
 
 

 

 2تر 1 له : د پاڼو شمیره
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 کابل  رویای                             
 
 

 کابل رویای و  بودم  شب  همه
 کابل  دریای  لب  بر  نشستم

 

 قیامت  میشد  رخصتی  وقت   به
 کابل  زیبای  های  دختر  سو  هر  ز

 

 مکتب  و  پوهنتون   ایستگاه با
 کابل وای   میشد  ماه پر  عجب 

 

 ظاهر   سرمست  های  نغمه صدای
 کابل  آوای مینمود  گل  از پر

 

 دود   حلقه میکرد  اسپندی سه  دو
 کابل  های دشمن  چشم   کور میگفت 

 

 میشد  بار  بیرو   چی  ها  بس  ملی
 کابل  عاالی   و  سره  های  جوان ز

 

 مستی  شور  در زندگی خانه  به
 کابل  سودای  کس نمیدانست 

 

 میداشت  گرم نان   که دسترخوانی
 کابل چای و  نان  واز  پیشانی 

 

 اش  گلی  کاه  های   خانه فدای
 کابل  دروازای چوب  فدای

 

 خود  مادر  پخت  دست  فدای
 کابل   های غریبی   ای فدایت 

 

 دستش  سودای خلطه  به  پدر
 کابل دنیای این  داشت  لذت  چی
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 است  دور اب  کز  ی  ماهی   مثل به
 کابل  های  غم میدرد  گلویم

 

 رفت  ما  دست  از شد  ویران   شد  چی
 کابل  ی  رویا  همه   وندا خدا

 

 اشک از  پر  چشمم   کابلی ندیم 
 کابل های  یاد   از شعری  نویسم 

 

 کابل زیبای  های رفاقت  آن از
 کابل  زیبای فرهنگ  و  کلتور  آن از

 

 کابل  های   دختر  گل و   ها  بچه  شیر  از
 کابل  های   محبت  و  نوازی  مهمان  از

 

 کابل های  وجدان   با  و  دوست  وطن  ها  تربیه  با  از
 کابل  غایتای   همان  از کابل  غایتای   همان از

 

 بود  ما  زندگی  مشق  سر ادب  هایکه  روز  آن از
 کابل  زیبای رویای و  عالی   فرهنگ  آن از

   کابل  های یادگار  و  خاطره  همه   آن فدای

mailto:maqalat@afghan-german.de

