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  از اشعار دوران دربدری در پاکستان
  

 )ها دوبيتی(
  
  

  )قسمت اول(
  
  

  نويسنده و) ٢٠١١ اپريل ٢٣صفحۀ  (٢٠١١ اپريل ٢٢ا اطمينانی  که از نوشتۀ پرلطِف  مؤرخ    ب
     شاعر توانا و مبارز انجنير صاحب معـروفی حاصل گرديد، اينک  بستۀ اشعار دوران دربدری و

  ريج    بی سرنوشتی  اقامت پاکستان خود را تقديم  نمودم،  تا بعد از تصحيح و پيرايش الزم،  به تد
  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 
  
  

  ه راه توحيد بگشا زبان ما راــيا رب ب
  ُپرجوش جان ما را  محبت  کن از گل
  اتوانم اميد من توئی توــــــمن زار و ن

  کن فصل نوبهاران يا رب خزان ما را
  

***  
  را ان ما رحمت بنواز جیرب ز رو يا

  سيراب کن ز الفت روح و روان ما را
  ما غــــرق در گناهيم، افتادگان ز قايق
  کشتی ما نگه دار،  هــــم  بادبان ما را

  

***  
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  ر کن  کتاب ما رايا رب ز عـِـرق عـرفان ُپ
  مرهـــــــــــــم  گذار باری  قلب کباب ما را
  بين  جـــــــــان  ناتوانم،  اين  نام  بی نشانم

  راب ما راــ  خلبصـُـ  ،زار و ناالنمگذار 
  

***  
  سيب زمانهآی ـــــيک چند شدم در پ

   زمانه و زيب شرف  ببينم  تا خوب
  ا و نه عطا بود نصيبمـــهرگز نه وف

   تهذيب زمانه ه ب باور نه مرا هست
  

***  
  ا سوی تو آيمـی يار ببين از همه جا

   ابروی تو آيمو دم کنار  و  از کنج 
  م با حالت زار  و  تن افسرده با اين

  م گيسوی تو آيمـگردی شوم و در خ
***  

 


