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 صفحه 2 از 1  ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 

 19/04/2016                 م. اسحاق نگارگر

 به خاطِر ُکشتاِر بیرحمانه  کابُل
 

 

 ل رار بیارم ناِم کابُ ان آخــچه گونه بر زب

 شاِم کابُل را تانِ ـخون نویسم داس به اَشک و

 ی تا منـد کو اهِل دلعنــهمه دیوانگان جم

 اِم کابُل رادو پیغـن بــیـا دِل خونـم بـرسان

 یک تن نیست ئب دیدینانی که صامه جب از دگـر

 بخشد صفـای بام کابُل را د وـکه بیغم باش

 جو د میراِث قصاباِن قدرتـتو گویی شهر شُ 

 هـره  ُگلفام کابُل راچکه می شویَند باخون 

 دسِت این نابخردان گویی ر درـاِر دگـفلک ب

 نَد پُر جاِم کابُل راـره بختی می کُ ـیـزهِر ت ز

 شیرین داشتنـــد آری وه  آن کامِ ـیـهــِد مـش ز

 کنند اینک اَدای واِم کابُل را یکی ٌ میـن ٌ هـب

 ن اثـر داردـر ایـوِر زاهــدان گـنگاه چشِم ش

 خون انجام کابُل را این آغــازِ  دا داَند ازـــخُ 

 آسمـــاِن او همـای بخت د برچرا چرخی نز

 ل راده  آرام کابُ ـــدارد دیـردون نـر گـمگ

 اما حیف داشت نیکو سروِر خوابِ شبي دوشین 

 الم کابُل راـاح روز فرمودند به خون تعبیر

 خون غیر اشک و ذشتیسرگداَرد گرچه گیتی ـن

 ولی کم دیده کس ُگرگاِن خون آشام کابُل را
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 2از 2

 قساوت کوفت این همه کین وس بانمیدانم چه ک

 ل راه  الهـــاِم کابُــشـیـرادی شــبه سنِگ نامُ 

 ردسخن پژمُ  ُمل نسترن زارِ  وشهِر ُگل  دراین

 عرفان کاِم کابُل را؟ شهدِ  از که شیرین میُکند

 ست جو گرش چشم سعادت بودازاین ُمشتی ریا

 بدین سختی نبود آخر سزا اوهاِم کابُل را

 انسان اگر ُخشکید باغِ دلِ  ُگِل احساس در

 این سال ها آالم کابُل را می بََرد زخــاطر

 د پروازم ازاین خانه بدان خانهتُن خیــــــالِ 

 ِل عاِم کابُل راــاتم می نشیند وای قتـبه مـ

 

 شان خن دردِ میدانم که س من این شعر را بدون هرگونه تبصره  اضافی به همه ماتمداراِن کابُل تقدیم می کنم و

 را تسکین نمی دهد.

 رنگارگ  - حمل برمنگهم 31

 

 
 

 

 

 


