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  جهان هردو سرور شگاِهيپ به

  انيب و عرض قدرِتی ن گل برگ از قلمی ن     هردوجهان سروِر وآستـــــــاِن کجا مــــن
  خانمانی ب و آواره شــــــده افغان ـــِتـــملــ     رانغمبيپ خاتـــــِمی ا شمـــا قربان به جان

  جاهالن وظلِم ازجبر شــــــد رانهيو مــا ُملـک
  وارهان بتيمص نيز را وزن مرد شفاعت از

  م آمد زار وباحالـــــِت ـــــچارهيوب عـــاجز     آمدم طلبگار دربـــــــارت به اهللا ارسولي
  م آمد ابرار شاِهی ا حضـــــور درادبــــگاِه     م مارآمديــوبـ ورنجـــور وآواره مفـــلس

  جاهالن وظلِم جبر شداز رانهيمـــــــاو ملـــک
  وارهان بتيمص نيز را وزن مرد شفاعت از

  ميداشتی وکاله وِکـــرچی افغـــان رِتيغــــ     ميداشتی وپادشـــاه ونشان نـام سلطنت،
  ميداشتی وپــناه وپشــــــت وعزت آبــــرو     ميشتدای وسپــاه وفوج افسر وسر افسر

  جاهالن وظلِم جبر شداز رانهيو مـــــا ملــک
  وارهان بتيمص نيز را وزن مرد ازشفاعت

  تيوامن بود وصــــــــلح بود وآبـــــاد خرم     مملکت وغرِب وشرق جنوب وهم شمال هم
  وسلطنت اهوج ـزماعــــــ ازکِف آخر رفت     تيوُحر وافتخار بــــــــــود استقالل جشـــن

  جاهالن وظلِم ازجبر شد رانهيو مــــا ملـــِک
  وارهان بتيمص نيز را وزن مرد ازشفاعت

  ورفت کرد طانيکارش پرچم وگاه خلق گاه     ورفت کرد شانيپر مــــارا تيجمهور ۀنغـمه
  ورفت کرد رانيو ران،يوو دآم داهجم هـم     ورفت کرد راوانــف ظلِم هيسـ شيرو ه،يروس

  جاهالن وظلِم ازجبر شد رانهيمــــــاو ملـــک
  وارهان بتيمص نيز را وزن مرد ازشفاعت

  ايری رو از سنت ـربـ کنندی می پـــافشار     ومسا صبح کنندی م اجبو وترک فرض ترک
  ما واستقبال وحال ــامــــ ــوالـراحـبــی وا     دامال و مال اــ يمجاهـــــد بــــاشد نيچن رگـــــ

  جاهالن وظلِم ازجبر شد ـــــرانهيو مـــا ملک
  وارهان بتيمص نيز را وزن مرد شفاعت از

  کشدی م داران روزه خودی ول رديگی م روزه     کشدی م مسلمان را مسلمان اهللا رســـول ـــاي
  کشدی م افغان که افغان مــــا احواِل بـــری وا     کشدی م وآسان مفت مجاهـــد را مجاهــد ــاي
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  جاهالن وظلِم جبر از شد رانهيو مـــــا ملــک
  وارهان بتيمص نيز را وزن مرد شفاعت از

  کنندی م نظارت را مردم ـمالـاعـ وشب روز     کنندی م طهارتی دعـــــــوا عــــامی مال در
  کنندی م راتجارت نييوهرو اکيوتـــر چرس     کنندی م وشرارت ظلم رونديم خلوت به چون

  جاهالن وظلِم جبر از شد ـــــرانهيو ما ملــک
  وارهان بتيمص نيز را وزن مرد شفاعت از

  کنندی م واسارت ديقــــ را چارهيب و وهيـبــــ     کنندی م وحقارت وکوب لـــت را دانيمــوسپ
  کنندی م امارت شوِق مــــا نــــيد طـــالــــباِن    کنندی م وغارت قتلی جنوب تـــای شـــمال از

  جاهالنِ وظلم جبر از شد رانهيو ما ملــــــک
 وارهان بتيمص نيز را وزن مرد ازشفاعت

  کنندی م ترحم فکِر از ــافلـــــغ را طــالبان     کنندی ــم تـــــقدم ـاــمـــــ گانيهمسا دمـــبدم
  کنندی م ترنم وهـــم کنندی م سمـــــتب ــــمهــ     کنندی م ماتبسم لکــــمی های خـــــراب بـــر

  جاهالن وظلِم جبر شداز رانهيو مــــــا ملــک
  وارهان بتيمص نيز را وزن مرد شفاعت از

  ايانب ــــــِنيوبهــتر مستضعفان ِیهـــــــاد     وُدعا عرض مرجِعی ا شوم قربانت به من
  ايتوت چون من چشمان ۀسرم راهت خاک     وسخا ـودــجـــــ ومنبِع نيلم للــــعا رحمت

  جاهالن وظلِم جبر از شد رانهيو مــــا ملـــک
  وارهان بتيمص نيز را وزن مرد شفاعت از

  ديرس نيوغمگ آواره ملِت حـــاِل عــرض     ديرس نيمسک "ناظِم" برآستانت حــق ـرشک
  ديرس نيازآم اديفـــر ُدعا هنگام بـــه تــــا     ديرس نياس يۀسوره ِیصدا من بگوش چون

  جاهالن وظلِم جبر از شــد رانهيو مــــــا ملِک
  وارهان بتيمص نيز را وزن مرد شفاعت از

 
 


