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  باور
  اين مطلع صاحب با اسير جناب غزلی از 2011 سپتمبر  22بتاريخ

  کنم يا نه؟ سر تو بی مروت شکوه از ای بگو

  کنم يانه؟ بر خويش بوم و ال زارـــح از خبر

که مطلع  شد نشر "افغانستان آزاد ــ افغانستان آزاد"وزين  پورتال درالحان  سعيد غزل بھار استقبال از به
پنج بيت است  که در را سعيد بھار غزل 1ً امن اکم و نفرموده بودند انشاد صاحب اسير را سعيد غزل بھار

 24 ناظم صاحب باختری بتاريخ جناباً متعاقب .نشرنمودم سپتمبر چھار بيست و بتاريخ» رباو«  عنوان زير

  :ستکه مطلعش اين سپردند سلسله شعری بدست نشر بدين مبرسپت

  نه؟ کنم يا مادر نامت ای از سخن سرآغاز

  نه؟ کنم يا ات عنوان اين دفتر امیـنام نه ب

 تقديم خوانندگان گرامی سلسله سروده به حضور بدين بيتی چند ءً اقتفاکرده قدبلندک  اينجانب نيز اينک

  :يردگ که طرف توجه قرار اميد، مينمايم

 باور
  نه؟ کنم يا باور انم بتوــــــــای ج برده دلم را        نه؟ کنم يا رــــــساغ مستت باده در چشم بياد

  نه؟ کنم يا رانت نميدانم که ترک سرــــھج به        مانمرــــح و  سأي در وصالت سالھا  اميد به

  کنم يانه؟ وثرـــــرحمت ک پياله ای از را لبت        جنات رضوان است از مرموز ۀنچغ دھانت

  نه؟ کنم يا سر بر تاج شھنشاھان ترا که چون        کن دارامُ  وبان دمی رفق وـــخ شه  ای و بيا

  نه؟ کنم يا دلبر توه شيدائی ب و  که رازعشق        شکيبائی عشقت چنان ممزوج گشته در مـــغ

  نه؟ کنم يا م بسترـــــــــبغ ار تنھائی دل  شب        اممـــبی سرانج  و  عشق نا1نم غمين درد ز

  رسوائی ز نميپرسد نترس تيمور رــگ  حالت ز

 نه؟ کنم يا دل سر عشقش ھزاران ناله از از که


