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 د نعمت روان په یاد
 

 
 

 څه په بم څه په زندان مري ،څه په توره
 څه حال دی هره ورځې چې افغان مريدا 

 يپه ژوند ارام حاصل ش کوم ضمیر ته به
 مري چې ځوانان کباب شوي بمونو په
 ېندې بورې، خویندې بوري، ښځې کونډیم

 مري ه پورته مو زلمیانله قدد شمشاد 
 نیم نفوسه زیات شویتیمانو شمېر تر 

 ان مريپه دا حال که څوک وجدان لري، وجد
 د معیوبو احصایه به څوک رقم کړي
 په سلګونو هره ورځې معیوبان مري
 د انسان په انسانیت د سړي شک شي

 چې روږدیان مريد ښارونو پلونو الندې 
 د چرګ چرګوړي زغمل ګران دیحالله 

 څونه ګرانه ده چې مخ کې دې انسان مري
 جګړې هسې رنګ ناورین په وطن راوست

 ښان مرينام ونچې نږدې ده زموږ ټول 
 په تاریخ او په فرهنګ زلزله ګډه

 زمان مرياینده مو هم ،تېر مو څه چې حال
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 د بامیانو د معبد پوښتنه وکړۍ
 که نه دا ځل د معبد پرځای بامیان مري

 ېدلیسکاشکې نه وای، دغه وخت ته ر
 د ګېدړو په الس چیرې چې زمریان مري

 وغ وۍ چې نعمت یې له منځ یووړدر دښمن
 نه نعمت، نه د هغه روح او روان مري

 اروا يې ښاده او ياد يې تلپاتې!
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