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آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

بدین بوم وبر زنده یک تن مــــبادـــاد       ـو کشور نباشـد تن من مبــــچ  

به که کشور به دشمن دهیم  از آن    تن به کشتن دهیم    به سر ه سرهم   
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 Literary-Cultural ادبی ــ فرهنگی

 
 "باختریانی"همایون 

  5112دسمبر  14  

 

 
 

 

 "صد غزل سیدای کروخی هروی"
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 دوممنظومۀ 

 تــنع

 ال اذا سجوی تو واللی  ار مــــــــیک شرح ت      اه والضح  عـــتو یک لم روی  اب آفتز ای 

 ال ا تن و ه  سیاتو ی  اکــــــپ  اوصاف ذات      دهم نشرح آمال  واه  ــــــــــــــگ ه ات نر سیب

 دام و آدم ترا فه عالجمل انـــــــــــــــج  ای      تارکدوش مبه ست بخلعتی  والک ــــــــل

 ه نیست جاک تو جائی  اه  ــــــــگرارــباشد ق      روجو در ع  د تال سمنالک پایمـــــــــــــــاف

 د توتیاورشیــــــــــخ دۀ دیه ب ت ره اک خ      دوشه ت بۀ مرکبغاشی رده ـــــــک ریل جب

 ریاکب قدمگاه   رش راه  ــــــــــف است  رشع      اده ایرب نهتق  ابـــــــــرک رب ون پای چ

 ربارو دلامتت ای سال قــــــــــــــــنهزد نو      ودردۀ وجراپسه دم بــدم قــــــــــــــا از عت

 داۀ خال تو آئینکماب  حسن م ـــــــــــــــــــه      وال تجم د ش ا دای نمـــــــــــــــــــخ ۀ ینآئ

 داه   ه روشن ره  ـــــــــــر همتا روز حشر ب      لوه اتعکس ج زشد ا ،لقــسرگشته بود خ

 از هجو جانۀ عشق تـــــــــــــز درسخ آدم       نخوانده است  ،و نیست نهایتـرا چحسن ت

 ت بقار دهد شربــــــــــبه خض ت لب  لــلع      نرمن حسن تو خوشه چیــیوسف بود ز خ

 ق جداـــــنیست ذات تو از ذات حیعنی که       دت دهد خبرــــــــوح  المز ع ت خر   ال خ

 وا نوار بینوان نعمتش هـــــــــــــــد ز خیاب      ده تا ابدزن  و شدت  عشقه رکس دلش بـــه

 اد عطان کنه سلیمب  آن  المام عــــــــــــانع      دو دم زنت عشق تـــــــاز محب ه ک  موری
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 اان نمجه  امــــــــــــــــج  و  درسکن ۀ آئین      هافتان تو یــــــــــــــای سگل ز نقش پصیق

 لطف تو چون گدا ه  ه بدرگان همـــــــــشاه      اناج سر شهتو ت ای رش ســــــــــن عنعلی

 چون دست فیض بخش تو دایم گشاده است

 «داسی»ت ـدای در  ت ســـــــــــــگــ !داا  سیی

 

 


