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 وطن د آزادۍ د سلمی کلیزی په ویاړ

 د آزادۍ پریښتې!
 

 د آزادۍ پریښتې، که بیا راتلی زمونږ وطن ته کله!
 قهرو غضـب سره به نه راځی، په مینه راشه

 هسی خو نه راځی له مونږ، زمونږ سرونه غواړی
 ونه غواړیـډژوند غواړی ه له مونږه وینه غواړی،

 کرکې نفرت سره به نه راځی، په مینه راشهنوکه راځی! 
 په مینه راشه ،د بل کوم نوی شرارت سره به نه راځی

==== 
 نشیچی سره، بیا دی وطن ته راتوروشپود تور څادراو 

 نشیچی لوګو سره، بیا دی وطن ته را دد تور ټوپک او
 شـهرا هکه بیا راتلی د بربادۍ سره به نه راځی، آباد

 شـهرا هره او ښادـاب سـکت ره،ـم سـزما بچو ته د قل
==== 

 که بیا راتلی! نو مونږ ته جنګ او شهادت مه راوړه
 لکه د نن په څیر نفرت، ویره، غربت مه راوړه
 مونږ ته له ځانه سره سوله راوړه، مینه راوړه
 یوه دوره خو د ژوندون، لږه حســینه راوړه!

==== 
 زده کړهمونږ ته یو بل سره دوستي او اشنائیي را 

 مونږ ته د ژوند د ښکال ګانو موســیقې را زده کړه
 مونږ ته را زده کړه محبت، یو انســانی محــبت
 په ښـکلې ځـمګه، الــهی او اســــمانی محــبت

==== 
 ازادۍ راشــه، مونــږ ته الره د ژونــدون پرانــزه

 راته  ور د پیوستون پرانزهاو  ،زده کړه وروری
 مه راښــایه ی، د مـرګـونو څــیر مونږ ته بی وخته

 ـپو نه جـوړی نـوری، تیـاری مه را ښــایهد تورو ش
==== 

 مونږ ډیر اوږده کلونه ، ستا په نامه اور کی تیرکړل
 تیر مونږ د میلمه په څیر،وختونه په خپل کور کی کړل

 مونږ په خپـل کلی کی، پردیـو په ګـولیـو و ویشـتو
 خو په هجرت کی، په څپلیـو و ویشتو رګولۍ خو خیـ

==== 
 زمونږ تاریخ د زور ورو ، د حمـلو نه جوړ دی
 زمونږ آسمان هم، د باروتـو د لـوګـو نه جوړ دی

 ا غــواړوـږه رڼـنو آزادۍ! که بیــا راځـی، مون
 مونږ خپله خاوره، خپل خواړه اوبه، هوا غواړو.
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