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 31/12/2016                  م. نسیم اسیر
 ملک الشعرای افغان ها در هجرت

 سال نوعیسوی!
 

 اروپا و ا افغانان مقیم درـعیسوی، برای م وـسال ن تان طالب مشرب، تجلیل ازـدوس یکی از ه تعبیرـب 

ه ِشرک ـرون بـمق ن، بدعت وآ از استقبال  ا روا وـن ا ـ امریکا، شرع

 ن تغییر یکـم ۀاما به عقید  است. در 201۷به  201۶ شماره از

ا ـرا ب زـیـه چـمـد که هـنـی کـق مـلـخ ان ـاذه زه ای را درـیـحقیقت انگ

ن آ از ال وـبـقـاست رـتـهـاحساس ب هـنکآ از رـظـصرف ن رد، ـبـذت بــل

ا ـن بـم د. ـته باشـه ای داشـطـراب ب ـذهـم ن وـبه دی رـیـیـن تغـای

عیسوی  مبارک خود، حلول سال نو دین  ر درـذیـل ناپـعقیده خل

جهان،  سراسر آرامش در صلح و را، تا رسیدن نوروز به آرزوی 

همه ه افغانستان عزیز، ب ما ۀرنج دید  وطن درد کشیده و بخصوص در

صمیمانه هموطنان محبوبم،   گویم:مبارکباد می 

 

 ما، سال مسیحایی نیست وـگرچه سال ن

 این به جزمشرب ترسا وکلیسایی نیست

 من دل به تمنای وطن رـب د درـپـی تـم

 سایی نیستآ دل ، این روزمسیحا قسمبه 

 ِو، یخبندان استـن روز و این چه سال نو

 دیده شکیبائی نیست در راحت وکه به دل 

 خنک ودل ما بی وطنان سرد  آن چون روز

 ائی نیستـتماش را وآ دل زـیـب آن نـش

 نم، چشم مراـه کـه، اما چـتـآراس رـشه

 ی نیستـــذت بینائــآن ل ائی وـوانـآن ت
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 2از 2

 ید بزرگ نوروزـعۀ نـنطـوش آن طـای خ

 رعنائی نیست وخوبی  بدان روزی و که شب

 مرغ خوش الحان بهارۀ زمـطرف زم هر

 شیوائی نیست و شادی وطرب  جزهرکجا 

 بهشت عطرـۀ ی رایحـطرف رـی وزد هـم

 زیبائی نیست رنگینی و نیست که کجا در

 ا مانده به دلـره هـوطنم خاط ارـبه از

 دانائی نیستۀ وش کنم، شیوـرامـف رـگ

 با مشک ختنآمیخته  نوی روز سال  و

 مینائی نیستۀ صفح نآ از تر روح پرور

 

 دــدان م ما میـغ «اسیر»و، ـسال ن درـق

 نیست آخراین مرغ چمن گم شده صحرائی

 

 ، بن المانم۹2مبرادس1۵ «اسیر» نسیم م.

 

 

 
 

 


