دغربت چیغه
د وطن نري شما ل نور په مخ مي نه لګیږي
دحسرت اوښکی مي ځکه له دوه سترګو نه دریږی
په سینه کی مي د هیلو غوټي ونه څپړید ل
نه د ښه ژوند درشل ته ځما الس ورسید ل
د وطن د آ با دي هیلي نه مي شو تر سره
څو اشرارو جاهلو کړل وطن زیر وزبره
مذهبی اسالمی ټیکه دارانو
څو ا حمقو
کرغیړنو د ښمنا نو
د وطن د پرګنو
دا د« ضیا» اود« نواز» کاسه لیسو ګوډاګیا نو
دا بی علم او نا پوه بی فرهنګه سا رقا نو
له کابله کنډوالی خپل مینځی جګړو کی جوړکړل
څه په غال اوچپاول وږی خیټی خپل موړ کړل
افغا نا ن ټول برباد له وطنه فراری شول
څوک په کوزڅوک په بر ګرفتا ر په خواری شول
ځوی بی پالر پالربی خوی په غمونوکی ککړشول
ډ لی ډ لی یتیما ن سر سرتور لوڅ او لغړ شول
ورور ولی او محبت په کینه ټول بدل شو
هر نا پوه اوجاهل له یو سره ټول اتل شو
مجبوریت وه له وطنه ډیر بی وخته فراری شم
په غربت کی سرګردان په خواری اوغریبی شم
***
هر ستونزه او زحمت چي راځي پر افغا نا نو
په زړه اور مي شي بل ځم په یاد دخپل دوستا نو
دوطن لوړ او ژوری تر تر تله می یاد یږی
د غربت هره شیبه پرما ډ یر سخته تیریږي
افغا نا ن چی ډ لی ډ لی د د ښمن په ډ ز مړ کیږی
د لته ځما د زړه په تل کی دا نتقام اور بلیږی
وسه هیڅ مي نه رسیږی له دی درده بیما ریم

په چُرتونو کی ککړ ځا ن سره تل په ګفتار یم
د بابا وطن مي یاد شي چي خا پوړی مي پی کړی
یا چي آب ودانه تل د هغی می خوړلی
یاهغه ځای کی چي مي موردغیرت لوست راکړی
یا چي پالر مي په توره آزادی خپل ګټلی
هغه ځای کی چي انګریز ګونډه شوی دری واره
یا چي ټول یرغلګر تښتید لی په کوکاره
په تا ریخ کی لیکلی څوک انکا ر کوالی نشي
هیڅ پردی دافغان برخه لیک ټا کلی نشي
ترهغه چي یوافغان وی دا وطن افغانستان وی
د پردیو اوسید ل دلته چور غیر امکا ن وی
دا وطن د ځمریا ن دی ګید ړان اوسیدی نشي
د با زانو په ځا له ټپسا ن کینا ستی نشي
***
دا دبل په مټ زورواکی نن سبا به را نسکورشي
پرګنورا پاریدلی دوی به زر له واک په زور شي
دوی له خلک نه جدا دی په بد کړو باندی لګیا دی
وتی نشی د باندی پټ له خلکو په خفا دی
دا ناروغ ډلي ټپلی د ظلمت ټول قا صد ا ن
له یوسره ټول سا رق بد عمل او غا صبا ن
دوی نه افغان نه مسلما ن دي د پردیونوکران دي
سپین جامه یي په تن له یو سره شیطا نا ن دي
دوی تر شا لمونځ کول له یوسره روا نه دی
پنجا بی مالیان دی د دوی زړونه صفا نه دي
ا فغا نی خورو ورو ټول را پاڅی په قوت شي
ځانځانی یوخواته پریږدی ټول یوموټی په همت شی
وخت تیریږی بیړه وکړی محکمی ته دوی حاضرکړی
په شرعی قوانینو فیصلی پری صا در کړی
دا الس پوڅی بی غیرت جها دی قومندانان

دا د افغان د ګڼ اولس ټول بی رحمه قا تالن
حقانی – هیبت هللا د پنجا ب بی غیرته مزدوران
د پیسو ا ود کلدار وږی تږی غالما ن
جها دی مال طا لب له یو سره ټول ا شرار
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