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 ل ګنځ 
 

 ( !د راوتلي یو پکتیکاوال ماشوم حیرت ته  والو ډ کن   بلو ځ له زلزله )
 

 ته وایي ووډنڅدوو  لګ نځد  ګو مر ژوند
 حصار د یو ابهام دى ېی ېک ځپه من بس

 نشته دا طرف که هاغه خوا ده  ېی فرق
 دى او دام دى  ټپ کاريښ ېباند امګپه  امګ

 

 ***** 
 شا ته ېون ې دى او د هر لګ نځ ژوند

 ېلر  ېتر لر ړلورى وال نامعلوم
 ي؟ېښېږپ هڅ دي؟  هڅدا  ېچ وېږپوه نه

 ېنه کوي خبر څله چا سره هی وکڅ
 

 ***** 
 ایهځ ې لر  ېدى او تر لر لګ نځ ژوند

 هډهر سیوري ته غون هړده جو واهمو
 دى سر تر نوکه سور په پردو وینو  ګانړپ

 هډزمري من ېاخیست ېپس ۍهوس په
 

 ***** 
 دى، هلته تخم را زرغون شو  لګ نځ ژوند
 بیا بل طرف ته اور دى ېی دلىګېل
 ېروان  ړېم ړېاوبه م ېچین ږېخو د

 بل شانته شور دى  ړشوي توپان جو وحشي
 

 ***** 
 ایهځ ې لر  ېدى او تر لر لګ نځ ژوند

 اله ځده ژوند  ېک اخښپه هر  ړېک هړجو
 مار دى ګتاو شوى د مر  اخهښله هر  خو

 زهر مه باسه له خیاله  ،ېکه هم خور شات
 

 ***** 
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 چل دى  ېدى، د قانون مصدر ی لګ نځ ژوند
 ې چار ې ولټ ېتابع ی ېیا زور دى چ او

 وکه ټپه خره  ړېوي بیزو ک ځور هره
 ې دي هر طرف ته الر ړېجو مسخرو

 

 ***** 
 ته وایي وډنڅدوو  لګ نځد  ګو مر ژوند

 کاريښراته   ېهم داس ېی هډنڅ ګمر د
 يېږنه محسوس رډې ېفرق ی  ېدا چ هډلن

 کاريښ راته  ېده؟ عدم داس هڅ هستي
 

 ***** 
 شا ته  ېون ېدى او د هر لګ نځ ګمر

 دي ېواهم ېنو ېنو ټېته پ را
 ېپایي په یو او په بل باند ګو مر ژوند
 دي ېجام ړېد یو و بل ز ګو مر ژوند

 

 ***** 
 ته وایي وډنڅدوو  لګ نځد  ګو مر ژوند
 قربان شمه روان شه  ېد وګله ستر نو

 واخله  ېپس ېون ې له هر ېواهم
 ارمان شه  ېچین ږېد خو ،ېجام ی ىږت
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