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 !خلکو ۍاې د نړ

  
 ؟اې د نړئ خلکو تاسو وینئ چې غوغا ده

 ؟جاری څنګه ناروا ده دلته ستاسو مینځ کې
 

 اې ړندو په سترګو په غوږونو باندې واورئ
 دلته زمونږ په غوښو اخته توره آژدها ده

 

 تور پنجاب د تک تور آژدها تر شا والړ دی
 لو دی د سرونو دلته جوړه کربال ده

 

 وغلوټو شا زلمیجوړ حمام د وینو د پی
 دلته جنوساید دی د نسلونو قتلګاه ده

 

 زمونږه مالګګ یې ګمارلی دی فتوا ته
 دلته د مالونو غنیمت د سر سودا ده

 

 جوړ دی دین فروشو قیامت زما پر خلکو
 وطن مال د پاره د ثواب یو کپ حلوا ده

 

 وداو یې کړو هللا)ج( محراب یې پرېښود ترې نه والړ
 پیمخو ډالر مینه د مال ده عشق کې د

 

 ړ، دین یې دوزخ ک، وطن بربادخلک یې میرات
 ښځې درې څلور یې د خچن زړګی هوا ده

 

 يکونډې یتیمان مو بې اسرې تاسو ته ګور
 ه ستونی کې ژړا دهخلوګی مو اسویلی شوه خ
 

 ړد ږیرو په یورش کې یې د مور پړونۍ یوو
 لیالم یې کړو پردو ته اوس د دین داسی مانا ده

 

 ه، داعش زمونږ و بیخ ت، طالبدرې وروڼو القاعدې
 نیولی کولنګونه د دین داسې اقتضاء ده

 

 باندی غږ وکړئ زمونږ غږ نه وررسیږي نآسما
 چې دلته دې شپه بس کړی نور په ټول جهان رڼا ده
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 يمونږ اوس په درد پوهیږو د آپینو خوبوړ
 ؟چې کومو اجنټانو پر مونږ جوړه واویال ده

 

 و، شرمیدلیو نوکرانکوډګرو ، دروغجنو
 ولس ته مو د دین په نوم چلوټه اوس رسوا ده

 

 هبر افغان په زغرد لر او ید رتیا وغبرګون ته م
 هسر د مغل پرې کړې د خوشال توره یې ترمال د چې

 

 یرا خیږه سپینه لمره چې تور مخي شپې سبا ش
 را جګ مو له سجدو کړه ، سخته تنده د ګډا ده

 

 چې وخت د آتڼونو شی قطار شی ځلمی پېغلې
 وړي په آتڼ کې مو بقاء ده اچې واوړی او را و

 

 یاو اې د نړئ خلکو زمونږ د ژوند سره تړون د
 هد ژوند او د سرور سره زمونږ مینه رښتیا د

 

 ن له یوې لمحې نهودهزار ځل قربانیږو د ژون
 . رښتیا ده دا رښتیا ده په رښتیا سره رښتیا ده
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