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 تصویری از چهره کابل

 

 از سحر مجهور
 

 کابل ای بوم و برت رشک جنان
 افغان ستان ردمــم و قلبـای ت

 شد و آواره هـتـشـساکنانت ک  
 شدبی جهت پیر و جوان بیچاره 

 
 ردان در بالستـادمرسرزمین 

 طرف بینی، توگوئی کربالست هر
 

 

 بب آزار شدـی سـوانان بـنات
 شد زارـکسی از زندگی بی هر

 آشنائی سینه اش از غم کفید
 سیل از سالنگ دوید سنگها و

 
 بدلجوی شیر از غصه با خون شد 

 غم مگر مارا نصیب است از ازل؟
 

 خیر در خیرخانه و پروان نماند
 ه و پغمان نماندـآن هوا در قرغ
 طیر و وحوش ۀکاه فروشی صدر

 در خرابات نغمه پردازان خموش
 

 سرا مـان ماتـان و عارفـعاشق
 اجراـر صد مـاظـر نـابـب باغ

 
 چهل ستون را یک ستون باقی نماند

 قاضی نماند ـۀان در کوچـمـعال
 بارد از سیمای ارگ اشک غم می

 دلکشایش شاهد کشتار و مرگ
 

 م باالحصارـرآرا و هـهـبرج ش
 ست از شهنشاپان پار یادگاری

 

میباشد هنویسند بدوش خود این نوشته متن، امالء و انشاء لیتؤومس  
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 خروشنی جوش و  درپل خشتی
 و خموش ساکنان جاده حیران

 خرابشوربازار گشته بازارش 
 در عذاب انـده بانـساکنان زن

 
 درمرادخانی مراد حاصل نشد

 دشمن در وطن زائل نشدنقش 
 

 خرابشد  سنگی و خوشال خان ۀکوت
 چمچه مست ما ندارد قطره آب

 کشته داده شاه شهید بس جوانان
 دـیـلـپ ان  ــداد روســیـداد از ب

 
 ماوا گرفت در شهر چوندشمنان 

 گرفت ما خونرا  کول استقالل
 

 وزیر بی طراوت کوچه و باغ  
 اسیر هرکرا بینی به درد و غم

 سپاهنی سیر و  و ننی جش درچمن
 صفاارغوان خشکید در خواجه 

 
 کسی آبشار رـبـیـخدر  نیست
 در زرنگار ا آویختندــه دار

 
 ساغر و مینای ما بشکسته سنگ

 وی در کالل دهمزنگـبـنی س
 عرصه کرد چون راکتان را خائنان

 دل لرزه کرد چون پل لرزانک هر
 

 حد گذشت خودسری از خودکشی و
 سرحد گذشت از و خلقیپرچمی 

 
 ان ستمــروی م جغدـله هـعـش

 م عدمـتـاز خجالت جمله در ک
 عدل آزاد شدمجرمان بی حکم و 

 خائنان زین شیوه بس آزاد شد
 

 ما شد تباه "کابل" نه تنهااین 
 خود داده جدا والیت سهم هر       

 
 هم برهان الدین حضرت و مسعود و

 نـوار کردند کار دیـدشکدام  هر
 "محسنی"ان ــزادگ "خمینی"آن 
 رق هستند در تعصب با سنیـغ
 

 اصحاب سعود مولوی، سیاف و
 ب نو را کشودـباب و رسم مذه
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 وهابیان با شعیه در جنگ و ستیز
 یزـر قتل تـاست به "سیاف"سیف  

 م پیروانش باغی اندـو ه "ستمود"
 ی اندـو طاغ انـزنـالن و رهـاتـق
 

 رحمی های گلبدالدینـیـب داد از
 کمتر از امینهایش نیست  مـلـظ

 

 بیغم اند "صـخال"و  "پیرگیالنی"
 زانکه در شورای عالی همدم اند

 شهر روم در بدردر شاه مخلوع 
 بخت شوم نزد ازجنبشی زو سر 

 

 پاه شد ب ای خدایا! این چه محشر
 زاـد جـنـی بیـکه ا بـا تـت مـلـم

 
 و تکلیفش بس است چارده سال رنج
 تهدیدش بس است وکشتن و تخویف 

 زجر دید و هم ز دوست نز دشم م ـه
 را چاره جوست غیر یزدان کیست کو

 
 و کنـفــا را عـرم مـکردگارا! ج
 ع کنــــرا دف اـاد مــمشکالت ح

 

 وئیــد ما تـل و عقـح بـراره ـچ
 وئیــا تـــد مـقـردا و نــظ فـحاف
 "انـانیـغـاف"ر ـو بـی ده تــاقـفـات

 رانـایو ای ـپ کوتاه کن دست
 

 ینـل روی آن صدر معـیـاز طف
 ینـرا کن تع سرنوشت ملک ما

 
 

 ای سحر را مستجابــن دعــک***   واب!ـتـا! رب الـنـگردگارا! رب
 
 
 
 
 
 
 


