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 1تر 1 له : یرهد پاڼو شم

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

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

 

 

 ۲۰/۰۳/۲۰۲۱                 مسعود فارانی

 !اهداء 
 محاصره کرکسان ر دتنها  که ،با شکوهسرزمین مردم به 

   قراردارد ی وایرانستانیتانپاکس ،چینی ،روسی ،اروپایی  ،امریکایی
 

 ز شب های دراز است ،سیه گشتهاین روز  
    در خـانۀ ویـــران شدۀ کی جـای نماز است 

 از استمسجد از عــشق کـجـا شعبده بـدر 
    پر از مردم ناز است ،ون گشته دل خاکـخ

 بــــربـادی ایــن خاک  زحیوان   گـراز است 
 ده از راهآم است بهار! فصل بهار  بین   
   

 درد دل من بــــیش و امیدی بــه کفم نیست
 رفم نیست و انۀ ویـران شده را طـاق این خ
 سـرم نیستغم ب جــزـرو ریخته ه فــبامم ک
 بــرم نیست دور وـر نیستی و درد دگــجـز 

  سر گشتگی ام هـــرطرف وهیچ درم نیست
 آمده از راهراست بهار! فصل بها بین                                  

     
 صد موج زمان جمله در آغوش کتاب است
 انگورتکامل شـــده در خــــون شراب است  
 عشاق پـــــــی دیــدن دلـــــدار کـــباب است 
 یــــاران دروغی همه جــــا آب سراب است 

 واب است خه ب را جای شدهمرغ مهاجرکی 
  ده از راهـفصل بهار است بهار آم!  بین   

     
 بَر شده اندر تب وتاب است غلغله ها این  

 بــرنای وطن عـاشق هــر کار صواب است 
 عشــــــاق بـه دیـــداری دلــدار مجاب است 

   ــواب است یاران صــفا تشنه بــه اخالص ت
 خـــراب است پــاک ز اشباح فــردای وطن 

 فصل بهار است بهار آمده از راه ! بین
 بسر خــــاک فـری شاه  ماز گــُل بنشانی     

 سـر جـاه  پیش بـیاریــم  عـشاق  وطن 
 پـاک شــود ابـر کـدورت  زرخ  ماه تـا 

    و هر جاه بـه هر مسند  دیاریفـرزانه بـ
ــ  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــ

 

   « جا  »و    «جاه»فرق بین 
شوکت   و ، درجه، رتبه، شان، شکوهو عزت دبدبه  آبرو، اعتبار،   ،و جالل نٲش   ، قدر و شرف ،خاص گاه یجا خاص، منزلت ، جالل جاه و  ،مسند ،بمعنی مقام «جاه»  

 ..... .... و و...... خاص  همیت ا،  ل جال فر و 
ه  ب،عمل مناسب ادای ، بنشینند ،غرس کنند ،احداث کنند،  را بگذارندعادی عادی وغیر که بروی ان  هرچیز  معمولیسطح   یا  بخش از فضا  ، ، منزل محل  ،ان کم «   جا»
 ..... ....وآوردن یا نیاوردن و........ جا
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