
څرگندوی دلیکوال اند  او خپله  دی   د لیکوال خپل نظر لیکنه  هره   
با ذکر مأخذ آن آزاد است  « سعید افغانی صلح و تفاهم موالنا  ارگان نشراتی  » استفاده از مطالب سایت   

   » 1 » صفحه :   
 

 
 راغالست! ښه ته   ارګان او نشراتي  ټولنیزه ،علمي ، فرهنګي آزاده ، موالنا سعید افغاني : د

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 «عزیزی » نوشته : الحاج محمد عزیز 

 م۳۱۰۲  مارچ   ۹    تاریخ نشر  : 

 

 
 

خواهر عالیه عزیزی شعر  خورجین غم  وشعر  با استقبال از     

  

 خورجین غم
 

 گفتم زبان را بسخــن وا کنــم نشــد

 غوغا بهر طرف وبه هرجا کنم نشد

 

 گوش فلک زاین سخن خویش کـَر کنم

 بر هر طرف قیامتــی بر پا کنــم نشــد

 

 ناگفته های قلب که انباشته گشته است

نشــداسرار داخلش همـــه افشا کنـــم   

 

چنان« خورجین غم »ازداشته های داخل   

 بر اهــــل دل ز بیش وکم اعطا کنم نشد

 

 خورجین را که بار گرانی همی کشید 

 خالی ز جنس وجملـــۀ کاال کنم نشـد

 

 مشتی زدرد ونالۀ مخلوق از میان

بیرون کــَشم و خلق شنوا کنم نشد   

 

 پیمـــانه ها زفقر وغم آب ونان ودرد

آن بمـردم دارا کنـــم نشد قسمت از    
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   » 2 » صفحه :   
 

 

 از کشت وخون ورهزنی وانتحارها

 فــــریاد مردمان همه باال کنـــم نشد

  

بُــَود «لـَت»و« دو »از دولتیکه مستحق     

 خواستم که بیش شکـوه ز دلها کنم نشـد

 

لک وجایگاه  ازغاصبان زور وزر م   

پرونده هــا ندیده  وحاشا کنـــم نشـــد   

 

ی َمـدخل  درب ستمگــراندر تنگنــا   

خود را حقیر وخسته ودوال کنم نشـد   

  

«عزیز» برهمرهان وهمدل وهمراز خود   

گل غنچــه های خنده  بلبهــا کنـــم نشــد    

 پایان

  

  50:81ساعت  -محمدعزیز)عزیزی( 

هجری شمسی  5935انزدهم حوت سال  -چهارشنبه   

هجری قمری  5292ربیع الثانی سال  42ماطبق به :   

80-89-4859میالدی  –برابر به    

  

****** 

  

 

 شعر خورجین غم 

  

 واهمه ی تلخ

   

گفتم مگر روم گرهی وا کنم، نشد   

 خود را ز بین  دغدغه پیدا کنم، نشد

 

 بغض  لجوج  عقربه ها گریه می نواخت

 می خواستم به خنده دآلسا کنم، نشد

 

 باری شدم که دوش  زمین می برد مرا

 می خواستم ز شانه ی او تا کنم، نشد

 

 الجبر  زندگی چقدر پوچ و مغلق است

 گفتم که ال اقل به تو معنا کنم، نشد
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 تقصیر  بینوایی لطف  کسی نبود

 ماندم اگر ز آیینه پروا کنم، نشد

 

 حتی رژیم  مشق  عبادت سلیقه بود

، نشدپروای کعبه یا که کلیسا کنم  

 

 بگذار بین  واهمه ی تلخ بشکنم

 شیرین شدم که شیشه مهیا کنم، نشد

 

 پایان

 

 ******* 

 

 شعر خواهر عالیه  هوفیانی عزیزی بلخی
  

 گفتم گره ز مشکل تو وا کنم نشد

 باری ترا ز مهر دل آسا کنم نشد

 

 تلخیی کام من ز غم و درد هجر توست

 شیرین دهن ز وصل تو زیبا کنم نشد

 

ز جور زندگی غوغا کنم نشدگفتم   

 غوغا ز بهر حق یتیم ها کنم نشد

 

 کی گوش دهر بشنود این ناله ی مرا

 با اشک دیده بادیه دریا کنم نشد

 

 در غربتم اسیر بسی درد و التیام

 باشد گریز ازین غم دنیا کنم نشد

 

 پایان

 

 

 

به صفحه اصلیبازگشت ـــ           www.said-afghani.org 

http://www.said-afghani.org/
http://www.said-afghani.org/

