
                                                 اولس               
                                                              دریدای  نشي   د اولس  مخی  ته  څوک  
ټینګیدای نشی                                                                                        د سیالب  په مخ سست بند

                                                                             د اولس  د خلکو  زور د  خدای  زور  دی 
                                                                                       کور دی زمرو  په هر لویشت ددی وطن د

                                                                      د لته  هر یو   یرغلګر   سر خپل   خوړلی 

                                                      یا   په   تیښته   له  دی  ملکه   زر   وتلی 

                                                  د ا   وطن    د  یرغلګرو   قبرستا ن   دی 

                                                                    ډیر با تور  اوزړه ور  یی  شاه ځلمیان دی 

                                     لیم  ته افغا ن  سر نه  دی  ټیت کړیهیڅ غ

                                                                                 د جګړی  میدان  ته هیڅ  نه دی څټ کړی

                         ***                                                                               

اوس چی سوځی دا وطن  په سرو لمبو کی                                                           

                                                                  یا   نفا ق   چی    ولوید لی    پرګنو   کی  

                                                                     هره   ورځ   پکی  بمونه یا   چی   چوی   

 نړیږی   تعمیرونه                                                                     ورځ    هره  چی   یا

                                                                                      یا  په  ښځو  چی  تیزاب هر وخت پاشیږی

                                                                                             یا چی  مور د خپل  ځوی  په  ویر ژړیږی 

                             یا  چی   ډلی   ډلی  خلک  بی ځایه  کیږی 

                                                                           یا  چی  ښځی  د میړو  په  الس   سوځیږی

                                                            د دی  ټولو  بد مرغی  عا مل   اشرار  دی 

                                                                              لو  خلکو  دا  اقرار  دی اوس د افغا ن  د ټو

                            ***                                                                  

                                                                                                                           ا فغا نا ن   اوس  د ښمنا ن   خپل  پیژند لی

هغو   ټول   چی  په    کعبه   قسم   خوړلی                                                      



                                                                   هغه ډ لی  چی  د  نور  په  مټ  حا کم  دی               

                                                                                                ها   زورواکی   پر  چوکیو   چی  قایم  دی 

                                                             ن دیا جها   او   ساالر   ټوپک   ټول   هغه

                                                                      د    پنجا ب   د    حا کما نو     جا سوسا ن 

                                                                            ټولوله    عشر   چی   پوری     پرون    ها

                                                                                                                                 پر  کابل   چی    مزایل   هر  وخت  ویشتله 

                                                                                                               ها     چی    ُپل    او     ُپلچکونه    ورانول 

                                                                                        ها   د  اسالم   تر نوم    چی   خلک  غولول 

                            ***                                                                                      

    وطندارو   سره   ټول   شی  څنګ  په څنګ                                                                                        

ګ                                                                نور درن  مکوی   بس دی  تیریږی  وخت

                                                                   خپل   وطن  له  دی  خاینو  زر کړی خالص 

                                                                              اخالص  په ورکړی    الس  سره   بل  د  یو

                                                    د ا مفسد  واکداران  ټول   زر  نسکور  کړی 

               دالهور د  جا سوسا نو   په   کور  اور  کړی                                              

هر سارق او هر غاصب ځوړند  په  دار کړی                                                                

                                                           وخت   تیریږی   عزیزانو   زر   تلوار  کړی  

                                                                                                                           کړی د  بی وزلو   او  خوارانو  زړونه  ښا د  

                                                                                                                             تر تله  یا د   کړی «  مل»مشوره   د  داکتر   

                            ***                                                                  

                                                                                                   

«                                                                                                  مل»پوهندوی دوکتور سیدحسام                       

                     ۱۱۲۲-۲۱-۲۱کریفلد جرمنی                               


