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 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 یمه برخه اتیایوسلو 
 

 پردي وطن ته مهاجر شوم 
 پردي کورونه  وم ړجو  شوم، رټگـ دلته خ

 

 چا د محفل یاران را یاد کړل 
 څوک په لرې وطنونه  ،ما وېل څوک مړۀ دي

 

 وي  ه څله مساپرو سره 
 پردي کارونه   ،د وطن غم ،ادیکلي   د

 

 : دا هم د دې برخې له پا ه څو نوې لنډۍ 

 

 چپه شي  ېبه د ڼۍسپينه ما

 وطن غرونه  په کروزو مه وله زما د
 

 ېاحسان را باند لتانهېبد 

 نه یورو پوهو  ما د اللي په قدر ورو،
 

 ه ېـږر ېعمره مه ت  ۍ وانځد 
 ویلي دینه  ۍ د یار کليښیو   ته ما

 

 ي ېـږزما په مخ رغ اللی که 
 مه ځسرتوره به ور مړک  ېبه لر  ییکرټ

 

 پردي وطن ته مهاجر شوم 
 پردي کورونه  وم ړجو  شوم، رټگـ دلته خ

 

 یراغ  وکيډه هر هپ  ې درد م
 نه ی ویښراو انډیاونگـ ېم  ی روگـز  ینر

 

 خالي شي خپلوان کم شي  ب یج ېچ
 نه یخو پردي را خپلو ب یج  کډ پیسو  د
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 ليال ګڼکپه شوه ښارۍ شوه 
 د سپينې خولې په ځای مندتې راکوینه 

 

 د یارانې الرې اوږدې دي
 یاران له ما سره په لنډو الرو ځينه 

 

 ر اللي مې سر دیگـ په جوار
 په روپۍ مې خرڅوینه  ،په لک مې اخلي

 

 ي دې غږ رواوښتگـپه دیوال
 ړمه ـډه وډه کگـپه رکاتونو کې دې 

 

 ۍ کچکوله مات شې گد ملن
 رځوم تش دې راوړمه گـچې در په در دې 

 

 شوم  صخـال  ۍ ـاریستـا لـه  ې ده چ هښ
 کور ته راتلمه  ېسر ېگـ به ستر رگـ ـیماز  هر

 

 ږيېـ چې مې له سختې یار خبر 
 څه کړې وینه  ،ي څهگـپه ما به درد د زړ

 

 خبرېـږيچې له درد مې یار 
 ونه تاترین ته ولــېــږینه دما به در

 

 وي  ه څله مساپرو سره 
 پردي کارونه   ،د وطن غم ،ادیکلي   د

 

 چا د محفل یاران را یاد کړل 
 څوک په لرې وطنونه  ،ما وېل څوک مړۀ دي

 

 ړ د چا دی؟گـدا ميراثي ان
 ږي دیوالونه ـچې په کرار، کرار یې لوې

 

 خدایه  مړک ېد هڼپا مني د
 ینه ړته و  گنړگـبه کوم   باد را والوت ما که

 

 شوم غلطه  ې د گۍپه شمل
 خبره ومه  ه څله پکه سره  ې د زه
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