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ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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  یللندری قيصد فيعبداللط     
  ٢٠١١ می ٢٤کانادا ــ         

 

 

 

  

  از اشعار دوران دربدری در پاکستان
 )متبخش هش(

  
  

  رخسارۀ جلو
  

  نويسنده و) ٢٠١١ اپريل ٢٣صفحۀ  (٢٠١١ اپريل ٢٢اطمينانی  که از نوشتۀ پرلطِف  مؤرخ    با 
     شاعر توانا و مبارز انجنير صاحب معـروفی حاصل گرديد، اينک  بستۀ اشعار دوران دربدری و
  ج    بی سرنوشتی  اقامت پاکستان خود را تقديم  نمودم،  تا بعد از تصحيح و پيرايش الزم،  به تدري

  بدينوسيله از جناب  شان و. پيدا کند" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"   افتخار نشر را  در پورتال 
 .صميمانه سپاسگزارم    تمامی متصديان معزز پورتال عزيز و باوقار ما 

  
  

  رخسارۀ جلو
  

دارم من کهی آزار دل ونـپرخ کنديم جان و دل       دارم من کهی زار  التــح  نيز دلم آمد تنگ به  

مدار من کهی ستمگار ار ينيچن با  سازم  هــــچ       کرده جفا و لمظ بس ز ، رفتارمــگ  غم و درد به  

دارم من کهی خمار مست ،لبها وشـــــــمده منم       رخشانش لعل آن مرا هرگز  بينص  شد نخواهد  

دارم من کهی رخسار الله زان دلم با  سازم هـچ       رخسارم اللهی ا ايب شد، رونيب پرده از مــــــــدل  

دارم من کهی زاردال زان چشممه ب غم اشک که       ميآ تو شيپ ، متيرــــــــــح در  گذارم پا چگونه  

دارم من کهی رخسار ز جلوه نيچن نيا دارد که       تيروۀ جلو آن طاقت ندارم بميع نــــــــــــــــمک  

دارم من کهی ارــک و سر شفزل  با ستيکاف مرا       یئتنها درد و عشق شور از  نـــياز از بعد نالمن  

مدار من کهی ارـخ  ام دهيد بر ،فراق از نالم چه       خارش و خس از  ميگو هــچ پابندم اري  عشق به  

مدار من کهی ارگفت چه نوشم رـــــشک آن لعل ز       نيرنگ نغمۀ ميسرا  نميبيم وــــــــــــچ لعلش  لب  

دارم من کهی کار فسون جان عشقش ز آمد  لبب      ارــــــــــــــــ يوصالی تمنا در من پرحسرت دل  
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دارم من کهی باريم  اشک  چشم و زار  الــح ز       لطفی رو زی ديپرسن  من  امامرـــــــع هگذشت  

  ما فيلط  نيرنگ  اشک  مـــــــــــک ۀ ديد با نيمب

 دارم من کهی گهربار  چشمان به  عشق از رـنگ

 


