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 18/01/2016                     تیمورشاه تیموری

 یــکـاشـک
 

 یهای که غزل« خانم سوزان جان اکرمی»مشترکین فیس بک  صاحب خطاب به یکی از اسیر ءجناب ملک الشعرا

 تیموری صاحب آرزومندم شعر : ازرده بودند چنین ارقام فرموده اندک رائق را پسندهاشم جان  به ردیف کاشکی من و

 شعر مشوق دیگران هم شود، رساند تا به نشرنالین افغانستان آآریانا سایت وب را در دو هاشم جان رائق هر خود و

 عالی است. خیلی دلنشین و

 اقتفائیۀ هاشم جان رائق را جهت نشر به  غزل خود و دو شده اینک هر با آنکه شعر به ردیف کاشکی من قبالً هم نشر

 هم خوانندگان محترم مستفید شوند. فرستادم تاهم امریه بجا شود ورسانۀ ملی آریانا افغانستان 

 

 یــکـاشـک

 تیموری

 

 بودم درون نافه پنهان کاشکی بوی می  بودم به برگ گل نمایان کاشکی رنگ می

 پویان کاشکی سوی یاره بودم ب باد می  کاشکی گریانبودم به کوه ودشت  می ابر

 فرق رهنوردان کاشکیه ب کردم سایه می  استوار ساقۀ خود بودم بر تک درختنی می

 عزیزان کاشکی انـدامه ب فتادم تامی   شدم سوگواری می دیدۀ هر اشک غم بر

 کاشکیخاک شهیدان  فشاندم اشک بر یـم  شدم مزاری می بودم چراغی بر شمع می

 ان کاشکیـبه پای نازنین ادم سرـی نهـم  قامت آزاده ای روـس ودم زــب سایه می

 دندان کاشکی دشمنان را دان وشکستم  می  فرق اعداء وطن بودم گره بر مشت می

 بی پناهان کاشکی رساندم سرگذشت می  شهری به شهری میشدم میبودم که ازپیک 

 های جوانان کاشکی دله ب بودم شوق می  کنمء افشا درد دل تا بودم مگر ه میـخام

 پریشان کاشکی افکار شدم فارغ ز یـم  بودم خبر سرنمی تا پا بودم ز میمست 

 کند بیوفائی می بسکه زمانه از "تیمور"

 نابسامان کاشکی گذشتم زین جهان می
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 یــکـاشـک

 هاشم رائق

 

 نونهاالن کاشکیبودم به شاخ  برگ می فصل نوبهاران کاشکی بودم به می باد

 دم بسان عندلیبان کاشکیـخوان نغمه می وطن بودم به گلزار بلبل شوریده می

 بودم به چشم سوگواران کاشکییاشک م مردان جهاد یاد مرا از گریه می آید

 جان فدای غیرت آن شهسواران کاشکی کسی نامش نبرد زـاما هرگ و بدادند سر

 زاالن کاشکیـودم چون غـب بیخیال آزاد زندگی دـبن و م زین قیدـتنگ گردیده دل

 زخم غمگساران کاشکیه مرهمی باشم ب شود ما رکرا دردی رسد داغ دلی برـه

 عشق یاران کاشکی این دل ناالن اسیر مـــگردد دل یـم ادـش گردد کسی آباد هر

 مـرائق دل همه بیچاره شد درد غم و از

 لهیب مستمندان کاشکی بسوزم در تا

 

 

 
 


