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 1۸/۰۸/2۰1۸             صالح محمد فطرت
 

 گوهری چند از اعماق بحر بیکران
 والمجد مجدود بن آدم سنایی غزنویاب

 

صد هزار افسوس که اوالد ناخلفت در کنار زیارتی که تو در آن خفته ای، حد اقل از تو هم حیا نکردند و با کمال 
و اما  خودت آنرا عزت بخشیدیی شهر و دیاری که تو آنرا با دل و جان دوست داشتی و با عزت و شرف ئبی حیا

آنرا بسوختاندند و ویرانش کردند. و اما چون هنوز هم کسانی هست که ترا تمجید میکنند و نام ترا تاج افتخار خود 
اینک به پاس اینکه این شهر عزیز و باستانی از تراوشات بلند علمی تو شرف و عزت یافته، گوهری چند میدانند. 

به پاکدالن و انسانان واقعی به گونه تحفه ای با ارزشی از تحایف معنوی ارسال میدارم، از بحر بیکران علمی ترا 
 تسکینی معنوی باشد بر قلوب درمند افغانان واقعی ام.تا 

 یچو تو در بند دل و جان باش ییسنا یا
 یرخ جانان باش یزاوار هواس یک

 
 یکه هم یتو چگونه به کف آر ایدر ُدر  
 یچو اطفال هراسان باش یلب جو به

 
 آن به یاریبه ترک دل و جان گفت ن چون
 یو تن آسان باش یکو نیدور از یشو که

 
 یتو فرمانبر چوگان سواران نشو تا
 یباش دانیممکن که تو اندر خور م ستین

 
 بر بردن چوگان نبود صنعت تو کار
 یخم چوگان باش ریهمان به که اس تو

 
 پسرا یکه تو دار یمیو گل ییعصا به
 یعمران باش یچون موس یخواه یهم تو

 
 راه مگر نیکردست ا یما غلط خواجه
 یو مسلمان باش یرینه بس آنکه نم خود

 
 شد مروت و معدوم شد وفا منسوخ

 ایمیو ک مرغیهر دو مانده نام چو س نیز
 

 سفه یرکیو شد ز انتیخ یراست شد
 جفا یعداوت و شد مردم یدوست شد
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 خلق یهاباژگونه همه رسم ستگشته
 وفایعالم نبهره و گردون ب نیز

 
 مانده ممتحن یاهیبه زاو یعاقل هر
 گشته مبتال یاهیبه داه یفاضل هر

 
 یکنون هم یاز ره معن دیکه گو آنکس
 چو من کجا زیخلق مم انیم اندر

 
 ارینشناسد ز هوش یرا هم وانهید

 بر آشنا ندیبگز یرا هم گانهیب
 

 کبر هر گروه یند همکن کدگری با
 ایکبر افتینه کز آن نتوان  آگاه

 
 شیکبر نتابد عنان خو یبسو هرگز
 ینخست بخواند ز هل ات یتیآ هرکه

 
 عادتست دهیهمه که کبر نکوه نیا با

 ز تواضع بود بال یرا هم آزاده
 

 ینمیبه تواضع نب یمن نکوشم گر
 عنا یمذلت و از هر کس یهر خس از

 
 جاهالن اگرچه به صورت برابرم با

 ما انیآخر م نهیبود هرآ یفرق
 

 زیمن ز همه مردمان دو چ بینص آمد
 دوستان مذلت و از دشمنان جفا از

 
 اند ره منازعت من گرفته یقوم

 دهایو ب فضلیو ب تیکفایو ب عقلیب
 

 نتوان بود موتمن یدشمنان هم بر
 نتوان کرد متکا یدوستان هم بر

 
 ریآن قوم را نظ ستمیشخص نجز به  من

 جز به رنگ نماند به گندنا ریشمش
 

 محمد فطرت صالح
 زیعز افغانستان
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