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  از گيرخدا کجاتو ميری
 

  گيرم که زمانه ها  نميری گيرم شهکی  و يا وزيری       
  وجدان کش پست وهم شريری خرتازی کنی بصحن کشور     
  رونق دهی  فطرت اسيری  باخاک وبخون کشی توميهن   
  ی بر کشتن  قوم خود  دلير  هم ياورغير دوش بر دوش    
  نز حق که زاهريمن پذيری  سر مايه  وعزت و رياست    
  هم پاپت ودلقک و هريری   صابون  وش قلتبان  و لشمی 
  ببرک وامين وپست وزيری  رفتند همگی مقد  ما نت        

  پنجشيری  بنام دستگيری می بين که کجاست کشتمندت   
  ترکی  بنام نوری ظالم شه کاسه دهان  نکبت انجام     

  کرد ند   بما  بسی    دبيری      ولی زفيل روسان       افغان
  با الف  شکست  نا پذيری   آخر چه  شدند کجا رفتند        
  زانمکنت وجاه نماند حصيری   بر باد شدند و رفته درخاک   
  کر دند  بدان  بسی  دليری در دين حق  التباس  کردند      
  رص گسسته ازفطيریچونق غيرت زده حق نماد شانسوخت 

تو نيز چوشان  بدان ممری                                                                                                                       
  از گيرخدا کجاتو ميری

  زهريست  ز ديو شهد گونه            کان نوش کنی زپست فطری
  د گلو گيرت                     پيکان خلدت بجان  زتيریالبد بشو

  اکنون که  روند گيتی  دونست        افعيست   به  مسند  اميری                
  ايساده  که  ای پدرتو ميری    ماران  بچگان بگرد   اژدر       
  هنگام شکارچون  توشيری    ما  نوکر خاد ما نت  هستيم       

   پول  و شوکت   جاه         نيکتاِِي وتی شرت  حريری                                    ما تشنه 
  زانپس همه ملک مسلم توست         منقاد  توييم  از  زحيری
  ذلت چو نصيب ماست  ايدون         ما را  نسزد   سرو کبيری
  خند يد به طنز افعی شاد             کی حضرت ماتونيک پيری

  بر مسند  جرگه  جلوه  افروز         بنشين که توصاحب سريری     
  مردم  که بوندهمه  ضريری    بفريب بريش  خويش  و دستار    

  فرمان  ببر و بده تو فتوا               از جانب  ما  بکن  نذيری
  جزما مخواه ز کس نصيری      حا مد تو  بشو بمسند  راز        

   ما کشيدی      تا حاصل رنج خود بگيریبيست سال تو رنج
  خوش کوکبه ايست  بال  مفری 

  از  گير خدا  کجا تو  ميری                                          
    سياف   و ربانی  است  خادم          درروب  توچون زماشهيری

  جنرال و  رئيسک  خميری   قانونی  و دوسمتک  کی باشند     
      شائسته   خدمت    وزيری     وس و ياور  ما      آن دشمن ر

  آن دست  بسينه  از کسيری ديکتا   تور  امير    اسماعيل          
   سر خيل  قماش  خيل  دزدان          جنرال فهيم   پنجشيری

  طوق توبگردن همچو قمری  ظاهر شه و  پيروان   آن  شه        
  شاهگرد  مزاری  سعيری        زان   سوی   محقق   و خليلی  

  بر جسته بمانند فطری  انبوه  کثيری خود  فروشان           
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  گرگان و سگان بجيفه  گيری  گرد    تو   زنند حلقه    بسيار       
  در لحن  چو بلبل   و قناری   مد  حت بکنند به چا پلوسی         

  از قشر زنان  بکيش  دهری  هم  ياور توست   خيلی   راوا       
  ای نور دو ديده چون هژيری     اينست  ترا  شوکت و جاه         

   از شرع    نما   ولی  تبری  قانون  مرا   بکش    به  انفاذ       
  توگوی  که کشته ايم  تروری      ما بمب  زنيم  بفرق مردم        

  با ما تو رفيق و هم  مسيری
    ميریاز گير خدا  کجا  تو

  هم  ياور و بازوی    قيوم باش        کوهست  مشا ور  ضروری
  جنگ افگن واختالف ودوری    در  بين  دو  قوم هست  استاد       
  با کمپنی دزد چست و چا الک         محمودک کر زی  ازغريری  

  تو صرف ايادی کن بفوری                 سبزميفرستيم        ما دالر
   اينست  مرام  و هم  تئوری         مردم      بخورد دهی نليکن 

  گر خواهی   دوام    دولت  ما         بر قوم گشا درفقيری
  فر مان  نبرند  بوقت سيری     گر سير کنی  تو آن جماعه        

  ظلت  بکنند  نشان  به تيری  حا شا  که  اگر  سير   گر دند       
  هر گز نکنند   پسند  اسيری   يم         شنا سمی ما اين قوم  که 

  باشد   که قبول  کنند حقيری بايد  بکشی    تو  غيرت  شان       
 فحشا گری  و  دين  نصاری                                   تو راه هموار    کنیديکر که 

                          صد ميکده  با سرين  عاری                       آماده کنی زنازنينان     
 حق بشراست بدين  عسير ی                                        اژدها  است      طرز خيال  اين 
  تطبيق  کنند  ز نا  ذکور ی                                    يند         اژدها  تبيع آنانکه

 ينش از اجيری                                        داغ  به جب    ما را سخنيست به اوکه  دارد     
  با توست سخنم   بلفظ دری     کای  رقص  کنان بساز افعی      
  در سايه غيرت  و د ليری       ميهن چوحصارامن حرزاست     

             از ناموس ودين خويش  تيری                                       می فروشی     بغير چو آنرا
  }                                    ٠٠٠٠{در نرخ  سمن  بهای     اندر محک خرد  چو  سنجم      

  در نزد خدای  نا حجيری       که عال مه جهانی           گيرم
  حقا که تواهل  زمهريری     در خدمت فتنه بانگ توحيد       

  نی که بدام خاک   گيریدا  بگورت         چون پيک اجل کشد
  کی بخت نگون تواز سعيری               آگه  کندت فرشته حق     

  هم عزت  وآبروی  ديری   بينی  تو متاع  هستی  بر باد      
  جز نار نبينمت  مقری

  ازگير خدا  کجا  تو ميری
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