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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 
 

 

 11/11/5112                  م. نسیم اسیر
 ملک الشعرای افغانها در هجرت

 

 تالش صلح با طالبان!!
 

 غنی جان!! 
جهت خود مانی صحبت کنم، یکی این که با مرحوم پدرش،  دو وطن از مقتدر می خواهم با رئیس صاحب جمهور»

سالش  دوم این که شاید سن و ستی داشتم ودو آشنائی و، ملی افغان بانک موریتم درأمدوره  ، ازشاه جان احمدزی
اطبش نام اول مخه ب ، بدون القاب وجرئت کرده حیث کاکاه باشد که می توانم بفرزندانم  سال یکی از به سن و برابر
 و جدی ، که بعضا  مبارزه با فساد اداری، آوردن صلح سرتاسری با طالبان تالش در جریان دولتداری و در .«بسازم

خیلی محافل  هم در ، آنادا می کندبلند  ، آوازهیجان خاص و ، اصطالحات وطنی را با شورمصمم معلوم می شود
 :حافظه یاد می کنم با استمداد ازدیپلوماسی که چند تای آنرا  رسمی و

 

 1: درمحفل تقبیح ازانتحاری های مکررطالبان درکابل!!! بس است دگه   
 5: کنندگان: اگر ه صادرـر، خطاب بـرمـونی سنگ مــقان غیر رات راجع به صدورـــه صحبت با تجار در 

 طرفش نکنم ، اوالد پدرم نباشم.  بر
 3 خود: با اشاره به گردن ش برای بدست آوردن صلح با طالبانمورد تال ات عربی درامار محفلی در : در : 

 تالش هاست گفتارهای احساساتی دیگر، مجموعه ای از این گفتارها و .سرم هم برود کوشش خواهم کرد اگر
  .دعا هم می کنیم که ما به آرزوی موفقیت هایشکه غنی جان را به خود مصروف ساخته است 

رامی آ وسعت نا و بی گناهان ، کشتار، همان بی عاطفگیطالبان ارتباط پیدا می کند وه متحجرراما آنچه با گ
 نا پیدا.  ، تاریک ونمای این صلح دور افغانستان است و سر ات سر های پیهم در

حیث تکرار حسن ه اینک ب، دوستان گذشته باشد نظر که شاید از« جوی صلحو  جست در»سروده ای داشتم 
 :ارمدست نشر می سپه ب دیگر بار یک

 

 جوی صلحو  جست در
 

 ن کاسه شرنگست هنوزـدری شهد جویند و درین غمکده جنگست هنوز صلح گویند و
 صفا باخته رنگست هنوز صدق و ۀرــچه تنگست هنوز ره وـیـا تــوف و رــهـم ۀدــدی

 ه لنگست هنوزـلـقاف ، درهـلـن راحـای ایـپ نشیب است و فراز ز راه پرپیچ وخم وپر
 

 نوزـکام نهنگست ه در طوفانی ور، ــحــب والنی ـم طــه هــادیـب ه وــادثـح ، پـروهــک
 پلنگست هنوز بارـونـخ ۀــچـنـدر پ شه ـیـب ده وحشت زا ه وـریـق ه وـرغلغلــ  پ هـرـش
 رنگست هنوز دو تاریک و ره وـآسمان تی نــضای میهـه فـف بـاد مخالـــی وزد بــم

 

 وم به تحریک فرنگست هنوزـن قجنگ ای دشمن خورد آب ۀسرچشم نخل این باغ ز
 دنگست هنوزــخ و رــیـه تـگـاجـه آمـنـیـس دـنقـوان کـرد به نامیدن ـتـ، شیرین نامـــک

 د که ننگست هنوزـرنـیـصلح نگ ی ازـامـن ، حیرانمدــدهـدت نؤــکس به کس دست م
 

 سنگست هنوز ا شیشه وـه هـطـراب ،اـاسـف ردند که یاران همه یکرنگ شوندی کــسع
 تفنگست هنوز جنگ و ۀـرکـعـم ه درـهـم روزــا کامـغـ، دریحـصل منتظر وـت ن ومـ

 جفنگست هنوز و زـی مغـه ها جمله تهگفت واس سیاست کانجاــم به وسـدیـنـه بـدل چ
 

 نکنند س اصال  ـفـق« رـیـاس»ه ـی بـاتـفـتـال
 درنگست هنوز ن وـیـه تمکـبسکه صیاد ب

 

 

 ، بن المانم89جون 55«اسیر»نسیم  م.
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