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منجم گفت که:
منجم آمـد و گفتا بـده هـر دو کـف دستت
که تـا بینـم کـف دست تو و نشان هـر شستت
بدو گفتم چه کاری داری با کـف هـای دست من

چرا می بینی خط هـای کـف و نشان شست من
بگفتا طالعت می بینم و مـی بیـنم از حالت
چه بودی و چه هستی و چـه مـی باشد احوالت

کف دستان ناظم را گرفت سـیر مکـرر کرد
نظر افگند یکبار و نظـر یکبار دیگـر کرد
بگفتا از اول در روزگـار تـو گشایش بـود
سراسر راحت و امن و امـان و آسایش بـود
چه شد کایندم سیاهی است اندر روزگـار تـو
نمی بینم دگر من روشنی در کار و بـار تـو
بگفـــتم در وطـن بـودم میان انجمن بـودم
چو بلبل در چمـن بودم هرآنچه گفتی من بـودم

ولیــکن بـی وطن گشتم شدم آواره و بیجـا
غریب و بـار دوش و مفلس و بیچاره و تنها
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درآنجا با وطن بـودم درین جا بی وطـن گشتم
فقیر و ُمفته خوار و زیر دست مـرد و زن گشتم

ز احــــوال پریشان مـن آوارۀ حـیـران شد
تبسم کرد و از گـفتار خود گویـا پشیمان شد
تأمـل کرد و گفت ،همسایگان تان ،دغلـبازند

بـــرای ُکـشتن و بشکستن افغان دمـسازند
مگرهمسایۀ پاک است ،که ناپاک و خطرناک است

دبنگ و بی حیا و فتنه و سفاک و بیباک است

بـه فکر یک قلم ویرانی افغان ستان باشـد
به فکـر قتل و کشتار هـمه افغانیان بـاشـد
سر پشگل سوار است خواب در کابل همی بیند

گهی کابل گهی بلخ و گهی زابل همی بیند
ولی از غیرت افغانیان شرمنده مـی گردد
سیه رو و خجالت با سر افگـنده می گردد
چو از پشگل بیُفتد در زمین بی آبرو گردد
به هرجا گفت و گو گردد عدوی ما تفو گردد

درآنگه {ناظم} افغان ُکند کیف و غزلخوانی
به کـابل با عزیزان و وطـــنداران افغانی
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