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  ()کابل نامه

 انتخاب و تهیه از محمد عارف عزیز گذرگاه

 

 کابل است اینجا دل مرا در کـوچه های من در

 توای کابل اسـب نـل رـام او بـم نــانـزب رـب

***  
 

 

 استکابل  وماه و هفته ها روز عزایسال    سوگوارت ن دارد درخـنیلی به ت ۀجام

 رای کابل است ماتم ســـــ، آهسته ترکن قدم    کنی در شهر من ای مسافر! گر گذاری می

 کابل است دایا این کجایـ: خدـب گویزیر لـ   وچه اشو ک ر افتد به کاخ ـر نظا گــآشنا ر

 استرای کابل لطف تو جای دیگر قهرت ب   م قهارـی باشی لطیف و همای خداوندی که 

 چه را دیدی سزاخود ناسزای کابل استنـــآ   د سزاوار ستمــــــادر رســــتم نمی باشــــم

 تکابل اس ره بختی سرنوشتش غم فضایتی   ه دارد ا ز فضا و ازقدرالـــشـــــکوه دارد ن

 ای کابل استرـم ســمات وگواری صبح اوس   د به دشت خاطرشـی رویم نمــیاه غـز گجـ

 تجام باشد مــــــاجرای کابل اسـنچه بی انآ   دیدها را بود آغــــاز وانجامش پـ ماجـــــرا

 کابل است ریمن کجا مشکل گشایدست ایــ   ان شوددست یزدان بایدش تا مشکل اش آس

 کابل است ایرده هـآنکه را ماتــم نباشد مــ   ادمانتن نیا بی شــــ ان زنده گان یکاز می

 تار یتیم وبـــــی دوای کابل اسـیمطفل بــــ   وبی پزشک آنکه پیش ازمرگ میردبی طبیب
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 2از 2

 تابل اســــا انتهای کـانـمـا های مــــــــهـانت   ـتان باستاناگـــــر پایان پذیرد داســــــ وای

 کابل است واب اگر بنید سقایآب را در خـ   خالی را به دوش میکشاند مشکصبحدم ها 

 کابل است و، بقایـ، بقای تای مــنـچون بق   از فنا ـیش دادن رهــــــایی از تباهــــباید

 کابل است دعای ده اندرهمچو دستی برشــ   ننازنیـ ـلندد آن سپــــیدار ببــــــــرگ زر

 کابل است ایـــنـی آرد بــاد مــریدا بــتا خ   ماه وهفته ها چون خرابش میکنی درسال و

 دکابل است الیمد داـدانـ( نتاکه )با( و ) آن   کستمکتب ش ۀطالب آمد باب علم وشیش

 شوای کابل استـیـهالت پره پرداز جـچهـــ   ردیدیم ماـرتاب گعــــصر حجر پر دل د

 تکابل اس قهقرای ظلمت است و گارروز   بیگانه گان ۀــ( ســـــراسر الن)ده افغانان

 تکابل اس ایــارپـچ عیش داردبرگ آنکه    دو پا ورانـــتراگاه سـچـــ ( اوده ســبز)

 کابل است در رثایـعر من انای دریغا! ش   منتظر )زنده بانان( مرگ را هر لحظه باشد

 کابل است 1سان جلجتایشد با خاک یکجمله    )تخته پل( )شهرنو( و و)باغ قاضی( )دهمزنگ(

 کابل است ان خون شنایبگشا در می دیده   )دریای کابل( ای خدا! ۀدخون ببارد دیــــ

 پی فتح و فنای کابل است وج وحشت درف   جنگ ماند )جنگلک( ایه را ازجنگل بی س

 حت و لوای کابل استدشمنان تزیر پای    ذر دارد سـپاه اجنبیــش گ (اهـذرگـاز )گ

 روای کابل استگری حاجت رستخیز دی   رشد از جهاد و از جدالت روزگارش تیره

 روز از روی غضب روی زمین گرخدا یک

 زد خونبهای کابل استـیرم را بــخـــــون عال

 

 محمد عاقل بیرنگ کوهدامنی
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