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  !کابل ،منل سرزمين مشعـ

ظرۀ دلپذير کابل نازنين من، از ديدن يک "اسير"سيم استاد سخن و فخرالشعراء، استاد محمد ن
در وصف اين حضرت را  اينجا کابل محبوب ماست؟؟؟"ظومۀ زيبای منچنان به وجد آمدند، که 
ا را ديشب جھت نشر به جای باليدن است که استاد آن نشيدۀ دلرب. بزرگوار انشاد فرمودند

نوستالژيک را  ظومۀمنوقتی اين . فرستادند "نافغانستان آزاد ــ آزاد افغانستا"شان  پورتال خود
ھم   منميساختم، در دلم گذشت که آمادۀ نشر برای صفحۀ فردا ــ  2012جنوری  27امروز ــ 

  .نوآموزم را بيازمايمخودآموز و  چيزکی بسرايم و  طبع به اقتفاء از استاد،

طن و کابل نازنين مگر محبت و منگويند محبت از ديدار مکرر و دوامدار، استوار ميگردد؛ در 
مدت طوNنی چل سالۀ دوری از وطن ــ در حالی . از نديدن و فراق طوNنی رونق گرفته است

که نيرو و شادابی و شيره و شربت عمر را در پای غربت و ھجرت ريختم ــ اين الفت را چنان 
اگر . ده امکه اگر بگويم، شھيق و زفيرم بدان گره خورده است، قطعاً مبالغه نکر وفنده ساختهشگ

بالخاصه غرور جغرافيای کھسار وطن و شھامت و ايثار بی مانند ھموطنانم در مسير زمان و 
در عرصۀ سه و نيم دھۀ طغيانی و متWطم کنونی، عشقم را به وطن و مردمم گسست ناپذير 

مديون مطالعۀ فرھنگ ساخته است، عشق و عWقۀ مفرطم به چشم و چراغ و سواد اعظم وطن، 
عاميانۀ کابلی ميباشد؛ فرھنگی را که آشنائی نزديکتر با آن از طريق جمع آوری اصطWحات و 

زبان عوام کابلی  و ساختھای ظرافتھاحWوتی را که در . امثال کابل بجان برابر دست داده است
ھرگز Nف و !!! ميبينم، در ھيچ کتاب و اثر ادبی دری قديم و جديد ما سراغ کرده نميتوانم

عاشق زبان عاميانۀ کابلی ميباشم و از ھر گوشه و کنارش لذتھا  مناف نيست، اگر بگويم که گز
) مزاح(اين محبت و عWقه به کابل محبوب القلبم، در حديست که دلم ميشود با آن مزاق. ھميبرم

بََغـل و بُُغـلش ُچندک بکنم، چنان که در حد رفيق شفيق و لو و پشت و پھو خوشطبعی کنم، از 
اگر در نشيدۀ ذيل از چنين جرأتی استفاده شده، فقط و فقط از فرط نزديکی . جاناجانی خود کنند

  !!!!و احساس دوستی به کابل جان عزيز بوده است؛ Nغير

  

  !کابل ،منو زمين   زمان ـمـــھـــ     !کابل ،منــل سرزمين مشعـــــــ

 !کابل ،منو ھمين   ھمان م ھـــــ      منديده  و ھم چـــــــراغ  ميھن 

  !کابل ،منوزين   و  ــاربا وقـــــ      سنگ  ھستی  و  سخت سنگينی



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    2

  !کابل ،منای  کفر و دين  ابلــکـ      مشربم خوش گرفته رنگ از تو

  !کابل ،منبين انگـــــُــ  و  حنظل     و تلخـَوش  بينم  شور و  شيرين 

  !کابل ،منگه خوش  و گه حزين      گاه  گـــريی  و  گــــاه  ميخندی 

 !کابل ،ننوين م  ــــمو ھـــ کھنه       !!!کھنه و نو  بھم چـــه ميخواند

  !کابل ،منمھجبين    ــبتِ لـُعـــــــ      ن  گردم؟پشِت خوباِن  غير  چو

  !کابل ،مندلــــــــــــبر و دلنشين       برده ای  و پس ندھی  مندل ز 

  !کابل ،منتيزبين  قــــــــُــــــــــلۀ      "خواجه صفا"باصفا بوده است 

  !کابل ،منرھين   ـمـــــو ھ  گرو      ايم ز تو  بريده  شد ی ـــــــــمدت

  !کابل ،منآن و اين  ،مــــــکنبس       ج اندودرن  و  رمWلپُ   قصه شد

  1کابل ،منسين حَ  ،رمخو   خوش      !!!شاد باشی  و شاد ھـــم ميزی

  "خليل" سر رسيدب ون ـــچسم فَ نَ 

  !کابل ،منين عِ مُ  دمــــــــيک باش

  

  

  

  :رـــتذک    

  !ه مطالعه فرمائيدھم در ھمين صفحکه مقتدای نشيدۀ من بوده است،  را" يراس"استاد منظومۀ 

  

  

  

  

  

  

  

 

  


