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سمیع الدین افغانی

مـن و تـــو یک بـرادریـــم
تا کی در خواب و بستریـم
دشمن محیل است و چاالک
چشم دوخـتـه بمال و خاک
ز دسـت قـاتـــالن امــــروز
کی در امـانـیـم شب و روز
بـیـن بر ما چه مـی گـــذرد
ز غــــــداران بــــې خـــرد
ایـن جاست بنیاد مــن و تـو
هـست و بــربـاد مــن و تـو
غفلت تا کی ،ذلـت تا کـی؟
شویم یکدست غربت تاکی؟
بـیــا انـدیـشــه کــن بـنـگــر
هستـیـم یک جان یک پیکـر
بـیــا اوالد ایــــن وطــــــن
هــم در کردار هـم در گفتن
دور از نـفـاق و دو رنگی
تنهـا یک بـار است زنـدگی

چرا در جـنـگ و محشریــم
کــر کشوریـم
بــه دور از فـ ِ
بس فریبکار بسی بــې باک
چـرا در خـواب غـفـلـتـیــم
این جـالدان جـنگ افـــروز
چـرا بـر ایـن نـیانـدیـشـیـــم
در آن مـرز و در آن سرحد
همه در جنگ و سنگـریـم
تـــــن و اوالد مــن و تــو
هـمـه در خـون و محشریم
محنت تا کی فرصت تاکی؟
مــا در جـهـان دربــدریـــم
تا کـی دوری از هــم دیگـر
هـمـه یک سان و برابـریــم
همه یک جان شـویـم و تــن
کــه هـم صـدا هـم نـظــریم
ز دل اخــالص و باهـمــی
اگـر بـر صلح بــه بـاوریــم
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شـویــم دور از صیاد و دام
ما در دنیـا خوشبخت تـریـم
هـمـه بـربــــاد کـنـد دایـــــم
همـه یک سان در خطـریـم

اگـر یک جـــا کـنـد ایـــــام
شـود حـاصل طلب و کـــام
اگـر دشــمــن شـود حـاکـــم
نکـنـد رحــــم ایـــن ظـالــم
بـیـا فـرصت غـنـیمت است
همین هاال که فرصت است
تا به کی جنگ درین کشور
هرخیل ورنگ درین کشور
شـویــم پـیــروز مـا آنزمان
همه یک مشت و با ایـمـان
کـه بــاز فــردا مـن و تـــو
دیــن و عـقـبـی من و تـــو
گویند هـر شـب دارد پایان

امروز در خون این ملت است

اگـر هــوشـیـار و عـاقـلـیــم
هرچوب و سنگ درین کشور

گویـنـد از جنگ مـتـنـفـریـم
که ما یکدست شویـم و جان
دشمـن را سرنگـون سازیـم
شــود دنـیــای مــــن و تــو
در آسـایـش بــه سـر بـریـم
رسـیده وخـت و آن زمـان

بسـازیــم کشور افـغـــــان
که بـه فــردا به بـاوریـم
پایان

یادونه:
که چیری ګران لوستونکی و غواړی چی د دی شاعر نوری لیکنی او سرودونو هم ولولی ،نو کوالی سی چی ،پر
انځور باندی د «کلیک» په اجرا کولو سره د لیکونکی مقالی د «آرشیف» فهرست ته ،الر ښودنه تر السه کړی!
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