
 او دلوړو توفاىي کاوون صدًق ښاغلى

 نخکښ سپٌڅلوآرناىوىوهوډنو،ىوښتګر،

0 صاعراولٌکوال اونتارز  

 کې ډګر اوسٌاسي فرهيګي ادةي، دهٌوادپه زنوږ توفاىي کاوون صدًق ښاغلى

.  دى صخصٌت سٌاسي او فرهيګي ادةي، صاعر، صوې پٌژىدل او وتلې ًوپٌاوړې،

 څخه صاعراىو او لٌکوالو دهغوىوښتګرو،نخکښواوىانتو ژةو دري او دپښتو دى

 نلي ، َوليٌز ، نفاهٌم،اىساىي علهي لوړ ډًر کې صعروىو او آثارو په دده چې دى،

.  دي صوي ةٌان ژةه رواىه او ساده ،سلٌسه، خوږه ډًره په اوافکار تصوراة ادةي او

 ، اىځوروىه او تصوًروىه  ښکال،خٌالوىه،سهتولوىه، هيري کې صعروىو په ده د

 رىګٌو ډًر په اوعواطف جذةاة احساساة، اوسپٌڅلي پاک  کياًاة، ، تضتٌهاة

. دي صوي ترسٌم صکل اوظرًفاىه    

 درىو ستاسو دي، کړې ترتٌب صکل په داىځور  صعروىه صهٌر ًو صاحب کاوون د نا

. اړوم  را ورته پام والو نٌيه ادب د   
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 ګزنه

ده ګـــزنــــه ةــاران د ده ګــــزنــــه ةـــاد د  



ده ګـــــــزنــــــه تــوفـــــان د کلى پــه زنوږ  

جــوىګړه تاال  دي پــــــه زړه د نـــې ةــــٌــا  

ده ګـــزنه خپـــــګان د ده ګـــزنـــه غـــــم د  

سيــــــدره ةــــلتـــل د ةــوى،ىــــه ګل د ىــــه  

ده ګزنه خزان د  کــــــې راغ او ةـــــاغ پــــــه  

ســتـــم اغـــٌــــارو د ژاړي ةـــــه څــــــــو تـــر  

ده ګـزنه جــــاىــان صــــه،د زړګـــــٌــه،تـــــم  

ږلــــــــۍ سکـــــروَـــــو د ياور ګلــو پـــــــه  

ده ګزنه صٌطان د کــــې حـــــرم خـــــــداى د  

غوَۍ ىٌهزالې سترګو ســــــــرو پــــه ژاړي  

ده ګـــزنــه  تــــــاالن د ګـــډه چــــهـــــو پــــــه  

صوه پــــاتــې کعــــــتــه اوىــه نـــٌکده ىـــــه  

ده ګزنه" خان"  د   کله"   صېـــــخ" د کلــــــه  

(۹۱۱۱/ ۵/ ۹۱)       آلهان  

ةهٌر دتروږنٌو  

صوې سلسلې ًادوىو د نې سلسلې دزلفو ستا  

صوې غهوىوسلسلې د خيداوه، صٌتې دًوې  



کيډوه له صپې دتٌارې که، راښکاره دې نخ سپوږنۍ  

صوې سلسلې دودوىو د څڼې، زرًيې لهر د چې  

الره دكدم دآصيا څارم، ىهجيوسترګو په  

صوې دکلوىوسلسلې ًې، ستا دىو وعدې خو  

راغى؟ کاله په درڼا تروږنٌو، د ةهٌر دا  

صوې وًروىوسلسلې د خوصالٌو، د صٌتې ک  

صهتاصته اوىه ساكي ىه کې، نٌکده وًجاړه په  

صوې سلسلې دعهروىو تيده، دانٌد دکوثر  

څيډوګرځم په دوزخ د راوتلى، جيته له  

صوې سلسلې اوروىو د نې، ګياه اوهم ثواب هم  

ووًل راته ًې خيدا په ښکلولې، زلفې ًې نا  

صوې سلسلې دانوىو د پښوته، دې دا کاووىه چې  

ډًوې نړې  

صوې ىه ةلې ډًوې صوې، وعدې دې دروغجيې ساكي  

صوې ىه ةلې ډًوې صوې، نړې ډًوې کې نٌکده په  

وًجاړې نٌکدې ىسکورې، پٌالې تش، خهوىه  

صوې ىه ةلې ډًوې صوې، دورې زاهد زاړه د ةٌا  



پٍ دودوىوکې  ستوري وًده، ورًځوکې په سپوږنۍ  

صوې ىه ةلې ډًوې صوې، خورې زلفې صپې تورې د  

پکې صته کٌږدۍ ًې ىه لٌال ىه ده ةٌدًا تضه  

صوې ىه ةلې ډًوې صوې، اسرې دې خاورې! نجيوىه  

کې نيځ اًروپه د ځلٌدله وه سپرغۍ ًوه  

صوې ىه ةلې ډًوې صوې، لهتې سرې خواته هرې اوس  

څڼو په دناتم زاىګي وىې ده، چوپتٌا کې ةاغ  

صوې ىه ةلې ډًوې صوې، اوږدې څونره صپې دژني  

کٌښوده ګل ىه او صهه ىه چٌرته ًاد په چاًې  

صوې ىه ةلې ډًوې صوې، پرې نرۍ غاَولو دسرو  

ته که روښاىه  راته کور زړه د  غهه دجاىان  

صوې ىه ةلې ډًوې صوې، تٌارې تورې ناښام، تور ةٌا  

سٌلۍ توره  

ةاغوىه،رژوي کوي غوغا دي، ةادوىه  

ګلوىه،رژوي رىګٌو لوَوي، وىې صيې  

دغوړًدو پٌغام و  راوړى پرون وږنې  

رژوي ةهاروىه راغله، سېلۍ توره ىو  



وعدو د  سراةه  له الوتى را  دى ةاد ًو  

رژوې ځواةوىه، نې جاىان د صوىډو په  

ختر دى ىه زاهد ًې ىه جلوې له حسو د  

رژوي  اواًهاىوىه کوي پٌکه سجدې  

خراةاة  په دېره صو  نسجده، له  راووة  

رژوي  ثواةوىه رغړي،  کې پښو  په دخم  

کوثر د  تيده ىه او سکروَو له وًره ىه  

رژوي  خهاروىه  پاسه  له  دتخت نال  

پېرزو  دى  ىه نا په هم، ًې ًاد تش چې ًږي ښکار  

رژوي  پلوىه کې کوڅه دجاىان نې ركٌب  

راةر صول ستوري ةٌا ًې کي آسهان په دسترګو  

. رژوي  خوةوىه چې ښکاري  راته ًې صوګٌر  
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