاک بر نقش

  ٭٭٭٭
  !خدا با تن به تن ٭جنگ
  ٭٭٭٭
  دانند می آدم و عالم
  خطه اين بر جنگ سالھاست که
  ...است داومدار رحمی بی اوج در

  ٭٭٭٭
  ! ھای ترانه
  خون به آلوده ھای چشمه از گرفته بر

  ٭٭٭٭
  ترس از دوره ب
  که چوبان، نی با

  ست زندگی به عشق شعر
  کند می طغيان
  ٭٭٭٭

  !نيست دليل بی
  خسته؛ پاھای بوی عرق ھمچون
  دور دشتھای از عبور ھنگام
  است نفسگير من شعر

  ٭٭٭٭
  و کردن تازه نفسی برای
  پالستيکی کفشھای از پا یئرھا
  است درد پر و خسته
  ٭٭٭٭

  هديخشک نانھای خرده ھمچون؛ يا
  شود می آسياب دندان زير در سخت که
  است ناالن و زار به

  ٭٭٭٭
  دور دشتھای مثل
  ! خونين ھای چشمه مثل
  صدا بی و آرام
  .است روان گل پر یدشتھا بر که

  ٭٭٭٭
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  ھمسايه دختر لبخند ديدن يایؤر
  است زندگی آرمان که

  ٭٭٭٭
  بشر اين بر افسوس

  يدهآفر را خدا خود دست با که
  ! ترس اين بر لعنت
  که دينی از

  .گرفت ما از را زندگی به عشق
  ٭٭٭٭
  درد و رنج از شده پر ما خالی ۀ سفر
  ديروز از تر افسرده امروز من و

  را آنانی کنم می نفرين
  اند بيگانه زندگی به عشق با که

  ٭٭٭٭
  خواھيم می که ما

  کنند زندگی ھمه
  باشد روشن آب چون زالل؛ عشق
  .شود گيره ھم مرامی انسانيت و بودن انسان
  ! اميد اين به

  باشد داشته پايانی دردھا روزی
  ٭٭٭٭
  دل از آمد بر ھای سرود ٭تابا

  ... .را یئرھا ۀتران کنيم زمزمه
  ٭٭٭٭
١۶/٠٩/٢٠١٩  

   .باخت جان اسالمی یجمھور سربازان دست به که مريوان شھر ھای کوه در ديده رنج چوبان ۀخانواد با ھمدردی در 
 صلواتی شمی

 
 

 
  
  
  
 
 

 
 

  


