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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

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 
 Literary-Cultural  ادبی ــ فرهنگی

     
  یللندری قيصد فياللط عبد   

  
 
  

 به نسبت که بودی وقت آن  و بودم آمده کانادا به تازه که ام سرودهی زمانی ماريب بستر در را ليذۀ سرود
  .نداشتمی ا بهره بود، ايمه نيمهاجر ريسای برا کهی ا حقه حقوق از جر،يپروس بودن نامکمل

 
  

 ماريب اديفر
  

  سازد ماريب تن نيا الجـــــــع           سازد ماريت مرا وــــــــکی بيطب

  ميها درد عالج باشد اـــــــکج           ميدوای ب م،ينوای ب بم،يرـــــــغ

  بپرسد مارميب قلبی واـــــــــن          بپرسد من زار والــــــاح از که

  آه و غم با سازم چه دانمی نم           آگاه ستين انمــــج درد ازی کس

  نباشدی پرستار  و  ريگ برـخ           نباشدی غمخوار و ار يک يمرا

  ها فغان پابر  ام ناله و درد ز           ها آسمان تا من اديرــــــــف شنو

  دنيتپ سو هر ها ناله و درد ز           دنيآرم مـــــــــــــچگاهيه نباشد

  نداردی دار وفا و طفـــل سر           نداردی ارــــــ يمنش با عتيطب

  مداوا بهتر ندـــــک را دردم که           نجايا بود مــــــــــچنان باور مرا

  بميطب کو نالم بار صد رـــــاگ           بميغر هم  اـــــنجيا که  ندانستم

  باشد آرامی ک هـلمح  ک يمرا           باشد عام رــمهاج کشور  نيدر

  راغ نياندری گزند جز دميند           باغ نيدر کدمی يا خنده نکردم

  شد تر بد بد از من ردردـپ تن           شد درـــــب ناله من زار جسم ز

  جانم دوهــــان نيا آورده لب به          استخوانم در ام رفتهــــــــبگ الم

  خار دلم گلزار ز ديرو راـــــچ          زار دل نيا رديگ آرام اــــــــکج

  برونست بندم از بند  دردم ز           است فزون من آه و درد شهيهم

  ايخدا گشتم المبت ها مـــــغ به           ايخدا گشتم آشنا ربتـــــــــغ به

  باد نيچن بارم ررــش شور مرا          باد نيچن جانمی ب انـــــجی نوا

  جانۀ نال باشد سوزنده بس هــک          افغان شورو نيا مرا ارب يشنو
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  تو  آگِه ذات زی راز ودــــــــب          تو درگِه از ديام اـــــــــــن نباشم

  گوش دهد شادم نا زار الـح به          گوش دهد ادميرـف هب تا باشد که

  مداوا کاهم انــــج درد نيا کند           وا کند انمــــــــج رشتَه باشد که

  جانم چشمی نورب کن توروشن           بجانم درگاهت ز نــکی لطف تو

  کن آشنا ازتين اهــــــــــدرگ به           کن روا حاجت غم ز کن ميرها

  ذرمــــــع تو شو رايپذ خداوندا           عمرم به چندان یطاعت ردمـنک

  را ناهــــــــگ بار آسمان و نيزم          را ما رمـــــج ببخشا کردم خطا

  توبکشا را رحمت چشم فضلتب          ها نوا و شور هتـــدرگ بر کنم

  رميدستگ و ار يتو زـج باشد که          رميفق و نيمسک و زار ايداــــخ

  باشد اريبس حسرت دنــــــيد به          باشد داريد غم در انــــج و دل

  بدانم باشد شفا اهشــــــــدرگََََََََ به          بدانم باشد داـــــــخ از درد همه

  یدائــــــخ راز  درو باشد نهان          یصفائ نميبی م شيوـخ درد به

  زديخ مارــــيب از ناله فايلط

  زديخ اريبس من زار قلب ز

 


