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 25/11/2019             تیمورشاه تیموری

 وز طفلربمناسبت     

  

 بخش دوم

 

 ا نمایدـر پـه زیــه مظلومی بــن  ه دست ظلم به کس باال نمایدــن

 دنیا در او نیست صفات زشت این  او نیست اوصاف خفت زا در چنین

 رانیـبر دیگ ریـد برتـنـویـکه ج  انیـردمـر مـن صفات بـسپرده ای

 یـوش واهـه پـمامـع دوش وردا  یـایـوای ریـقـد و تــل زهــه اهـب

 مظلوم باشدبس ه ـم بلکـه ظالـن  صوم باشدـی خود کودک معـول

 هــانـت را صادقـنـرد دامـیـبگ  هـــانـودکــاز کـیــراز نــه ابـب

 ذاردـگدو دست خود به گیسویت   ذاردـدهان خویش بر رویت گ

 شانه هایتبری او را به روی   جایت کند خیزی ز ع میـوقـت

 ا شامـرود از صبح تبه مکتب می  چندی همین طفل گل اندام پس از

 اده سازدـکند مشق و حساب آم  اده سازدـرود مکتب کتاب آم

 ادی در هر آشیانهـه شکل عـب  و احوال زمانه حالچنین است 

 ر راـبـی خــالن بــحدیث جاه  ر راـرنگ دگ ولی بشنو کنون

 ه سر راـادر بــادر چـنماد م  بی پدر را لتو طف تصور کن
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 2از 2

 واییـکشد جور و ستم از بی ن  ان گداییـن ر لقمه ایـهـکه ب

 و خوارش می نمایند دهندش فحش  نام نثارش می نمایندـدو و دش

 ویانـده پـگردی محرمش بدون  مرد مسلمان وۀـیـرا این بـچ

 حیا نیست دیده اش شرم و در چرا  صدا نیستچرا در پاش بوت بی

 ان دارد سر و کارـچرا با مردم  بازار چرا از خانه می آید به

 ال زدـرمان مـه فـش بـچرا آت  ه پا زدـچرا قانون عفت را ب

 ه بینندـنه با نامحرمان در کوچ  ه نشینندـزنان باید که در خان

 ن اسالمیت سوختـرمـیناً خـیق  بیاموخت حرمتحکمت و زن  اگر

 ل گرسنهـفـادر طــولیکن م

 الش خویش خستهـنگردد از ت

 

 ادامه دارد      
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 بخش اول این سروده را با کلیم بر لینک زیر مطالعه فرمائید
http://www.arianafghanistan.com/UploadCenter/timori_temorshah_bamonasebat_roz_tefel.pdf 
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