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 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 اویایمه برخه  نههیوسلو
 

 د کلي ټولې حجرې تشې 
 ژڼي په شلو هېوادو اوښتي دینه 

 

 ى را جوړ که ازما په ژوند دې خد
 زخمي وطنه تل دعا درته کومه 

 

 نورې د هیچا کډې نه ځي 
 ې ښکته پورته وړینه یدا یو پښتون دی چې  

 

 ته د پردي کلي سړی یې 
 ما ته په خپل کلي کې مه لړه اورونه 

 
 دوستانو ته وړاندې شي: د لنډیو په دې برخه کې دا لنډۍ درنو 

 
 د جدایۍ ورځې دې شمارم 

 ټول تاریخونه مې په زړه لیکلي دینه 
 

 که په ژړا جانان موندای شوای
 زوی د لسو کالو ونه مشر  مې اوس به  

 

 که دې شرابو ته زړۀ کېـږي
 زما پر غومبوري خولې ډنډ والړې دینه 

 

 یله نه کړم چې الړېگ له تا 
 ما د ازل برخې پخوا بایللې دینه 

 

 ناوخته مه گـرځه کوڅو کې 
 سپي به دې وخوري مسافر به دې گـڼـیـنه 

 

 ږي ـ خلک په کرکو نه شرمې
 ومه ـټ ـزه به د مینې کیسې ولې پ
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 ى را جوړ که ازما په ژوند دې خد
 زخمي وطنه تل دعا درته کومه 

 

 کمر دی خامو گـزړۀ مې د ش
 نړوینه یې ورو، ورو   غمونه راغلل په

 

 څوک خبر وي ه زړۀ ن له د چا 
 د تشې خولې خندا خو هر سړی کوینه 

 

 ستا بیلتانه خوب رانه وړی 
 لپو خورمه  ، ولۍ په لپوگـځکه د خوب 

 

 تېښته وکړه ما له نصیبه 
 نصیب زما د الرې مل ما سره ځینه 

 

 کلي خان کړي  خدای به مې بیا د
 رځاونه گـۍ کچکول مې ډېر و گـملن د

 

 نورې د هیچا کډې نه ځي 
 ې ښکته پورته وړینه یدا یو پښتون دی چې  

 

 ورم گـته  و ستا د وطن الر
 ملکه هیڅوک نه راځینه   لهجانانه ستا 

 

 ته د پردي کلي سړی یې 
 په خپل کلي کې مه لړه اورونه ما ته  

 

 ړه وکړئ ـپه جنازه مې بی
 نان هسې نه راځینه اخلک په تکلیف دي ج
 

 اوس یې وایم ، اول مې نۀ وې
 پۀ زړه مې تورې وینې ډنډ دي مړ به شمه 

 

 د کلي ټولې حجرې تشې 
 ژڼي په شلو هېوادو اوښتي دینه 

 

 ږې ـړه پرېـپه ما به کړی مې
 بدلې وي مینه ې گـبیا به دې دا ستر

 

 د تسلۍ را سره څوک دي 
 ی دی بله زۀ ورناسته یمه گدېوال وی
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