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 Literary-Cultural  ادبی ــ فرھنگی
  

  یللندری قيصد فيــعبداللط     

  2011 م جو�یھيازدکانادا ــ       
 

   

  

  از اشعار دوران دربدری در پاکستان

  

 )و رباعيات دوبيتی ھا(
  

  

  )مھدت قسم(
  

  نويسنده و) 2011اپريل  23صفحۀ ( 2011اپريل  22با اطمينانی  که از نوشتۀ پرلطِف  مؤرخ    

  شاعر توانا و مبارز انجنير صاحب معـروفی حاصل گرديد، اينک  بستۀ اشعار دوران دربدری و   

  �زم،  به تدريج بی سرنوشتی  اقامت پاکستان خود را تقديم  نمودم،  تا بعد از تصحيح و پيرايش    

  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    

  

  
 

  بياباز ا ـــــــسوی مه ب !اخيز بتبر

  مابگسل ز رقيب و پس بيا در بر 

  لطفت به لطيفز  یکنگر ا نذرانه

  گدا به بده زکات حسنتيک بوسه 

  

***  

  ھمزبان و آشنايم کجـــــــــا شد

  طنين ناله ھايم صدايـــــــم  شد

  نيفشاند یکسی از غم بمن اشک

  بيگانه ھايم ھمه بـــــوده به من

  

***  
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  ياری نداری  سرچرا يارجان  

  ز دلداری نداری  ر سويمــــنظ

  اناـــــج ی،کمان ابرو سيه چشمِ 

  داری نداریو وفا  به من لطف

***  

  رامان منیـــــخ من سرو  کای يار

  ان در جان منیـج  چون نخل حيات

  بصد ناله و آهغم  زمن روز و شب 

  م در دل جانان منیدَ وَ ان بُ ـــــــــتا ج

***  

  اری نفس نيستــــــــــسينه ام بدرون 

  ر ھوس نيستـــــگيد  ياورم  تو باشی

  نفس در سينه تنگ آمد  خــــــــــداجان

  کس نيستتو گردی ھمدمم، حاجت به 

***  

  بقا رفتم از فنا سویکه   به ھنگامی  من

  ز غفوری تراـجتوشه ای  در بر ندارم  

  رواقاضی حاجت ای م اجتــح  روا کنتو 

  تا کنم در آخرت صد شکر نعمت را بجا

***  

  رم لطف به بيچاره نماــک يارب ز

  آواره نما ــان من  خسته وــبر جـ

  ره دور بود بسی و کو توشۀ من؟

  پاره نمارحمی بدل خــراب و صد

***  

  

 


