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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

  
           

۰۹/۱۱/۲۰۲۲                             عبدالغفور لېوال 
                                                        

 

 د تبعیدیانو سرود 
 
 

 نه! داسې نه ده، چې زموږ به نه یادیږي وطن 
درزیږي وطن دلته، سینه کې دی، د زړه غوندې   

 

 په خوب یې نه وینو، وطن نه لرې خوب چېرې دی؟ 
 د رڼو اوښکو د پردو تر شا ښکاریږي وطن 
 نه! دلته نه ژاړو، بس نه ژاړو د ده لپاره

 

 سترګو کې ډنډ والړ، خو نه رانه توییږي وطن 
 نه ژاړو، نه ژاړو او نه غواړو چې دا خپه شي 

 

دردیږي وطن دا مو ادې ده او په موږ باندې   
 موږ خپلې چیغې خښې کړي دي زخمي غاړو کې 

 دوښمن په چیغو خوشالیږي او نړیږي وطن 
 

 دوښمن به نه وي ال خندلي، دا ایمان دی زموږ 
 که موږ ورنه شو، بېرته موږ ته راستنیږي وطن 

 

 تورو پیریانو او یو سترګي دیو وطن الندې کړ 
 غلي شئ! غوږ ونیسئ! څرنګه ځګیرویږي وطن 

 

تبداد امیره! کوم ایوب به ژر تبعید کړې؟ د اس  
 په پېښور کې یې مزار ته ورخوریږي وطن 

 

 موږ آدمزاد یو، له جنته شړل شوي عشقه 
 زموږ په بېلتون کې د غنم غوندې چاودیږي وطن 

 

 د حوا مینه کې موږ دواړو کفاره ورکړله 
 موږ د دونیا په سفر وتي او کړیږي وطن 

 

کلیمیان یو له سپېڅلې خاورې موږ تبعید شوي   
ئدې غوندې له خدایه رارسیږي وطن د ما  

 

 موږ تبعید شوي یو، خو چا ویل؟ مات شوي نه یو 
 لکه مات هډ به بس په موږه کوشیریږي وطن 

 

 موږ تبعیدیان یو، خو کیسه له سره بیا پیل ده 
 په دې تیارې پسې به لمر غوندې راخیژي وطن 
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داسې فصل کوو موږ تبعیدیان یو او کیسه د   
 چې زموږ په هډ هډ به بیا بېرته ودانیږي وطن 

 

 ریښه اوبو کې ده، پرڅانګې غوټۍ ویني سپرلی 
 موږ به زړیږو، خو له سره به ځوانیږي وطن 
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