
 رباعيات حيدری
)قسمت دوم(  

 
 شب و روز

 
 زهجرانت پريشانم شب وروز
 زغم های تو گريانم شب وروز
 دعـا دارم به درگـاه خــداونـــد
 رسـا ند نزد جا نانم شب وروز

 
 دل افروز

 
 بيـا دت زارنـا لـم،ای دل افــروز
 فـراقت جان من، بنمـوده درسوز

گـيرم تـو در َبر! خدا را ای وطن  
بی توُبَود،زندانم هــــرروزجهان   

 
 

 نظر لطف
 

زلطفـت يک نظــرکن! خـداوندا  
 شب تاريک افغـا ن را سحـرکن

که ُملکم گشته ويران سه دهه شد  
 جهـان برخا ئنـا نش را سـقــرکن

 
 آوارگان ميهن

 
 شده عمری زميهن گشته ام دور
 زلطفت يک نظر ای خالـق نور
 رها کن کشورم از دست کفا ر

ارگانش شاد ومسروررسان آو  



 ُجز مهاجر
 

 غـم هجـرت، ندانــد جز مهـــاجر
 نباشد خــوار دوران، جز مهـاجر
 که خورده آنـهمه زخم زبـان ها؟
 به هرصبح وبه هرشام، جزمهاجر

 
  دل پر خون 

 
عزيزمزغم هايت دلم پرخـون   

 زدوريت شده،مجنــون عزيزم
 خــدا رايک شبی گرپيشـم آئی

محزون،عزيزمکنی شاداين دل     
 

  غم های دل
 

 زغـم هـای د لـم کس بـا خـبـرنيست
 زهـجــرميهـنـم حـا لم به ســـرنيست

روزی به ميهــن! رسـانــم ای خدا    
که آنجــا ازجـــدائيـهــا اثـــر نيست   

 
 وقت جان دادن

 
مـرا يـن دادن ب اـت جـوق الهی  
سـزايـم نی ِده اـربـو ومهـفـزع  

فت کن اشـاره  به عزرائيل زلط  
 به آســا نی بـرد ازايـن سـرايـم

 
 
 



 بيداد فلک
 

فـلک فـــريـــــــاد دارم دادـيـزب  
 زچـرخ نيلگــــون صد داد دارم
 نموده ميهنـم ويــــران از آن رو
 به ملک غيرچسان دل شاد دارم

 
 جام شراب

 
د جام شرابمَونت ُب اـشمـدو چ  
مـنت برده تاب اـروی کمـدو اب  

رمـخال کنج رخسارت بميبه   
مـب اـزت کرده کبـرمـق اِنــلب  

 
 روی ماه

 
 زروی ماه توچون بسمل هستم
 سرراهـت نشسته سا ئل هسـتم
 اگــرلـطـفی نمــوده پيــشم آئی

مائل هستم! به پابوس توجا نا   
 

 دل بشکسته
 

زهجــران وطن دل دربرم نيست   
 دراين غربت سرا،بال وپرم نيست

سـان روزی به ميهـنر!خـداونـدا  
 دلـم بشکسته کينجا مــادرم نيست

 
 
 



 گـلـشــن
 

 به گلشن گرروم يادت نمـايم
 به کوه دشت فريادت نمـايم
 بسـوی آسمــا ِن ُپـرستـــاره

به شب هاديده ودادت نمايم   
 

 شير مردان
 

ردان وطنـرمـآخر کجا شد شي!داــای خ  
خ ازخون شهيدان دشت ودامان وطنرس  

انگــارـچـربيـش برسـاران آتـب تا به کی  
 باردوخامـوش باشند،شاه شجاعـان وطن

 
 محرم راز

 
 خوشا آندم به کابل جان روم باز
 بـبـيـنـم مـأ منــم آن محـرم راز
 اگــرچه کابـلـم ويـرانـه گشـته
 به چشم آيد مرا چون سروتنـاز

 
 وطن

 
 وطن بی تو به زندانم هميشه
 زدوريت در افغــــانم هميشه
 به آزادی خود از دست کفـار
 نما مســروروشـادانم هميشـه

 
 
 



 به سد نی
 

!نی زار وبيمارم خدايا به سد  
!ارم خداياگاف يار،دلرـز هج  

 به حق عرش وفرشت ياالهی
!رسـا نم نــزد دلــدارم خـدايا  

 
 احتضار

 
 زدوريت وطن در احتضارم
 به ملک غير فتاده بی قرارم

اـــجر تقدير باشد ميرم اينگا  
 نما قسمت به دامانت مزارم

 
 دنيای دوری

 
وزاريمخوار،دنيای دوری دراين  

 مهاجـر گشته ايم،دل بيـقـــراريم
تا کجــا ازيـاد ميـهـــــن! خــدايـا  

 بســوزيـم وبســازيم،نـا لـه داريم
 

 بهشتم
 

تمـــنی وبهش اـتِسـْلگـُن تو ــوط  
 خــدا بنمــوده با ُحّبــت ِسـرشتم

يم خـون زد يده ازفـراقـتبگــر  
 چودرهجرتوزاراست َسرنوشتم

 
 پوهنوال داکتر اسداهللا حيدری

، سد نی١٠،٢٠٠٨،١۵  



 
 
 
 
 
 


