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  سميع الدين افغانی
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  وطنی سپرلی سپرل
 

 موسم دسـرو ګلونـــو نو بھــــار مې را پــــه زړه  شي
 شي  لــــدار مې را په زړه شيبې خــواږه وختـــونه د د

 
 کال ھر لور خپرې ویــن او ښـې ٻې دحســشعــــلې چ

 ين رخسارمې راپه زړه شيـاقي اوسپـــکلې ســـھغه ښ
 

 ې وه پرديس نن ھا خيــــالونه مې کوربه ديــرون چـپ
 نګرھارمې راپه زړه شيـونه  نــه ښايسته باغــايستښــ

 
 ر لوري ورته دروميـھې د ــالص چـپه مــــينه او اخ

 کلی مزار مې را په زړه شيـــډه دســــخي جان ښــجن
 

 ډي او د ميلو په جــــم او جوش کېـــــندھار کلي بانـــق
 ار مې را په زړه شيـونه د انــــګورو ، ســــره انــباغ

 
 ارتونهــه دي رسيــــدلــــي زيــغزنــــي کې ھــــم پرات

 خار مې راپه زړه شيـــــخ او افتن تاريـــوږ وطـــد خ
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 يا يوھسک غروردیــــګه غاړه د اســـير پــــه جـــپام

 ر لمنې سرې شي الله زار مې را په زړه شيـــسپن غ
 

 ید ېپسرل ېپوھــــ د  ږزمــــو وطـــن د ھـم ءـماعلــ
 ې عالم پوه خواجه انصارمې را په زړه شېــــھرات ک

 
 مو په تــــپو کېــتو او د للـــو دښبادغيــــس پـــه وچـــ

 وی ځنګلونه پسته زار مې راپه زړه شيـوی لــه لــھغ
 
 

 ګ کېــنـــې پــــه دره د اليشــبانــــډي ھــــا کال ګــــان
 ھار مې را په زړه شيـله ګلبـواخ جراب  راـګاب ، نـت

 
 ر ښکلی طبيعت شي په سپرلي کېــو ھم ډيــمان مــلغ
 ې را په زړه شيــر زائي او الــينګار مــ عمتهــايســښ
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 سپرلی سپرلی وطن 
Spring homeland 

 
 موسم دســرو ګلونـــو نو بھــــار مې را پــــه زړه  شي

I  remember of the season of spring and the red roses in it  
 شيبې خــواږه وختـــونه د د لــــدار مې را په زړه شي

I rembers the nice times and moments i spend with my love 
 

  ویې ھر لور خپر ـکال دحسن او ٻې ې  چـېشعــــل
When her beauty and  attraction was focusing everywhere 

 اپه زړه شيھغه ښکلې ساقي اوسپين رخسارمې ر
I remember about that close companion and her beauty 
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 پرون چې وه پرديس نن ھا خيــــالونه مې کوربه دي
The dreams which were absent yesterday are present today 

 ايسته ښايسته باغونه  ننګرھارمې راپه زړه شيښ
I remember the beautiful gardens on Nangarhar(Province) 

 
 په مــــينه او اخالص چې د ھر لوري ورته درومي

With the love and sincerety are coming from everywhere  
 جنډه دســــخي جان ښکلی مزار مې را په زړه شي

I remember the Mazaar name plates ceremony 
 

 قندھار کلي بانډي او د ميلو په جــــم او جوش کې
In the Kandahaar’s village gatherings and crowds   

 باغونه د انــــګورو ، ســــره انار مې را په زړه شي
I remember the gardens ,vineyards and granites 

 
 غزنــــي کې ھــــم پراته دي رسيــــدلــــي زيارتونه

In the Ghazni (Province) are also holy places  
 يــــخ او افتخار مې راپه زړه شيد خوږ وطن تار

I remember my sweet homeland honourable history 
 

 پامير پــــه جګه غاړه د اسيا يوھسک غروردی
Pameer’s peak is like a highneck of honour for asia  

 سپن غر لمنې سرې شي الله زار مې را په زړه شي
 I remember when the Slopes of Speen Ghar(Famous mountain) is 

filled with red Tulips 
 

 علــــما ھـم د وطـــن زمــــوږ  د پوھــــې پسرلې دی
The scientists(wise)  are like the spring of our homeland. 

 ھرات کې عالم پوه خواجه انصارمې را په زړه شې
I remember the wise of Khuaja Ansaar in Hiraat(Province) 

 
 بادغيــــس پـــه وچـــو دښتو او د للمو په تــــپو کې

Badghees(province) with its dry deserts and plants of natural 
agriculture 

 ھغه لوی لوی ځنګلونه پسته زار مې راپه زړه شي
I remember the big Jungles of Pastatio 

 
 ره د اليشنګ کېبانــــډي ھــــا کال ګــــانې پــــه د

The villages and castles in the valley of Alishang(Province) 
 تګاب ، نجراب  راواخله ګلبھار مې را په زړه شي

I remember the Tagab, Najrab and Gulbahar (Places names)  
 

 لغمان مو ھم ډير ښکلی طبيعت شي په سپرلي کې
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Laghman(Province) give very nice view in the spring  
 ايسته عمر زائي او الــينګار مې را په زړه شيښ

I remember the nice umerzai(part of Laghman) in Alingaar 
--------------------------------------------------- 

 

 سميع الدين افغاني
Samiuddin Afghani 

 
 

 
 
 

  


