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آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم به سر ه سرھم   
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 Literary-Cultural ادبی ــ فرھنگی 
  

  مورشاه  تيموریيـت

 

 

 

،"ابو طالب کليم ھمدانی"مخمس بر غزل   
 

"شاه جھا ن"ملک الشعرای   
 

ر زمان گذشتبه مرو  از برم ورده ـسر خ       سان گذشت   ــــه نم چعمر ب	 کشيده ندا  

وان گذشتــــطبع ج  و مستی  رسيد پيری افسوس ميرود که بخواب گران گذشت            

ران گذشتـــــضعف تن از تحمل رطل گ  
 

ان راکت و بمب و طياره نيستـــــدر امتح     ه رفتن ماه و ستاره نيست     ر جھان بـفخ  

ابل ديدن دو باره نيستــــــــــوضع زمانه قما را کناره نيست           طم ت	ر پرــبح  اين  

 رو پس نکرد ھرکه ازين خاکدان گذشت
 

مسارئينه شرآتو   و جمالـــــــــــــــــشکار          از پرتآلق به اين حسن ـــــخای مقتدای   

ر لشکر بھارـــــــــــــــحسن تو باز دستبرد چشم رو ز گار          ر ـــــــمثل ترا نديده دگ  

ون گل ز سر ارغوان گذشتـيک نيزه خ  
 

وانت رسد دمیـــــــــــشايد که غمگسار ج      ور غمی     ــــمخ  تو نسازد دنيای پير با   

عالمیه ــــــب  بسازی  رسان که طبعی بھمر فراھمی           ـــــــاسباب عشرتت نشود گ  

الم توان گذشتــــــــيا ھمتی که از سر ع  
 

ام نيستـــسودای جھر می که کھنه گشت ب         ھر پخته ای به عشق پی کار خام نيست  

تمام نيست رد عنقا ـــــــــــــتج در کيش ما  زت به نزد مردم دانا به نام نيست        ــــــع  

ر از نشان گذشتــــــر نام ماند اگـــدر فک  
 

ود ھميشــــبه خ  خندان ۀ يدت به پيش         تيمور بدار چھرآجھان  ھزار غم ز ر يکگ  

امی حيات دو روزی نبود بيشــــــــــــــبدنپريش          ۀزردآر ـــــــــــــرنجه مدار خاط  

سا ن گذشته ـــــھم کليم با تو بگويم چ نآ  
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مانز سر رفته اين ن خيال زآ ن خواب وآ    دم روان      رفته به سوئی بُ ـــــدل در کفم گ  

يک روز صرف بستن دل شد به اين و ان  اودان        ــــعمر دو روزه را نتوان يافت ج  

ن گذشتآر به کندن دل زين و ـــــروز دگ  
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