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منجم گفت که:
منـــجم آمــــد و گفـــتا بـــده هـــردو کـــف دســتت
کـــه تـــا بیـــنم کــف دست تــو و نشان هـر شستت
بـــدو گفــتم چه کاری داری با کف های دست مــن
چـــرا مــی بیــنی خط های کف و نشان شست مــن
بگـــفتا طـــالــعت می بینم و می بیـــنم از حـالت
چـــه بـودی و چــه هستی و چــه می بــاشد احوالت
کــف دستان نـاظــــم را گـــرفت سیر مکرر کرد
نـــظر افگــــند یکــبار و نظر یکــــبار دیگر کرد
بگـــفتا از اول در روزگــــار تــــو گــــشایــش بود
ســــراســـر راحـــت و امــن و امـــان و آسایش بود
چـه شـــد کـــایــندم سیاهی اسـت اندر روزگار تـــو
نمی بیـــنم دگـر مـــن روشنی در کـــار و بــار تـــو
بگفـــتم در وطــــن بــــودم مـیان انجـــمن بــــودم
چـــو بلبـــل در چــمن بـودم هر آنچه گفتی من بودم
ولیـــکن بی وطــــن گشــتم شــــدم آواره و بیــــــجا
غـــریب و بـــار دوش و مفلـــس و بیــچاره و تنــها
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در آنجـا با وطـــن بـودم درین جا بی وطن گشتم
فـقیر و ُمفـــته خــوار و زیـر دست مرد و زن گشتم
ز احـــــوال پـــــریشـــان مــــن آوارۀ حـــــیران شد
تبـــسم کــــرد و از گـــفتار خــود گــویـا پشیمان شد
تـــأمــــل کــرد و گــفت ،همسایگان تان ،دغلبازنـد
بــــرای ُکشـــتن و بشکستن افــــغان دمــــسازنــــــد
مگرهمسایۀ پاک است ،که ناپاک و خطـرناک است
دبنــگ و بــی حیا و فتـــنه و ســفاک و بیباک است
بـــه فـــکر یــک قـــلم ویرانی افغان ســتان باشـد
بـــه فکـــر قــــتل و کـــشتار هــمه افغانیان بـاشـد
ســـر پشگل ســـوار است خـواب در کابل همی بیند
گـــهی کــــابــــل گهی بلــخ و گـــهی زابل همی بیند
ولـــی از غــــیرت افـغانیان شـــــرمـــنده می گردد
ســــیه رو و خـجالــت بـــــا ســـر افگـنده می گردد
چـــو از پشگل بیُـــفتد در زمین بــی آبـــــرو گـردد
به هــــر جـــــا گفت و گو گردد عدوی ما تفو گردد
درآنگه {نــاظــِم} افـــغان ُکـند کـیف و غــزلخوانی
به کـــابــل بــا عــــــزیـــزان و وطـــنداران افغانی
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