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آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   

AA-AA 
ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

  ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Literary-Cultural  ادبی ــ فرھنگی
  

  یللندری قيصد فيــــعبداللط     

  2011 م جو�یھدپانز کانادا ــ       
 

   

  

  از اشعار دوران دربدری در پاکستان

  

 )و رباعيات دوبيتی ھا(
  

  

  )مھدزسيقسمت (
  

  نويسنده و) 2011اپريل  23صفحۀ ( 2011اپريل  22ِف  مؤرخ ــبا اطمينانی  که از نوشتۀ پرلط   

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

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

  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    

  

  

  ؟اره کنمــّـنظ ا ز دورـــکجو چند تا 

  ؟چاره کنمن بگو چه سا ران تراـھج

  استار شمديد وکه مح نگراين ديده 

؟کنم ارهن پـآئی  که يخپيش من  کی  

 

***  

  من يار شویه ب کاش  من لعبتِ ای 

  خبردار شوری دلزار   کالــاز ح

  ارۀ دردم سازیــــروز نشد چ  يک

  درمان بکنی دردم و غمخوار شوی
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***  

  ؟کی اين شور و شرر تا چند کنم طاقت وتا 

  ؟حذر تاکی وصلاز  باشم دور،ز تو کی  تا

  رــــــــــگيد نبود در سر، ما را ھوسبی تو 

  ؟لطف نظر تا کی نی بستانی و ان ـــــج نی

***  

  زيبا دلبر ھستی  هـچ  جانY يارـھ

  بی خبر ھستیر ـــــمگ من ز حال

  جانب دوستبر روی مي اگر شب 

  و زيور ھستی  زيب ا چهجان گوب

***  

  ما اشد و مطلبراد بــــمُ عشق تو 

  بر لب ما تو انِ لب دا ــــــدھمستی 

د؟م لطف کشـــما غ تا چند لطيف  

  بر لب ماود ــلبان خ بر نه کمکی

***  

  سفته بودنا دکه در دله رازيست ب

  به سينه بنھفته بود مــــــدل غمھای 

  ؟ترا ایـــــھناز و ادا  تا چند کشم

  که ناگفته بود !بتا دانب  رفيستـح

***  

 


