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آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

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 ادبی ــ فرهنگی

 

 "تیموری"مورشاه تی
 
 

 
 

 الله ُعذار و التری
 

 من خواست از، مش اصابت کرده بودناالتری به  ۀکه قرع یزیباروئ
 : سرودم این مثنوی را .نویسمباره شعری برایش بدر تا

 
 

 مثنوی
 

خون نشسته ماه دوهفته        که گل ازعارضش در  دختر دم ــــــــــــــــبدی  

تبسم رده باـــــــــــــــک  رلبی شیرین تکلم        جهانی بندهـــــــــــــــبت شک  

دندان رواریدم ، چون غنچه دهان  زلفان پریشان        و شمشاد دـــــــــــــق  

 خدنگ آب دیده  ونــــــــنگاهش چ    وی رمیده    ــآه  وــهمچ  چشمش دو

 آید درهمین دم محشر  وئیـــــگ تو     آید    پایکوبان سر دست افشان و چو

مرد  ب  ن   م اندرـــــــــــــــست و دردم        به بیداد احساس و رــــــــــبگفتم شاع  

ویانــــــدست نک دین داده بر ه حسن خوبرویان        دل وب رـــــــــستایشگ  

ازل من گل پرستم از  بلبل وــــــمی پرستم        چ  لـــــــگ ای من نیز ترا  

باشی زار و ون من فقیرــــــچ یا باشی؟        و به دولت یار  من با وـــــبگ  

ی نی مروت داده دستمــــــــه دولت می پرستم        نه رنجـــــــــمن ن بگفتا  

راوانــــــــــپول ف  مرا مر روزان        رسیده ـــــــبخت ف و طالع  ولی از  

توانم در  زافیــــــــــــگ پول  به نامم        رسد شد رعه برابرــــــــــیکی ق  

را بردمی  سو  رــــــــهه ب خیاالتم  سودا        و رــــــــفک کنون آزاده ام از  
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مسکینان سپارم  به  نقدی  هیـــــن بیارم        گـــمسک  یک  گهی گویم که  

گشته مجهول  اراده و  زمـــولی ع  نیروست این پول       و قدرت  توان و  

خواهی ه توــــــهرچ کی شود مهیا   اشتباهی      در  من  انــــــــــبگفتم ج  

 درین است  وـــــــــــــت اشتباه  یقینا        و وسواست قرین است   کنون سودا

تازه نباشی و برگ گل تر وــــــــچ     آزاده نباشی    ردـــــــــــــازین پس ف  

گشتی اکنون پیر وان بودی وــــــج   گشتی      یرــــــــــــولی دلگ دی آزادب    

رنج کشتی  مــــــخویش تخ بدست     نج گشتی    ـــگ اسیر روز  تا شب  ز  

معنیش آزاده بودن  ادتــــــــــــسع   ریدن     ــــــخ زر سعادت کی توان با  

نباشد رـــــــــــــــــآزادگی دیگ بجز    نباشد     زر سیم و ادت بندـــــــــــسع  

بهشتی ویم درـــــــــگ آنکه  بفرض    دست شستی      ودنــــــآزاده ب از تو  

نیازرد می باید راست   رفـــح ز     بادآورد    دــــــــــــــنق  بند در  توئی  

سعادت کس نمی آرد رــب ول ـکه پ    صراحت     ویم باــــبگ نکته  من این  

درینجا رف خودــــــــــکنم کوتاه ح     اندرین راه    باشد  طوالنی ن ــــسخ  

 نداری زر که سیم و چون که تیمور

 رضه داریــــعیاران  نصیحت بهر

 

 

 

 ( 2111المان ــ سوم نومبر )   
 

 

 

 
 


