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 Political  سياسی

  
  یللندری قيصد فياللط عبد
   ٢٠٠٩ نومبر ١٣ ــ کانادا

  
  

 نيمضام و تمقاال ،"افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان "مبارز وی گرام پورتال در و نشسته وتريکمپ زيم عقبدر 
 دنيپال و جو و جست در خصوصًا و گذشتاندميم نظر از را ،یمعروف اهللا ليخل ريانجن دپلوم جناب زم،يعز دوست
.  است شده عنوان" تو و من ــ وطن به خطاب "که برخوردم شانی هنيم شعر به. بودم شانيا  قبلی سالها نيمضام

 مطالعه دقت با بودند، نموده اد يگداز و سوز و احساس با و نموده وطن وغم وطن ازی اد يآنی ط که را شعر نيا
 کهی ناب و  سوزناکیمحتوا آن با جنابشانۀ سرود. اند نموده ميترس را خود مجروح وطن آنی البال در که نمودم
  .گريد بحر در که ولو د،يگرد ليذ شعری  ارتجال سرودنۀ زيانگ و باعث دارد،

 به و انداخته پورتال در من، شعراين  با توأم و گريد کبار يرا بايزۀ پارچ آن که کنم،يم تمنا مانهيصم جنابشان از 
  .ام برده من که ببرند، رای لذت همان آن از زين خوانندگان که دوارميام. بدهند تيرؤ زيعز خوانندگان

  
  

  انيپای ب رنج
 

  "من و تو"استقبال از نشيدۀ 
  "روفیـمع" جناب سرودۀ

 

  من افشان خون اشکی ا مامنم، ، من هنيم

  من رخشان مشعل ی ا  یزندگ  راغـــچی ا

  نيحز قلب و  دل در  الفتت  مواج  بينــــــم

  من جانی ب کريپ بر ، دمديم غم جهت شش

  وطن از دور  ،ام ارهــچيب و آواره و کسيب

  من ناالن دل نيا و نيبب انمــــــــــج ِ لرزش

  ازين دست کنم باال ام دهيد از چکد ونـــــــخ

  من انيپای ب  رنج بر !خدا  رماـــــف کرم تو

  بغل در حسرت اشک آستانت، بر مـــنه سر

  من درمانيۀ مای و ، انـــــج دردی دوای ا

  را پرسوزۀ نيس و نيبب جانسوزم رـــــــــشع
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  من لرزانۀ امــــخ از عشق اسرار شنوی م

  دلم اندر زندی م آتش، تو  اد ياز  ارغــــــف

من گوهرغلتان ، تيداــــــف ره  صد تنمی ا  

  دخو جان و نبود و بود تو ربانـــــــق کنميم

  من مستانی ساق ، تيواـــــه در باشم مست

  نگر تر چشم و سرد آه و درد رــــــــــپۀ نيس

  من سلطان  حضرت  منزل،ب را ما رسانيم

  تاری شبها در و رانــــــهج آتش در سوختم

  من انيپای ب امــشی ا ،آتشم در شب و روز

  ام گلدستهی ا و باغی ا ام، ستهوُرــن گلی ا

  من افغان نشنود کس ، ام دهـــيشور بلبل من

  کنم متيتقد که نبودی رـــــــــــــگيد ارمغان

  من سوزانۀ نيس،  باشد عشق انــــــــــارمغ

  ؟"فيلط" زارم حالت پرسد باز تای کس وـک

  من احسانۀ عبک آن ذوالمنن،ی داـــــــخ جز

   

 

 


