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 نگفتى از كجا كردى؟

 

 

 باد بدالر ها خریدى قیمت باال مبارك  باد عزیزم پاكش زیبا مبارك وطندار

 سه تعمیر بشنیدم، گرفتى، هم بال كردى دو  لندكروزر را مباركباد یكى هم نو خریدى

 نگفتى از كجا كردى؟
 

 سرگردان روز رهچ عیال خویشتن رخپى  حیران و بیچاره  چندى پیش بودى مفلس و  تو

 پول وافر دست و پا كردى آفریدى چه اعجاز از ایمان وتفرستادى  به رشوتخوار لعنت مي

 نگفتى از كجا كردى؟

 

 ز ضعف اقتصاد و تنگدستى زار و سودایى و دارایى لپـونبودت  ر چیزىپـدز میراث 

 عمده خود را آشنا كردى با تاجرانچه شد   رسوایىهمى ترسیدى از قرض كسان و هم ز 

 نگفتى از كجا كردى؟
 

 بودیم آسودگى اى هموطن پاك و صفا هر ز دو افراد غریب و بینوا بودیم هر تـومن و 

 من آن بیچاره و تو در مقام عیش جا كردى  همگام و با هم آشنا بودیم بصدق و راستى

 نگفتى از كجا كردى؟

 

 م جمله مهمانتیـددم آن مخلوق دکـر تعجب جانت شش پسرت نمودى، در شب عـومرا د

 هزاران پنجصدى نذر سر رقاصه ها كردى لحظه پرسانت نشد فرصت میسر تا كنم یك

 نگفتى از كجا كردى؟
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 دلسوزی تـوهمی کردند با بیچاره گیهای  دم آمد مثل دیروزییـاعروسی خودت هم 

 در طال کردی را غرق او گرفتی دومزن  مبتال بودی، نبود امید بهروزی قـهبه نا

 نگفتی از کجا کردی؟

 

 محكم شتۀتو دارى ر باند دزد و آدمكش به دم خون بیوه و بیچاره بازى میكنى هربه 

 به پول رشوه و غدر و خیانت عیشها كردى  به دزدى و چپاول نظم عامه میزنى برهم

 نگفتى از كجا كردى؟

 

 ئنتو را تا کی بود این گرمی بازار ای خا  ئندالر و کلدار ای خا تجارت می کنی با

 زخون ملت من دست و پای خود حنا کردی  ئنخا سرت بردار ایمن  ببینمشود روزی 

 نگفتی از کجا کردی؟
 

 نمیباشد خیانت بر وطن از خصلت انسان  افغان ۀحال مردم بیچاربه كن  حـمتر

 پا كردىبه خون بینوایان قصر شدادى  ز  ویران این كشور بس است اى بیمروت غدر بر

 نگفتى از كجا كردى؟

 کابل شمسی، 1373
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