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بدین بوم وبر زنده یک تن مــــبادـــاد       ـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  

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

 "تیموری"مورشاه تی  

 

 

 از کابل یادی

 :این ترجیعبند در سه قسمت تقدیم میگردد

 (قسمت سوم)
 

 مشرق سررسید خسروانه ز بوـــــمرک      هرطرف دمید ل ازــــــــگ موج و بهار آمد

 گشت ناپدید  مــــال و رنجدرد و  که ایام      وشی نعره میزدندـــخ ز  مردمان  خوشنود

 ناامید همه گشت پرامید  ارانـــــــــــــی       چیره شد امید رس بــــــــــــأیه فـــَـور ب اما

 پدید بشد تو صدای من و رفــط هر از      سیه سایه برفگند ابر وــــــــــــــچ نفاق دیو

 کنند شهید رادرــــــــــبرکشیده ب شمشیر      ر به روزگارــــــــــــــــــــعالم متبح مردان

 سرکشیدی سو هر وشد هرطرف  آواره      مسلمان داغدار  ذاب دیدهـــــــــــع رو زین

 رسید در وی وـــک  هره ب پناه افغان بی      ریـــــــکه بنگ جهان تا کنج و کنار هر در

 لی بیارمیدروا ه ـــب  آن ملک این و در      وقار باعزت و و رکترــــــــــــــــک با افغان

 کسی ندید دترــــــــبالکشیده ب زین مردم      بسوخت انه هاــبسی خ و شهرگشت  تاراج

 بخون تپید پرشکسته بخاک و مجروح و      پرافتخار نگین و ارـــــــــــــــباوق شهر  آن

 ان دوست دارمتـــــــــج کابل عزیز ز ای

 دا میسپارمتـــــــــــــــخه ب ن مهد آریا ای
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 شدی چه؟ خاکت بسر بهر ز بسر  خاکم    ؟  شدی سر و ه بی پاچـــــــبرای  بگو کابل

 شدی بی هنر معرفت و اکنون چرا؟ بی      وت رفان نمودـــــــــــــع علم بودی و کانون

 شدی بدتر  صدفی هر ز  رـــــــدگ حاال      قلب آسیا در دی توری ب  ـــــــــــــگوه چون

 شدی فر و  شان  بی و اعتبار و بی عز      داشتی وقار بودی اعتبار و زــــــــــــــع با

 شدی نامور بسی وکنارـــــــــکشت ک در      ونزـــــــــــــف حد ز  بکشتی کوکنار گویند

 شدی زم سفرـــعه ب دیار هر و شهر در      صادقت ادارــــــــــــــــــــوف دوستدار اوالد

 شدی رضه به بازار زرـــباستان ع آثار      گنج بی بها  یکی  بود تو  مـــــــــــــــموزی

 شدی نحیف چو یک مشت پر پژمرده و      نی بهار تو ارــــــــــبدی  بوستان و  باغ نی

 شدی زبر و رــآن به زی دست این و در      نیستی امروز تو  ه بودیـــآنچ اصلـــــالح

 ان دوست دارمتـــــــــج کابل عزیز ز ای

 دا میسپارمتـــــــــــــــخه ب ن مهد آریا ای

 

 

 ( 2311گست آ 03المان ــ  )    

 

  

 

 


