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 داسـتاِن شاِم کابُل را سمیبه اَشک و خون نو     ناِم کابُل را ارمیر بگونه بر زبـان آخ چه

 کابُل را غامِ یبـدو پ نـیا دِل خونـرسانـم ب     تا من ید کو اهِل دلـجمعن وانگانیهمه د

 بام کابُل را یاباشد و بخشد صف غمیکه ب      ستیتن ن کی دید (*)"ئبصا" که ینانیمه جب از ردگ

 فام کابُل راـخون چهـره  ُگل با ندیَ شو یکه م      قصاباِن قدرت جو راثِ ید مشهر شُ  ییگو تو

 جاِم کابُل را ُکـنَد پُر یم یبخت رهیز زهِر تـ      یینابخردان گو نیر در دسِت افلک باِر دگ

 واِم کابُل را یاَدا نکیکنند ا ی م ٌیکین ٌ بـه      ید آرداشتنـ نیریآن کاِم ش ـوه  یز شـهــِد مـ

 اِز خون انجام کابُل راآغـ نیدا دانَد از اُخــ      ر دارداث نیر ادان گوِر زاهنگاه چشِم ش

 آرام کابُل را ده  ــیمگـر گـردون نـدارد د      بخت ینزد بر آسمـــاِن او همـا یچرا چرخ

 فرمودند روز احـالم کابُل را ریتعب به خون      فیحداشت اما  کویسروِر خواِب ن نیشبي دوش
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 2از 2

 کس ُگرگاِن خون آشام کابُل را دهیکم د یول      اشک و خون ریغ یسرگذشت یتیداَرد گرچه گن

 الهـــاِم کابُـل را ـشـه  یشـ یبه سنِگ ناُمــراد      کوفتو قساوت  نیهمه ک نیچه کس باا دانمینم

 عرفان کاِم کابُل را؟ از شهدِ  ُکندیم نیریشکه      سخن پژُمرد شهِر گُل و ُمل نسترن زارِ  نیدرا

 

 اِم کابُل راـزا اوهـر سـنبود آخ یتـسخ نیبد     سعادت بود چشم گرشجو استیر یُمشت نیازا

 ها آالم کابُل راسال نیبََرد ا یاطر مخ ز     دیر ُخشکـاحساس در باغِ دِل انسان اگ ُگلِ 

 قتـِل عاِم کابُل را یوا ندینش یاتم مبه م     خانه بدان خانه نیتُند پروازم ازا ـالِ ـــیخ

 
  دانمیکنم و م یم میبه همه ماتمداراِن کابُل تقد یشعر را بدون هرگونه تبصرٔه اضاف نیا من     

 .دهد ینم نیکه سخن درِد شان را تسک                             
 

**** **** **** 
 

  تذکر:       
 

را مطالعه کنند، میتوانند  ۀ معززها و مطالب دیگری از این نویسند سرودههرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که 
 فهرست "آرشیف" شان رهنمائی شوند. عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به بر یبا اجرای "کلیک"

 
 
 

 مانه کابلخاطر کشتار بیرحه ب
i_negargar_bakhaater_koshtaar_kabul.pdf 

 
 

 
 

 
 

 صف کابل می گوید"ودر  صاحب نام است که مورد ستایش همه شعر دوستان میباشد. سرایمنظور از )صائب تبریزی( شاعر دری  -** 

 هر خارش که ناخن بر دل گل می زند مژگان ان کهسارشـو دام کابل رایــخوشا عشرت س
 عاشقان و عارفان از جان گرفتارش شوم چون گرددچین  سرمهخوشا وقتیکه چشمم از سوادش 

 ز سیر ارغوان زارش نگه را چهره ای سازم ن دارمـسخ او، رنگ بر روی ۀـز وصف الل
  ولی احمد نوری


