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 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 پنځوسمه برخهه  نهیوسلو
 

 وشه  ې زډ ې د ۍپه پاچاه
 دينه  ېناست  ې کور ک ۍ جنک ي ځوونښ د

 

 ږي ېـنن او سبا کال پوره ک
 رتلو الرې څارینه وچې ښونځی مې د 

 

 ه ړراو  ېاسناد د ېمدرس د

 نه ینه قبلو ريټ واکمن شو ماس مال
 

 د دې برخې له پاره دا لنډۍ غوره شوي دي: 
 

 ږيـ په چا مې سترګې نه خوږې
 بال دې واخلم په رښتيا نيمګړی یمه 

 

 د محبت باران دې وشي 
 زړونو یوسي نفرتونه   کرکجنوچې له 

 

 ه ړراو  ېاسناد د ېمدرس د

 نه ینه قبلو ريټ واکمن شو ماس مال
 

 وي  ېبله ورپس ېیوه د
 شينه  ېکوچيان آزاروي برباد د ېچ وکڅ

 

 م ړورنک ېپه پتاسو به ی 

 دینه  يړاللي سپين کورت راو  کوچي  ته ما
 

 کرلي نه  دي گلون ه  څما 

 مه ږ ـېمن درل  ،ته من هر سهار به تا  ېچ
 

 نه ده  هښ اريی ،اریکوچي  د
 نه ځيوي کله بل وطن ته  ېدل کله
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 ید ظلم حد پر تا تمام د

 نه یپر ما تمامي د ېس يک ۍوس ېب د
 

 يږ ـېدرنه صبر یگړز  ېنه م 

 نه ید ږـېپخپل وطن پر  ځور بهی غر ېم  نه
 

 پالره   ۍجين ېد نازول

 مه ی  ېنوکر د ېلور لر ېکلښدومره  ېچ
 

 ېشو ېراپس  هړچج ک ېد رهږې

 مه ی ېد یاځپه  ۍخوار که د لمس ېد موال
 

 ه ړراو  ېچج راپس ېد رهږې
 شومه  هټپ ې په کندو ک ېرېله و ېد زه

 

 دي ېپرت ېچج زلف ېمخ م  رپ
 السونه  يړمه شه د نامرد س   ېالند ور

 

 لمر زه لمرپرسته  ېجانان م
 دمه ې تاو ردهگ ېپس  رهگیماز  تر

 

 کاشکې دا ستا پۀ یارۍ مړ وای
 بيا دې تر نيمې ورځې پروت وای بې کفنه 

 

 قصده غاړه راکړهد چا له 
 زما په مخ کې تا نه یادووینه  بهبيا 

 

 وشه  ېزډ ېد لمنوېپه م 

 مه ی شپه ده منتظره ناسته  ېجمع د
 

 زخې وشه  ېو دگپه انن
 ست جلوې دې دړې وړې شينه یچې د ښا

 

 قدمـــونه  ړهک  هښ ېراپس
 نه یالر ورکو ويگنړ ېلمن امښما

 

 اوبه چې ډنډ شي نو خوسا شي 
 يار خپګان راځينه  په ډېره ناسته کې د 
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