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  تيـــــــمورشاه تيموری

  2011اگست  28المان ـ  

  

 از کابل يادی

  در سه قسمت تقديم ميگرددترجيعبند اين 

 ) اولقسمت  (

 زن ھمی و ھمه مرد و باصفا ھرـــــآن ش        سمن ھمیو سرو   و ابل ــــــــک ياده ب آمد

 کھن ھمی رنھاست حصارــــــــق ز يادی         رکشيده استسفلک ه شامخش ب  ھایھوــک

 ز زن ھمی و مرد ز روش ـپرخ ستسيلي        وستدر شر و او که ھمه شور شور بازار

 ن ھمیمَ رھَ ـــِــب ۀطائف بھر ایــــــــــھم ج        ذر ميشود مقيمــــــــــــگاو به ھندو  دویھن

 اب فن ھمیـــــنغمه ھای دلکش ارب  زان        رابات بگذردـــــــــــــــخ ز نميتوان   عاقل

 نان ھدف خويشتن ھمیمؤم ويندـــــــــــج        اءآثار اولي و  مناره و دـــــــــــــــمسج صد

 وطن ھمی شھيد که گشته   انـصالح بس        نشد خبر  راــــــــصح موز دامن رُ  از کس

ـْــعشق پاک بود مُ  دانی که        بری رــــــعارف اگ نزد عاشق وه ب راھی  ن ھمیـَــھبرَ ــ

 کشيده ايام کھن ھمی  ونــــــــخ ز  نقشی        به گلستان ارغوان باصفا وهـــــــــــــــک در

 ان دوست دارمتـــــــــج کابل عزيز ز ای

 دا ميسپارمتـــــــــــــــخه ب  نمھد آريا ای

 گل ميدھد بباد  رمنــخکه   اش کوچه ھر        بياد برين آورد بھشت  تو یِ اردــــــــــــــچ
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 ميکند کساد  منـــــــــــــچ ران بازار دخت        ل گBبـزاران گــــــــــھ و باصفا باغ صد

 که دلت ميکنند شاد عمارتی  ريکــــــــھ        ل ستونـــــچ و سرآسيا و تاج بيگ  و تيبه

 نھاد که درين باغ سر  لیــــقمر گ رشک        بود بو و  رنگ ۀروس قافلـــــــــــع پغمان

 وش نصيب که ميان گلی فتادـــــخ بيستآ        دامان کوھسار روش زـــــــــــــپرخ دريای

 ھرنھادـــــــــــــــــــگ  صبح و  آفتابی ايام        بارـــــــــــشبھای مشک و  بيغش آسمان  آن

 ياد ه زــــــــــھيچگ شبان آن نرود و روز       وشگوارـــــــــــخ باد و لمعتد  ھوای و آب

 نھاد سر دامن پرمھرــــــــــه ب تو عشق با       روزگار انـــــــــــــشاھ ز سترگ   هِ بابرش

 ان دوست دارمتـــــــــج کابل عزيز ز ای

  دا ميسپارمتـــــــــــــــخه ب ن مھد آريا ای

  

  :حيتوض

 در بيت . )ومبضم اول فتح دوم و چارم و سکون س(است" و معنبر مطنطن و مشعشع"ن اصBً بر وز" مبرھن"كلمۀ 
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