
 
 ربــاعـيــا ت حـيـــدری

)قسمت چهارم(  
 

 هفت وهشت َثور
 

ان رسيدــورآمد،درد بی درمَث هفت وهشِت  
 مردمــــان ميهنـم را،موسـمِ هجــران رسيد

افغان فروختارکس ولينن،کشورنوکران م  
زدان رسيدــي ان،لعنِتــردان شيطــشاگبهر  

 
،سدنی٢۶،٠۴،٢٠٠٩مطابق ١٣٨٨ششم ثور  

 
 د ل ديـوا نــه 

 
 خــــدا دانــد د لـم ديــوانـهء توست
 همـه غـمهـا يـم ازافسـا نـهء توست
 به ملک غـربت ای مــام عـزيــزم
 شب وروزم به فکروخانهء توست

 
 
 

 شب تاريک
 

درد من درمان بنـمـای!خــدايـا  
 فــراق ميهـنــم آ ســان بنـمــای
 زهجرانش مسوزانم شب وروز
 شب تاريک من روشان بنمای

 
 
 
 



 شـاه يـا گــدا
 

 اگـر شـاهی گـدائی، يا که ُمـزد ور
 به آخــر جـا نمـائـی،درتـهء گـــور
 در آن وحــشــتکـده تـنهــای تنـهــا
 شوی خوراک صدها مورچه ومور

 
 سجدهء شکرانه

 
رم شب وروزـجدا از ميهنم عم  

 تبـاه گـشـتـه بيــاد آن دل افـروز
سراگـروصلـش خــدا ســازد ُمَيـ  

 به شکـرانه نمايم سجـده هرروز
 
 

 تـرک دامــان
 

 ترک داما نت نمـوده سوختم،سوختم
 يـاد دورانـت نـمـوده سوختم،سوختم
 بـاغ وبوستـانـت وطـن ميـنــوی مـن
 درک هجرانت نموده سوختم،سوختم

 
 

 شب تار وطن
 

 در اين دنيا دون کس ماندنی نيست
 غم افغان زمين کس خوردنی نيست

مِ ظــالـمــا ن وجــوراعــــدازظــلــ  
 شب تـــاروطــن راروشـنـی نيست

 
 



 زهر مرگ
 

 زمامداران ملک درعـيش ونوشند
 به ُپر بنـمـودن جـيـب درخـروشند
 به زعم شـان حيـا تنـد بـرهميـشـه
 رسد روزی که زهـرمرگ نوشند

 
 جوانی

 
 جـوانـی راغـنـيـمت دان عـزيـزم
 به پيری چون رسی دانی عزيزم
 چه نعمت رفته ازد ست توبـرباد
 نـيــا بی لحـظــهء ازآن عـزيـزم

 
 

 افغان زمين
 

زلطف افغان زمين را! خداوندا  
 زشــر ظـا لمــان و جــوِراعـدا
 رهـايش کن الهی هرچه زودتر

امِ ابی هـا)س(بـه حـق فـا طمه  
 
 
 

 هجران وطن 
 

هِب به عشقت دائما در درد سـر  
هزهجرانت وطن خون جگر ِب  
 سعادت گر شود روزی نصيبم
هکه درپای توجان،ازتن بدر ِب  



 زمين گـيـر
 

 غـم هـجـروطـن کـرده مـرا پـيــر
 ُبَود روز وشــبـم دربـنـد زنجـيــر
 اگـروصلـش نگــردد حا صل مـن
 چومجنون گشته وگردم زمين گير

 
 وصل جانان

 
 دلم جزوصل جانان ميل ندارد

ملک غير ماندن ميل ندارد به  
 اگر قسمت شود رفتن به ميهن

شتن ازآنجـا ميل نداردـبه برگ  
 

 قصر زرين
 

 اگــرجـای تو درقـصـِر زريـن است
 اجــــل دائــم تــرا انــدرکميــن است
 رسد روزی کنی ترک اين جهان را
 پس آنگـاه منـزلـت زيـرزميـن است 

 
 شب تا ر

 
کن دردهـجـرانـم بدر!خدايا   

 شب تارفـراقـم را سحــرکن
!ارجـانی ياالهـیـبه وصل ي  

 رواکن حاجتم،سويم نظرکن
 

 پوهنوال داکتر اسداهللا حيدری
،سدنی٢٠٠٩بيستم جنوری  



 
 


