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 یوه ورځ د بلي مور ده
 

 ر به در یادیږيد اوکراین کوڅې چي وینې کندها
 د پنجشیر ترخه نکلونه ګلبهار به در یادیږي

 چي هر موړ درته سنګر سي چي هر کور درته لښکرسي
 د کنړ د غرونو څوکي ننګرهار به دریادیږي

 هغه ورځ به دریادیږي چي دي ماتي کړې زموږ پولي
 خپل غرور به در په یاد سي خپل لوټمار به در یادیږي

 دریادیږي به چي څنګه هره لوېشت درته لمبه سوه
 زموږ جونګړي زموږ قالوي هر یو ښار به دریادیږي

 هره خاوره مقدسه هر وطن افغانستان دی
 دا یادګار به در یادیږي« یوه ورځ د بلي مور ده»

 هی توبه چي سره یوسي د وطن د خلکو زړونه
 هی توبه چي سره ورکړي د اولس بچي السونه

 ه یوه وینه یو مذهب یوه ناره سيیوه ژب
 ماتوي په غاښ په ګوتو د پوالدو ځنځیرونه

 له آدمه تر دې دمه نه ټینګ سوي نه به ټینګ سي
 د اولس د قهر مخ ته د یاجوجو دېوالونه

 د فرنګ له زورورو د کرملین تر سرو لښکرو
 د جهان د یرغلګرو دلته ښخ دي مات هډونه

 د قدرتونوچي ال کله به پوهیږي فرعونان 
 هر سرکښ ته رود نیل سته ډوبوي چي لښکرونه

 هر فرعون لره موسی سته هر مظلوم سره هللا سته
 هر ښامار لره امسا سته ماتوي چي افسونونه

 د قدرت لېوني واړه هم ړانده وي کاڼه وي
 نه یې پند زړونو ته لویږي نه به واخلي عبرتونه

 «ستا سيد ګیدړ چي اجل راسي مخ پر ښار به په ځغ»
 «چي میږي ته خدای په قار سي ورته ورکړي وزرونه»
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