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 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 اویایمه برخه  هت ایوسلو 
 

 ښېرې مې درته وکړې دومره 
 که پنځه ورځې واک لرې څلور به شینه 

 

 ظالمې ټول ځان مې خوږېـږي
 پالر دې کوڅه کې په بېلچو وهلی یمه 

 

 راښکاره شوې د مني نښې  
 خپل رنگ مې پاڼو کې څوځایه ولیدنه 

 
راټولې شوې دي او تاسو درنو لوستونکو  د نویو لنډۍ د ثبتولو په لړ کې، د دې برخې لپاره دا لنډۍ 

 : وړاندې کېږي ته  

 

 په پاچاهۍ دې ډزې وشه 
 د ښوونځي جنکۍ کور کې ناستې دینه 

 

 لونه گـړ ـپنځه مې ورونه، زې
 لونه گـکنٙډو یې مه کړې د یوې باغچې 

 

 ښېرې مې درته وکړې دومره 
 که پنځه ورځې واک لرې څلور به شینه 

 

 دي په کې پرېمانچې زمرود  
 زه په هغه وطن کې لوږې تېرومه 

 

 د بېلتانه کیسې شروع شوې
 ما د اللي السونه کلک نیولې دینه 

 

 تر لمر لوېدو پورې رانغلې 
 الرې څارمه زه کم نصیبه به تر څو 
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 ظالمې ټول ځان مې خوږېـږي
 پالر دې کوڅه کې په بېلچو وهلی یمه 

 

 خال مې د کونډې پر مخ ولید
 پېغلې له ښایي چې پنځۀ کېـږدي خالونه 

 

 ږيـ د غاښ نښان دې نه ورکې
 ومه ـټـپه غم ښادۍ کې مخ له خلکو پ

 

 پنجابه بخت دې زورور دی 
 قربانوینه ورونه زما دي سر له تا 

 

 پاچا که مړ شي، څه به وشي 
 کوالل دې نه مري جینکۍ به خوارې شینه 

 

 د صراط پُل به ورته نیسم 
 وطن دوښمن به ترینه الندې غورځومه 

 

 ټول خپل پردي تپوس ته راغلل
 هغه رانغی چې یې زه له غمه مرمه 

 

 د مني نښې راښکاره شوې 
 خپل رنگ مې پاڼو کې څوځایه ولیدنه 

 

 مسافري خو یوه میاشت وي
 تا په پردي وطن خېمې وهلي دینه 

 

 کاشکې هغه وختونه بیا وای
 چې ته بادشاه وای زه وزیره ګرځیدمه 

 

 تا وشه   روکړل پ ې پرما د
 چې په کڼو غوږو دې واورم فریادونه 

 

 یوطن راغ ر ام پ ښبیا تور ما
 تیارې هرڅه غرقوینه جانانه څه شوې 

 

 وکړم ړه به ـ هندوستانی مې
 د پښتنو په خاوره دوه ځل کونډه شومه 
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