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  هـــنگـامِ  انـتـخــــاب شدی ، باز چی ميشه

   تــاب شدی ، باز چی ميشهملت بــه پـيچ و

  ز بهــرِ  حفظِ  مقاماتِ  خويشتن) کرزی ( 

  با طالــب هـمـــرکاب شدی ، باز چی ميشه

  کفتار و گــرگ و ببر و پلنگ و شغالِ  دهر

  ظاهـر بــــه هـر نقاب شدی ، باز چی ميشه

   نشسته صدر ، به مکر و فريب و چالهروبا

  چی ميشهالمـذهــب و کــــــتاب شدی ، باز 

  ـيـنه دارِ  غيرت و ، ناموس و ننگ و عارآئ

  ساکـــن بــه َمـنـجالب شدی ، باز چی ميشه

  از خـــونِ  همــوطـن ، قـــدح و ساغرِ عدو

  ُپــر از شــــرابِ  ناب شدی ، باز چی ميشه

  گـــــر ريشِ  راشبيلی شـود  ُمد ، در وطن

  شيطان به هـــر طناب شدی ، باز چی ميشه
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  ِ  ســــياه و ، ماش و برنج و ، سفيِد شانتار

  گـــر رنگ با خضاب شدی ، باز چی ميشه

  هـــيـزم بـــه جنگِ  شيعه و سنی و نوگران

  مــــال نـــــه کــامياب شدی ، باز چی ميشه

  طالب بــــــه انفجـــار و ، چلی ها به انتحار

  اعـــراب چون غـُراب شدی ، باز چی ميشه

  ونو و ناتو به دِ گه سويکسـو ، طالب بـــه ي

  مردم  ز غـــم  کــباب شدی ، باز چی ميشه

  شــورا عجيب و رهبر و کابينه هـم عجيب

  قانــــونِ  شـان سراب شدی ، باز چی ميشه

  ساجق جويده با ُخر و ُپف هريکی به خواب

  روزی گـــر انقــــالب شدی ، باز چی ميشه

  ِلنگِ  بوتگوی ، بوتـلِ  خالی و  و با گفت

  پــــرتـــاب بــا شتاب شدی ، باز چی ميشه

  گر َپـلــَوشـّه ، َپـلـُوشه شد از جهلِ  جاهالن

  اب شدی ، باز چی ميشهـاُپـر از  ذُ ب شـور

  ماهيچه خورده خورده کنونش به نرخِ  روز

  به قاب شدی ، باز چی ميشه) النـــدی پلو(

  چرا ؟ مصرفش بلند)  نول تای لی( تابليتِ  

  گـــر از خلج ، مذاب شدی ، باز چی ميشه

  گــر بيسوادِ  ، داکــتر و پوهــانــد و اوستاد

  خارج ز هـــر حساب شدی ، باز چی ميشه

  ميهن ، چــــو ُبــــز فـتــاده بميدانِ  ُبزکشی

  َدوّرش ، ُپر از کـَالب شدی ، باز چی ميشه

   و کين و ُبغضمادروطن بــه آتشِ  تبعيض

  نا ُپخــتـه گـــر کبــاب شدی ، باز چی ميشه

  بس است بهرِ  خدا ، از خدا بترس! کرزی 

  نازل ز حــق ، عـذاب شدی ، باز چی ميشه

  صبغت به اسـتـخـــاره و ، ســياف و گلبدين
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  منفــورِ  شـيـخ و شاب شدی ، باز چی ميشه

  با دوستم و ، خـلـيـلی و ربــانی  و  فهيــم

  همدست و هـمـرکاب شدی ، باز چی ميشه

  عبدالـــــرحيمِ  وردکِ  ترسو ، چـو گلبدين

  سـاکـن بـــه مـنجـالب شدی ، باز چی ميشه

  )ضرار( از) مقبل (اقــبال ميکند به ضرر 

  تريـاک ، نـــرخِ  آب شدی ، باز چی ميشه

  آهــــو به چنگِ  بـبـر  ، امانـت کی ميدهد

  شدی ، باز چی ميشهگرگ و پلنگ غـَالب 

  آری نمک حرام ، عـطا گشت ، نـورِ بلـخ

  برهـان به پيچ و تاب شدی ، باز چی ميشه

  شکرِ  خــــدا ،  که ُخرَّمِ  غندل فـرار کرد

  فــرهنگ بـه اغتراب شدی ، باز چی ميشه

  شـورای نيمه ُدل ُملِ  پـُـر از فـَساد و فسق

  قاچاق و رشوه ، باب شدی ، باز چی ميشه

  ـرِ  طالب و گلبدينــ چاکِ ) عابدیِّ ( ـر گ

  سوداگــــرِ  شــــواب شدی ، باز چی ميشه

  يعنی کــــه از تجـارتِ   نامــوسِ  هموطن

  صاحب طـــالی ناب شدی ، باز چی ميشه

  گرش نصيب دکان و باغ و خـــانه و موتــر

  از بير و از شـراب شـــدی ، باز چی ميشه

  کند ، از زغن ، زغنتعـــريفِ زاغ ، زاغ 

  کلمرغ اگــــر نــــواب شدی، باز چی ميشه

  مال ، مگس ، سياست و دولت شدی چو دوغ

  ِکش ِکش که در خالب شدی ، باز چی ميشه

  چنين حديثِ  نقـدِ  ترا نازم  ، اين» نعمت « 

  دندان شکـــن مجـــاب شدی ، باز چی ميشه

 
 


