
 

 غزل

 ارناىوىه ارناىوىه، زنا ټوله شاعري ده

ده شاعري ټوله زنا ستا  ىادودې  ستا ىازوىه،  

 زه چې وًيې وًيې وًيم  غرًو ىٌولى په  سلګو شم

ده شاعري ټوله زناله جګړې ىه  ىفرتوىه،   

 ته ةه څه  په  کې  پٌرا کړې ةې  له  وًيو  ةې  له اوښکو

ده شاعري ټوله زناڅٌرې  څٌرې  ګرًواىوىه،    

ته  ههراسې  په  ديرا  ًې زه ههراسې په  ژړه ًم   



ده شاعري ټوله زناد ژړا  ديرا  لفظوىه،   

 ته  چې  شړک  زلفو له  ورکړې  زلزلې  شي  زلزلې  شي

ده شاعري ټوله زناتا  وژلي  فرًادوىه،   

 چې  دې  دپل  زړګي  ته ګورم  د  داغوىو  ځاى  پرې  ىه شته

ده شاعري ټوله زنادلک  واًي  ټکوروىه ،   

 شاعر : افضل ټکور

 ترتٌب کووىکى : اىجيٌرعترالقادرنسعود

*** 
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کوروىه  که  نو ةٌل  دي  دو وطو  نو  سره  ًو دى   

 غهوىه  نو شرًک  دي  او  نرفو  نو سره ًو دى 



ژةې  نو دي  ةېلې  دو دتره  نو ًوه ده  که  

او دردنو  نو سره  ًو دىدردوىه  زنوږ  ًو دي    

 پردو  که  په دېلوىو او قونوىو ًو  وًشلي

او ةرن  نو  سره ًو دى  دو وًيه نو ًوه  ده  

 ديرا  زنوږ  شرًکه  او  ژړا  زنوږ  شرًکه 

 دوستان  نو  سره ًو دي  او  دښهو  نو  سره ًو دى

نا  او تا ةٌلوى  ىه شيپردي پردي پردي دي    

او دًرن  نو سره  ًو دى  ةٌلتون  نو سره ًو دى  

 که  زړوىه  نو  د ىورو  پرهروىو  دي  داغلي 

 دو غم  نو سره  ًو دى  او غهجو  نو سره ًو دى

 ټکور  ىه  واًي دى چې  ًو  دپل  زدم  ټکور کړي 

 زدهوىه  زنوږ  ګډ دي او سذو  نو سره ًو دى

ټکور افضل:  شاعر  

اىجيٌرعترالقادرنسعود:  کووىکى ترتٌب  

*** 



 

 غزل

 زنا شعروىه ًتٌهان دي نور او پالر ىه لري

 له ښکال ډک له نٌيې ډک دي په چا کار ىه لري

 حٌران هغه ته ًم چې زړه کې ىفرتوىه لري

 دوه  ورځې  ژوىر دى  ةې  له نٌيې اعتتار ىه لري

 هغې  ىه  نرګ  دراېږو  چې سل  ځله  ةهتره ةه  وي

ه لريڅوک چې په دپل وطو کې اوسي او ادتٌار ى  

 ىٌکتذتي  زه دو ًې نيم دو زړه نې کله نيي



 چې پښتيې پٌغلې له نٌيې ىه اىکار ىه لري

 نا  اورًرلي دي څو ځله  د  دې ښار په هکله 

 چې نحتسب  او قاضي دواړه دغه ښار ىه لري

 غوټۍ ةه څيګه شوىډې  پراىٌزي  په داسې ودت کې 

 چهو په وًيو دړوب شوى او نالٌار ىه لري

چا  چاته په زړه ةاىرې پټۍ  لګوي ټکور ةه  

 داسې څوک ىه شته چې په زړه ةاىرې پرهار ىه لري
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غم  درًواړهستا لوږه ، ةٌلتون او   

 رانې شي کاله ته  ًو  دم   درًواړه

 شپه ، د جاىان زلفې  او سپېره رقٌب

راورسي   سم  درًواړهًو ودت  کې    

 ښه  ةه وي چې اور  ةاىرې  ًې  وسېزم

 توره  او غٌرة  او قلم  درًواړه



 دراًه  که  نې  زور  ورةاىرې   ورسٌر

 وژ ىهه  جګړه، توپ  او ةم  درًواړه

 شٌخ.  ذاهر، نال   چې  رًاکاره   وي 

 نړه  دې  وي  ًو  ځاى  په حرم   درًواړه

ر دوله  دًاروصل  د ًار،  شوىډې  د ًا  

 غواړنه  ههرا   له  صيم  درًواړه

 اوښکې او سلګۍ  او ةې  وسي دراًه

 کړې  نې  له وطو  ترې  تم  درًواړه

 زړه  ټکور، غزل ټکور او شعر ټکور

 اوسي  په ًو  کور  کې  ههرم  درًواړه
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