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  قربانگاه کابل
  می کنده    کابل ربانگاــــ ق ند     ياد  ل می کــدر برم دل شور و غلغ

   چو بلبل می کند  شيرينـۀ ــن     قصــ دارم  که  از درد  وطهمدمی 

  می کند سِر  ُپل  صاِب  ـــان     ياد   قداست وچه  بگويد ــاز قصاب  ک

  می کند پر  تسلسل  صه  های ــته  پل     قتخ  از   و از  دهان   جاده 

   دل  گل می کند  زخم گويم گفت     گر ب بی پرده گفتمش حرفی بزن 

   در  کابل  چپاول  می کند  گفت     رفته  منافق چيست ، ارــگفتمش ک

  و ُگل می کند  می گويد بارد بشهر     گفت ُگل  میه ت  کـگفتمش راک

  ای  دل  تناول  می کندــرگی درين عشرتسرا     پاره   هـــگ چنگ زد

  ر کس از تجاهل می کندــ گفتمش     گفت ه سر، در  هک کوبد ميخ می

   تا  کل می کند از جزء   گفت     اين ستم  بريده کيست، زن راـــۀ سين

  خود چپاول می کند را     گفت وحدت ـــچ نبود   خبر  گفتم  از وحدت

  ی   تنزل  می کندــــ بشهر    گفت   آقا   ک ون نمی آيدــچ اعظم  صدر

   به زابل می کند هم ومیــ جفاست     گفت  ق ل اينکاب  هب گفتمش تنها 

  ی کندمر کابل ــــ  روبهی  در  شه بود    نام  اهدـ شيری کش مج گفت

  کندو  تقابل می   ر جنگ ــدگ  ريا     با  و  تزوير ر وــبا مک هريکی 

  می کند  تجمل  رينـــ تم ارت  می برد     مشق  وـغه  ب  را مال مردم

   گل می کند  دين  دنيا  و  ی داده  به آب     عاقبت ــــــــين گلزير نام د

   کل می کند هوس ، قربان  زء ـ بهم     ج امعه خوردهـــــج چزء و تام 

  ر چه  می بيند  تحمل می کندــــدل     هــج جنگ و ازين  عاجز مردم 
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