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ګډ کړئ لو وطن پر غلیما نومو د  

ګډ کړئ د ولس پرغدارانومو لو  

 چې د سولې پرمخ جوړکاندي ګواښونه

ګډ کړئ جګړې پرپلویا نو مو لو د  

  *** 

حقونه ګواښي تل روا چې د خلکو     

ګډ کړئ لو پر زورواکو غاصبانومو  

 چی کانونه مولوټ شوي ال لوټېږي

ګډ کړئ مولو پرشوکمارداړه مارانو  

*** 

پردوپرلمسون چې جوړې ناندرې کړي د       

ګډ کړئ لو تورمخانومو پردې ټولو  

 نیکه ځا له کې چی اوسي پردي ګونې

لوګډ کړئ چوغکا نومو پردې ټولو  

*** 

زمري دي چې اغوستې یې پوټکي د       

ګډ کړئ لو ګېد ړانومو ډا رنو پر  

خرڅه کړې پرپردو وي اراده چې یې  

لو ګډ کړئ رهبرانو مو پرد وه مخو  

*** 

تا ته سیا ست غوره ما و  اسالمی  

ګد کړئلو پرسیا سی مسلمانا نو مو   

ښمنی کړي له هرلوري چې راغلې د  

ګد کړئ لو پردې ټولود ښمنانومو  
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کړي له وطنه وي غال که دانه یې   

ګډ کړئ لو ډول ډاکووانومو پرډول،  

دي غله اومله چی درڅرګند خپل قوم، د  

کړئ لوګډ معاشانومو خپل قوم پربد د  

*** 

خپل قوم سره جالکړئ تېرایستونکي د       

کړئ بیا پدې نژدې لېوانومولوګډ  

شیطان لومه خوره ده په هرقوم کې د  

ګډ کړئ لو خپل قوم پرشیطانانومو د  

*** 

جنګول غواړي چې قومونه خپلو       

کړئ ګډ مولو بس پردغوحرامیانو  

 ټانک ټوپک اوالوتکه چې یې کړه خرڅه

کړئ لوګډ دالالنومو زړو پرتور،  

*** 

صادقانوته موالس دمینې ورکړئ       

کړئ لوګډ فاسقانومو پرچاالکو  

 چې موڅاڅکې څاڅکې وینې ته څارباسي

کړئ ګډ قاتالنومو لو پدې خپلو  

*** 

بتا نـــو مېړنیوافغانـــانو ګر       

کړئ لوګډ پرناولوټپوسانومو  

ایران وپاکستان السونه پرې کړئ د  

کړئ ګډ چې لو پرتړلیوغالمانو  

*** 

وژغورئ خلکو  تعصبه ځانله قومی       

ګډ کړئ لو خپل قوم پرتیروتیانو مو د  

ژبنی تعصب ناورین دئ مذهبی او  

کړئ لوګډ دې الرپرلیونیانومو د  

*** 

ګډ ول دئ ټولنیزه خیشا وه لو      

ګد کړئ لو میېنانومو پرهرزه بوټو،  

وروسته مواجه َسترۍ شمېرو ترلوګډ،  

  پرهغوورانو تېرو وانه وړو  چې بیا

*** 
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