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 یو قام دی په غمونو کې اوسېږي او ال خاندي

دی له کاروانه پاتې کېږي او ال خاندي یو قام   

 یو قام دی چې د سین پر غاړه ناست خو مري له تندې 

چې ګډېږي نو غرقېږي او ال خاندي  په سین کې  

 یو قام دی چې د کښت حاصل یې بل څوک ورنه وېسي

په پاسته بوسو کې بیدېږي او ال خاندي  خو دی  

 یو قام دی چی خپل ځان ته یې نیولي سرې چړې دي

خاندي له تنه سر بېلېږي او ال  پخپل الس یې  

ګرځوي د خپل د تن وینو ته جام تل  یو قام دی  

په همدې غړپو ماتېږي او ال خاندی  َخمار یې  

 یو قام دی چې د سرو زرو په غرونو کې یې کور دی

مړ کېږي او ال خاندي  خو دی پکې له ولږې نه ،  

 یو قام دی له خپل هډ نه، جوړوی تبر ته الس چې،

ال خاندي پر همدې تبر غوڅېږي او  ریښي یې  
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مخې ته والړ وي  یو قام دی چې د هرې سیلۍ  

 دی هره ورځ را ولېږی،زرغونېږي او ال خاندي

دی ګڼه خدای پرې ودرولي دي خنداوی یو قام   

را زېږي، هم زړېږي او ال خاندي  غمونو کې  

په کور پرېوځي  که بس د دههره ټَ  یو قام دی  

 پر سر یې د آسمان کاڼي ورېږي او ال خاندي

ایستلې ده چا مینه  قام دی چې قاموس نه یې یو  

پرې لګېږي او ال خاندي  خو تور د هرې مینې  

! نږدی آبادۍ ته یوه خښته یو قام دی خپله   

 بس جنګ دپالر نیکه باندې نازېږي او ال خاندي

! یو قام دی چی سپر کړی دی سینه هرې بال ته  

 هر څوک یې له همدې زغمه بېرېږي او ال خاندي

خپله ایښې پر اوږو ده  قام دی جنازه یېیو   

ښخېږي او ال خاندي  دیاره به  بی یاره بی  

د میني د درګاه خاورې رانجه کړي  یو قام دی که  

رسېږي او ال خاندي  به د لمر کور ته  تیارو نه  
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