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 کابل قصیدۀ
 

 و دامان کهسارش کابل  یراـخوشا عشرت س
 

 زند مژگان هر خارش یدل گل م که ناخن بر
 

 چنین می نویسد:« کابل قدیم هایی از ها و برداشت یادداشت»نام ه جناب آصف آهنگ در کتابی ب

طریق کابل به آن سامان رفت و  از بنا به دعوت شاه مغول راهی هند بود،  "اصفهانی"معروف به  "صائب تبریزی"که  زمانی

 باال ذکر شد. درآن غرائی در وصف کابل سروده است که مطلع  دۀقصی چندی در کابل مهمان بوده، 

ب معروف صائ ۀال قصید: که گویا به استقببرد آورده است که از شاعر آن نام نمی« دربندان کابل»نام ه شعری را به، به ادام

ران های داخلی بین براد به اثر جنگکابل پس از سقوط مغولیه و بعد از مرگ تیمورشاه تبریزی سروده شده و آنهم در زمانی که 

ویرانه تبدیل  بهها و بیگانگان غارتگر و کشتار بیرحمانه دد صفتان  سدوزائی و باز بین سدوزائی و محمدزائی و تجاوز انگلیس

 است.گردیده 

 خوشااااال زلین و وص و ولااااا   ل  

 ولیی خشااااااا  روخوص نی   یونین

 زوه  ااالوی ی اااا  روسااااااان ااال   

 ی   لنی ساااااینفوص ر الته یساااااا 

 ت یو  خوص یلت سااااااا ی   شااااااالن  

 تیخااپ روی رسااااااااپ ر ااالته تییاال 

  اااالها اااا اااال ااای هناااا  ااااال   ااا اااو

 یااواانااا خاایر اای تی خااواااالیاااالناای ناا

 ی  شااااااله کلوو  زی   خلن  زیته

 یاااالا یاااال  زااااناااال  رناااای ااااص تی

 لاااهلوی خور   لاااهل نی و ن  تی

 ن  ساااااایو   لنت  ورته ی    شااااااص

 رن  لته و  لی ،  وک و خیر  رو

 نواااالیی تی جاااالص  اااالوی   اااال   

  نو  و  غی  وشااایش وشااا ل  

یل   ا    عقل  زجساااااااالی  خسااااااا

 ور   ی  غلی شاااالنری، سااااو ی  و

 نااورواای  اای  خااوااوت رو ااا  اا 

 خاا ااوااااته یاای اااا   ااو نااونااجاااال اا 

 ن   جی  یخشاااات رو یتوص ن   

 شااااااائساااااااااا   و واال راال  غور  

 خنتت شاااغل   ی  شاااوی یوشااا   ی

     ساااپ وی  یلییشاااله ، ری و  ر

  شاا   یر عوص ر ئ ل   خضاای ن  تی

 زنت ولااااااا    ل   ن  ق ی  ال

 غل   زیی یلو رو ی لص شااااالنوص و

میباشد هنویسند بدوش خود این نوشته متن، امالء و انشاء لیتؤومس  
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 یوو  یوش و ویپل  تیت و غ  و

 خوص تخایرص غیقااا  تی تیوغ رو

  اا  ناالو  ییته ر غاالناالص زاا  یاالتر

 سااااااا لی  ن  و  قکیه ییووت رو

 نفویت ز  یاا  شاااااااوییاالوری زاالیاان

 یاااالی ز  یاااا   نون ،نواااالیاااات یره

     واات ت ی یاالی یاا   و  شاااااااوی
 

 ساال   ی   لا  لاای   یتت  له و

 زشاااااالی ی ل   قان و  ساااااوص رو

 زنااته یوب یاات سااااااافاال   یص یی و

  یااال   نااا  وااا  ا ااا  ییووااات تی

 یر یاا  خاال   یخاالیر سااااااا یقناات و

  االه زص  خی یاا   اال   زنناات نی

 رنیو ص ی اااالناااات نی خواااال  ناااا  

 

   

 

 روص ننفاال اا   وواات ناال   اال   تی

 وور ااا  خااااترونااااتر نااافاااجااااتری رو
 

سال قبل بوده و کدام تغییری رونما نگردیده  صد پس دیده می شود که حال ما ملت در همان مرحله ایست که تقریباً دو

 است.

** * ** 

 10/10/2017 -فرانسه  -لیموژ  -عارف عزیز گذرگاه 

 

 

 

 

 

 

 

 


