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 ن اـمـغـل نـیـش
 

 
 ---۱--- 

 
 م نش   لیدلی لمبه  دې ي ږ و یو   په شولو  د 

 ه لغمان ښکلی خاطرو  د  ماشومتوب  د  زما
 

 ي رس  اسمانه اووم  تر  پورته  د  لمبې ننګ  د 
 ه افغانستان  ګران  غوندې  پوړني   سر د  مور د 

 
 ---۲--- 

 
 ی لرل مې  وزرې شوی  الوتلی  کاشکې چې
 یاورېدل ورورو  غوندې   پرخې د  مزه مزه

 
 ه مش زخمي  کله  د  غوټۍ  تنکۍ  دا څانګې  دا

 ی رسېدل وخت   هر  د  ته   وچکالېیو  مرګونو

 
 ---۳--- 

 
 هد  پرېماني  هرڅه  د  یمه نه   وږی چې  منم 

 هد  ارزاني  همغو   د  درګرځي  څه  چې  زړه  په
 

 ي و  نه  پکې   چې  وجود   ستا وطنه   ګرانه  زما
 ه د  ګراني  ډېره  ښه دلیدو تا  د  مې  کې  زړه  په
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 ---۴ --- 
 

 ي ش نه   پرزو ځان   پخپل مې  ګلونه  وطن   دې د 
 ي ځ سوه  کې  اور  په   ګلشن ګالب  ګالب  مې  ولې  چې

 
 ، وایم  داسې  ته  للا  کې  دوعاو  لپو لپو  په

 ي ځ سوه  کې اور په وطن   غوندې   جنت  مې به ترڅو 

 
 ---۵--- 

 
 ې م  وطن  غوندې  جانان  او  مې  وطن  غوندې   کشمیر
 ې م وطن  غوندې ځان   د  او مې وطن  غوندې  ختن 

 
 ي و  محل  تاج   ښکلی ډېر به   ته  جهان  نور چې  منم 
 ن وط  غوندې پغمان  دی  راکړی خداې ته   ما خو

 
 ---۶--- 

 
 ي کړ  سم خداې  د  ښېراوو  په شول  نه   سم که  دوعاوو په

 ي وش  توپان  دې  هغو په  وطنه   ځي  سوه  ات  چې
 

 ې ورپات  يد  ته   للا  خو  بېوسه   و  ا  بېوځله
 ي وش  باران   سکروټو دې  سرکشو  رنګه  دا په

 
 ---۷--- 

 
 ه بدخشان تر  پامیر   د  هراته   له واخله  را

 ه نورستان ښکلي  تر  بیا  نه کندهار   ښکلي له
 

 ه سنګروال شم  جار  د  نه   اوښکو لپو  لپو له
 ه لغمان شین  ګرځې  مې  کې  خوبونو  او  خیالونو 
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