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 وژاړه وطنه 
 
 

 وژاړه وطنه را ته وژاړه سرتور شومه 
 وسومه لوګی شومه په ژوند درته پیغورشومه 

 

 وژاړه وطنه دسرتورو ژړاګانوته 
 وینوته آهودنازولوته مختور شومه 

 

 هسې یوه الفه وه چې سره مات شول توروتښول
 راشه چې دڅه جاهلوکلي شومه کورشومه 

 

 ستا شان وشوکت یي په پردیو راته وپلوره 
 چغي مې څوک ناوري سم ژوندی درته په ګورشومه 

 

 میندې خویندې سردي ټولوي دوروڼوغوښې مې 
 لوڅوماشومانوته نه پالرشومه نه مورشومه 

 

 ودي راوړماله پاني پته انتقام دسترل
 اوس دیوڅوږیروپه پارشرم دالهورشومه ؟ 

 

 ما خوترانې اوحماسې داصفهان ویلي 
 اوس دغالمئ ځنځیرپه غاړه په خپل کورشومه 

 

 ما درته سرټیټې دایران توران سرلوړي کړل 
 راشه کندهارته چې بي کورشومه بي اورشومه 

 

 اوښکې دهرات څاڅي بی ننګه یې النه وینې 
 ویاړن غورشومه هسې یوبې ننګه اوس وارث د 

 

 وسوې دهلمند ځواني د وینې فوارې خوټي 
 غم شومه غني شومه بې ننګ شومه بې زورشومه 

 

 تورږیره ورګوره په اغزن تاریې المونه دي 
 زه الهم په خپلوکې په تورشومه په پورشومه 

 

 وژاړه وطنه خرڅوي دې په پردیو بیا 
 نشته یونجیب چې ورسره شومه ټکورشومه 
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 وینوسورشونا   وژاړه وطنه کندهارپه
 څه وکړم بې وس یې کړم بې ورورشومه 

 

 څوچې دجاهلوپردي پالوغم ستازخم دی 
 ته دنیاګۍ دزړګي زخم زه یې سکورشومه 

 

 دژړاوووخت بدل کانده !ولیکه تقدیره
 سخته ګوزاره شوه پکوګوره ګورپه کورشومه 

 

 هرورځ مې ګل غوندې ځوانان په بموالوزي 
 زه د ستوروکورکې دشیطان په اوږو سپورشومه ؟ 

 

 غرونه دوسلویې راته ترغاړه کړل خوشاله یم 
 هسې بیهوده د آزادۍ په ټنګ ټکور شومه 

 

 یوسمندروینې دلته تویی شوې پردیوته 
 زه ال نه ویښیږم دمرګي په خوب وخورشومه 

 

 ه ژړا نه ژاړم ځای مې دې دوزخ شي که به ستا پ 
 خواردې په دې حال اودغوورځوشروشورشومه 

 

 ستا عزت چې نه وي زه به نوم اوعزت څه کړمه »
 څه کړمه  ته چې خواروزار یې زه به خوب او راحت 

 

 ستا سرچې وي ټیت نوزه به شان اوشوکت څه کړمه 
 «  ای زما وطنه !؟؟ 

 
 خالق رشید

 ۳کال داګست  ۲۰۲۱د 
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