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   »اسير« نسيمحمد ماستاد    

  م٢٠٠١اکتوبر   بن ــ المان، 
   
  

  
  

  به دوستداران صلح
  

   افغانستانۀمناسبت روز جهانی صلح ، خطاب به مردم جنگزده ب
  

   کنيد  ،  مردانه   اندر  راه صلح اری ــــــــ، ای   ملت    آگاه صلح     با  ما   مدد گ!!!وم  جنگ ــردم   مظلای   م

  ماه صلح  تاريک جنگ ، روشن  کنيد ازۀرــــــــــکی چنين  نزديک جنگ     اين  چه در ظلمت و تحريک  جنگ تا

  يد بسم اهللا صلحئی ، گوأر ر وــــــريد  پای     جنگ است  دور از فکدای  ،  مردانه    برداـــبا   تکيه   بر  لطف خ

  ازشاه صلح فرمان بريد کيست؟ ز نيست آخر صلح ميبايست زيست     اين هست و با ازخودسری اين جنگ چيست؟

    کوتاه صلحۀ با  شيوــوته  کنيد  اين  جمله  راز ،ــــــــداز ، رهپو  درين راه دراز     کــــتا کی  به  اين  سوز و  گ

  ادت   کرده اند ، يکسر همه بد خواه صلحــــــرق اند  در روی  و  ريا     با  جنگ عــــاين  جنگ  ساالران  ما ، غ

  يوان  صفت  ناگاه صلحــــــــ ح   کم اند     از   آدميت   می رمند ، ه  به  ظاهر  آدم اند ، از  چار   پايان  همـــگرچ

   ،  جمعيت    گمراه صلحزم   عالم  اندــــــــــــان  همند     منفور    بـــــــعمريست   مقهور  غمند ،  افتاده    در  ج

    دلخواه صلحۀا  کنيد ، با شيوــــــــ مردم   ج   چشم  ره  ها  دريا    کنيد     در ــــــگر  همت   واال  کنيد  ،  از  قط

  ون  گل  پژمرده  بود ، شد  زنده  از افواه صلحــــــــورده  بود     همچـــــود ، نخچير  پيکان  خمام  وطن افسرده  ب

  و   پيام  ،  محبوب  عالی  جاه صلحـــــــرخنده   فال  و  نيک  نام     دارد  به  ما  نيکـــــــاينک  بت   واال  مقام ، ف

    ِمهر  و مهی  ،  اورنگ  شاهنشاه صلحرگِهـــــــــ    شاهنشهی     زد  خۀولـــــــــدل  می  دهد  اين  آگهی  ،  با  ج

  باش  ِاستاده  حق راه   باش، در  آزاده »اسير« اکنون

  راه صلح جنگ ، از راه    باش نز آماده  وطن  سوی

 


