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 بهار و الله زار کابل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 !!!تان مبارک نوروز
 

 زادگاه محبوبم افغانستان با همه خوبی و برابری در ، این تعادل وطبیعت است برابری در نوروز، فصل تعادل و
که  نم احساس می شود. جلوه می کند و، شقایق شکفتن الله و ن نسیم مالیم وبا وزید، واقعیت یک بهار و زیبایی

ا ر نوروز بار یک ، سی وافتاده ام ن دورآ سال از یک ، سی وهستمنوازش  ، دلفریبی وبهاری با آن طراوت آموزبد
مردم عید امروز که . ام ، نیافتهوجودم را پروریده باد گفته اند، اما بهاری که روحم را نوازش داده و من مبارکه ب

 شریف، مزار شهر در سخی ۀفراشتن جندبرا برگزاری میله ها و شوق و و شوربا افغانستان  سراسر دررا  نوروز
 نوروز شقایق، الله و از پر دامان دشت و طنطنه و های پر روز دست رفته و از بهاربیاد آن من هم  ند.جشن می گیر

 مبارکباد می گویم:، همه وطنداران محبوبمه بصمیم قلب  از، تقدیم سروده ایغربت با  دیار از را دل افروز
 

 وــک ارـهـدگان را بـش ار، دلــد بهــآم
 وـک رنج خمار م شکسته وـخ   از رـیـغ

 دـکرده ان تارـگرفار، ــن دیـا را دریـم
 وــک ارـدی مــ، هنفس مــه دارـــایـیک پ

 راـن سـغربت دریۀ ـجـنـپ گشتم شکار
 وــک ارـکــم آشــال و  مــرغـتـن بیشــزی

 ودـنـشـن وــت راز کس نبیند و وــدرد ت
 وــک و، رازدارـنـوای گپ شـن مـیک ه
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 مذاق من بر شکر تلخست طعم شهد و
 وــک ارـدهــنـق رـشک رــوش پــجـآن آب

 مـنـهـیـوش مــد دوری آغـیـردم شهــه

 وــک زارــرخ مـزم طراوت گل ســب
 سرزمین ولی راغ درین باغ واست  سبز

 وــک ارــتخ و زارــردین مـوه زمــک
 درین چمن نرگس محزونسرد است چشم 

 وــک ارـننگه رـفـوشی سـج رمـآن گ
 د دشمنانـکشیدن ای دارــما را به پ

 وـک دارمردی که پای شان بکشد پای 
 با همتی به اوج سعادت توان رسید

 وــک وارـاست ۀحوصل ن وـیـزم متـع
 هاست شکوه ازین همجوار زارـما را ه

دعه دگر کید و و مکربی   کو همجوار خ 
 گوشه مصیبت رسد ب دهن شعار رـازه

 وــک ن این شعارمشتی که بشکند ده
 «اسیر» ناکسان به سخن بشکنم وزـتا پ

 وــک ان نثارـدم جـق مـه شفیق و راـی
 

 ، فرانکفورتم06 مارچ 21«اسیر» نسیم م.
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