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  د لــســـتـوڼــې مــاران
  

  ما وېلې تا به زه آزاد کړمه 
   ما په غاښونو به سکروټې چيچل          

  ورونو سمندر کې به غوټې وهلې ما دا                    
  په انګارونو به بی باکه ختم                             

  ما ويلې تا به زه آزاد کړمه                                      
  به آزاد کړمهتا                                       

  
  الس او پښې نيولې) بابا(ما د

  نه دعاګانې غوښتې) سپين غر(به ما         
    پاکه لمن نيوله) سليمان(ما به د                   

  ما وېلې تا به زه آزاد کړمه                             
  به آزاد کړمه تا                             
  

  ات اچاوو  ماد جبارخان په ډول به
  سترګې به مې تورې کړلې         

  په ځان کفن اچاوو و ، په تورو                   
  ما وېلې تا به زه آزاد کړمه                           
  تا به آزاد کړمه                           

  
  :پېغلو به دا وېلې

  سبا خلقيان راځي او پرچميان راځي         
  ور پسې روسان راځي                  

  ما وېلې تا به زه آزاد کړمه                           
  تا به آزاد کــړمه                           

  
  مــا نه خوبونه ورک وو

  روسان راځې سبا        
      قطبي خــرسان راځي                  

  ه زه آزاد کړمهما وېلې تا ب                           
   به آزاد کړمه تا                           
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  ميو جام مې په الس شهادت د د
  مخ ته ورتلم دوی و د        

   لکه زمريو په شان                
  تا نه شېدې ريودېلي                        

  په هغه شېدو مې قسم                                 
  چې تا به وګټمه                                         

  به زه آزاد کړمه ما وېلې تا                                                 
  تا به آزاد کړمه                                                 

  
  شمشاد په توره شمله د

  هندو کش، په هسکه غاړه د         
  ما دغه هود کړی وو                  

    داسې قسم کړی وو                           
  به زه آزاد کړمه ما وېلې تا                                   
     تا به آزاد کړمه                                   

  
  هلته به نه وي کنډې

  په وينو لړلي ځلميان         
   نه وي بورېهلته به                  

  هلته به نه وي رنډې                           
  ما ويلې تا به زه آزاد کړمه                                   
   تا به آزاد کړمه                                   

  
  په دې زه نه پوهېدم

  چې ستا له لستوڼي ماران        
  نپايڅې لړما ستا د                 

  تا به دوی کلک وچيچی                         
    تا نه هيرې جوړوي                                  

  به زه آزاد کړمه ما وېلې تا                                          
   به آزاد کړمه تا                                          

  
  په دې زه نه پوهېدم

  غره لېونيان چې دا د         
  لکه لېوانو غوندې                   

  لکه وحشي حيوانان                          
  دوی به خپل مور ودړي                                 

  ما وېلې تا به زه آزاد کړمه                                          
  تا به آزاد کړمه                                          

  
  دې نس وداړه  چا د

  چا يې السونه پرې کړل         
  چا يې پښې واخيستې                  

  يو، يو کنج ته الړه هر                            
  چې دا زما برخه ده                                      

  چې دا زما بر خه ده                                              
  ما ويلې تا به زه آزاد کړمه                                                       
  زړه په تا ښاد کړمه                                                       

   
  لو؟؟اسې ونه شوخو د

  !!زه ارمانجن الړمه          
 !!زه ارمانجن الړمه          


