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 ګران وطنه
 

 
 

 هره وليشته به دې ساتوپه ايمان
 ګران وطنه زموږخوږ افغانستان 

 
 دلته ټول پښتون ،تاجک که هزاره دي  

 د هرات دي د بادغيس که د لغمان
  

 هر قدم به دې د سرپه بيه ساتي
 چې په لر او بر کې ميشت دۍ ټول افغان

  
 افغانان دي  دا باتوره ، با عزته

 کړي پوره به دوخوتونوخپل ارمان
  

 ختميدو دید تور مخو زوړ سياست په 
 دوه مخۍ کې دوئ معلوم دي په جهان

  
 په کلو کلو يې وران زموږ وطن کړ
 اوس اګاه پدې مطلب دی هرانسان 

  
 نه په ايئن نه په صالح دي  نه په دين

 دوئ بد نوم لري تاريخ کې د جهان
  

 له دښمنه هيڅ اميد د رحم نشته
 رااوچت شئ ښه فرصت دی د زمان
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 ويو قوت شوچې راټول سره يو الس ا
 بی له شکه به نابود شي غليمان

 
  

 شمله ورو لوړ همته افغانانو 
 بيا يې ور کړ لو تاريخ ته امتحان

  
 پرون بيا په جګو غرونو کارنامې وې 

 شول تباه زموږد خاوری دښمنان
  

 ښه موقه ده دشملو اود وياړنو 
 په يو والي د وطن شئ نګهبان

  
 تهاوس حاضر مقابلې   افغانان دي

 شنډوي به دسايس په سپين ميدان
  

 د نجيبوپاکو زړونوانتقام دی
 شهيد دزړه وه دا ارمان  دقاسم

  
 دا رښتيا ده تاريخونه پرې ګواه دي

 چې پرديو دلته تل کړی تاوان
  

 اوس حاالتو افغانان سره يو کړي

 شي رسوا به نور لستوڼي کې ماران
  

 په يوه عزم او تکل شو  چې راټول
 ړ کړو ګران وطن جنت نشانبيابه جو

 
 

 


