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  کربالی کابل
  وصل  يار نيست و  ز فصل  گل ا خبر ـ دار نيست     آنجدار ملک ما به جز از گير و در

   نو بهار نيست  ۀرايح وشی  ز ــــخ معنبری     عطر    ز   نسيم      اطریـــخ فته   گنش

   گل ، الله زار نيست بن هر  ز دمدون ميـاه     خـبان    مقام   و  جدر  کربالی   تشنه    ل

   نيست  دميده  ،   انار   ارـ ن  قندهار   ای    گل      در ــدر  گلبهار  شعله   فتاده   به   ج

   نيست اثری  آشکار  ،  ای  شکلی  ، نشانه ز  سواران   يکه  تاز      در  دشت   شاديان 

   نيست لوح  مزار  و   ماتم  نوای  ر از  ون  تا  نظر   کنی     غيــدر کابل  نشسته  به  خ

   و بی  شمار نيست عددفای  بی ـ و  طفل بی نوا     غير  از ج ک  بيوه زنــ سرشغير از

   قول و قرار نيست اين معاهده ، لق  به  تاراج     برده  اند     کس را جزــدار  و  ندار  خ

  زين عملت ننگ وعار نيست تو  دار الفساد      شد     ای ننگ بر همه    دار العباد   ما   

   را  شهريار نيست  رياد  بشنود     اين  سر زمين  غمزده ــدر  شهر ،  يار  نيست   که  ف

  نيستکس  معاونت  و  اعتبار    ه کس را  ب دوستی   نماند     کس  را بکس  مساعدت  و

  گر  نمی خورد  و  سوگوار نيستـج کسان     خون   نا  ک  خانواده  نيست  که  از جوري

  نده  هوش کن  اين افتخار نيستگسر ف      ای  ريبـــ    غۀ به  النه  و  کاشان آتش  زدن 

   مگر از مهار نيست ؟؟ دوی؟     اين نفس سرکش تو مي رزهـههوس    و  کی  پی  هوا  تا

  ار  می کنی  و  به کس آشکار نيستـ  سالوس  ای  فقيه     صد کۀرقـــــپنهان  به  زير  خ

   نيست  قمار  اين ۀحوصل توان  و ا  ر فروختن     کسندن  و  ايمان    ـــگطاس  هوس  ف

   نيست   وفا   پايدار   ما   به   کار   و   داد  می زنم     دانای   ای   دار  می روم  ــپ تا  

  فراق وطن ، مگر ز  دل  »اسير«  گل زد

  بهار نيست ؟ را    ماۀ  رسيد  خزان ملک

  


