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 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 پنځوسمه برخه پنځه  یوسلو
 

 واوره چي وشي زړه مې ښه شي 
 ته ورځينه  نه شي اوبه بل چاې باران د

 

 ښوونځی نه شته گدايي کړي
 ورکه نېستي کړې سړی سخت بدرنګوينه 

 

 خويندو لوڼو سوداګره د 
 راځينه   خندا ې ږد  سر رپ  ې کږه پګړۍ چ

 

په همدې موخه د لنډیو دا بېلگې تاسو درنو لوستونکو  د لنډیو په دې برخه بیا هم هڅه شوې چې نوې لنډۍ را پیدا کړم، 
 : ته وړاندې کېـږي

 

 شپه د يلدا شوه په غم تېره 
 کوم شي کومه ارمانونه  ، نور به د کوم

 

 واوره چي وشي زړه مې ښه شي 
 ته ورځينه  نه شي اوبه بل چاې باران د

 

 د محبت باران دې وشي 
 چې له دې تورو زړونو يوسي نفرتونه 

 

 ږيېـ ناستو خلکو ک ديدن د
 ها په خدای سپارم مينه  يمسافر د ېچ

 

 رب ستا په نامــه زوړ کړي   ېد ما
 سمه  ېد ېخاور که به د بلي خيال لرم 

 

 ته په بېغمه زړه ويده شه 
 کوڅې يمه  بې خوبۍ د زه څوکيدار د

 

 رخفه نه يم ېـ په غريبئ ډ
 ه چې احوال دې نه لرم خفه په دې يم 
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 که د ماښام ازار قبلېـږي 
 په جاينماز ښېرې کوم، تا غرقومه 

 

 په نړيدلي وطن نه يم 
 ګاونډيانو پيغورونه  ما ژړوي د

 

 سوداګره د خويندو لوڼو 
 راځينه   خندا ې ږد  سر رپ  ې کږه پګړۍ چ

 

 پاچا که مړ شي څه به وشي 
 کوالل دې نه مري جينکۍ به خوارې شينه 

 

 که دیدن وشي که و نه شي 
 د یار په کلي تګ راتګ مزه کوینه 

 

 ښوونځی نه شته گدايي کړي
 ورکه نېستي کړې سړی سخت بدرنګوينه 

 

 د بېلتانه عذاب دې سخت دی
 سکروټې مې په زړه نيولې دينه بلې 

 

 ږي ېـخلک په کرکه نه شرم 
 مينى کيسى ولى پټومه  زه به د

 

 کړم  یليون ې د تنبل غږ د
 مه شه د اوږدو ګوتو سرونه   ېد ېخاور

 

 ټوپک سينگار د ځوانۍ نه دی
 اوس له زلمو سره قلم مزه کوينه 

 

 کور مې د خپلې مينې وران دی
 چوينه چې ورانې مينې وينم زړه مې  د چا

 

 د مينې زور راته معلوم سو
 که مې هندو په لور مئين سي وربه يې کمه 

 

 واب راکړهځکه ياري نکړې 
 زه دې د بل له يارانې ويستلی يمه 
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