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

تاریخ نشر  02 :مارچ  0202م

بیا نوروز آزادی که ما هم در قدومت گل بافشانیم
و از طرح نو گیتی دو روزی بهره برداریم
چه دیرین سالیانی را که اندر زمهریر سرد و بی مهری
به سردی جان سپردیم و ز بر گشت بهاران بی خبر ماندیم
وما در رقص اتش هر شب تاریک در میدان بی رحمی
به بد جنسان بی وجدان مقابل می شدیم و پنجه می دادیم
چه با اهریمنان پیکار میکردیم !
گهی با چوب و گه با سنگ وگاهی هم به گفتار وقلم یا با قدم
در را ه نا معلوم جد و جهد در تامین ارزش های انسانی
چکاوکهای بی بال وپر امید را پرواز میدادیم،
چه دورانی که ما نوروز را در پنجه ی آن اژدهای سرخ مانند پری بیچاره میدیدیم
و خون الله های غشق را پیمانه می کردیم .
سپس دیدیم کاندربند افعی سیه هر یاد نوروزی و یا باد بهاری خفه شد،
ولی دیدیم در هنگامه ی شبخون طوفان
باد نوروزی بسوی ما وزید وشاخه ی امید را جان داد
وما را از سقوط بی سر انجام شب مرگ و تباهی وارهانید و
به ما نخل شگوفان داد .
بیا نوروز آزادی که ما از کاروا ن سیر معمول طبیعت دور ماندیم و
به سرعت باید آن بد دوره های مرگ را جبران نماییم و
دگر آن دوره ی ادبار و نفرت را برون افگنده از کین و عداوت
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بخل و نخوت ریشه برداریم و به گلزار محبت پای بگذاریم .
بیا نوروز آزادی که ما با یکدلی و یک نوایی
گل بکاریم و ترا در بر کشیم و تازگی آریم .
***
ابوالقاسم « غضنفر »
مارچ ۵۰۰۲

نوت:
یازده سال پیش چنین آرزویی داشتیم  .متاسفانه که با ساده دلی فکر می کردیم شب سیاه به پایان
رسیده و دیگر از گزند ایام بدوریم .ولی ؛ به گفته ی صایب که :
ما زغفلت رهزنان را کاروان پنداشتیم .
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