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 پیام نوروز
 

نم نم باران همه جا را تر و تازه  باستان،در این صبگاهان تموز در دور دیار غنوده در آغوش اقیانوس ها از برکت نوروز 
کرده است؛ چه خوش است که پیام نوروز را با عطر باران و دانه های سپید نور به هم میهنانم تقدیم کنم و امسال، سالی باشد، 

 برکت و مملو از آزادی، دوستی و عشق و صفا برای همگان.  خوش، پر
 

 بخوانید.لطفاً را فقط همین حاال سرودم؛  ییبیتی ها دو
 

 هـایـی ریــام دل سپید و بـیـپ
 هـایـر شمـردم شـهـرای مــب

 هـرکـتـۀ جنگی بـنـی سـیـاله
 هـدایـق خـلـن خـمـدل او دش

 
***** 

 گل سرخ وطن سرشارباشه
 آزار باشـهوا از فـتـنه و ـسـ

 ن خـشـم تفنگهـنبینه بعد ازی
 وش صفای یار باشهـدر آغ

 
***** 

 شنگ اند نازی شوخ و ناز صفا و دـای نـوروزی قشنگ انـه پـرستو
 دــد جنگ انـاری ضــو پیغام بهچـ ـنــهـویــژه در بهـارســـتان میه بــ

 
***** 

 گل سرخ وطن سرشارباشه
 آزار باشـهوا از فـتـنه و ـسـ

 ن خـشـم تفنگهـنبینه بعد ازی
 ار باشهـوش صفای یـدر آغ

 
****** 

 به میهن تابکی تیر و تفنگه
 نهیب خشم و بحران فرنگه
 خدا یا رحم کن برکودک ما

 ن نهنگهـکه هردم طعمۀ بط
***** 

 برگزینید شادی و صلح  صفا و دــیـنـیـم نشـاهـی بـان جمـلگـقـیـرف

 م نبینیدـــو مات  ونــیـر شــکه دیگ صورت جنگ رــــا بـهـفـبپاشید ت
 
***** 

 اری نــار نــارهـام انـتـحــمـق
 زار زاره وضع خرابش دیگر

 خـدا و انبیا خـوارش بســازه
 روزگاره شوقکه ضدعلم و 
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 صدای عـشـق یاران دلـنوازه

 پرازشورو نوا و سوزو سازه
 دل عاشق بود چون پنبۀ پاک
 ی گـدازهـاگـر آتـش بگـیره م

 
***** 
 
 پردرد وسودا سری دارم سر  

 دلی دارم که می سوزه هویدا
 بگویید با نگار شوخ و شنگم

 که نوروزی دهد با قلب شیدا
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