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سمیع الدین افغاني

ای قهرمان ملته
د ګــران وطــن د لــوی افـغـان ټبره
ای د "تـاجک" او "نــورستان" ټبره
د "هـزاره"" ،ازبـک" ترکـمن پرګنو
میشت په زابـل او په جـوزجان ټبره
نــن ستاسـو پـوهــه متانـت دی پکار
د "قندهار"" ،غـور" "سمنګان" ټبره
راځئ یــو مـوټی یــو قوت شو سره
ای پـه بادغیس میشت پــه لغمان ټبره
په ننګرهارکه په زابل کې میشت دي
د پـکـتـیـا خــوسـت بـدخـشــان تــبره
ټول ای زموږ درانـه خواره قومونه
ای د آمــو نــه تــر بــــوالن تـــبــره
*********
څوبه په زړوکې مالمت کوومونږ
نور به ریښتنی بغاوت کوو مونږ
دلته کې څه تیرشوي څه تیریږي
لدې غمیزو شکایت کوو مونږ
دا د لسیزو ماتمونو لړۍ
ټولې نړۍ ته حکایت کوو مونږ
نن زموږ هر کلی ماتم ژړوي
د واکدارانو مالمت کوو مونږ
د یو پاڅون دځان خالصون په خاطر
په لر او بردا مصلحت کو مونږ
داسې حالت نور د زغملو ندی
ال به تر څو خوب د غفلت کوو مونږ

*********
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لـــږ شئ د خــوبــه را بیدار ولسه
ای مــدبــر اتـــــل هــوښیار ولسه
پـه تـا اوس ظلم دی تیری چلیږي
تـه پـه نړۍ کې وې نامــدار ولسه
سره یـو موټی یـو قوت که نشوئ
شئ به محتاج د هـر اغیارو لسه
ته وې فاتح ته وې باتور د زمان
د تــاریــخـونــو افــتــخــار ولسه
نـن دا پــردي دا د لستونو ماران
ســتا بربــادۍ تـه دي تـیار ولسه
هـمـدا شیبه ده سرنــوشت وټاکئ
نــور نــو غفلت ندی پکار ولسه

********
پاڅه را ویښ شه ولسو ته ګوره
ته دپلرو جګو شملو ته ګوره
ټول نن په ویر او په ماتم ژړیږي
ته لر او برو پښتنو ته ګوره
دی کور او کلی مالتونه په غم
دا نور قومونه پرګنو ته ګوره
اوس دې په ژبه او قومو بیلوی
ته د غلیم مکراو پلمو ته ګوره
ستا د نیکودی کارنامی معلومې
د نجیب زړونو کارنامو ته ګوره
دغه د هیلو ارمانونو منصور
دا په وطن شهید بچو ته ګوره
*******
ددې بدیو انتقام پکار دی
دغو ناخوالو ته انجام پکار دی
څوبه د غم نارې سورې وي دلته
دلته بادرده پوه زمام پکار دی
نور په دوکو تشو وعدو څه نشي
پردي صفتو ته لږ پام پکار دی
چې مو نورخالص لدې ظلمت کاندي
یوبا تدبیره انسجام پکار دی
نور به یو کیږو د بقا لپاره
پوهه ا خالص رښتینی ګام پکار دی
افغاني هیلو ارمانو په خاطر
دغو نا خوالو ته فرجام پکار دی
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