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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم به سره سرھم 
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         ملک الشعراء
  "اسير"استاد محمد نسيم 

    

  
  !!!سازمان ملل

ۀ نوشت" به سازمان جنگھا بدل شده است... ن ملل سازما"لعۀ مطلب جالبی زير عنوان مطا
 اپريل ١۴انتشار يافته در صفحۀ مؤرخ " ریشي. م. ا"ترجمه جناب " يوری گاوريلچکو"

به تاريخ ياد شعری انداخت که  مرا به ،"افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال وزين  ٢٠١٢
، که غرض مطالعۀ عزيزان بودمسروده ) المان(در بُن به چنين مناسبتی ع١٩٩٣  جون٢٢

  :پيشکش ميشود

گـــــــو از من ای  قاصد خوش خبر      بــــــه آن حاميان حقــــــــــــــوق بشرب  

 کـــــــــه امروز انسان، مذلتکش است      چــو سازندۀ صلح، خود سرکش است

 به عالم کسی، چون تو خونريز نيست      چــــو شمشير تو،  تيغ کس تيز نيست

      کـنون عـامل صد عــــــــــداوت توئیمگــــــــو مرجـــع صد قضاوت توئی 

 به حرف تو صلح و به عزم تو جنگ      به دست  جــھان شيشه و از تو سنگ

 ابرقــــــــــــدرتان را اطــــاعـت کـنی      ازيــــــــن  بــــدسرشـتان حمايت کنی

 به ھــر گـوشه گر آتشی  روشن است      کـــــــالم تو آن شعـله را روغن است

 ترا منبع  صلــــــــــــــح  داند ھمه ؟؟      حــقوق  بشر  از تو خــــــواند ھمه؟؟

 رِه  جنـــــگ  پيمودنت  بس خطاست      نيايد به بااليت، اين جــــــــامه راست

ازنده نيست      کنی جنگ اگـر،  جز تو بازنده نيستبلی، صلــــح  با  جنگ س  

 کــه در جنگ، مردم گــــريزان شوند      ز صلـــــــح  و صداقت پشيمان شوند
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 شود رويگـــــــــــــردان  ز تو عالمی      نماند ترا، آبــــــــــــــــــرو  يک دمی

ــــــــزم  و ثبات و به  مردانگیبشر خـــــــــــــــود کـند مشق آزادگی      به عـ  

 زمام جھان خـــــــــــود بگيرد به کف      رسانند تير ادب،  بـــــــــــــــر  ھدف

 ره خــويش گـيرند ، اھــــــــــل جھان      ز تـــو نيز ديگــــــــــــر  نماند  نشان

 کـنند مشکل خـويش را،  خــويش حل

  ـــــــــــازمان مللنه  با فـتـنۀ  ســــــــ

  

  

  ) ع٢٠١٢ اپريل ١۶  ــ» اسير«نسيم . م(

  
  
  

 
 


