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  تيـــــــمورشاه تيموری

  2011اگست  30المان ـ  

  

  

  از کابل يادی

  اين ترجيعبند در سه قسمت تقديم ميگردد

  )سومقسمت (
  

 ق سررسيدمشر خسروانه ز وبـــــمرک        ھرطرف دميد ل ازــــــــگ موج و بھار آمد

 گشت ناپديد  مــــال و رنجدرد و  مايه اک        وشی نعره ميزدندـــخ ز  مردمان  خوشنود

 نااميد ھمه گشت پراميد  ارانـــــــــــــي         چيره شد اميد رس بأــــــــــــي ورــــَ فه ب اما

 پديد بشد تو صدای من و رفــط ھر از        سيه سايه برفگند ابر وــــــــــــــچ نفاق ديو

 کنند شھيد رادرــــــــــبرکشيده ب مشيرش        ر به روزگارــــــــــــــــــــعالم متبح مردان

 سرکشيد یسو ھر وشد ھرطرف  آواره        مسلمان داغدار  ذاب ديدهـــــــــــع رو زين

 رسيد در وی وـــک  ھره ب پناه افغان بی        ریـــــــکه بنگ جھان تا کنج و کنار ھر در

 لی بيارميدروا ه ـــب  آن ملک اين و در        وقار باعزت و و رکترــــــــــــــــک با افغان

 کسی نديد دترــــــــکشيده بب9 زين مردم        بسوخت انه ھاــبسی خ و شھرگشت  تاراج

 خون تپيدب خاک وپرشکسته ب مجروح و        پرافتخار نگين و ارـــــــــــــــباوق شھر  آن

 ان دوست دارمتـــــــــج کابل عزيز ز ای

 دا ميسپارمتـــــــــــــــخه ب ن مھد آريا ای
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 شدی چه؟ خاکت بسر بھر ز بسر  خاکم        ؟شدی سر و بی پا هـــچــــبرای  بگو کابل

 شدی بی ھنر معرفت و اکنون چرا؟ بی        تو رفان نمودـــــــــــــع علم بودی و کانون

 شدی تربد  صدفی ھر ز  رـــــــدگ حا?        قلب آسيا در دی توری بُ ـــــــــــــگوھ چون

 شدی رف و  شان  بی و اعتبار و بی عز        داشتی وقار بودی اعتبار و زــــــــــــــع با

 شدی نامور بسی وکنارـــــــــکشت ک در        زونـــــــــــــف حد ز  بکشتی کوکنار گويند

 شدی زم سفرـــعه ب ديار ھر و شھر در        صادقت ادارــــــــــــــــــــوف داردوست او?د

 شدی رضه به بازار زرـــباستان ع آثار        گنج بی بھا  يکی  بود تو  مـــــــــــــــموزي

 شدی نحيف چو يک مشت پر پژمرده و        نی بھار تو ارــــــــــبدي  بوستان و  باغ نی

 شدی زبر و رــآن به زي دست اين و در        نيستی امروز تو  ه بودیـــآنچ اصلـــــالح

 ان دوست دارمتـــــــــج کابل عزيز ز ای

 دا ميسپارمتـــــــــــــــخه ب ن مھد آريا ای

  

 

 


