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 د اوکراین باتور مشر والدیمیر زیلینسکي
 

 بیا پر مځکه باران اوري د اورونو
 مځکه رېږدي له هیبته د ټانکونو

 تزار سوځي ښارونه بیا له قهره د
 بیا اوتر لېوني ګرځي اولسونه

 نړیوال په رډو سترګو ورته ګوري
 پر اوکراین د سرو سکروټو باران اوري

 عدالت او قضاوت دیړوند په سترګو 
 پر مظلوم او بېدفاع وطن قیامت دی

 د باتور مشر وینا مي اورېدله
 رګونه غورځېدلهمي په وجود کي 

 ویل دغه مي مورچل دی دلته مرمه
 وروستی څاڅکی مي د وینو تویومه

 بمونو چي پر خاوره مي باران دی د
 چي پر مېنه مي غوبل دی د اورونو

 ن ژغورمهزه ال څوک یم چي له اوره ځا
 په پردي کور کي جنت به لټومه

 زه یمه قدرت ته رسولییې چي 
 زه به ولي تر هغو یم نازولی

 ولي نن نه وي ښاغلی به داسي پالر
 چي زیلینسکي غوندي زوی یې زېږولی

 خدایه کشکي یو رهبر خو مو لرالی
 چي په نوم یې تاریخونه ځلېدالی

 وای په بده ورځ کي مل د اولسونو
 زموږ د ناصور د پرهارونووای مرهم 

 نه چي خپل ښارونه سوځي په پردیو
 وروڼه وژني د پردیو په ګولیو

 غالمان یا د اورنګ یا د فرنګ وي
 برېتونه یې د ورور په وینو رنګ وياو 

 بل غمخور نه لرو خدایه تاته ژاړو
 غواړوخپل مېړه اولس ته خپل مېړونه 

 ټول وطن دي وای په خړو اوبو وړی
 زیلینسکي دي پر موږ وای پېرزو کړییو 

 موږ به څه کول زاړه افتخارونه
 د پنځو زرو کلونو تاریخونه

 خدایه کله به مو خپل خزان بهار سي
 نارنج ګل وي، انارګل وي شالمار سي

 خپل پاچا خپل مو وطن خپل مو لښکر وي
 خپل ُمال خپل مو آذان خپل مو منبر وي.
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