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 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 

 

 اویایمه برخه شپـږیوسلو 
 

 يه ښکارېـږو ښکوطن په خل
 نه یو ې ته ورته کنډوال ،نه وي  کچې خل

 

 په بل وطن مې سبب جوړ کړې
 له خپل شیرین وطن نه وینې قی کومه 

 

 مې زړه نه ځي پردي وطن ته  
 نصیب روان دی زه بندي ورسره ځمه 

 
 د لنډیو د دې برخې لپاره دا نوې لنډۍ غوره شوې دي: 

 
 تماشې خلک مې ډېر ديد 

 دینه  ورک له ُملکهد تسلۍ خلک مې 
 

 مستې  مینې   ېدو ي الل  رپ
 که شولې بنې کور به سره لوخړه کړېنه 

 

 پیدا یې مور کړي، لوی یې خور کړي 
 ه ـنـان کویـټـراچۍ سیــزې د کــــې مـــــا پــــیــب

 

 رځي گـکه په ژړا اللی را
 یاه به زرغونه په اوښکو کړمه گ وچه 

 

 يه ښکارېـږو ښکوطن په خل
 نه یو ې ته ورته کنډوال ،نه وي  کچې خل

 

 پردي وطن ته مې زړه نه ځي 
 نصیب روان دی زه بندي ورسره ځمه 
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 تر لمر لوېدو پورې رانغلې 
 نصیبه به تر څو الرې څارمه زه کم 

 

 خلک پیزوان خونړی بولی 
 تا په نتکۍ د کال برج ونړاونه 

 

 غرونه اوبه کړل  گ اندېښنو دن
 ته وي، په پښو والړه یمه  سالم دې ما 

 

 زما قسمت د سالنګ غر دی
 نه یـما واوري ورو پر نورو لمر دی، پر 
 

 ړو کړېـوړې یې په مې ـ  وړې
 برکتونه څنګه یې ورک کړل د دنیا  

 

 بیا د سهار بانگونه وشول 
 ژونده اوږو ته مې را خېژه چې دې وړمه 

 

 یه گد سریندې وچه لر
 غږ دې نری دی پرې کوي د وړکیو زړونه 

 

 ما ته به بل اللی خدای راکړي
 نه به مخ در واړومه  ، یاد کړم  ېنه به د

 

 په بل وطن مې سبب جوړ کړې
 له خپل شیرین وطن نه وینې قی کومه 

 

 وره گاللیه مخکې شه الر 
 ې دینه گزما لیدلې الرې ټولې ړن

 

 لیوني سپي رانه چاپـېـر دي
 غټو ګوري، موږ ترې خورینه  ـ دنیا په غټو 

 

 کور که د غره پر سر کې جوړ کړ 
 چې غل له خپله کوره وي، تاال به شینه 

 

 د بېلتانه اول ماښام دی 
 د درد گولۍ ورته په لپو، لپو خورمه 

 

 قربان اواز دې ټیټ کړهد یا  
 رباب دې مات شه په لمانځه والړه یمه 
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