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 یکابل و یعسکر ھرات منازعهٔ 

 ھرات ز شرْ ـــيگد  و ابل ــــاز ک يکی       ياتح يدهر شورـــــــعسک ر ــــــنف  دو

 کارات شدند  زحمت  از  یـــــــــــشاک       م*قات شدند رمــــــــــــــــــسرگ ھردو

 يدپد يهنقل  قشلهٔ  ا ــــــــــــــــــــــــت  بود       يدشھ  اهــــــــــــش  از سرک  شان  راهِ 

 يگفتندم  جھان  ز  یــــــــــــــــــداستان       يرفتندرف زنان مــــــــــــــسرک ح در

 زد شبدرـــــــــــــــــيدر او سبز ھم  که       ره بنظر يکمزرعه  در   وردـــــــــخ

 وردنــــــــــــــــشبدر خ بودند به  جمع       ازه چمنـــــــــــــت يندر سر ا  مردمان

 نواخت  يزره آمــــــــــــــــــمسخ  خندهٔ        تماشا پرداخت  به  یراتــــــــــھ  چون

  رٔه زردش بشگفتـــــــــــاز آن چھ بعد

 گفتبر انداخت و ـــــــــنظ  يقشرف  به

 

 : ھراتی

 

 یسوزن َگلَگ و  شفتل  ورنــــــــخ می       یابل ھمگــــــــــــــــــک مردم   یا ��

 يکنهور کم مـــــــــخ يرماه ش يکبه  تا       يکنهاو بخوره دم مـــــــــــــــــاگه گ که
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 : کابلی

 

 صد تاره يدممه د راتتـــــــــــــــــــھ دَ        گپاره یو اــــــــــــــمگ  یراتـــــــھ او

 خوده )افـــــک(  يُمد تروشت  غلور  دَ        خوده يررــــــــــــــــو تق کتره   یاِ  بان

 

 : ھراتی

 

 یبونه شد ته به سرِ رَ ــــــــــــــــــَ ک يک       یشد يوونهتو کو د یــــــــــــــــيخب انهِ 

 يکنیکوت کوت م یکوروک وار مرغ       يکنیره پت م يشاچ  ،وا  نهـــــــــــــدھ

 

 : کابلی

 

 ينور کون لق ره ببـغلور تروش خ اِی       ينق را ببـــــــــــودٔه احمــــــــل یاِ  اينه

  دماغ کبر و  اِقه  و  یراتــــــــــــھ باز       زاغ )ينس(رده مثل ــــــــک يچق شَ چشمِ 

 

 : ھراتی

 

 ياتوصله زــــــــــــــنمانده به مه ح که       ياتچت يقذربچه تو ا آ وـــــــــــــــــــمگ

 يزنمم خـــــــــــــــــيتو ر يَّرِ پِ   يشر  به       يزنمم يختو س يشّ به چ  هِ ــــــــــحال  که

 

 : کابلی

 

 و زنده ت ره بگام مرده   یاِ  لهـــــــــکُ        او زن قومت ره بگام  یــــــــــيگم چه

 اِن پدرت شاشه کنمـــــــــــــــــــــــدھ دَ        نگَ ماشه کنمـــــــــــــــره تف  يک باش

*** 

 و گپ گشت کشال شد   یوردــو خ زد       قال مقالو   لــــــمک لــــــک  يناز بعد

 وب و جدل گرم شدندـــــــــــلت و ک به       و لگد نرم شدند دو با مشت رــــــــــــھ

 يبنگ عجــــــــــج  ينگشتند به ا جمع       يبقر دور و ذر وـــــــــــــــرھگ مردمِ 

 دور هِ کنان از ر يلهت را  دو رــــــــــــھ       نمودند به زور ختم  را   گــــــــــــجن

 خوردند  تأسف  نگـــــــــــج  ينچن به       بردند یو ره مــــچ  قشله  رفـــــــــط
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 دوَ از جھل بُ   هــــــــــــــک  يستنفاق اين       دوَ بُ   که  یراتـــــــــــــھ ، يستک کابلی

 يمو مسلمان ھست يندــــــــــــــــھم ھمه

  يموان ھستــــــــــــخو اِ   مذھب ھم ھمه

  

  

  :ھراتی که به دری کابلی چنين ميشونددری تعدادی از اصط*حات 

  برادر بزرگ:             ��

  گله وار:          گلگی 

  خود را:            خور

  وخُ :     کو         

   مشھور ھراتی ھوسانۀ: ش رُ غلور تُ : غلور تروش 

  ديوانه :      ديوونه  

  بھانه:     بونه       

  چشمھا: ؛ چيشا  چشم:        چيش   

  او بچه:       بچه     آ

  ايقدر، اين قدر:         ايقذر  

  پدر:             ريَّ پِ 

  کلکل، کل مکل، غالمغال، قال مقال، شور و غوغا:       کل مکل

 

 

 


