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 Political سياسی

  

  مورشاه تيموریتي  

  

  

  از کابل يادی

  اين ترجيعبند در سه قسمت تقديم ميگردد

  )دومقسمت (
  

 ارــــــــــروزگ شھيران   من رفيع  هِ ما ای       باوقار شھر و رفت ـــــــــمع ز پر شھر ای

 ھزار در  زارانھـــــــــمدرس  و  مدرسه        بوده ای  ھمه دوران در  علم ونــــــــــکان

 ديار ھر وی وـــــک بھر خدمت اند مشغول        دردھزار   ع'ج ارــــــــــــکه داکتر ب بس

 شمار حد برون از انهــــــــــــکتابخ ھر در        نحو صرف و خ وــــــــــتاري ی وفلسف آثار

 پايدار آرند موسيقی ھنر و رـــــــــــشع در        اديب ھنرپرور  ذوق، ز رــُـــــپ  وانانِ ـْــج

 امدارــــــــــــــــھای نزن ز که بوده اند حقا        شوند ممد برادر ران وـــــــــــبه شوھ زنھا

 زن ھای باردار  وــــشکم چ در  پروردی        ربــــــــــغ شرق و آثار غنی ز ۀموز بس

 ارــــــــــــزرنگ تعمير مناره و و معبد بس        برده ای  کھن ارث يادگار  ز هــــــــــــآنچ

 ان دوست دارمتـــــــــج کابل عزيز ز ای

  دا ميسپارمتـــــــــــــــخه ب ن مھد آريا ای

 بن کشيد درختان ز شاخ و و باغ برکند        ن وزيدـــــــــــــشمال وط مرز ز سموم باد

 بدکارۀ پليده و بدنھاد  ولــــــون غـــــچ       "یـــــدشمن"  نمودند  و  "یـــــدوست" گفتند
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 کيد ز رپُ  ديو اتفاق به آن ردندــــــــــــک        وطن باوروشـــــــــــخ مردم  ز دگر چندی

 عديد نواميس بی و  انه ھاـــخ مردان و        سالھا روختندــــــــــــــف و سوختند و کشتند

 به انسان نااميد ه بودـــھرچ ردندــــــــک        جان تو ھست از که مرا  القیـــــخ بار ای

 ناپديد راسان وـــــــھ ديار،  زين گشتند        قھمت مردان راه ح عزم و به رـــــــــــآخ

 اميد در از  روزنه ای باز رديدــــــــــگ        ن شدندــــــدي و 'م ـــــبه اس اميدوار مردم

 ان دوست دارمتـــــــــج کابل عزيز ز ای

 دا ميسپارمتـــــــــــــــخه ب ن مھد آريا ای

  

  :رـــــتذک

بند چارم (در بند دوم اين بخش. عربی ميباشد، اص'ً به فتح کاف و سکون ياء است که کلمۀ" کيد"کلمۀ 
  .تلفظ ميگردد" کاف مکسور"مگر بنا بر ضرورت قافيه، با ) منظومه

  

  ) 2011اگست  29المان ـ  ( 

  

 


