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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 ۰۲/۱۰/۲۰۲۲         عبدهللا آوا 

 
 تپنده زنده بادا قلِب آسیا

 
 امان و ُدّر ُدّرانت بنام است  وطن محموِد سلطانت بنام است 

 که اَبناِی خراسانت بنام است   بنام در این جهانی آریانا
 یکایک قهرمانانت بنام است   سروِد رابعه مهِر ماللی 

 جالالدیِن خوشنامت بنام است   جمال الدیِن افغانی و سینا
 َو شاهرخشاِه بهنامت بنام است  نوائی جامی و بهزاد و چشتی 
 که اهِل علم و عرفانت بنام است  بنام است خواجه عبدهللا انصار
 ادیبستاِن آرامت بنام است  غزالی همچنان رازی و مهری 

 چونیکه مرِد میدانت بنام است  نجیب و اکبر و میر مسجدی خان 
 قندهارانت بنام است به دنیا   اَدی زرغونه و نازو انایت
 وطن هراِت باستانت بنام است   سرآمد بوده گوهرشاد بیگم 

 دیاِر کابلستانت بنام است   تمدنهاِی بلخ و غزنه همچون 
 مزاِر الله زارانت بنام است  به مثِل باد غیس و ُغوِر نایاب

 سِر کوِه بدخشانت بنام است   دِل دریاِی هلمند و هریرود 
 درختستاِن جوزجانت بنام است  تخارستان و نیمروز و سِر پل 
 لِب دریاِی لغمانت بنام است  چو ننگرهار و قندوِز قشنگت 

 ز پنجشیر تا به بامیانت بنام است   ز پکتیا گرفته تا به لوگر
 سِر تخِت سمنگانت بنام است  بلند کوههاِی هندوکش و سالنگ

 انت بنام استهواِی ناِب پغم    بماننِد گلستاِن فراَهت 
 سراِی سبِز بغالنت بنام است  چو نورستان و دایکندی و وردک 

 بلندیهاِی پروانت بنام است  چوکاپیساِی مقبولت وطن جان 
 چو پکتیکا اُُرزگانت بنام است   های لطیِف خوسِت زیبا چمن

 رباط سنگی و ُگلرانت بنام است  ز سرحِد دو غارون تا به کشکی 
 ُکنرها زابلستانت بنام است   نبگردم ناِم پاکت افغاِنستا

 که پیران و جوانانت بنام است  عزیز اند بچه هاِی نیکخویت 
 تالطم هاِی َدورانت بنام است   تپنده زنده بادا قلِب آسیا

 خالصه بیشمارانت بنام است   بَُوّد بَس نامداراِن تو میهن
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 بخوان آواِی افغانت بنام است   اگر از کشوِر نام آورانی
 عبدهللا آوا
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