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 !ای غنی اشرف غنیه

 

 
 

 څراغونه په تیارو کې تا بل کړي
 ږيـمعلومیستا همت نه 

 یې بیا را ته سمسور کړې ېچ
 باغونه هراته بیا شي شن

 کڼډوالونه ووران ودغ
 

***** 
 دغه وچه خاوره ګورم

 را ته تور شو ، بیدیا شو ېچ
 په خاوره سپور شو ندښم هر

 لکه ګور شو ډک له اور شو
 

***** 
 ! ای غنی اشرف غنیه
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 ږيـستا همت نه معلومی
 یې بیا را ته سمسور کړې ېچ

 دغه خاوره  دغه ځاله
 هم به پالر شي هم به مور شي

 هم مې خورشي هم مې ورورشي
 ژوندون بیا راته سمسور شي

 بیا به روغ شي  بیا به کور شي
 

***** 
 نه دې جار شم يوګړ هر

 ؟  د دښمنو نه دې عار شم
 یښتیا افغانان دوی ديرپه 
 ځالند فکرونه تاد  ېچ

 چې د تا لوړ همتونه
 په رڼو سترگو یې گوري
 دغې الر کې خطرې دي

 تا سره  مل دياما بیا  
 

***** 
 څوک چې یې ضمیر کېهغه 

 شرف نشته،  رڼا نشته
 د تیارو په دریاب ډوب دي

 د دښمنو په چل ول کې
 او ډالرو په هډوکو

 ایمان نشته غاښ تمبه دي
 شوي په چړچو ديخت  وبـ او

 غیرت نه را وتلي د
 

***** 
 شهیدان ورته آواز کا

 !پردیو مزدورانو د
 زموږ وینوته نظر شئ

 په وینو سور دیدا وطن 
 کورمو نشته  ګور مو نشته

 !خدای لورې ته  نظر شئ د
 

***** 
 د دغو په چل و ول کې

 دا کورګئ شو دړې وړې
 په دې بی رنګه بیدیا کې

 یو سوچه ګالب وتلئ
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 هم غنی دئ هم اشرف دئ
 ېوړهوسایي موږ ته را

 ختمهد جګړو دوره  شي  
 ځوانان بیرته  را روان کړي

 آبادي  خواته اذان کړي
 دا وطن بیرته ودان کړي

 

***** 
 د یو سمسور او ودان افغانستان پر لور!
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