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 منظور پشتین ته
 

 
 منظوره! رنځور مه شی، غالمۍ سره دی جنګ دی                                    
 د قام د بـر بـادۍ او بــدنامــــۍ سره دی جنګ دی                                    

 جـګړه دی د ښامار سره پیل کړیده ښکاره
 توده د انصاف چیغه دی ویستلی ده ښکاره
 جنـډه د خپـلواکۍ دی پورته کړیده ښکاره

 دی الر د عـدالت کی، ناکامۍ سره دی جنګ دی                                    
 د قام د بر بادۍ او بـد نــامۍ سره دی جنګ دی                                    

 منظوره! تنها نه یی لوی واړه دی درسره
 ځوانان در سره مل دی او زاړه دی درسره

 ماړه دی درسرهڅنګ  د وږو پرګنو تر
 دا قام چی شی ال پوخ، هری خامۍ سره دی جنګ دی                                    
 منظوره! رنځور مه شی، غالمۍ سره دی جنګ دی                                    

 منظوره! ویره ګــډه ده په کـور د اســتبـداد
 زوال سره مخ شوی دی نن زور د استبداد
 مړ کیږی ایره کیږی ګرم اور د اسـتبـداد

 ګ دیقــدم په احتیاط اخـله، بی پامۍ سره دی جن                                     
 چی قام دی شی ال پوخ، هرې خامۍ سره دی جنګ دی                                     

 را ټول دی کړل با ننګه پښــتانه خواره واره
 په خپل کور کی بی واکه میـلمانه خواره واره

 زپـلـــي پـه پیـړیــو بیـلـتـــانه خـــواره واره
 عاشق یی په یو والی، ځآنځانۍ سره دی جنګ دی                                    
 سره دی جنګ دید قـام د بـربـادۍ او بـد نـامـۍ                                     

 آمو نه اباسین پوری ښادي او غم شریک دی
 د وینې شراکت دی چی هرغم ماتم شریک دی
 تاریخ چی راته لیکی لـر او بر قلم شریک دی

 راځي چی له پنجابه، سـونامۍ سره دی جنګ دی                                    
 د قـام د تبـاهۍ او غالمـۍ سـره دی جنګ دی                                    

 باور دربانـدی کړیـدی لـوی قام د پښـتنـو
 هرګام کی در سره دی هر یو ګام د پښتنو
 خبر شه! هـم بابا شـوی هـم امـام د پښـتنو
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 دا ځکه! د خپل قام، د غالمۍ سره دی جنګ دی                                    
 د حـق مـقـابله کی، نـا کامـۍ سره دی جنګ دی                                    

 راغلی د دی وخت دی چی را یو شی لر او بر
 نانو شی د خپل حـق نه خــبرپه حیث د انســا

 دنیـا ورته هـم و ګـوری په سـترګه د بشــر
 منظوره! اســان نه دی، ګلخانۍ سره دی جنګ دی                                  
 ، غالمۍ سره دی جنګ دی«پشتینه » رنځـورمه شی                                   
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