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 :هم گفت کج  ن  م  

 دســتت  کـــف  دو گفـــتا بـــده هـــر منـــجم آمــــد و

 نشان  هـر شستت بیـــنم کــف دست تــو و کـــه تـــا

 چه کاری داری با کف های دست  مــن بـــدو گفــتم 

 نشان  شست مــن ـی بیــنی خط های کف وچـــرا مـ

 از حـالت  ی بیـــنمم  و می بینم   بگـــفتا طـــالــعت

 والتچــه می بــاشد اح چــه هستی و ـودی وچـــه ب

 سیر مکرر کرد  گـــرفت را   ـمــاظـنـ انکــف دست

 یکــــبار  دیگر کرد ظرن و   یکــبار ــظر افگــــند نـ

 اول  در روزگــــار تــــو گــــشایــش بود زا بگـــفتا

 ــان و آسایش بودـام ـن وامـ ســــراســـر راحـــت و

 تـــو ه شـــد کـــایــندم سیاهی اسـت اندر روزگار  چـ

 بــار  تـــو مـــن روشنی در کـــار و رنمی بیـــنم دگـ

 یان انجـــمن بــــودممـ  بــــودم بگفـــتم در وطــــن 

 من بـودم هر آنچه گفتی من بودمچــ چـــو بلبـــل در

 بیــــــجا تم شــــدم آواره ووطــــن گشــی ولیـــکن ب

 تنــها چاره وبیــ س وـمفلــ بـــار  دوش و غـــریب و
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 وطن گشتم بی ن جا دری ودم بـ  با وطـــن در آنجـا 

 زن گشتم زیـر  دست  مرد و ـوار وُمفـــته خـ قیر وفـ

 حـــــیران شد ۀـن  آوارـــــوال  پـــــریشـــان  مـــاح ز

 ـود گــویـا پشیمان شداز گـــفتار خـ تبـــسم کــــرد و

 دغلبازنـد ، همسایگان تان،گــفت رد  ومــــل کــأتـــ

 ـدستن  افــــغان دمــــسازنـــــبشک ـتن وبــــرای ُکشــ

 ناک استرـخط پاک وپاک است، که نا ۀمگرهمسای

 بیباک است ســفاک و فتـــنه و ا وی حیـبـ دبنــگ و

 اشـدســتان ب افغان  ی  ویران لم ـبـــه فـــکر  یــک قــ

 اشـدار  هــمه افغانیان بــــشتک و تل قــــ  بـــه فکـــر  

 ـواب در کابل همی بیندل ســـوار است خگســـر  پش

 گـــهی زابل همی بیند هی بلــخ وگـــهی کــــابــــل گ

 دگرد یم ــنده ــیرت  افـغانیان شـــــرمولـــی از غـــ

 دگرد نده میســـر  افگـ جالــت بـــــاخـ ســــیه رو و

 دفتد در زمین بــی آبـــــرو گـردــل بیُـگپش چـــو از

 دگو گردد عدوی ما تفو گردو  به هــــر جـــــا گفت

 غــزلخوانی یف وند کـافـــغان ُکـ{ نــاظــِم} گهدرآن

 یوطـــنداران  افغان زیـــزان وـــکـــابــل بــا عـــه ب

 

 


