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 دوبیتی های محلی افغانستان

۷         

 قدک مه خم زده مونند مجنون

 تو از خانه بنال و مه ز بیرون

 کسی که ما و تو ازهم جدا کد

 ده دریا غرق شوه مونند قارون

 ******* 

 دوتا دخـتر ده یک حـولی کالن شد

 یکیش فربه دیگیش الغر جوان شد

 سـر و جـان مه فــدای جــان الغر

 شد خوش قد و شیرین زبان که الغر

  ******* 

 قبای زرد ُگل ُگل داره یار جان

 هوای شهر کابل داره یار جان 

 هوای شهر کابل داره یا نی

 دوازده بند کاُکل داره یار جان

خپلواکی            استقالل   
                            www.esteqlaal.net                           
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  ****** 

 نصیحت موکونه مـادر ده دختر

 نکش سرمه نزن تو شانه بر سر

 کدام خوار و غریب از راه تو میایه

 و مسـت و قـلندرمـوشه دیـوانه 

  ****** 

 ستـارۀ ریــزه گک پـالـوی ماتو

 مو ره از عشق تو، نمو بره خو

 ده هر وختی که ده یادم میایی

 به مثل مار زخمی میخورم تو

 ******** 

 زنی گـیـرم کـه مـال زاده بـاشه

 کتاب لیلی و مجنون خوانده باشه

 کتاب لیلی مـجـنـون، ورقه گلشاه

 فامیده باشه  ده می کــار عاشقی

  ******** 

 قد یار جان الف و الم و میم اس

 رخ یارجان به مثل ُگل، دونیم اس

 میان هـردو ابروی نگارجان

 کـه بسم هللا الرحمن الرحیم اس

  ******** 
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 خداوندی که صد نور آفریده

 زن و شوهر به دستور آفریده

 بنازم قـدرِت قدرت نما را

 ز چوب خشک انگور آفریده

  ******** 

 رسیدم در سری کوتل سیغان

 بدیدم شیخ علی و ملک بامیان

 مـه قــربـان مــزار اولـیا شـم

 روضۀ سخی جان جالیش داره

 ******** 

 اال یار جان تو فکر خام کردی

 به دست رهگـذر پیغــام کردی

 به  دست  رهگـذر پیغــام بیجا

 خوده رسـوا، مره بدنام کردی

  ******* 

 خی چارده چنار اسسر حوض س

 به گـرد مـرقـدش گلهـا قـطار اس

 به گرد مرقدش گلها چپ و راس

 به قول بی وفا کی اعتبار اس

  ******* 

 قدت با چوب تر میمانه جانا
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 لبت با نایشکر میمانه جانا

 اگه مردم س خـاکم گذر کو

 کـه داغـت با جیـگر میمـانه جانا

  ******** 

 اال دختر سر جوی با نمازی

 دو زلفت میکنه شمشیر بازی

 خدا داده به تو حسن و جمالی

 سرفرازی میان ترک و تاجک

  ******* 

 دو زلفای سیاهت خم خم آمد

 ده جانم  تیر عشقت ماکم آمد

 نمیدانم چـه سـازم چـارۀ دل

 آمد غم بود اینکه باالی غم چه

  ******** 

 مه قربانت شوم یار همیشه

 غماییت از دلم فارغ نمیشه

 اییت بر دلم گشته درختیغم

 کشیده شاخ و برگ و بیخ و ریشه

 

 


