د موالنا سعید افغاني  :آزاده  ،ټولنیزه ،علمي  ،فرهنګي او نشراتي ارګان ته ښه راغالست!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاریخ نشر  1 :اپریل  1019م

خوش آمدی  ،خوشم که چنین با وفاستی
این دل گرفته بود که چرا کم نماستی
بودی بدور ز بزم رفیقان شاعرت
دارم یقین برادر من پُر بهاستی
« نعمت» بهار رسید و بهاری رسیده ای
تو نو بهار شعر و غزل های ماستی
نوروز تو خجسته و سال تو پر فروغ
در راه صلح به عشق وطن هم صداستی
باز آمدی بیا که رسید فصل آرزو
یعنی که سال عاطفه و هم نواستی
مردم همه یکی و وطن زادگاه شان
این سرزمین برای همه سر پناستی
تاکی جدال و جنگ و جفا در دیارماست
ای کاش که سال خاتمه ای هر بالستی

صفحه »1 « :

تاکی به دام خود نظری گشته ایم اسیر
هفتاد و دو گروه شده در انزواستی
بر خیز عزیز هموطنم تا یکی شویم
تاکی به نام قوم و زبان در نزاستی
« مهسا » فرشته ایی که بهارش فسرده شد
نفرین به قاتالن که چنین بی حیاستی
« فرخنده » ها و« ناهید» و«رخشانه» رفته اند
« بلخی » و « انجمن » ز چه رو بی پناستی
مگذار که خط فاصله باشد میان ما
هرمرد و زن نشانه ای لطف خداستی
انسان به هر کرانه که باشد برابر است
تا کی نژاد سرخ و سپید و سیاستی
ما جمله بندگان خدا  ،پیرو رسول
با مهر و همدلی همه مشکل گشاستی
دیگر فریب زاهد ظاهر پرست مخور
ورنه همیشه غمزده و در عزاستی
با جان ودل به عشق وطن رأی می دهیم
با رأی خویش بدرد وطندار دواستی
دست دعا بخاطر صلح کرده ایم بلند
تاکی « بشیر» شکسته ز جور وجفاستی
***
قیوم بشیر « هروی»
ملبورن ــ آسترالیا
 19مارچ 1019
یادداشت  :به پاسخ دوست فرهیخته ام جناب نعمت هللا « مختار زاده » سروده شد .
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بازگشت به صفحه اصلی

