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 صفحه 2 از 1  ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

 

  

 21/03/2017               سید همایون شاه عالمی

 آهنگ بهار
 داریه پدــالل لـاران و گـدم بـقـم شد    گهر بار رـذر ابـگ نایارم مـد طـش

 گشته چو عطار نیزم عطرگل  ختهیر تا     ه صفت رنگ شگوفهـابـخون هـتـخیآو

 

 

      
 

 

 

 

             
 

 بکشد نغمه به گفتار نیریش یبلبل هر     یهست یمست به کابل شده در چهیموس

 گل آورده به خروار شیخو به سر   مرسل     وا را چه معطرـــبنمودست ه سنبل

 رخسار تهـاراسیملک ب نـو دم وهـک     و در الله و سبزه یسرخو در یسبزدر

 رخارـشد از دامن ف داریپد ردوسـف     یزالل د آبـوه بدخشان رسـک از

 تاتار یگوشه َدَود آهو رـه که به ییگو     بکشاند یر باغ به مستـه شیآرا

 به نظر چون دّر شهوار دینما یعکاس     شد یاسمنیبگو  باستیچه ز یگلغند

 برآورده سخن از رخ انظار نوروز     جشن دالرا نید منع همـنـبک دـزاه

 دار هیس یو روـبدبخت بگ دـزاه با     به سفره میآر و قرآن بر وهیم هفت

 بار نوروز بکن شکر دوصد دنید از     یم بشمارـغ بهار است چرا آهنگ
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 2از 2

 وروز سپهدارــعشقست به ن ۀنیآئ     میدا را بشناسـو خ میـعشقملت  ما

 برگذر خشم گرفتار یوـو شـت آخر     یمنع نمود یخوش دهیغمد ملت بر

 ازاریمظلوم م دا ملتـر خـبه از     یکه دهقان کند کشت درست بگذار

 زاریو مردم ما گشته چه بـت ۀردـک از    یبکار اکیتو تر نید نیهم نام با

 دگرش کار یمظلوم ندار کشتن جز     تو یهاست منافق صفت نینه ا اسالم

 تبهکار ر شومـه ۀشود خان ادـبرب      گم شود امسال بکند انتیکه خ کو هر

 ملت نادار نیهم خونبگو  خوردست     کرده یندولت شده و خائکه ب کو هر

 ّدم و افسار یاالغ است مگر ب که ییگو     که از مردم خود رشوه ستاند پست هر

 سر  بازار دهیبه سودا بکش وجدان     شده و کار نکرده یبه مقام کو هر

 ستمکار بکن مشت دگرش دور اربی     ونیهما دهیـا زار بنالـدع دست با

 

 "یشاه "عالم ونیهما دیس
 یالدیهزار و هفدهم م مارچ دو ستمیب

 افغانستان ن،پروا

  

 

 

 


