
د  ىسغوُي  پښتو ادب  اه هىطي  پوهې    ىِډۍ

عتٍِي :  اه ٌيي  ةډاًه  پاُګه،  

د اه   ژةې،  درُې   د  پښتونې     هٌواد  ىسغوُي   په  زٌوږ    ىِډۍ

ًون   نې په  ښېسازن   ګيتڼ   ادب  اه  فيهيور پښتِي  هګړُي    هًاړىي

، تيپاتې ، پاُګه  زېسٌه  اه   ةډاًه   ضارې  ةې  ،ٌهٍه   ،غورن 

ٌػِوى  اه  ٌيي  عتٍِي،  څاُګه، اه راټونٌرهُهې   غوړًرىې

 ، كٌٍتي اه ګساُې اه ضپٌڅيې  دتسې،  اصٌيې   ، رڼېضپٌِې

   هغه  ډکٌسغيسې  اه  د  هىص  د زړن،  ىه احطاس،  درد  اه ضوزن   

اه  څسُګواىيڅوٌسن هاىي، ، د پسادواىي  چې ، دو  آهاز  اه  پٌغال

  ضٍِرر په پساخ، ژهر اه  څپاُر  ،د ًو ىوو ٌِځپاُګې ىه پيون  ىهه 

اه  ژهُرټوىٌِش   اه  رًښتٌِي غٌِي ، حلٌلي،  د پښتِو  د عام 

. ىٍَ نې  راُغاړى   دپيه ةٌالةٌو اړدوُه  په ټوك  اه    چاپٌسًاك  

 ځوانٍَ اه  ټوىٍِيى، پذواُى،   هغهپه  پښتو  عاغسۍ  نې     ىِډۍ

  ىه  عهو  د ىسى  اه    ځاُګړو  جوړښت   چې،  دو  ى  فورل عػس 

  ٌطسن  ًې   ىوٌړۍ  . دن   جوړن   څذه  ةسدو  دهه   ىه  ىِډۍ   هسن ٌذې 

 څه  نه  ىِډۍ . ىسى   څپٌشن  ( دًارىص)   ًې   ٍهًده  اه  څپٌشن ( ُهه)  

  غادى  په اه  ىسى  ُه  (عاغس)  هًِاهاك   ٌػيول اه  وځاُګړ  نول  هً 



  ته  ٌٌِځ  ضٍې  ضسن غوښتِو د  هدت د  نې  هىص  پښتِي  په  ةڼه

  ةو  څذه ُطو  ًو  ىه  ضٌِه په  ضٌِه اه  دوىه  په  دوىه  اه  راغيي

  راىٌږدهك په  څېس  اٌاُت   د كٌٍتي غٌٍو اه ارزښتِاک  ته  ُطو

  ضسن  ٌذې  ىه   جوړښت د ىِډۍ  ټوىې   ُژدې  هً ةٌا دو  دى  ېعو

. دى  ةساةس   ضسن  ًې  ضٌالةوُه اه  عام ًو  

،  ىسغوُي ةسدې  ژهُر ةٌالةٌيې اه پښتِي  د ټوىٌِش   ىِډًو نې   په 

هظَ پاىِه ، د هٌواد اه هٌواد هاىو ضسن   ىهه :  دهدهُه  اه ارزښتوُه

د اتالُو، ٌٌړٌُو اه زٌسًو پښتوُوىي، تاُرن  اه ژهرن  ٌٌِه،  

ضسښِرُه،  رزٌي، ةشٌي، حٍاضي  اه ٌٌړاُه، زړن هرتٌا، ځواُاُو  

د پسدًطي ، نډهاىي اه جال هظِي  ژهُر  غاظفي  اُځورهُه،

ضتوُشې ،  نړاههُه  اه دردهُه،  د ضوىې اه رهغې جوړې  

ښاًطتو د   پس غاړن د ګودر   ٌوضوغاة،  دوږن  اه غاظفي  ژةه،

د   ،دًرُوُه  ٌِځ  تس   تِهي ځواُاُو زىٌٍاُو اه  پٌغيو،  ٌطتو

  د ٌٌِې   جزةې ، د ځواُې ٌُاز   اه راز   ، ٌحتت  اه  هفاٌٌِې

د ښاًطت  اُګازې  اه ګراز،   ضوز ه ، هىوىې  اه ُغٍې   ،هړاُګې

ةٌيتوم د د عٍػې اه پتِګ  تس ٌِځ  اړًهې،  ٌوضوغاة،   غغلي 

اه   تغتٌهاة هِسٌِراُه اه   ٌاهساُههصاك حاالة ،    هجسام اه، 

ښهيي نيٍاة  اه ،  ارزښتوُه  ادةي  اه  ،  ژةِي ښهالًٌش ،  نِاًاة



زړن   رڼا ،  د ښهيې ،  اضٍام  د  ضتوره ځال اه  د عٌَ هِسى  ذهق، 

 د   اه  رڼا  ٌرىې  ضپوږٌۍ ُِرارن،  د ىٍسهړهُهې  اه ضپٌِې ځي

د  ، غوړًرك هړاُګې   اه ضسې  زرًِې، ُسٌې  ،ُسٌې ،ګسٌې  ،ګسٌې

  اه  اُځورهُه   ګاُېښهال ظتٌػي   د   ،چاپېسًاك  ښاًطته   ظتٌػت 

 ضتاًِه،  اه  ځاُګړو ځاو ګيوُو  اه غوړًرىو  ښهيو  ورُګارُګ  د

 د ټوىِې  په نسغٌړُو اه ُاهړه دهدهُو ٌُونه، د    غراىت، د ټوىٌِش 

  اه  ارزښتوُه ٌػِوى   اه ادب اه فضٌيت، ادالق   كيً، غيً 

    دى .   اُځور عوې  ٌضاٌٌَ  اه ٌفاهًٌ  ٌهً  ُور  هٍراضې

د ىِډًو په  تړاه ةٌالةٌيو اضتاداُو،  د هٌواد  د    ٌسغه   ُېهه  ىه

 عٍېس ًوىٌهواىو زًار اًطتوُهو ادب اه فسهِګ درُو ٌٌِه  هاىو، 

  ةڼه   په نتاةوُو د اه   نړى ټوىې را   څذه  ةاُډه اه  نيٌو ىه  ىِډۍ

، چې د  دغو ُاٌتو اضتاداُو اه  دى نړى  دپسې اه  چاپ  ًې

ارهاښاد غالٌه   : ىهه  ًاد هړ دى .اه   پالد   ىٌهواىو ُوٌوُه

انادًٍطٌَ اضتاد ، ةېِوا  غتراىسههف ارهاښادحتٌتي،اضتاد 

اضتاد  ، ژهاک ٌحٍردًَ  ارهاښاد اضتاد ٌجاهر احٍر زًار، 

 ٌصعفى  ارهاښاد  ، ُورى  ګو ٌحٍر ارهاښاد ، حتٌب اهلل رفٌع

  ځِې اه عاهٌَ ضيٍا ٌېسٌَ ، پتِګ   غتراىهسًً ىښاغي جهاد،

   ...ه ُور



زٌوږ  د ادب اه فسهِګ  چې   الًق ضيٌٍامانادًٍطٌَ  ارهاښاد دو 

، ُوښتګس  ، پٌاهړوډګس نې  د پښتو اه درى  ژةو  پېژُرك عوو   په

  پس  راهٌطې  نيوُو  ډېسه   ىه  دو،  عاغس اه ىٌهواك  ٌذهښ اه 

  د  څِګ تس  راټوىوىو   د  ىِډًو  د  اه   ړًرون نار ىِډًو  پښتو

  ىٌهِې هس اړدٌشې  پېژُرُې اه  تحيٌوغيٍي څٌړُو،   پس  ىِډًو

  ېعو  دپسې پذوا   ًې  ىٌهِې  ځِې  ضيطيې دغې  د  چې  ړې  دىن

. دىهً    

نښيي دى :داضې  اړن   د ىِډًو په ىٌهِه نې   ًون  دن په دپيه   

 آم  فيهيورو عػس ه  فيهيورًطت عػس ىِرو  فورل ُظس از ُذطت)... 

 توضط  نه  اضت پاًام  ةى عٌفتگى ه  احطاس از  پهِاهر  ضاحه

 ها، ةوضه  ُذطتٌَ  از  اضت، عرن گزارو پاًه  اُطام  هشار  ها صر

 ه ها اُرهن ضسعهها،  آغازًَ از ه  ها عادو ه  ها دِرن ها، غغق

.ها درد  

 ه  آهازها  كاىب در  نه  اضت پغتو عفاهى هاو ةٌت  تم(  ىِرو) 

 پغتوم ه  اضت، رضٌرن  ٌا زٌام  تا  ةاضتام  از  گوُاگوم آهِگهاو

 ُال  هغٌسن   ضِررن ةرىه، آهاز، تپه، ٌطسو، ٌهى،ټ ،ډۍىِ  ةرام ها

...(.اُر دادن  



  ادب  د  زٌوږ چې ، توفاُي ناههم  صرًق ښاغيىاه  هٍراضې ...   

 و عو  پٌژُرك اه ُوښتګس عاغس،فسهِګ  هڅاُر، هتيى   اه

  اړن  په ىِډًو د  نې ىٌهِه  ًون دپيه په ، دو  ًباد اه  ىٌهواك،

: هاًي  داضې  

 د اه  ىِډهاىى  عهيي هغو د  ځاُګړُه  ٌهٍه ټوىو  تس ىِډًو د)) ....

 په ىِډۍ  ًوې د  چې داضې ، دو  پسادواىى  اه  ةډاًِه ې ٌِځپاُګ

 تس  آم  ځاًٌږى  ٌفهول اه  ٌاُا  دهٌُا  ًون  نې ٌطسًو  دهن  هٍرغه

 هً  نې  ىٍِه  په  عػس  اهږدن  ًون د  نوالو ُغي  ضړو چې  دې

. راهُغاړى  ٌفهول  ىوو  هغوٌسن  

  په«  ٌاهٌا»  د  نې  ژةه   پِجاةي   په   چې ، دن   هړ   ًادهىو  د  اىتته

 ىِډن   هرته  ته ىِډًو  ُاٌه په«  هاًهو»  د  نې ژةه  جاپاُي  په  اه  ل ُو

 ډېسه  د   ضسن ىِډًو  ىه  دو   ىسى   ښهال   دپيه  چې  عته  عػسهُه  ني

((... دى ىسهُهي  تفاهتوُو  ٌاهوى  اه ښهيي  

ةسدو هېغو   د ىٌهواىو د څٌړُو پس اضتِاد د ىِډًو  هًوُهي په درې

 نېږى :

،ىِډۍ  ښځٌِه -  

،ىِډۍ  ُارًِه -  



،ىِډۍ  د ښځو اه ُارًِوه تس ٌِځ  ګډې  -  

زًاتسن  ىِډۍ  د ښځو اه پٌغيو ىه    څٌړهُهي هاًي  : تړاه  د ىِډًو په

 نې  د ټوىٌِش  ټوىِه  پښتِي  دوا  هًو  عوې  دى،  چې  ښځو په

 ،نړاههُو ،دردهُو اه اُطاُي  ژهُر  د ٌٍُګړتٌاهه،  غراىت 

آهاز اهچت   اه ُادواىو ، ضتوُشه اه ةر ٌسغٌو  په  اړن  دپو غږ 

ضاتيى دو .  اه هٍراضې  په  ښځٌِه   ىِډًو نې  د پښتِې  ٌٌسٌِې  

 ٌُاز، رازه اغتساض،  احطاس ، ارٌام   ٌٌِې رښتٌِې پٌغال  اه د

دى .    عوې  اُځور  ةڼه  ښهيي اه ظسًفاُه  ًسډ   په  ضوز درد اه  

  عٌَ ، ضٍطور اه ښته  د  پساده  اهږده نې د ىِډًو په  په د تارًخ 

د اُطاُي ، ټوىٌِش  په دوږن  اه  پطته  ژةه  هًوُهو  د ىِډًو   نې ةڼ 

  ةڼه   هِسٌِراُه  ښهيي،  اه ډًس  اړدوُه  په    ټوك   پښتِي  ژهُر  اه

دى .    نړى  ةٌام  

 ژهُر اه غٌِي   ټوىٌِش  نيٌواىي، د اه د پښتِو   ىِډۍ  د پښتو  ژةې

 اه د   رڼه  هٌِرارن   د احطاس اه جزةې اهدوُر اه   د غاظفي رُګ

  چې  تس څو پښتوم، پښتِي ، دن هغه  ةهاُرن چٌِه   پښتِي  ژهُر

هى   دا  چٌِه  ةه  ُه  هچٌږى  اه ىِډۍ  ةه    ژةه  ژهُرو  ژهُر اه پښتو

ٌٌِې   هِسى  زړهُو د د  اه ىوضتوُهو  د اهرًرهُهو  ژهُرو  هى  اه



ةه  په   هِسى  ژاُس ادةي  اه    هٌڅ   ةو   چې  داضې دړهةوى   ةه تِرن   

ډک  ُه  نړى .   ىِډًو  ځاو  د  فورل  نې دارن    ٌاُاًو ىِډ اه   داضې  

ٌضاٌٌَ  ىهه  :  حٍاضي،   ةٌالةٌو  ىِډًو نې چې  په   ىِډن   دا

اصالحي   ادالكي اه ٌػِوى،  رهزٌُش،   ،  تارًذي، رزٌي، ټوىٌِش

اه   دوږن،  پطته  ډًسن   اه هٍراضې  ُور ...   په   غغلياه اُتلادى، 

اُځور  عوې      ةڼه  عاغساُه  اه  ادًتاُه هِسى،  په    ، ژةه   غاظفي 

 دى .

د ضاًِص اه تهِاىوژو   د پسادتٌا،    ګڼً، دې  دتسې  ًادهك  اړًَ  د

چې  ٌذهې د  ىِډۍ  س ٌذتګ  ضسن  ضً  ىه  ٌُهه ٌسغه اه پ  هدې

 نې  ىٍِوعِو  اه  ٌطتو    په  غسهُو دُګو دُګو  د  ةاُډه، نيٌواه

 ښاًطته  د رُګارُګو  غوړًرهُهو دښتو   پساښو  اه ىوًود   اه

د ُښتسه اه ، نې ګودرهُوپه  ، نې  ه ةِډار   په  ُِراره  د  ګيوُو

عِو، زرغوُو  په   ،اه عِې  هُې تس الُرې چِارهُو  د  دُګې  دُګې 

  ، دنې  پوىو اه پټٌو عِو دره،  په  ،نې  ةاغوُوضٍطوره  اه

  د رڼو  ( اةغارهُو)  ځړهةي اه ضٌِرهُو اه څپاُره  ،  ٌطتوچٌِو

  په  د عپوم  ته،   تس څِګ، د نوچٌاُو د نېږدو اړخٌِاظسه   د  اهةو

د  پښتِو  په  اه هٍراضې   نېدره عِو   په  ةڼواىو  عپٌيٌو نې، د

حجسه   په د ُارًِوه ښځٌِوه ةڼراره نې،   پهنيٌواىو  ضٌٍو نې ،  



د پښتِو  ډهك  عفاهي  په   د ټِګ ټهور په  ةشٌو اه ٌجيطو نې  اه

ىېږدهك   ضٌِه ًو ةو ته  په  اه ضٌِه  دوىه  په نې دوىه  ٌِځ  په 

كيٍوُو ، نتاةوُو،   اه ضٌِو ُه  دوىو ىه  ې دو اهضٍهاك ىنٌر

اه ټوىٌِشه  ته ، ٌعتوغاتو ژهُر  ښارى  ښوهُځٌو، پوهِځٌو ته ،

  ضاًتوُو، رادًو اه تيوًشهُوُو، نٍپٌوتسهُو،  ، عتهو

الرن  پساٌُطتې دن .  اه توًتسهُو ته  فٌطتونوُو   

پس  اُطاُي    چې   دن،   ضِررن  ىِډن   ًون  نې  ژةه   پښتو  په  ىِډۍ  

دپيه   پههړ  اغٌش ىسى   اه   احطاضاتو اه غواظفو  ډًس  ژهر  اه د پال  

  ٌهٍې  اه ةٌالةٌيې  ژهُر    ټوىٌِش  اه  د  هرځِي  ًې   نې  ىٍَ  

  اه ادالكي  ټوىٌِش   زړن پورې   اه حوادت ، په پرًرې،  پېښې 

ډًس ښهيي اه    اه ٌضاٌٌَ  په ٌفاهًٌ  اه ٌوضوغاة،  اهراف 

   په  د  هسې هرځې  چې  دن   هجه  هٍرا  دى .  اُځور نړې ةڼه   هِسى

، ادةي  ذهق، تذيٌلي ځواک، ژةِي  د ىِډًو ښهالًٌش تٌسًره  ضسن  

اه ةډاًه  درُه  اه ادةي پاُګه  ىوړتٌا   ، ٌػِوىارزښتوُه اه هِسى 

په   تِرن   اه رهحي   ٌػِوى ،ادةيى ، اه د راتيوُهو ُطيوُو نېږ

دړهةوى . اغېشٌِه توګه   

 د ادب  اه فسهِګ  ګساُو ٌٌِه  هاىو،   عاغس  هاًي :



 نول  نول  ةه  زن  تِګه ٌې  ىٍَ+++  دى  ډېس  ګيوُه  ښاًطت د ضتا

. ټوىوٌه  

اُتذاب  رُګارُګ  ىِډۍ   د پورتٌِو دتسه پس الضوُر ٌا ًو عٌٍس

ډاىۍ نول . هٌيه ٌَ   ًې  هاىو ته  درُو ٌٌِه  د ادب دى ضتاضو  نړې 

 پسې   تِرن  اه  هِسى   ادةي  ضتاضو ًې   اه ىٌرىو ىوضتيو   په  چې  ًً

عي .  دړهةه    

ًً  هظَ  د   زن  زٌا  هظَ  

جِګوُه  نړى  هٌٍظ  ُِګ   په  هظَ  د ٌا  

*** 

ًً  ٌطت  ٌٌِه  په ضتا  هظِه  

نړٌه  پسې  ىوةې  ځي ضس   ٌې   ٌٌِه  په ضتا نه  

*** 

 ځواُاُو  پاڅئ   تورن   هاديئ

 په  هظَ  جِګ  دو  غيٌٍام   راغيې  دًِه

*** 

عوئ ُه عهٌر  نې ٌٌوُر  په  نه  



ضاتٌِه  دې  ته  ُِګۍ ةې  ىٌهال دراًږه  

*** 

نړه   څه  ةه  ُو  ُهړه  ةه  تورى  

دًِه  رهدىي  پښتِې  د  عٌرې ٌو  چې  

*** 

عي  عسُګ   تورې د   پښتوم د  چې  

هًِه   هرنه   الرن   غيًٌ  نې  ٌٌرام   جِګ د  

*** 

هنړ  ٌې  ضٌو  غـــــسه  ىـــوًو  د  

ةاغوُه  هظَ  عٌِهي  د   ًـــادًږى  ٌي  اهس  

*** 

دى   زهرهر   څوٌسن  جِګوُه  

ةٌيوًِه  ًارن  ىه  ًار  اه  زړن  ىه  زړن  چې  

*** 

ټوپهٌه  عه ء   ضپٌسن  دې  نور  



ةاغوُه   عٌِهي  ناةو د   نړك  ء ضپٌسن  دې چې  

*** 

دراًه  راغيې ږًسې  پس  ناةو    

اهرٌٌــــږهُه هطم  تورپٌهي  تاال نړى   ةه ةٌا  

*** 

ىښهس  راغى ږًسهره   د   

توًوًِه   اهښهې  رڼا عوې، دورې    تٌارې  

*** 

نړئ  چٍتو  ځام ته  ىوضت  ځواُاُو  

دًِه راغيي   ټوپهٌام   دورًږى   تٌارن   

*** 

چې  ُورن  جګړن  ةص  نړهراځئ     

 د جګړې  اهر  ښهيي  ځواُام  تتان  نوًِه

*** 

هى   ُه  دې  جِګ هى، ُه  دې  دو  غً  



غٍوُه هګاىو  څوٌسن   جِګوُه، څوٌسن   

*** 

دو ُه  ځواُۍ  د  ضٌِګار ټوپم  

نوًِه  ٌشن  كيً  ضسن زىٍو  ىه   اهس  

*** 

 ځواُاُو  هدت  د  جګړې  ُه  دو

ضوىې  چې  هظَ  آةادن  عٌِههدت  دو  د    

*** 

 ځواُاُو  دپو  هظَ  آةاد  نړئ

 د  هٌواد  پٌغيې  ةه  ضالل  درته  نوًِه

*** 

كسةاُېږل   هظِه ضتا ُه   

عهيي ګيوُه دې تازن   ىٍَ  نې  اهضه  

*** 

عي  ګو نې  ضتا  َُ  ةه  څاُګه  



دًِه  ىٌرىې  غوټۍ  ضسې نې ضس  په  ًې ٌا  

*** 

ښهارى ښاًطته  ضتوره   په  اضٍام  

هههي  داىوُه  ٌخ په  چې  ىٌال   ىهه  

*** 

هرېږن هره  پسې   هره، ةاراُه    

دًِه  تييي  ته غسن   جِهۍ  هړې هړې،  

*** 

دن هړن  چې   هاًي ةه  ديم   

دًِه ٌِډىي   چړې   زړن په  زٌا  هړې   

*** 

عول ٌئٌَ    دې ضتسګو  غټو په  

ځٌِه  ٌخ په   اهښهې  غټې غټې ٌې ځهه   

*** 

اعِا پاڼې   دې عوُډې   اغشى ةاڼه   



نړٌه   دې زدٍي  دوځون  ًې  هره هره   په   ىږ  

*** 

عي  ښه ٌې   زړن عي  ًګس د ٌاز چې   

نتارهُه ٌِګٌو د  عي  جوړ ګودر  په   

*** 

راعه ته  غاړو  ګودر  د  ته  

دًِه راهړې    پساټې نې  ٌِګي  په  ٌا  

***  

دو  ډک  داىوُو عِو د ًې   ٌخ  

داغوُه ښهارى   ښاًطته چې  نې  ضپوږٌۍ ىهه  

*** 

ًً  رُځور   رُځ  په ٌحتت  د  

ضسهُه عوُډه ضسنو د  رانړن عېسًِې   

*** 

رانړن ًې   ژةه  غوښته ٌې دوىه   



جِتوُه هرنړې    ته  ُجيۍ ضذي دراًه  

*** 

نړې ىېوُۍ ٌور  ًې  دا دراًه      

هرنوًِه ته   ةو  ًې  اهس  ًً   زن پسې  ٌئٌَ   

*** 

هن  ډًس  ٌې  ًارام  دوعاىۍ  د  

الضوُه  نړك  پورته  ټوىو  هالړن،  ښادى  چې  

*** 

نٌږى پٌرا   ٌٌِې د  ٌٌِه   

نړٌه دې  ٌٌئَ   نتو  دې  ٌٌِه ٌٌِه   په  

*** 

تيو  راتيو  زًاتٌږى  ٌٌِه په  

  هٌئٌِنيه  راځه  نيه  ةه  زن  درځً  

*** 

هاًه  ضالل  ٌې  ةاد  پس  ةادن  



ځٌِه  ىورى  پس  اعِا  د  چې  ةاد  هغه  پس  

*** 

هى  راټوك  ضسن  ټوك  ةه  ًارام  

توًوٌه   اهښهې   نې   هظَ   پسدى  په  زن  

*** 

عول  ىوو  نې   غً  په  پٌرا   غً  په  

هرځٍه   ته  داهره   ةه   غً  په   ٌئٌَ  غً  په  

*** 

ديهو   ُـازېږئ   ٌـــــه  دٌُـــــا  پـــــــه  

ُه ځو  ځِې  ةه  ارٌام  په  دن  فـــــاُي  دٌُـــا  

*** 

نٌږى  ضړو  ُه  څـــوک  اصو  پـــــه  

هًِه  ضړى  د  دوو  ًې  چي  دو  هغه  ضړو  

*** 

دئ  ښه  هوښٌار  ٌې  دښٍَ  ضس  د  



ًٍه  ضتوٌاُه  دهضتي  پــــه  غلو  ةې  د  زن  

*** 

ژاړى   ژړا په   ټوك  ةيتالم  

ګيوُه هدوړك  دوىګۍ   تورن په   ةورا  

*** 

نړى جوړ ةه  دراو  هًغتيى  ټوپم   

ضٌِه  ةه ٌړ  نړېږى   ةه  هًغتيى  زړن   په   

*** 

ُرو ٌا  په   ًواځې ةېيتوم   

رپوًِه   پاڼه هسن  دو  عٍاك  ةېيتوم  

*** 

عوې  دهن  الرې  راغيه  جراًي  

كتيوٌه  ُه  ًي جرا  دو  كتوك  ٌې  ٌسګ  

*** 

پاڼه  ُهسًشه  عِو  د  ٌې  تَ  



ًٍه هًِو   په  رُګ  ُِه  د  عِه ظاهس  په  

*** 

هنړن  پهې  فهس  جاُاُه  

ٌئٌِه  ُغې  هاردعا   دو  اهر ضور ٌٌِه  

*** 

هرنړن   ٌې ةاةا  نوچٌاُو  ته   

د  ُښتسه  ةاد   ههٌِه ٌې  تور  پېهى   چې  

*** 

ګورن   ته  ضتوره  آضٍام د  پاس   

پورهُه دوىې  ضپٌِې  د  دى  دهٌسن  ٌې تا  په   

*** 

نړل زدٍي دې  ضتسګو  دٍاره  

ٌئٌِه  ګورن  ٌه ٌا ته  پارن  د دراو  د  

*** 

نړئ ُه  ىېوُى   رهغ  ته ٌې   نه  



ٌٌئِه  ةوىه ٌه  پٌاىه  ةِګو د  ٌې ُور  

*** 

ښهارى   ضتورى نې  اضٍام پۀ   پاس  

دًرُوُه هنړك   ٌا ًې   دو   اعِا  هًرۀ    

*** 

عې  ځواٌٍُسګ نه  دالص دې  فٌطتوک   

ًٍـــه اُـتــظـار  هالړن   څــيـور  هرځــې دا  

*** 

نړن  ٌه  ةېړن ته  آذام  ٌال!   

هىوېرٌه هر اهس    نې  غېږ په  آعِا د  زن  

*** 

رادٌژن ههه   ضس ضپوږٌٌه   

نوًِه ٌشك  غسه توره  د الىى   زٌا  

*** 

نٌږى تٌارن   ډهةٌږى   ىٍس چې  



هًِه راةاُرى  تٌارن   هًًِ  ُه تا  چې   زن  

*** 

دى  هرک  راڅذه  ګالپ  اصٌو  

ةاغوُه  دى  ډک   ولةوً  نه  ګو  واص  نً  

*** 

دو     ةص  دې  كرر  دا   ګالپه  

ګسزهًِه   نې  اهرةو   په   دې  جٌِهۍ   چې  

*** 

عٍػه  دې ضتسګې   ګالپ  دې   ٌخ  

عٍه   ةورا   نه  پتِګ  چې  پوهٌږل  ُه   زن  

*** 

ته ٌا   در   عً  ةه ةِر  په ةِر دا  

هُه   ىوُګ  اه   الچي  د   ٌاتٌږى  ةِر   په  

*** 

نړ  جارى دهد ُوو   جٌِهو  



جوړهًِه   نې  ةال  په  ةاغچې دنغٍاىو  

*** 

دو  عتًِ  ګو   په  الىه  د  ًا  

راځٌِه دوىې   ضتاره  په  ٌخ د  دې ًا    

*** 

دو   عٌَ  ًې  نٌٍص  ضپٌَ ًې  صورة  

ګيوُه   ًې  ضپٌَ ُار  ًې   عٌَ  چې  ُسګص   ىهه  

*** 

دى   ُسګص  ضتسګې  ګالپ  دې  ٌخ  

هعسٌاهُه  ضِتو  دې  زىفو  توره  دا  

*** 

نا   ضسې  عوُډى  چې ُجيې    هړن  

ګيوُه   هضپړى   چې   رًرى   ډاک  د   ىهه    

*** 

اُجٌِس  غتراىلادر ٌطػود - ٌٌِه  :  ىٌهواكپه  ډًس  درُښت  اه   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


