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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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 Political سیاسی

 

 مورشاه تیموریتی    

 

 از کابل یادی
 :این ترجیعبند در سه قسمت تقدیم میگردد

 ( قسمت اول )

 زن همی و همه مرد و باصفا هرـــــآن ش        سمن همیو سرو   و ابل ــــــــک یاده ب آمد

 کهن همی رنهاست حصارــــــــق ز یادی         رکشیده استسفلک ه شامخش ب  هایهوــک

 ز زن همی و مرد ز روش ـپرخ سیلیست        دروست شر و او که همه شور شور بازار

 ن همیم  ره  ـــِــب ۀطائف هرب ایــــــــــهم ج        ذر میشود مقیمــــــــــــاو به هندوگ  هندوی

 اب فن همیـــــنغمه های دلکش ارب  زان        رابات بگذردـــــــــــــــخ ز نمیتوان   عاقل

 منان هدف خویشتن همیؤم ویندـــــــــــجاء        آثار اولی و  مناره و دـــــــــــــــمسج صد

 وطن همی شهید که گشته   انـصالح سب        نشد خبر  راــــــــصح موز دامن ر   از کس

ـهبر  ـــْــعشق پاک بود م   دانی که        بری رــــــعارف اگ نزد عاشق وه ب راهی  ن همیــ 

 کشیده ایام کهن همی  ونــــــــخ ز  نقشی        به گلستان ارغوان باصفا وهـــــــــــــــک در

 ان دوست دارمتـــــــــج کابل عزیز ز ای

 دا میسپارمتـــــــــــــــخه ب ن مهد آریا ای

 گل میدهد بباد  رمنــخکه   اش کوچه هر        بیاد برین آورد بهشت  تو اردیِ ــــــــــــــچ

 میکند کساد  منـــــــــــــچ بازار دختران         ل گالبـزاران گــــــــــه و باصفا باغ صد
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 که دلت میکنند شاد عمارتی  ریکــــــــه        ستون لـــــچ و سرآسیا و تاج بیگ  و تیبه

 نهاد که درین باغ سر  لیــــقمر گ رشک        بود بو و  رنگ ۀروس قافلـــــــــــع پغمان

 وش نصیب که میان گلی فتادـــــخ آبیست        دامان کوهسار روش زـــــــــــــپرخ دریای

 هرنهادـــــــــــــــــــگ  صبح و  آفتابی ایام        بارـــــــــــشبهای مشک و  بیغش آسمان  آن

 یاد ه زــــــــــهیچگ شبان آن نرود و روز       وشگوارـــــــــــخ باد و لمعتد  هوای و آب

 نهاد سر دامن پرمهرــــــــــه ب تو عشق با       ان روزگارـــــــــــــشاه ز سترگ  ِه بابرش

 ان دوست دارمتـــــــــج زکابل عزیز  ای

 دا میسپارمتـــــــــــــــخه ب ن مهد آریا ای

 

 :توضیح

بضم اول فتح دوم و چارم و )است" مطنطن و مشعشع و معنبر"اصالً بر وزن  "مبرهن"كلمۀ 

به ضم )ا به تلفظ معمول دری کابلی آمده است؛ یعنی در بیت هشتم بند اول ام  (. سکون سوم

 (. فتحۀ سوم و چارم اول و سکون دوم و
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