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 40/41/4410              احمدشاه رفیقی
 

 اشکباری
 نیبب اری راان اشکبدر عزای بیگناه

 
 نیــبب زای بیـگنـاهــان اشکبـاری رادر عــ   نــیبب واری راوگکشور خود س موطن دره

 یـنبب راوشـت گـنـگ آمـال بــهـاری سـرنـ   زانـاک افتاد از جور خصد بهاران گل بخ
 یـنرا بب ان بیـقـراری هـمنــوایـفـــراق  در   ودکشک دادر جدا شمـ از د ورزنـپـدر ف از

 
 نیبب نـنگ وغـمگساری را دعوی ناموس و   اناد ازدست خسطـن بـربنـامـوس و گشـت
 ببین ردم الله زاری راهــرطـرف ازخون م   گ خصمنیرن وطن جاریست از ناحق درخون 

 راببین اریم ککفـن بــا زخ گور و مرمی و   البه داده انـقرا چـــ ی مـلـت مـانـدانـ گــر
 

 یـنبب دوسـتداری را میزند راکت بـه فــرقـم،   لیک ،واجهامـن دوستی آنخیکـنـد اظهــاربم
 یـنبب نوت هزاری را جـیـب او ل درهـراحــ   اه الـد سآنکه جیبش خالی از نوت صدی ب  

 یـنـبب بـیـوقاری را و مـپ بـیـوه هـاه کـو بر     اورینا ب آبـرو گـشـــتـیــم گـر و بـی وقــار
 

 یـنبی را پهــره داری را امـوال مـا ردمـی بـ   در  ،ازـباشـد نـد کـه بــگـر بـیــا اپــاسبـان م
 بینب داری ران روزه مال مــردم میخورد ای   انچشمش به نامـوس کس دهانـش روزه وبر

 نــببی ان این سوگواری راگدر عـزای رفـتـ   ه ایانو سـوگ نـبـود خ آمـد بـی عـزاعـیـد 
 

 بـبین باری رادر روز عـیـدم اشک در شـب و   انحضــور دوست د مـن جــدایــم ازآمـ دعـیـ
 نبـبــیــبـیـوقــاری را  آتـش طعـن رقـیـب و   خــاک دگـر ق بـربـاد اســــت درــآبروی خل
 یــنبـب داری راـنخـواهـی بکشـور پـایـاز وط   شنردی سـاکمـا بـا پـا یـمـ و ریـز ملک آتش

 
 بـبیـن شهـرداری را ودن زنـرخ وبـی خبر ب   خسته کرد شهریان رانرخ روزافزون اشیاء 

 بـیـنب بـیـم راکـت بـیـقـراری را نیمی هـم از   رـگریزد از گرانی خلـق سـوی مـلک غی می
 ببین اری راـدر ادارات این همه بی بنـد و ب   رـوه خواری را نگرش الس واخـت در دفـاتـر

 
 بـبین گـو روی هـزاری راب زر پـرستـان را   (داـخیـن روی ـب  کارت نگـردد وا بـه ) عقدهٴ 

 نــببی فـتـخـاری رال اصـدرش مـدا بـر سـر   الن خــلـق راــقهــرمـان گـوینـد ایـنجــا قـاتـ
 نـخـامشی بگـزیـن وضع اضطراری را ببی   س مکـنعـیـب ک گرچه گـردیـده زبان آزاد،

 
 بـبـیـن ه زاری رابیوه در هرگـوش واز یتیم    کــردگــارا رحـم کــن بـــر مــلـت آواره ام
 رمـز رستـگـاری راببین ای مسـلمـان راه و   هـاتـفـی مـیگـفـت درگـوش دل وجانـم شبی

 
 مـن حـذر بـایـد نـمـود و مـا جنگ و از نفاق و

 ببـیـن رفیقی( کامگاری را) ما ای پس از زان
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