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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   

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 

 Political سیاسی
 

 مورشاه تیموریتی    

 

 

 از کابل یادی

 :این ترجیعبند در سه قسمت تقدیم میگردد

 (قسمت دوم)
 

 ارــــــــــروزگ شهیران   من رفیع  ه  ما ای       باوقار شهر و رفت ـــــــــمع ز پر شهر ای

 هزار در  زارانهـــــــــمدرس  و  مدرسه        بوده ای  همه دوران در  علم ونــــــــــکان

 دیار هر وی وـــــک بهر خدمت اند مشغول        دردهزار   عالج ارــــــــــــکه داکتر ب بس

 شمار حد برون از انهــــــــــــکتابخ هر در        نحو صرف و خ وــــــــــتاری ی وفلسف آثار

 پایدار آرند موسیقی هنر و رـــــــــــشع در        ادیب هنرپرور  ذوق، ز رــُـــــپ  وانان  ـْــج

 امدارــــــــــــــــزنهای ن ز که بوده اند حقا        شوند ممد برادر ران وـــــــــــبه شوه زنها

 زن های باردار  وــــشکم چ در  پروردی        ربــــــــــغ شرق و ارآث غنی ز ۀموز بس

 ارــــــــــــزرنگ تعمیر مناره و و معبد بس        برده ای  کهن ارث یادگار  ز هــــــــــــآنچ

 ان دوست دارمتـــــــــج کابل عزیز ز ای

 دا میسپارمتـــــــــــــــخه ب ن مهد آریا ای

 بن کشید درختان ز شاخ و و باغ برکند        ن وزیدـــــــــــــشمال وط مرز ز سموم باد

 بدکارۀ پلیده و بدنهاد  ولــــــون غـــــچ       "یـــــدشمن"  نمودند  و  "یـــــدوست" گفتند
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 کید ز رپُ  دیو اتفاق به آن ردندــــــــــــک        وطن وشباورـــــــــــخ مردم  ز دگر چندی

 عدید نوامیس بی و  انه هاـــخ مردان و        سالها روختندــــــــــــــف و سوختند و کشتند

 به انسان ناامید ه بودـــهرچ ردندــــــــک        جان تو هست از که مرا  القیـــــخ بار ای

 ناپدید و راسانـــــــه دیار،  زین گشتند        همت مردان راه حق عزم و به رـــــــــــآخ

 امید در از  روزنه ای باز ردیدــــــــــگ        ن شدندــــــدی و الم ـــــبه اس امیدوار مردم

 ان دوست دارمتـــــــــج کابل عزیز ز ای

 دا میسپارمتـــــــــــــــخه ب ن مهد آریا ای

 

 :تذکـــــر

در بند دوم این . اء استکه کلمۀ عربی میباشد، اصالً به فتح کاف و سکون ی" کید"کلمۀ 
 .تلفظ میگردد" کاف مکسور"مگر بنا بر ضرورت قافیه، با ( بند چارم منظومه)بخش
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