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ډالۍ
ژوند  ،پوهې او ګروهې ته!

د تحريک يادښت
فرهنګي څانګه د افغانستان ملي تحريک له اساسي څانګو څخه يووه ده .د دې
څوووانګې دنوووده داده چوووې هېوادوالوووو توووه فرهنګوووي خووودما و انووودې او ګ وووو
فرهنګي کا ونه ترسره کړي .د تا يخي ،ملي ،کلتو ي و ځو او توا يخي او
ملي شخصيتونو نمانځل ددې څانګې نو ې دندې دي.
د هېواد د ليکوالو د علمي ،ديني ،وزنيزو او معلوماتي اثوا و چواه هود ددې
څانګې له اساسي دندو څخه ګڼل کېږي .له هغې و ځې اهيسې چې تحريک
خپوول عملووي فعاليتونووه پيوول کووړي دي ،نووو دې څووانګې هوود و سووره سوود خپوول
فعاليتونه چ ک کړي دي .تا يخي و ځې يې نمانځلي ،تا يخي واټونو توه يوې
لوحې جو ې کړي .علمي سيمينا ونه او و کشاپونه يې جو کړي دي.
د تحريک دې څانګې د تحريک د عمومي هدفونو په ڼا کوې وپتېيلوه چوې پوه
يوځايي ډول (شل عنوانه) کتابونه چاه کړي .پوه دې اثوا و کوې اک وره دينوي
او علمي اثا شامل دي چې د نو هېوادوالو ته يې و اندې کوي.
دا اثر (د عبدالحميد مومند د شاعرۍ تړنګونوه) چوې ستاسوو پوه ې کوې دی،
ښاغلي (پوهنمل شاه محمود کډوال) ليکلی او د همدغو شولو عنوانوو اثوا و لوه
جملې څخه دی .هيله ده د انه لوستونکي ترې ښه ګ ه پو توه کوړي .تحريوک
خپلو هېوادوالو ته ډاډ و کوي چې په اتلونکي کې به هد خپلو دې ډول هڅو
ته دوام و کړي.
د هېواد د فرهنګ د بډاينې په هيله
په د ناوي
د افغانستان ملي تحريک
فرهنګي څانګه

پيليزه
حميوووودبابا د پښووووتو ادب د منځنووووۍ ادبووووي دو ې هغووووه شوووواعر دی  ،چووووې شووووعرونه
يوووې لوووه بېابېلوووو ا خونوووو د څېړنوووې او کتنوووې و دي  .دی شوووعر پوووه ښوووتينې مانوووا
خلکوووو توووه و پېژنوووي او ډېو وره خووووشه شووواعري کووووي  .د ده شوووعرونه د شوووعر پوووه
ا ينوووو توکوووو ښوووکلي او سووومبال دي  .خپلووووه موخوووه پوووه ښوووکلې هنوووري ژبووووه
څرګندوي او لوستونکی له ځان سره د خيال په نړۍ و ننباسي .
پووه شووعر کووې تړنووګ جو ونووه يووا شوواعرانه تړنګونووه هغووه موعووو ده  ،چووې پووه
پښووتو ژبووه کووې پوورې نوووي نوووي بح ونووه پيوول شوووي دي  .کووه څووه هوود دا تړنګونووه
له و اندې د بېابېلو شاعرانو په ويناوو کې وو  ،خو څېړل شوي نه وو .
هېووووره دې نووووه وي چووووې څېړنووووه هغووووه وخووووت ډېووووره ښووووه پوووورمې ځووووي  ،چووووې د
موعوووو پوووه ا ه پووورا مالوموووا او سووورچينې شوووتون ولوووري  .کوووه داسوووې نوووه وي
 ،څېړونکووی لووه ډېوور کووړاو سووره مخيووږي  .لووه بووده مرغووه دا موعووو  ،چووې مووا
څېړلوووې  ،پوووه پښوووتو ژبوووه کوووې و انووودې ښوووه څېوووړل شووووې نوووه ده  .د مالومووواتو او
سووورچينو لوووه کمښوووت سوووره موووې شووووم  .خوووو پوووه هووور وووو خپلوووه بېوووړۍ موووې
ساحل ته و سوله .
دا ( شووواعرانه تړنګونوووه ) او دې توووه و توووه موعووووعا  ،چوووې لوووه يووووې خووووا
پووووه ژبووووه او بلووووه خوووووا پووووه ادب او هنوووور پووووو ې تووووړاو لووووري  ،پووووه کووووا ده
څيړونکوووی پوووه دوا و برخوووو کوووې څوووه ناڅوووه مالوموووا ولوووري  .پوووه شوووعرونو
کووووې ډېووور ژبنووووي توووووکي خپوووول ځووووای ون وووووي همداسووووې تړنګونووووه هوووود دي ،
چووې يوووه برخووه يووې د يوووه بيووت يووا نوويد بيتووي پووه يوووه ځووای او بلووه برخووه يووې پووه
بووول ځوووای کوووې وي  ،د دوا و يوووو ځوووای کوووول لوووږ څوووه فکووور غووووا ي .د دې
ترڅنووووګ د تړنووووګ مانووووا هوووود داسووووې موعووووو ده  ،چووووې پوهووووه  ،ټووووولنيز
مالوما او علمي ت ربه غوا ي .

د څېړنووووې پووووه ب يوووور کووووې  ،د کابوووول پوهنتووووون  ،د ژبووووو او ادبيوووواتو پوووووهنځي  ،د
پښووووتو ژبووووې او ادب څووووانګې  ،ز ه سووووواند او م ربووووان اسووووتاد پوهنوووووال محموووود
فيووو ( فيووو ) ې ښووووونواو مالومووواتو زموووا د څېړنوووې کوووا ګړنووودی کوووړ او پوووه
دې برخووه کووې يووې غووو ه مشووو ې  ،د دې ېموول شوووې  ،چووې خپوول کووا پووه ښووه
توګوووه پووووای تووووه و سوووووم  .همدا نګووووه پووووه دې برخووووه کووووې د اسووووتاد محموووود ووو
ووميد کتنووو هوود د ثوور پووه بشووپړتيا کووې سووتره ونووډه د لووودې  ،چووې پووه توور کووې
يوووې ثووور د خپوووراوي جوګوووه شوووو  .همداسوووې د څېړنوووې پوووه ب يووور کوووې د کابووول او
لغموووان پوهنتونوووو لوووه ځوانوووو او تانووودو اسوووتادانو او نګزيووو اسوووحا زي او اجمووول
ښوووکلي د مرسوووتو لوووه کبلوووه و توووه کوووو ودانی وايووود او د ټولوووو د سووووکالۍ پوووه هيلوووه
يد .
د نښت
شاه محمود کډوال
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سريزه

د ژبې په بډاينه کې شاعران ستره ونډه لري ،دوی که له يوې خووا پوه خو وو
شعرونو کې د خوو ااپريياوپ پر،وې ،واتعنتونوه او اوېنواوې پوه بنوري ژبوه
انځوروي ؛ له ب ې خوا د ژبې پوه پراختنوا او پرتيتنوا کوې يواد وو کوار ېور
سره کوي.
د شعر په سونوري کوې ېګنوو وووونوه د شواعر کوار دی او دا اوېنوا بو ېور
ډېووره پووه شووعر کووې ننيروورپ کنوویي .خووو دا بهووا د شوواعر پووه بن و

وووا ،

استعداد او پوبې پورې ېګلې ده ،اې څوه ډوپ کوي ېګنيونوه وووو کوګي.
ېګنيونووه د يوووې تانووا د څر نووداوي لووواره راتنځتووه کروویي .يووو شوو رر دا
ېګنيونه کردای ش له وواندې په ژبه کې وي او يو شو رر يوې نووي وي .پوه
دې تانا ،اې د شاعر په فير کې نوې پر،وې او تانواوې راتنځتوه کرویي ،
اې د ېګنو په ووله کې یې رانغاوي.
ېګنو بغه ژبنی يوون دی ،اې ېور يووه ډېور ژبنو ېووک لوري .د يووې تانوا
لواره وووېیي .خو د غونډلې په څرر بشوګه تانا نه لري  .په وينووبنه کوې
ېګنو بغه وينونه رانغاوي  ،اې ېر يوه ډېور ېووک لوري  ،ليوهه پوبنتوون،
کر ر ،لو ری ...په غونډله پوبه کې غوڼدله پوبنز ېګنيونه ،اې دا بهوا لوه
وينزو بغو سره ېوپهر لري ،ليهه کاب کار ،افغان ترنه ،کاري څانيه.
زتوږ د څرګنې توضوع شاعرانه ېګنيونه دي ،اې د ح نودبابا شوعرونو ېوه
انيګې شوې ده .د دې ډوپ ېګنو له ناته څر ندېیي ،اې پوه شوعر پوورې
ېګل دي .په دې تانا ،اې ېر ډېره په شعرونو کوې کوارېیي ؛ پوه بنوري ن ور
کې يې ب کارېدنه شونې ده.
او
پوووه يووووه وېشووونه کوووې ېګنوووو څ وووور ډولوووه اضووواف  ،و وو  ،ېشوو ن
استعاري) کووپ کریي .خو په نورو کې بها ډېر ډولونه لري .ېګنوو وېشونه
د برالبر و څرګونيو په آثارو کې پوه ووال ېو وه شووې ده ،اوې ډولونوه يوې،
اا يو او اا ب ډوپ کوول دي.

یاده دې وي  ،اې ګنې ا طالحات ،تحواورې ،اتوروزې ،ايډي ونوه) بو
د شاعرانه ېګنيونو ېور سورلنال دنودې څروګپ شووي ،بغوه بو لوه دې دت وه،
اې ګنه ب يو ېګنو دی ،په يوه انيګې شواعرانه تانوا سوره ،اوې ېاسوې
به يې په دې لنينه کې ولولئ.

د نازکيياپ ح ند بابا لنډه پرژندنه

ع دالح نوود توتنوود ،د پر،ووور پووه تاشووو ير کووې زېیېوودلی دی .د زوکووګې
بواوري نرهووه يووې څر نووده نووه ده .خوو داسووې

ووان کروویي ،اووې د يوولېو ې

بجري پرګۍ په پاي کې به زېیېدلی وي .ده تتداوپ ع وم لوست او په توال
ع دالح هد تش ور وو .په پارس ادبهاېو کې د پراخې تطالعې خاونود وو
او په عرب ب پوبرده.
بانري وورج راورټ واي  ،اې ع دالح هد توتند پوه  ۱۱۴۵بوو کاوپ کوې
تګ شوی دی .د ده تګی د تاشو ير په بديره کې کخ دی.
ح ند د شعر وي و عال استعداد او ت تير فير درلوود او د ېوازه توو ون
په پنداکولو کې د ت ارت خاوند وو .ح ند د خو ادب فعالنو پوه دوران
کوې داسووې رنيننوه ،کووي ې او پوه بووديع کويالوو سو اله شواعري وکووګه،
اې وروستنو دی د توشياف په لقب وستايه.
ع دالح ند توتند د شعر يو رنيون ديووان لوري ،اوې زیواېره غزلوې پيوې
راغ وو دي .یووو ېرکنووب بنوود ،تي ووه ،څووو تلوونده ډولووه غزلووې او دوې
رباع ب ورسره ت ې دي.
ع دالح نود توتنوود د تولننوا غنن و کنجواب ننرنووو عشو پووه روانووه او
خوږه پ،تو ت نوي ژبواولی دی .د ح نود ژبواوه ازاده ژبواوه ده او خوورا لووو
ادبو توووت لووري .ټوووپ بنتونووه يووې  ۱۸۱۸دي ،پووه داسووې حاووپ کووې ،اووې د
ا وو و پارسوو و تووووت بنتونووووه  ۱۵۰۰دي .لووووه ننرنووووو عشوو و سووووربرره
ع دالح ند توتند د بالل اغتاي د شاه و دروېو کنېوه بو پوه خووږه
او روانه ت نوي ژباولې ده .ح ند دا ژباوه د شواه و ودا پوه ناتوه پور ۱۱۳۷

بو کاپ بشووګه کوګې ده .د ح نود ژبواوه بو خووږه ،خونودوره او بنوري ده .پور
دېوووان ،ننرنووو عشوو او شوواه و وودا سووربرره ،ننووو څنګونيووو د شوورع
ادسالم ت نوي ب د ع دالح ند ب ې ده ۱۴ه .)۲۱۶ ،۲۱۵

د ح ند بابا د شعر او شاعرۍ زتانه

د ح ند بابا د ژوند ډېره برخه په بند کې د تغ وو د واک نوب بوه ب هور کوې
ېرره شوې ده ،اې بنېټ يې ظ نرالدي تح د بابر په  ۹۳۲بو کوې اي،وی
وو او په بنود کوې د پ،وتون واک و ابورابن لوودي پوه وژلوو پن رویي .لوه دې
واک نب سره د پ،تنو ت ارزه ب نیدې ېور پايوه روانوه وه اوې سوتر ت وارزي
پنر روکان  ،اي خان ،درياخان ،خوشاپ خان خهوال او نوور پوه دې لوګ کوې
د يادولو وو دي.
کووه د ح نووودبابا د زوکووګې نرهووه  ۱۰۸۰بووو) شوواوخوا وبولووووو ،نووو پووه دغووه
وخ کې اورنيوزېب  ۱۰۶۸بوو  ۱۱۱۸ -بوو) د شواه و وان زوی ،د بنود د
تغ واک نوب پور ودۍ ناسو وو .د اورنيزېوب د تورخ پور وخو  ،ح نود
بابا نیدې څ وې ،ک وو ،بغه په دندې بن کې د اورنيزېوب تورخ ېوه
نغوېه کويه
څه به شور نه وي د بنود په تنيانه کې ؟
اې اورنو څيه د حي وام نېيور شو
ارواکاد پوباند دي اهلل رکتن د  ۱۱۳۰بو) کاوپ شواوخوا د ح نودبابا
د شوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواعرۍ
۲ه .)۶۱
او ش رت زتانه بول
په دندې بن کې ح ندبابا د تغ واک نو د کګنو څر ندوي کويه
دا څه دور د ردون راغی وخ نور شو
اې شروووه د عواددنوو ظ و زور شوووو
دندې بن

ب د يو ېاريي حال انځور کاږيه
اې د کي وو د در اه وودايوو توتوو

بوی ېوبووه د تحو وودشواه له س طونتوه
ش ېوووار سوونيرويپ ننووازی د دې بن و پووه اوه واي و  ،اووې پوور بنوود بانوودې د
اح دشاه بابا د بريد پر وخ  ،ب ته تح دشاه واک وو ،که اررېه ب ودا
تح دشاه وي ؛ نوو دی خووو د اح دشواه بابوا تعا ور دی او ېور دغووه وختوه
ت يووووووووووووووووووووووووووو و ح نوووووووووووووووووووووووووووووود بوابووووووووووووووووووووووووووووووا ژونووووووووووووووووووووووووووووودی
وو ۸ه .)۱۷۷

د ح ند بابا س ال
س ال عرب نوتونه ده ،اې د سرو او سوننو زرو د وي ې کولو او ېويولو پوه
تانا را  .په ا طالح کې س ال د وي و او لني وو وانيګي ډوپ او زورز ېوه
وي کنیي .د عرب د س ال په تقاب کې اروپايان د  )Styleويوی کواروي،
که څه ب  ،اې د سهاي ويی ېر س ال ډېر پراخوالی او ارېوالی لوري ؛ يوه
اې لوېديځويپ د ټولو کګو ووو ليه نڅا ،رس او داسې نورو) لوواره ،اوې
په يوه وانيګي او ت تواز ډوپ سوره وي  )Styleکواروي .د پاوسوو پيواننوو
ادي انو به د س ال پر ای د ف  ،زورز ،سونا  ،زريقوه ،شوروه اسو وا دا او
داسې نور وي کاروپ ؛ تير اوس د سو ال نوتونوه او ويوی ډېور دود شووی
دی ۴ه .)۷۱
د پ،تو ادبناېو رده څرګوني او پوبوان پوه دې عقنوده دي ،اوې د بنودي
س ال بنېهونه ،په پ،تو شاعرۍ کوې ېور براوا د تيوه ع دالح نود توتنود
دود کګي دي او زيار يې ايېوت ی دی .د دغوه ادبو سو ال لوه غوکوتنو سوره
س  ،خو د اعتديپ د حد په ساې و سره ،خو ه شاعري عهواره کوګې ده .د دې
س و ال لووه ننووو ووانيګنو لووه خو ولووو سووره سووره ،ح نوود د خو و شووعر وولووه
پ،تن وساې ه او دا پوه دې تانوا ،اوې ده پوه دې برخوه کوې تونځالری وو او
په تنځن ډوپ يې د بندي س ال بنېهونه خو کګپ ۱۳ه . )۳۰۹
ادبووبانو د بندي س ال سترې انيګنې داسې کوول ديه
 - ۱د دغه س ال ېابع آثار زیاېره اب ام او پرچ تنا لري.

 - ۲د دغه س ال خاوندانو د خو و پيواننو شعري دودونوو پوه پرې وه ،نویوو
تواتننو او د ېازه فير د پنداکولو خواېه پام کګی دی.
 - ۳ايجاز د دې س ال ب ه انيګنه ده .د دغوه سو ال شواعران ډېورې خ ورې
په لنډو ويناوو کې څر ندودی ش .
 - ۴دتنقووو ېش و ر اېو او ووانيګو اسووتعارو پووه دې شووعرونو کووې ووانيګې
وده توندلې ده.
 - ۵د بندي س ال پنرو شاعران د خو و شعرونو د بر شعر په تېرو کې
ېناسب ساې  .د ېقاب  ،تراعات النظهر ،تدعا و ت او حې ېع ن د
نايعو په پال و کې ډېر پهاووي دي.
ادب
 - ۶د دې س ال پوه شوعرونو کوې تت ونوه ،ګنوې او سون ه ينوز ژبنو ېووک
ډېر کارېیي.
 - ۷د دې س و ال شووعرونه د يووو ووانيګي آبنووو او لح و غوواوې) لروني و
دي.
 - ۸د دې س ال غزلوې زیواېره د تننوې پور تحوور اوورل  ،حاوپ دا ،اوې ېور
دې س ال د پيواننو شاعرانو پوه شوعرونو کوې برالبرو توضووعات څر نود
شوي دي  .د دې س ال غزلې ننې توضوع بر تون لري او ب غویي پيوې
نه لندپ کریي.
 - ۹د بندي س ال پنرو شاعران زیاېره د نيته سنجب او توو ون ېراشوب
په فير کې وي او د شعر دودېوزو آرونوو ېوه دوتوره پوام نوه کووي .د غزلوو د
بنتونو ډېروالی او د تافنې د ېوورو ېيورار او نوور د بنودي سو ال پوه پنوروۍ
راتنځته شوي شعرونو کې لهدپ کریي .
 - ۱۰افراط ،ې ريط ،اغرا او ت الغه د بندي س ال په ېوابع شوعرونو کوې
ډېووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووره لنوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووودپ
کریي ۱۴ه . )۲۱۵ ،۲۱۴
سهد تحی الدي باش د بندي س ال انيګنې داسې راپرژن ه

 - ۱د نويو او بيرو خ رو لواره بڅه.
 - ۲تو ون پنځونه آفرين ).
 - ۳د ل ظ او تعنوي نعتونو په ډېرې کارونې سره د وينوا پرچ تنوا او
کګکنچ.
 - ۴په ت الغه کې غ و او افراط.
 - ۵د توو ون او ېشو ره د راتنځتووه کولووو لووواره لووه ااپريياووپ او شوواوخوا
څيه هنه.
نع ډېره کارونه.
 - ۶د ارساپ ال
 - ۷د ېين زياېه ژورېنا ۱۱ه .)۹۵

کوم څه ،اوې ېور ټولوو د تيوه د ح نود بابوا پوه شوعرونو کوې د پوام وو دي،
داديه
 - ۱ح ند د بندي س ال پنرو دی او د دې س ال يوو سوتره انيګنوه دا وه،
اې شاعر به په شاعرانه دننا کې د عشو يووه افېوانوي نوګۍ وووولوه او د
بغې په بهان کې به يې ډوپ ډوپ خياپ باف کوله .د غزپ په ډېره برخوه کوې
بووه د تعشوووتې د سووتر و ،بوووو ،ورو ووو او توود سووتاینه کرووده .شوواعر بووه د
س تر و په ولنوو ليرودلی يوا بوه د بووو پوه غشوو ژوبو شووی وو او يوا بوه د
بر تون په اور لولوه وو .خو بغه داسوې يوو شواعر نوه دی ،ليوه د دې سو ال
نور دروي ،اې د تو ون تانا او توخه په ال اظو کې نغاوي او په تشوي
سره ېرې تانا اخرېت کردای ش ليه کاظ خان شندا.
 - ۲د ح ند بابا د شعرونو ب ه انيګنوه داده ،اوې بغوه د خوو تط وب او
تدعا د اث وات لوواره لوه ارسواپ ال و څيوه کوار اخ و  .ال توه نوور ادبو او
بنري نايع ،ليه ې نح عارفانه ېجاب حې ېع نو  ،اسوتعارې ،ېشو ره
او کنايې کارونه ب د ده د بنر غوره ننداره ده .

 - ۳د ح ند د شعرونو ب ه انيګنه داده ،اې بغه ېه د دغې دورې د
نورو شاعرانو پرخالف کارېدل ېش ر ات که نه اېې او بڅه کوي ،اې
ډېر نوي او ابتياري ېش ر ات او استعارې بهاتوت او ب دارنيه بغه
ېش ره او استعارې په خو و شعرونو کې ای کګي ،اې په پ،تن
ااپريياپ کې دود دي او پ،تانه ورسره اشناي لري.
 - ۴د ح نوود پووه شووعرونو کووې نووه يوووا ې نوواز خنووال  ،نووادر ېش و ر ات،
اسوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووتعارې ،ت وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووالغې
او نورې ادب پېولنې او يا د شاعرۍ دوديزو نوتونو او سر ولونو ،ليوه
ب وو  ،آبووو اشوو تجنووون ،لوونال ،پتنووو ،شوو ه ،شوونري او فربوواد) دود
تونوودلی دی  ،ب يووې د ده د شووعرونو ب ووه غوووره انيګنووه داده ،اووې بغووه د
ټولنې له کو او بدوسوره سونده اوييوی لوري او د پنودونو او وونوزو ېرڅنوو
داسې شعرونه ب لري ،اې د ټولنې بور و وګي ېوه داسوې ټوولننزه درکووونه
کوي ،اې بنېټ يې پر کار باندې ودو وي ۵ه .)۲۷۱ -۲۶۹

ېګنو څه ېه واي ؟

ېګنو بغه ژبنی يوون دی ،اوې دوه يوا لوه دوو ډېور ژبنو يوونونوه ،ويو او
ېوک سره ون ،او يوويی او یا یوتانهز وووک ېرې وووو او ان وه تانوا
وکندي ۳ه .)۲۹
ېګنووو د بغووو دوو یووا ډېوورو خو واکووو او نوواخو واکو) وينونووو او ګونووو يووو
ای کرده دي اې رغنده ېوک يې يو له ب ه سره پ،وينز اوييوی ولوري يوا
د دوو يا ډېرو خو واکو او ناخو واکو ګونو غونډ دی ،اې برخې يې يو لوه
ب سره پ،وينز اوييی ولري .د ېګنيونو د څرګنوې او لوسوتنې څيوه داسوې
څر ندېیي ،اې ېګنيونه د تانا او وووک له تيې برالبر ډولونه لري.
د ېګنو انيګنېه
 - ۱ېګنو له دوو يا ډېورو خو واکوو او نواخو واکو ګونوو او وينونوو څيوه
وووېیي.
 - ۲په ېګنو کې يوویی د ب ېابع ر .
 - ۳په ېګنو کې د وينونو ېرتنځ غونډله پوبنز اوييی ټهنيریي.
 - ۴ېګنو ېر وي پراخ او ېګکت تانا څر ندوي.
 - ۵د غونډلې او ېګنو ېرتنځ ېوپنر او بر والی اوي دی ۱ه .)۳۹،۴۱
د ېګنو ډولونهه
په پ،تو کوې ېګنيونوه لووتګی پوه دوو ډلوو وېشو کرویي ،اوې بوره ډلوه بهوا
نورې برخې لري ،بغه دوې ډلې داديه
الف و نوتويپ ېګنيونهه
بغووه ېګنيونووه دي ،اووې د ېګنووو آره او بنېووهرزه برخووه يووې نوووم وي او دغووه
ېګنيونوه پوه غونډلوه کوې د اي،و او پووه نوتوالوه غونډلوه کوې د اي،وون پووه
برخه کې را

.

نوتويپ ېګنيونه دا دندې ډولونه لريه
 - ۱ېول ېګنيونهه
دا بغه ېګنيونه دي ،اې د يو نوم اووندېها ب نووم يوا نووتځري سوره شووې
وي .د پ،تو ژبې په ېولهزو ېګنيونوو کوې يوو ېولنووتی او بو ېولنووم را و .
ېولنوم له ېولنوت څيه وروسته را  .وووک يې په دې ډوپ دیه
ېولوينيی د)  +نوم  +نوم ،د  +ېولنوتی  +ېولنومه د کاب کار
ېوپ ېګنو د تانا له تيې د دندې توخو لواره را ه
د ېوپ او ېګاو لوارهه د کوونځ نجونې.

د انيګېها لوارهه د کندوز خهي .

د ورېه وال لوارهه د ستر و ېور ،د عق دس.

د څر ندېها لوارهه د ازادۍ څ ی.

د ظرفن لوارهه د ېر و بوې  ،د اوبو نالس.

د ووېوا لوارهه د دوستب وو.

 - ۲ستاينوم ېګنيونهه
دغو ېګنيونو ېه ،اې په عاته ېو ه ستاينوم ېګنيونوه وايو  ،بغوه ېګنيونوه
دي ،اې د يو نوم يا نوتځري د اکر څرنيوالی د سوتاينوم لوه درې څر نود
او وکووپ ش  ،ليهه کي ی کار ،زيګ ....
په پ،تو کې ستاينوم ېګنيونه داسې وووېیيه
سووتاينوم  +نوووم) نوووم  +نوووم) نوووم  +سووتاينوم) نوووم  +کووګوپ) نوووم  +کووګ
سووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووتاينوم)
ستاينوم  +ستاينوم)
 - ۳ش رر ېګنيونهه

بغووه ېګنيونووه دي  ،اووې لووه شوو رر او نوووم يووا شوو ررنوم او شوو ررل څيووه
رغردل وي .وووک يې داسې دیه ش ررنوم  +نوم.
په پ،تو ژبه کې ش ررنوم له خو ش ررل څيوه تييوې را و  ،ليوهه دوه
ت ونه ،يو کور پننځه خونې.
 - ۴کګوپ ېګنيونهه
بغه ېګنيونوه دي ،اوې د وووکو بنېوه او آر ېووک يوې کګولونوه وي .دا
ېګنيونوووه د برالبر وووو تانووواوو د څر نووودونې لوووواره لوووه ننوووو نوووورو وينونوووو
ټننيار ،ش ررنوم ،نوم سرب ونه او اوسترب ونه) سره يو وای کرویي او ټووپ
ېګنووو يووې د کووګوپ پووه ېو ووه پووه غونډلووه کووې کووارېیي او پووه دنوودېننو بوووو
وووېیيه
الف  -کګوپ  +کګوپ = کګوپ ېګنو ،ليهه ب ته دلته ،کيته پورېه ،دنودې
باندې او نور.
ا  -نوم  +نوم = کګوپ ېګنو ،ليوهه غرونوه غرونوه ،وولب وولب ،کووټې
کوټې ،دلب دلب.
ج  -ستاينوم  +ستاينوم = کګوپ ېګنو ،ليهه پټ پټ ،غوټ غوټ ،نون نون
 ،لوی لوی.
د  -ش ررنوم  +ش ررنوم = کګوپ ېګنو ،ليهه پننځه پننځوه ،يوو يوو ،شو
ش .
ه  -ش ررنوم  +شو ررنوم  +نووم = کوګوپ ېګنوو ،ليوهه يوو دوه ور وې ،دوه
درې ت ونه.
و  -ستاينوم  +کګوپ = کګوپ ېګنو ،ليهه ډېر نیدې ،ډېر ژر.
ز  -نوتځری  +نوتځری = کګوپ ېګنو ،ليهه څو څو  ،کوم کوم.
ح  -ستاينوم  +ستاينوم = کګوپ ېګنو ،ليهه ډېر که ،ډېر بوکهار.
 - ۵ټنويار ېګنيونهه

پووه پ،ووتو کووې دا ډوپ ېګنيونووه لووه دوه ب غوویو او ب وواننزو وينونووو څيووه
رغردل دي .درې ډولونه لريه
 - ۱اې یو ويی په ېګنو کې کټ تټ بها راش .
 - ۲اې يو ويی په لی بدلون سره بها راش  .ليوهه ډز ډوز ،ټوال ټوو  ،درا
دروا ،س دم.
 - ۳اې په دوي وي کې دلوتګي ېووري پر وای م) ) ا) يوا و) راووپ
شوي وي ليهه غن تن  ،خګپګ ،پهی تهی.
 - ۶وينال ېګنيونهه
دې ېه يه وينوال ېګنوو وايو  ،اوې لوه وينيوو او نووتنز ترکوز څيوه وووو
شوي وي .په دې ېګنيونو کې نوتهز ترکز ،نوتځری ،سوتاينوم يوا کووم بو
نوتهز ېګنو وي .په دې ډوپ ېګنيونو کې وينيو لوه نووم څيوه وروسوته او
ب د تيه کارېدای ش  ،ليهه په کور کې ،ېر کاب پورې او نور.
ا  -کګ ېګنيونهه
بغه ېګنيونوه دي  ،اوې سوتره ترکوزي او آره برخوه يوې کګونوه وي .دغوه ډوپ
ېګنيونه ېر ډېره په غونډله کې د اي،ون برخه ووووي.
کګ ېګنيونه پ،وينزه تانا ب څر ندوي او په انيګې ېو ه يوه غونډلوه بو
و کردای ش .
په پ،تو کې کګ ېګنيونه په دندې ډوپ وووېیيه
نوم  +کګنوتی = کګ ېګنو ،ليهه کتاا لوسوت  ،لنوال لنيو  ،پوه در

کې درېدپ.
کګنوتی  +کګ = کګ ېګنو ،ليهه غوکت کوم ،رټ کوي او نور.

کګوپ  +کګ ېګنو = کګ ېګنو ،ليهه عاددنه ا ند کوپ.

نوم  +ترستیاپ کګ = کګ ېګنو ،ليهه انېان ي .




ستاینوم  +ترستیاپ کګ = کګ ېګنو ،ليهه ووو ي .
کګوپ  +ترستیاپ کګ = کګ ېګنو ،ليهه لرې ي  ،نیدې ي .



ش ررنوم  +ترستیاپ کګ = کګ ېګنو ،ليهه یوه ده ،دوې دي.

د ي  ،وم .ترستیاپ کګونه  +کګونه يا کګ ستاينوم = کګ ېګنوو ،ليوهه

راغ ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووی يوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و
ر ردم ،راغ ی وم ،ر ردلی ي .
لنووډه دا ،اووې پووه دې برخووه کووې د پ،ووتو ژبووې ډېوور کګويووپ وووکووتونه کووګ
ېګنيونه وووودی ش  .د ټولو بر يې راخرېوت د دې لنوډې ېنيوې لنينوې
پوووووووووووووووووووووووووووووووووووه اډانوووووووووووووووووووووووووووووووووووه کوووووووووووووووووووووووووووووووووووې نوووووووووووووووووووووووووووووووووووه
ايریي ۱۲ه .)۷۷ - ۷۴
غونډ یا ېګنو د غونډلې د آرو او يا ترستنالو ټوکونو نوتونو ،کګونوو او
ستاينوتنزو کګولونو او وينيوو) يوو سېو وينغونوډ يوا ېګنوو دی .داسوې
اې رغنده ېووک يوې سوره خو نځو پ،ووينز اوييو پوال او شوننوو دي،
خو د غونډلې دننوه د يووه يووون يوا واحود  )Syntagm or Tagmemeپوه
ېو وه ناشونون ب و کنویي او لوه نوورو رغنودو يوونوو Components or
 )Constituentsسره يې پ،وينز ېګاو شتوالی لوري .نوه دا اوې بور رغنوده
ټو يوې دغوه راز اوييو پرکوار وااووي .پوه ب وه ژبوه ،يوو عوادي غونوډ لوه
ېګکووت پ وووه يووو سې و ېګنووو ب و کنوویي او بغووه دا ،اووې رغنووده ټوکونووه
ګونوه ،وينونوه او وينيو ) يوې پوه خوو تونځ کوې د پ،ووينز ادلوون بوودلون
تنوني دي .ب د نحوي ېوکو ليه ېول سورب د) او داسوې نوورو ېوکوو د
خوندينرنې او ب د اوډون او س ون ،پرر د اغرزتننوې لوه تيوې .بور ووره،
خج،آبنووو او نووور بشوووګاند “ نووازنځهري ” ېوکونووه يووې سووره زيوواېره يووووالی
لري او پر ب اغه غوره يا وروست ېو يې ټنياو توت ۶ه .)۲۲۳
په شعري کره کتنو کې دا زياېه دود ده ،اې وايو ه پالنو شواعر خوورا کوه
او کووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووي
ېګنيونه)) ب کارول دي .په دغه ېګاو استاد اسداهلل غون ر لني ه پوه
ېګنووو کووې اووې لووه دوو يوواېر دوو لووه ډېوورو وينونووو رغروویي ،يوووه نوووې تانووا

توتووو .ېګنيونووه پوور څ ووورو ډولونووو وېشووالی شوووه ېووول  ،سووتايويپ ،ورېننووز
ېشو ر )او اسووتعاري ېګنيونووه .د پ،ووتو پيوانووو شوواعرانو بووه ېګنيونووو ېووه
ډېر پام نه کاوه .په ش ه پرګۍ کې د بنر دې اوخ ېه پام وشو.
دلتووه ېګنووو)) د وينووووبنې او بنووا وينرغوواونې  )Word formationپووه
واج نه ،ب يې د غونډله پوبنې نحوې) په وواج کواروپ کرویي او لوه ب ودې
اوخووه د ژبووووبنې پووه نوتونووه کووې نحوووي ېګن ونووه  ،پووه ب ووه وينووا ،غونډونووه
ع ارېونه ،فقرې) ب کریي .په دې ېوگه لوتګي ډوپ ېه غونډله پووبنز یوا
نحوي ېګنو) وي کرویي او دويو ډوپ ېوه وينوز یوا لغووي ېګنوو) .لووتګی
ډوپ د دوو يا زياېووينونو او وينيو يوه ټول ه ده ،اې په يووه غونډلوه کوې
د يوووه شووننوو او ونجوووو يوووون پووه ېوگووه يووو ټوواک ی پ،وووينز او توواننز اووار
پر ای کوي ،په نورو ټيو ،يوه غونډله لوتګی پور غونوډونو وېشو کرویي،
ليه سوووږتب او زتوری ،د توازي ر پور درېوو بجوو پوه ت و بوه کوې ،يووه
سترادب بنډارېه ) ،غونډله .وينز ېګنو بنا له دوو يوا زيواېو وينونوو او
وينيو څيه داسې رغ ،توت  ،اې نه يوا ې شننوو او ونجووو نوه وي ،
ب يې پر دې سربرره يې برالبر رغنده ېوک لوه غونډلوه پووبهز پ ووه د يووه
يوووووا نن خووووج او پرووووره آر ،اوکووووتی) اوونوووود ېووووابع وي ،ليووووهه پن يووووی،
سترگوږی ،ې ځوی ،ژبووبنوه ،کتنووالوی ،لوه اوکويو ډکوې سوترگې ،ژا-
ساپوبنه....
په دې لګکې شعري غونډونه يا ېګنيونه)) ب د نورو غونوډونو غونودې ېور
برڅووه لووه تيووه د اوونوودو غونووډلو د يوونونووو پووه ېوگووه ،د وووولنز ،غونډلووه
پوبنز وووک  ،اار و تانا له تيې په پام کې ننوپ کردای ش او ب وه بنوا
له شوعري -بنوري پ ووه ؛ او دااوې لوه آره غونډلوه پووبنز غونډونوه دي ،نوو
اوينه نوه ده ،اوې ېو دې رغنوده ېووک يووا ې خو ووا وينونوه وي ،ب يوې
ليه له تيه اې ورېه نغوېه وشوه ،ناخو وا بغه ويني ه د ،له ،پوه ،پور،
ېر ،سره ،دندې باندې ،کوې ،پوورې ،پېوې او )...بو رانغ،وتای شو او پوه

دې لګ کې د ب دغو څ ورگونو ېګن ونو ېووالی اضوافات)) اوې پوه دوديوزو
ادبو فنونوو کوې ويوار ب و کرووده ،اوس يوې پوه کور وو کوې شو ررپ کروویي.
دادی ،دلته يې څو بر ې وواندې کریيه
برندې سوترگې ،ليوهه د اسو ان سوتوري ،پوه سوترگو سوترگو کوې ،پور ب وب
ودوه نج ووب ،سوور پوور زن ووون ،د وختووو د اسوووې و ېوور سوونوري دنوودې ،پوور
ورې ،ن بېتر د ناز ،د ل ر پوه څووو کوې ،د کورراز بواور گوگو  ،د گو او
ب و پووه ژبووه ،بووادونو لووولن رو ،د کرلووو پرنووډو وينووو د گ ننووو گ وونووه د
سوردو د خزانزتولو سوردارونو شنه خوبونه.
برگوره،استاد غون ر شعري ېګن ونه پوه څ وورو نوتررلو تشيلوو) ډولوو
ېوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول  ،و ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو و
ېش ن او استعاري بغو کې رالنډ کګي ،اې بغه بو د نوتوالوغونوډونو
يوووه برخووه رانغاوي.کووه نووه يوووا ې پووه نوتوالووو کووې ېووول داپرنځووه ډولووه دي
ب داسووې ېو وون  ،بوودل  ،عووددي ،تت وو تنوودي ...او ورپېووې فع وو
ډولونه ب ب داسې درواخ ه .
پووووه بووووره ېوگووووه ،د ېګن ونووووو ب اغووووه سوووواده ډولونووووه بوووو  ،اووووې د دوو
خو واکو ساده يا تشتقو) وينونو ېر څنگ له ېول د) پرېه پيې نور وينيو
دوتووره برخووه نووه اخ وو  ،ېوور يووسووتويو وينونووو څيووه د شووعري انځورونووو
اې اژونو) ،په ټولنز واج ،د شعري )) لواره که ېورا لنواره بووارودی شو
او د ژبن پوېنېياپ د آر له تيې يې زېیون ناپايوه ناتحودوده) دی ،پوه ب وه
وينووا ،شوواعر يووې لووه اوېنووا سووره س و برڅوووتره ډېوور راتنځتووه کووودی ش و او
برڅي ه له ېن ېې سره نه تيا تيریي.
اسووتاد غووون ر بڅووه کووګې ،د ونالن و وووالن د ش وعر دارزونووې پووه ېوورڅ کووې
ب اغه څ ور ډوله رابرسرره کګيه
د تازي ر په پر) زېګ و ن به گ گ وکورپ شو
دا ووان گودر به اوس د نجونو په تذبب غویېیي

دلته زيګ و ن و و

ېګنوو دی .د توازي ر زيوګ و ون  ،اسوتعاري ېګنوو

دی .وان گودر ب استعاري ېګنوو دی .تانوا دااوې گوودر لوه انېوان سوره
ېش ره شوی دی .بنا د ېش ره يو اوخ يانې تشو ه بوه اوې دلتوه انېوان دی)
حووذف شوووی او يوووا ې يوووه ان ګنووه ي وانې وووان يووې يوواده شوووې ده او د
نجونو تذبب ېول ېګنو بولوو ،يوه توذبب ېولنووم او نجوونې ېولنووتی
دی.
تت و دی واي و  ،د شوواپ او شووګۍ نووه سووره کروویي ،خووو پووه پيتنووا کووې شووګۍ
کي ی او رن ن ل اس دی .والن واي ه
دې ېه سور غرور ب گونډه تاېی ش  ،سجدې کوي
دا د پېرلو شوګۍ د ل وور په پر) اوږو کوويووه ده
ېګنو غورور) سوتای ی او سوور) سوتاینوم دی او د
دلته سور غرور و
ل ووور اوږې اسوووتعاري ېګنوووو دی .د کووواغ ووووالن شووواعري لوووه اسووتعاري
ېګنيونو تادتاله ده .د ده ېګنيونه کابو ټوپ د ده خو دي.
ژبووبان واي  ،اې په ننو ژبو کې ېګنو ووووپ اسوانه دي ،خوو پوه ننوو
نووورو کووې اسووانه نووه دي ....وووالن د نوووي انځووور د وووولووو لووواره ،د تانووا
رسولو لواره او ب د ېناسب لواره ېګنيونو ېه تيه کوي .دی واي ه
زتووږ د ک وو له اسوو انوه بور اا کګې ولوجوه
اا ېرېنه لوو کې سووږتب ووې اا ل ر ووی دی
دلته د ک د اس ان ېګنو په ورپېوې تېوره کوې لوه ل ور و سوووږتب سوره
ب د انځور په بشوګولو کې برخه اخ  ،ب ېناسب زېیوي.
دا خ وره اوې ېګنوو ووووووپ پوه پ،وتو کوې د نوورو ژبوو اوبنوا پارسو بوووتره
اسووان نووه دي ،سو ه نووه ده ،يووه ،ليووه پور ب وودې څورکووې اووې رڼووا وااوووپ
شوووه ،بووره ژبووه يووو ناپايووه رغوواوننزه ووېهووا او پوېنېووياپ لووري)) ،دا بر ووه
سيالو ده ،اې په پ،تو او بنا شعر و ادا کې له دغه پوټ ېوانوه د نوورو او
بنا پارس ژبې بوتره کار يا گهه اخرېت شوې نه ده! ۷ه .)۲۶۴ -۲۶۱

د ح ندبابا د ژوند ،شاعرۍ اوشاعرانه ېګنيونو په اوه د لنډو تالوتواېو لوه
وواندېننې وروسته خو ې ا

توضوع ېه ور و اې په دندې ډوپ دهه

د ح ندبابا په شعرونو کې شاعرانه ېګنيونه

وږې ستر ېه

پووه پووورېن سووتاينوم ېګنووو کووې وږې) سووتاینوم او سووتر ې) سووتاي ی دی.
ب دارنيوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووه د
عش تی) په ېوپ ېګنو کې د) ېولوينيی عش ) ېولنوتی تی) ېولنووم
دی .په دندې بن کې يې و ورئ ه
که تې نه زتويې په ويار د وږو ستر و
تی د عش په تنيانوه کې د تجاز را
 ۱۰ه )۱

د عش ک ر ونازه

پوه پووورېن ېوووپ ېګنوو کووې د) ېولوووينيی عشو ) ېولنوووتی او ک وور و نوواز)
ېولنوم دی .په دندې بن کې کارېدلیه
اې تې نه وي سرکوزی ااېه بې کي و

لوه دولتوه د عشو بېې ک ور و نواز را
۱۰ه )۱

د ګۍ تر نه وراه

په پورېن ېګنو کې تر نه ورا) سوتاینوم ېګنوو دی تر نوه) سوتاینوم
او ورا) سوووووتاي ی  .ټووووووپ د وووووګۍ تن نوووووه ورا) ېووووووپ ېګنوووووو دی د)
ېولوينيی ګۍ) ېولنوتی او تر نه ورا) ېولنوم دی.
بر وده يې زوه ېګې په ډنو ډنو پورې
د ګۍ تنو و نوه ورا ده دا دننووووووووا
۱۰ه )۴

د ب يو ې اشاه

په پورېن ېوپ ېګنو کې د) ېولوينيی ب يو) ېولنوتی او ې اشا) ېولنووم
دی.
تناسب نه دي ورې ه د لويو خ يو
د ب ويووو ې ووواشووا ده دا دننووا
۱۰ه )۴

د عش دعالج رنځه

په پورېن ېګنوو کوې دعوالج رنوځ) سوتاینوم ېګنوو دی دعوالج) سوتاینوم
رنځ) ستای ی  .ب دارنيه ټوپ ېګنوو ېوول بو دی د) ېولووينيی عشو )
ېولنووووتی او دعوووالج رنوووځ) ېولنووووم دی .ب يووووا ،ېشو و ن ېګنوووو بو و دی
عش ) تش ه دعالج رنځ) تش ه به او ډه ستاینه يې د درت نې او عوالج
نش ) دی .د بې دته بې وګۍ تنيور) په ستاینوم ېګنو کوې بوې دتوه او
بې وګې) ستاینوتونه او تنيور) ستای ی دی.
دا د عش دعالج رنځ دی نه پوبریم
کوه بې دتوه بې وګې تنيور دی دا


۱۰ه )۶

د عش سناه روي ه

په پورېن ېوپ ېګنو کې د) ېولوينيی عشو ) ېولنووتی او سوناه رويو )
ېولنوم دی .د ک،ردې انځور) په ېوپ ېګنو کې د) ېولووينيی ک،وردې)
ېولنوتی انځور) ېولنوم دی.
برڅ د عش په سناه رويب ته زبنرېیه
د ژونودون د ک،ردې انځوووور دی دا
۱۰ه )۶

د زو ولې  /ولبه

پووه پووورېن ېوووپ ېګنووو کووې د) ېولوووينيی زو ووی) ېولنوووتی ولووې /ولووب)
ېولنوم دی .بهوا يوو اسوتعاري ېګنوو دی زو وی) ترينوه ولوې) تېوتعارتنه
ر ونوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووه) تېوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووتعارله
او اوږدوالووی ،نووری والووی ،وووکوو او ن ن و ) ووووه ووواتع ده .ب يوووا د
زو ې ولوب رې و کرودپ) يووه ګنوه او تانوا يوې زح و او کوګاو رسوردپ او
ورېوودپ) ده .د کوویې ورو ووې) سووتاینوم ېګنووو کووې کوویې) سووتاینوم او
ورو ې) ستای ی دی.
اې رې توې بې ورفې د زو ولې
کیې ورو ې دي د يار که لور دی دا
۱۰ه )۶

د عش ېوره

په پورېن ېوپ ېګنوو کوې د) ېولووينيی عشو ) ېولنووتی او ېوور) ېولنووم
دی .د سوورېورېدپ) ېګنووو یوووه ګنووه ده ،د نارینووه لووواره د سوووياوي او
شرتردو) او د کځو لوواره د کونوډېون او بوې تروګه کرودو) پوه تانوا ګنوه،
ب يې انيررنه ده.
که سرېور د عش په ېور شې ته شرتریه
د وو و ووه بوديووو سوور پروغووور دی دا


۱۰ه )۶

د ېورو ستر و ېوره

په پورېن ېګنو کې ېورې ستر ې) ستاینوم ېګنوو دی ېوور) سوتاینوم او
سوتر ې) سووتای ی  ،ټوووپ ېګنووو ېوول دی د) ېولوووينيی ېووورې سووتر ې)
ېولنووتی او ېوور) ېولنوووم دی .ب يووا دا يوووه ګنوه او تانووا يوې تح وووا ،
تعشوته ) ده ،ورسره ب ه انډوپ ګنه د زوه سر) ده.
اې په ې ه د سر و تاپ راڅيه نه
واتعوو د ېووورو ستر و ېوووور دی دا
۱۰ه )۶

د عش غ ه

په پورېن ېووپ ېګنوو کوې د) ېولووينيی عشو ) ېولنووتی او غو ) ېولنووم
دی.
اووې يې زه له خو ه غ وووه په اتان کګم
د عش غو دی که زتوا غ يوور دی دا
۱۰ه )۶

د کادۍ سترپوک ه

پووه پووورېن ېوووپ ېګنووو کووې د) ېولوينيی کووادي) ېولنوووتی او سترپوکو )
ېولنوم دی.
دااې ژاوي عاشقان ظابر له غ ه
د کوادۍ سترپوکو کاندي په دا
۱۰ه )۷

بې وياره و ه

په پورېن ستاینوم ېګنو کې بې وياره) ستاینوم او و
اې ادا کا ورېه يار بې وياره و
وان ېه وايو عاشقوان بالووه ادا

) ستاي ی دی.

۱۰ه )۷

د س ن ر پتونه

په پورېن ېووپ ېګنوو کوې د) ېولووينيی سو ن ر) ېولنووتی پتوون) ېولنووم

دی ،بهووا ورېنهووز یووا ېش و ن
وووک

ېګنووو دی س و ن ر) تش و ه بووه پتووون) تش و ه

 ،پوستوالی او نرتوالی) يې ډه ستاینه ده.
اې ش ن غوندې ش ينر واخرې په سر تا
کر،وووود سووور پووه پتوووانووه د س ن وور تا
۱۰ه )۸

د حاې د داد نغ هه

په پورېن ېوپ ېګنو کوې د) ېولوویهيی حواې او داد) ېولنووتی او نغ وه)
ېولنووووووم دی .ب يووووووا ،اسوووووتعاري ېګنوووووو بوووو دی داد) ترينوووووه نغ وووووه)
تېوتعارتنه او اوازه ،خ وورې) تېووتعارله دی .پووه ب ودې بهو کووې د غوووږ
ر ووبر) پوه
درنوپ) ګنه ب شته اې تانا يې د اا خ ره اورېدپ) ده .د
ېوووپ ېګنوووو کوووې د) ېولووووينيی وو ر) ېولنوووووتی او وبوووور) ېولنووووم دی.
ب يوووووووووووا ،يوووووووووو استعوووووووووواري ېګنوووووووووو بووووووووو دی ووووووووو ر) لووووووووووازم
وبر) تېتعارتنه او ث ره) تېتعارله دی.
د حاېوو د داد نغو ه وربانودې ناورم
اې درانه کګه غوږ د ر په وبر تا
۱۰ه )۸

د زوه ستر ېه

پوه پوورېن ېووپ ېګنوو کوې د) ېولوویهيی زوه) ېولنووتی سوتر ې) ېولنووم
دی .ب يوا د زوه په ستر و کت ) ګنه او تانا يې په نرېها او دت ااېوه
لنوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووودپ ) ده .ب دارنيووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووه د
زوه ستر ې کردپ) ب ه ګنه او تانا يې ډېر ران او خوږ ،زوه ېوه رانویدې)
ده.
د دننا اب دوپ د زوه په ستر وو
واوه ولند ېر ان خوار و بتر تا
۱۰ه )۸

د ېرکو تنيولېه

پووه پووورېن ېوووپ ېګنووو کووې د) ېولوووينيی ېرکووو) ېولنوووتی او تنيووولې)
ېولنووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووم دی .د
پر زوه ر ردپ) ېګنو ګنه او تانا يوې يوو څوو يوا څوه يادېودپ ،پوه زوه
ورېدپ) ده .د حنا لګتون) شعري ېګنو کې د) ېولوينيی حنا) ېولنووتی
لګتون) ېولنوم دی.
اې تنيولې يې د ېرکو په زوه ر
ډوا په وينوو کې لګتون شوه د حنوا
۱۰ه )۹

د عش ېرغه

پووه پووورېن ېوووپ ېګنووو کووې د) ېولووویهيی عشو ) ېولنوووتی ېرووغ) ېولنوووم
دی ،بها ېش ن ېګنو دی عش ) تش ه او ېرغ) تش ه بوه او وډ و
يې وروپ ،په عش او ېرغ خوولوو کوې د يوو درد احېواس) دی .پوه دنودې
بن کې يې و ورئ ه
اې يې زوه د عش په ېرغ سوری سوری ش
دعووالج کووانووودي فريووواد لويووه سُوورنوا
۱۰ه )۹

د خ وت عزيزانه

پووه پووورېن ېوووپ ېګنووو کووې د) ېولووویهيی خ وووت) ېولنوووتی او عزيووزان)
ېولنووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووم دی .د
ېرکووو کنوودی) ب و ېوووپ ېګنووو دی اووې د) ېولووویهيی ېرکووو) ېولنوووتی او
کندی) ېولنوم دی .زوه بدېودپ) ېګنوو ګنوه او تانوا ېې خووه کرودپ ،خووا
بدېدپ) ده.
د خو ووت له عزيزانو تې زوه بد شوه
وان تې وشو اره د ېرکو په کندي بها
۱۰ه )۹

د خط ارهه

په پورېن ېوپ ېګنو کې د) ېولوينيی خط) ېولنوتی او اره) ېولنووم دی.
ب يوا ېش ن ېګنو ب دی خوط) تشو ه اره) تشو ه بوه او وډ
يو ډوپ اغرز) دی.
وابه نه ووم نووور توخ له سوواده رويوو
که د خط اره تې ک،ریدي په ېندي بها

و

يوې

۱۰ه )۱۰

د عش زاعونی رنځه

پووه پووورېن ېوووپ ېګنووو کووې زوواعون رنووځ) سووتاینوم ېګنووو زوواعون )
ستاینوم او رنځ) ستای ی دی د) ېولویهيی عش ) ېولنووتی او زواعونی
رنځ) ېولنووم دی .ب دارنيوه ېشو ن ېګنوو بو دی عشو ) لوه زواعون
رنووځ) سووره ېشوو ره شوووی دی عشوو ) تشوو ه زوواعونی رنووځ) تشوو ه بووه او
سرغګونه ،ظ

دی.
او ست ) يې ډ
اې د عش زاعونی رنځ د ح هد ت شوو
ژر به کووخ شوو په بدېوره کې د تاشووو
۱۰ه )۱۰

د وندۍ زوهه

پورېنی ېګنوو ېوول دی د) ېولووينيی ونودي) ېولنووتی او زوه) ېولنووم
دی.
د وندۍ زوه ېرېنه ر کګه نا حه !
له رندۍ سره حو ند شه سو ندي بها
۱۰ه )۱۰

د زوه ستر ې ،غوږه

په پورېن ېووپ ېګنوو کوې د) ېولووينيی زوه) ېولنووتی سوتر ې او غووږ)
ېولنوم دی.
ستوور د سر په ستر و غوږ اروي ب وين

ستر ې غوووږ بوويووه د زوه بننووا شنووووا
۱۰ه )۱۱

د بوو غش ه

په پورېن ېوپ ېګنو کې د) ېولویهيی باڼه /بوو) ېولنوتی غش )
ېولنوم دی .ب دارنيه دا ېګنو ېش ن ب دی باڼه) تش ه غش ) تش ه
يې وووک او د اغرز يورني ) ده .په دندې بن کې يې
به او ډ
و ورئ ه
که بر څو د بوو غش کاږه ول
يو له ن،ې د زوه نه دروت خطا
۱۰ه )۱۲

ېوبه په ېندي تاېردپه

د پورېنب ګنې تانا ټينی کردپ ،پ،ر ان ) ده.
سو ېوبوې کا د زابود په ېنودي تاېې
پرې به نیدي په شريب کې څه ويېا
۱۲ه)۱۰

د تح ناکردېه

پووه پووورېن ېوووپ ېګنووو کووې د) ېولوووينيی تح و ) ېولنوووتی او نوواکردې)
ېولنوم دی.
ناکووردې د تح وسوګي ورکوا
په يوه دس کې پناله په ب ب ېا
۱۰ه )۱۳

د پربرز پيته کاريه

پوورېنی ېګنوو ېوول دی د) ېولووينيی پربروز) ېولنووتی او پيتوه کوواري)
ېولنوووم دی .د عشوو زورتنوودي) ېوووپ ېګنووو کووې د) ېولوووينيی عشوو )
ېولنوتی او زورتندي) ېولنوم دی.

د پربورز پيته کاري شوه راېه خاتووه
اې د عش په زورتندۍ شوم شناسا
۱۰ه )۱۳

کاږه باڼهه

په پورېن ستاینوم ېګنو کې کاږه) ستاینوم او باڼه) ستای ی دی.
زه ح ند کیو بوو د ېرکو غوڅ کګم
په نلونب خطا ووزار لي رسوا
۱۰ه )۱۳

آبو اش هه

پووورېنی ېګنووو يووو ېګکووت سووتاینوم دی ،پووه دنوودې بهو کووې سووتای ی بغووه
دی ،اې د بوسب په څرر ستر ې لري .خو په شعر کې څر ند نه کوياري.
زوه ووپ) ېګنو پيې ګنه او تانا يې تننردپ او عاشقردپ) ده.
آبو اش و ووی زوه که بر څو بول
نووه تنوو ليه آبوووو ب ووو زتوووا
۱۰ه )۱۳

رخه

) له رخ) سره ېش ره شوی
په پورېن ېګنو کې
يې کيال) ده .
تش ه دی .ډ

) تشو ه بوه او رخ)

اې تې خياپ شته د رخو په لر و کې
و ېه نوه دي تنواسب کووتوو زتوووا
۱۰ه )۱۴

د کي نو دره

پووورېنی ېګنووو ېووول دی د) ېولووویهيی کووي نو) ېولنوووتی او در) ېولنوووم
دی.
ترم که ژوم سر زتا ،د کي نو در دی
نشتوه ووای بوې دغووه دره بو زتوا
۱۰ه )۱۴

د ناکېو ېروه ېرخهه

په پورېن ېوپ ېګنو کې د) ېولوویهيی نواکه) ېولنووتی او ېوروه ،ېرخوه)
ېولنوم دی .ددې ېرڅنو ېروه ېرخه ووپ) ګنه او تانا يې سوويې سووورې
اورېدپ ،سرکوزوپ) ده.
ووې بزار ېروه ېرخه د ناکېانو
وايه ولې په يوه ن وګۍ ح ووووا
۱۰ه )۱۵

دس ېر زنې کردپه

د پووووورېنب ګنې تانووووا ن ن ووووی ،بوووورم و حنووووران) ده .ب دارنيووووه د دس
اوږدوپ) ګنې تانا داي او سواليري) ده.
اې په سويپ اوږدوې دس ااېه ح نده !
کووووه يووې وږی دس ېوور زنوې بې نوووا
۱۶ه)۱۰

بې ادبه ستر ېه

په پورېن ستاینوم ېګنو کې بې ادبه) ستاینوم او ستر ې) سوتای ی دی.
د واولی غوټه کوپ) ګنې تانا ت رېدپ ،غوسه کردپ ،ېندی ېرېووپ) ده.
برڅ ادا تې بې ادبه ستر ې ناخ
که بر څو کا واولی غوټه اديب زتا
۱۰ه )۱۶

د غ ل،يره

په پورېن ېوپ ېګنو کې د) ېولوينيی غ ) ېولنوتی ل،وير) ېولنووم دی .
په دندې بن کې يې و ورئ ه
د تې زيات آه و فرياد د غ ل،ير کا
خنوژوي تې فوج په سر زتا نقنب زتا


۱۰ه )۱۶

شوخې ستر ېه

پورېنی ېګنو ستاينوتهز دی شوخې) ستاینوم او ستر ې) ستای ی دی.
ه که تلد و کا نر ه په شوخو ستر و
س
برڅ په بېيوو ستر و کتی نه ش روی د ستا
۱۰ه )۱۸

بېيې ستر ېه

پووه پووورېن سووتاینوم ېګنووو کووې بېوويه /بېوويې) سووتاینوم او سووتر ې)
ستای ی دی.
ه که تلد و کا نر ه په شوخو ستر و
س
برڅ په بېيو ستر و کتوی نه ش روی د ستا
۱۰ه )۱۸

د بجر غ ه

پورېنی ېګنو ېول دی د) ېولویهيی بجر) ېولنوتی او غ ) ېولنوم دی.
غ د بجووور کوګم په و و کې ناکاده
په شرب کې خاورې ته شه وپ د اا
۱۰ه )۲۰

د تننې ډوپه

په پوورېن ېووپ ېګنوو کوې د) ېولوویهيی تننوه) ېولنووتی او ډوپ) ېولنووم
دی.
له وب و به يې شرم څو په څوه کا
اې په غاوه شو د تننې ډوپ د اوا
۱۰ه )۲۰

سرې شونډېه

پورېنی ېګنو ستاینوتهز دی سرې) ستاینوم او شونډې) ستای ی دی.
دغه واوه ستا دسرو شونډو اثر دی
اې تونده شو د ي
۱۰ه )۲۱



د وفا رس و رواجه

ېاثنور له توا

په پورېن ېووپ ېګنوو کوې د) ېولوویهيی وفوا) ېولنووتی او رسو و رواج)
ېولنوم دی.
څو ېرې زه رس رواج د وفا غواوم
بوتوره د راسره کګي وور و و وا
۱۰ه )۲۱

سون لر هه

په پورېن ستاینوتهز ېګنو کې سون ) ستاینوم او لر وه) سوتای ی دی .د
دې ېرڅنو د لر ه سووننردپ) ګنوې تانوا ډېوره ژوا) ده .ب دارنيوه ېووره
بال) ستاينوتهز ېګنو اې ېوره) ستاینوم او بال) ستای ی دی .ب داسې د
ېوره بال پېې کوپ) ګنې تانا څو بې ارزکته و او بې پرواي ) ده.
تا په يار پېې لر ه په ژوا سون کګه
يار په تا پېوې کووووي ېوووره بووال
۱۰ه )۲۲

د تات خياپه

پورېنی ېګنو ېوول دی د) ېولووينيی تاتو ) ېولنووتی او خياوپ) ېولنووم
دی.
بېې زه ستا د تات په خياپ ېينه کګم
بر ن وه ليه تووسوی کووګه په علووا
۱۰ه )۲۲

د عش رنځه

پورېنی ېګنو ېول دی د) ېولوویهيی عشو ) ېولنووتی رنوځ) ېولنووم دی،
بهووا ېشو ن ېګنووو دی عشو ) تشو ه او رنووځ) تشو ه بووه ،ووډ و يووې
و  ،وروپ او رنځوپ) دی .په دندې بن کې يې و ورئ ه
نوه سووګی ور ونوې توري نه ېورې رغوریي
خدای دې څو د عش په رنځ ت تال نه کا
۱۰ه )۲۳

د بجر اندې،نهه

پوووووه پوووووورېن ېووووووپ ېګنوووووو کوووووې د) ېولوووووویهيی بجووووور) ېولنووووووتی او
اندې،وونه)ېولنوم دی .د خووووا لووه ک وووره ليروودپ) ګنوووې تانووا
کګېدپ) ده.
اندې،نه اې دې د بجر را په خوا ش
پوه بن توې لوووه کو وره ليوو خووا

ورېووودپ او

۱۰ه )۲۳

د خوبانو د خندا دي ه

پورېنی ېګنو ېول دی د) ېولوينيی خوبوان او خنودا) ېولنووتی او ديو )
ېولنوم دی .ب دارنيه د له عق ه پ ی) ګنې تانا ډېربې عق ) ده .ب يووا،
يووو وينيتګنووو ارې وواز ېرکهووب) بو دی ،يووه لووه آداېووو څيووه لووه) پيووې
راغ ی دی.
د خوبانوو دخنوودا ديوو به نه شو
څو يې عش له عق ه پ ی وودنه کا
۱۰ه )۲۳

د حې ازبي ه

پورېنی ېګنو ېول دی د) ېولویهيی حې ) ېولنووتی او ازبيو ) ېولنووم
ر خونه ېاد کردپ) ېګنو ګنوه او تانوا يوې د بوې و رۍ پوای او
دی .د
انت ا ،نوه و رېدنه ،بو ې و ري) ده .د و ر خونوه) بو شوعري ېووپ ېګنوو
ر) ېولنوتی او خونه) ېولنوم دی.
دی د) ېولویهيی
نه تن وه ازبيو د بغوه حوې
څوو زتا د ر خونه ېاد نه کا
۱۰ه )۲۳

د خط ېورهه

پووورېنی ېګنووو ېووول دی د) ېولنوووتی خووط) ېولنوووتی ېوووره) ېولنوووم دی،
يوې
بها ېش ن ېګنو دی خط) تشو ه او ېووره) تشو ه بوه  ،وډ و

اغرز او پرېيوپ) دی .په دندې بن

کې يې و ورئ ه

شا به نه کا ت خوواره وکي تخ ېه
څوو يې سر ېه د خط ېوره ېر تال نه کا
۱۰ه )۲۴

د ر تاله

پوه پووورېن شوعري ېوووپ ېګنوو کووې د) ېولوویهيی

و ر) ېولنووتی او تووال)

ېولنوم دی.
تح اس ان ېندر دی نا حه !
برڅ فايده ورېه د و ر تال نه کا
۱۰ه )۲۴

د آه اوره

په پورېن ېوپ ېګنو کې د) ېولویهيی آه) ېولنوتی اور) ېولنووم دی ،بهوا
ېش ن ېګنو دی آه) تش ه او اور) تش ه به  ،ډ
) دی .په دندې بن کې يې و ورئ ه
کوه بور څوو يووې لوووغووګن د آه پوه اور کووګي
څو به خوی له د) کج روۍ د ف ال نور کا


يوې رتووالی

۱۰ه )۲۴

د ش ن ژواه

په پورېن ېوپ ېګنو کې د) ېولوویهيی شو ن ) ېولنووتی ژوا) ېولنووم دی،
ب داسووې يووو اسووتعاري ېګنووو ب و دی ژوا) ترينووه ش و ن ) تېووتعارتنه او
څاڅيی) تېتعارله نرت ،او رنوو او نوور وووکو ) يوې د وواتع وووه
ده .په دندې بن کې يې و ورئه
يو د ب په درد و غ خوښ و خرم کا
په خنودا خوور کا
د شو ن په ژوا


۱۰ه )۲۴

د ټيب شنه ن ريه

په پورېن ېګنو کې شنه ن ري) ستاینوم ېګنو دی شه  /شونه) سوتاینوم
ن ووري) سووتای ی دی .ب داسووې ېوووپ ېګنووو ب و دی د) ېولووویهيی ټيووب)
ېولنوووتی او شوونه ن ووري) ېولنوووم دی .د دې ېرڅنووو د ټيووب شوونه ن ووري
اغوسووت ) يوووه ګنووه او تانووا يووې تيوور حن ووه ،دروه ،درغ نووه) ده .ب ووه ګنووه
بووورخ و بوووور کرووودپ) ده ،تانوووا يوووې رعوووب او بن و و غور ووووپ) ده .د دې
ېرڅنو خګکردپ) ب ه ګنه او تانا يې رتردپ او تالتت ) ده.
کو وه واغوونودي شنووه ن وري د ټوويب
ک ه خګ ش ان له ت ره برخ و بور کا
۱۰ه )۲۴

د تظ وم اوکېه

پورېنی ېګنو ېول دی د) ېولووينيی تظ ووم) ېولنووتی او اوکوې)ېولنوم
دی.
اې يې خهې د تظ وم په اوکو کریي
دغوه کووور به زتووانه د ظال وور کا
۱۰ه )۲۵

زوه ېوروپه

پورېنی ېګنو يووه ګنوه او تانوا يوې اوييوی پرېيووپ ،بودوپ  ،زوه تګېودپ)
ده .ب دارنيوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووه
تووخ ب و لووور ېووه کوووپ  /تووخ اووپ) ب ووه ګنووه ده اووې تانووا يووې بووې وفوواي ،
ناپات  ،بې پرواي ) ده.
يو دې زوه زتوا له ب ه لووريه ېوور کا
بنا دې تخ زتا له لوري په ب لور کا
۱۰ه )۲۶

سر ېوروپه

پورېنی ېګنو يوه ګنه او تانا يې سويپ او زاري کوپ ) ده.
خالص دې نه کګم د رتنب له سر درده

که بووزار

ه تې سر درېه سرېوور کا
۱۰ه )۲۶

بجر تنيوره

پورېنی ېګنو ېش ن دی بجور) تشو ه او تنيوور) تشو ه بوه ،وډ و
يې اغرز ،رنځوپ او وروپ) دی .د پر زوه تنيور لينا کووپ) ېګنوو ګنوه
او تانا يې وروپ او کګوپ)ده.
څه به رنو زتوا په وای وي س ن وره
اې لينا تې دې په زوه بجر تنيور کا
۱۰ه )۲۶

ستر ې سو ردپه

پووورېنی ېګنووو يوووه ګنووه او تانووا يووې ډډه کوووپ ،شوورتردپ  ،ډارېوودپ او
وېرېدپ) ده.
اې پرې سوې را څيه ستر ې د غ ازو
غو دې زوم زتووا لوه دلوه بغه زور کا
۱۰ه )۲۶

د که تخ ب ایه

په پوورېن ېګنوو کوې د کوه توخ) ېګنوو سوتاینوتهز دی کوه) سوتاینوم او
تخ) ستای ی دی .ب يوا ،دا ېګنو ېول بو دی د) ېولوویهيی کوه توخ)
ېولنوووتی او ب ووای) ېولنوووم دی .ب دارنيووه يووو اسووتعاري ېګنووو بوو دی
ب ای) تېتعارتنه اغرز او کيال) تېتعارله او که تخ) ترينه ده.
د که تخ ب ووای بالوه کا په اا سنوری
اې ش ور د خط و خاپ راووي پرواز کا


۱۰ه )۲۷

د ېرکو وادوه

په پورېن ېوپ ېګنو کې د) ېولویهيی ېرکو) ېولنووتی او ووادو) ېولنووم
دی.

اې د ېرکو په وادو وانده کاڼه دي
بر ووده ورېه نا وح د پنود اواز کا
۱۰ه )۲۷

ېرپ،و دندې کاخونه پرې کوپه

پورېنی ېګنو يوه ګنه او تانا يوې وان زيوان نوپ ،خو وې پ،وې وبو ) ده.
ب ه ګنه په زوه ن الوپ) ده اې تانا يې غوکت  ،تن  ،لوروپ) ده.
پرېيوي ېر خو و پ،و دندې کاخونه
اې بدي د عزیزانوو په زوه ن ويپ کا
۱۰ه )۲۸

د برې،نا په رڼا ست پرن ه

پورېنی ېګنو يوه ګنه او تانا يې ناشونی کار کوپ ،سوتونزت کوار کووپ
) ده.
نا دي اې ديق په نېب غوواوي
د برې،نا په رڼا ست پرن ونجاپ کا
۱۰ه )۲۹

د ت ر تخه

په پورېن شعري ېوپ ېګنو کې د) ېولووينيی ت ور) ېولنووتی تخ)ېولنووم
دی .بوو ېوووپ ېګنووو د تننووې رنووځ) دی .د) ېولوووينيی تننووه) ېولنوووتی
رنووځ) ېولنوووم دی .ب يوووا ،ېش و ن ېګنووو ب و دی تننووه) تش و ه او رنووځ)
تش و ه بووه ،ووډ و يې خوووږوالی ،کوويال) دی .پووه دنوودې بن و کووې يووې
و ورئ ه
بنانيار د ت ر تخ راېه کياره کا
بها يې رنوځ زتا د تننې دوباره کا
۱۰ه )۳۰

د سيون اوم ېاره

پووووه پووووورېن ېګنووووو کووووې اوم ېووووار) سووووتاینوم ېګنوو وو دی اوم)سووووتاینوم

ېار)سوووتای ی دی.ب دارنيوووه د) ېولوووویهيی سووويون) ېولنووووتی اوم ېوووار)
ېولنوم دی .د دې ېرڅنو په اوم ېار نډپ /په خام ېار ېوګپ) ېګنيونوه ګنوې
دي اې تانا يې بې پای ې اار ،ناس حال کې پرې،ووپ) ده.
اې نډلی د سيون په اوته ېار وو
بغووه زخو تې يې بهوا پاره پاره کا
۱۰ه )۳۰

خونيوار خياپه

په پورېن ستاینوم ېګنوو کوې خونيووار) سوتاینوم خياوپ) سوتای ی دی .د
دې ېرڅنووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
زوه د تننې فواره کوپ) ګنه او تانا يوې ډېوره تننوه ورکووپ ،پوه تننوه کوې
ډېووور اخوووالص) ده .د تننوووې فوووواره) بو و شوووعري ېووووپ ېګنوووو دی اوووې د)
ېولویهيی تننه /تننې) ېولنوتی او فواره) ېولنوم دی.
خونيوار خياپ د يار رانغی ې اشو لوه
کووه تې زوه ورېووه د تننې فووواره کا
۱۰ه )۳۱

دس پر سر راک ،ه

پورېنی ېګنو يوه ګنه او تانا يې ت ربان  ،زوه سوی ،پالنه) ده.
برڅ تې یار د ت ر دس په سر رانه کرم
کوه بر څوو تې ان يتن او بروچواره کوا
۱۰ه )۳۱

يونې واتېه

پووه پووورېن ېش و ن ېګنووو کووې و ) تش و ه بووه ووون) د ېش و ره ېوووری او
وواتې) تشو ه دی .ب داسوې يووونې وواتې اغوسووت ) ګنوه او تانووا يووې
پېول  ،کي نه او سننيارونه) ده.
اې يونې واتې اغوندي سوواري کا
خودای زده بها د اووا د تتو ېناري کوا

۱۰ه )۳۲

د سرو شونډو رتوزه

پورېنی ېګنو ېول دی د) ېولوينيی سورې شوونډې) ېولنووتی او رتووز)
ېولنووم دی .د ټوووپ ېګنووو پووه توونځ کوې بو سووتاینوم ېګنووو سوورې شووونډې)
دی .سرې) ستاینوم او شونډې) ستای ی دی.
په رتووز یې د سورو شوونوډو نوه پوبورویم
اې د خ يو غ يواري کا خونيواري کا
۱۰ه )۳۲

د اوکو دُره

په پورېن ېوپ ېګنو کوې د) ېولویهيی اوکوې) ېولنووتی دُر) ېولنووم دی،
بها ېش ن ېګنو بو دی اوکوې) تشو ه او دُر) تشو ه بوه ،وډ و يوې
وووک او روڼوالی) دی .په دندې بن کې يې و ورئ ه
ېويوووي پوه لوووو لوووو دُر د اوکوووو
اې تې ستر ې د ديدن خريداري کا
۱۰ه )۳۲

بې دسه لېتوڼیه

په پورېن ستاینوم ېګنو کې بې دسه) ستاینوم لېتوڼی) ستای ی دی.
ليه بې دسه لېتوڼی څه کګای نه ش
بېوې بې فو وه بنوووده دی توطورا
۱۰ه )۳۵

تزرۍ ستر ېه

پووه پووورېن سووتاینوم ېګنووو کووې تووزرۍ) سووتاینوم سووتر ې) سووتای ی دی.
ب داسې خوا حراتوپ) ګنه او تانا يې ناراتوپ) ده.
ستا توزرو ستر وو حورام کا
د حووورم په بوسوو خوواا
۱۰ه )۴۱

د ستر و تلااه

پووه پووورېن ېوووپ ېګنووو کووې د) ېولووویهيی سووتر ې /سووتر و) ېولنوووتی
تلاا) ېولنوم دی ،بها ېش ن ېګنوو دی سوتر ې) تشو ه او تلواا)
يې ور ،رنځ ،ظ و او سوت ) دی .پوه دنودې بنو کوې
تش ه به ،ډ
يې و ورئ ه
کشتن غوندې ودو ي
ستا د ستر و په تلاا
۱۰ه )۴۱

د بوو سنخه

پورېنی ېګنو ېول دی د) ېولووينيی باڼوه) ېولنووتی سونخ) ېولنووم دی،
بهووا ېشوو ن ېګنووو دی باڼووه) تشوو ه او سوونخ) تشوو ه به ،ووډ وو يووې
وووک او اغرز) دی .په دندې بن کې يې و ورئ ه
زر په زر به تې کا غوکې
د بووووو په سنوخ ک ووواا
۱۰ه )۴۱

د حې دریااه

په پورېن شعري ېوپ ېګنو کې د) ېولووينيی حېو ) ېولنووتی دريواا)
ېولنوم دی .په دندې بن کې يې و ورئ ه
ستا د حې و درياا ېه
غهر حېو دی حو واا


۱۰ه )۴۲

د بجر عذااه

پورېنی ېګنو ېول دی د) ېولنوتی بجر) ېولنوتی عوذاا) ېولنووم دی،
بها ېش ن ېګنو دی بجر) تش ه او عذاا) تش ه به  ،ډ و يوې
کګاو او رنځ) دی .په دندې بن کې يې و ورئ ه
خدای دې نه سرځ ح نده !

څووو د بوجوور په عوذاا
۱۰ه )۴۲

د ر خان انه

په پورېن ېوپ ېګنو کې د) ېولوویهيی و ر) ېولنووتی خان وان) ېولنووم
دی ،بهووا ېش و ن ېګنووو دی و ر) تش و ه او خان ووان) تش و ه بووه  ،ووډ
يې وووک ) دی .په دندې بن کې يې و ورئ ه
يووه تا څيه آرام و توورار ور شه
اې تې اوکو کګه د ر خان ان ډوا
۱۰ه )۴۲

د حنا د بحر دُره

پووه پووورېن ېوووپ ېګنووو کووې د) ېولووویهيی حنووا او بحوور) ېولنوووتی او دُر)
ېولنووووم دی .د و و رو ازونه) بو و ېووووپ ېګنوووو دی د) ېولوووویهيی و و ر)
ېولنوتی او و ازونه) ېولنوم دی .
د حنا د بحور دُر يوې تونوده نه شو
که د ر و ازونه کګم اندان ډوا
۱۰ه )۴۳

د اوکو ېوپانه

په پورېن ېوپ ېګنو کې د) ېولویهيی اوکې) ېولنوتی او ېوپوان) ېولنووم
دی.
برڅ پروا نه کا په غو د بووور ژوانووده
که و ان کګم زه د اوکو په ېوپان ډوا
۱۰ه )۴۳

د زوه ک وېره

په پورېن ېووپ ېګنوو کوې د) ېولوویهيی زوه) ېولنووتی او ک ووېر) ېولنووم
دی.

څوه کووادي به ک ووېور زتا د زوه کا

اې ک،روېی په دس باز یې د رتنب
۱۰ه )۴۴

داغ ی زوهه

په پورېن ستاینوم ېګنو کې داغ ی) ستاینوم دی زوه) ستای ی دی.
د داغ زوه له آبه ش څه شان اپ
د ا وو په وو نه وي ب ووالن اپ
۱۰ه )۴۵

د تراد ډيوهه

په پورېن ېوپ ېګنو کوې د) ېولوویهيی توراد) ېولنووتی او ډيووه) ېولنووم
دی .ب داسووې پووه اوبووو ډيوووه ب روودپ) ېګنووو ګنووه او تانووا يووې بيتورېووده،
زالع ن ) ده.
پوه اوبووو بوه دې ډيووه شو د تراد ب ووه
که

دف غوندې په

ر کګې دبان اپ

۱۰ه )۴۵

د زوه ت هه

پووه پووورېن ېوووپ ېګنوو کووې د) ېولووویهيی زوه) ېولنوووتی او ت ووه) ېولنوووم
دی .ب يوووا ،يووو اسووتعاري ېګنووو ب و دی زوه) ترينووه ت ووه) تېووتعارتنه
غوکتنه او بن ې) تېتعارله دی.
خدای ت ه زتا د زوه که ات د کي نو
که بد ات په دا باله ش که ننال ات
۱۰ه )۴۶

تګاوې ستر ېه

پووه دې ېګنووو کې تووګاوې) سووتاینوم سووتر ې) سووتای ی دی .ددې ېرڅنووو
سوووتر ې تګاوېووودپ) ېګنوووو ګنوووه ده ،تانوووا يوووې د سوووتر و اغروووز کوووندي،
شرتردپ ،حنا کوپ) ده.
بې د یار له تګاوو ستر و اې کج وري

وه نه کا رنځوران اواېه ووواا سي
۱۰ه )۴۷

خونيوارې ستر ېه

پووه پووورېن ېګنووو کوووې خونيوووارې) سووتاینوم سووتر ې) سوووتای ی دی .د
ستر و خونيوارېدپ) ېګنو ګنه او تانا يې د ستر و اغرز کندي ،ااېوه
د کګاو او ور رسوپ) ده.
له خونيووارو ستر و څه ش ق غواوې
تقرر اې وي په زوه اب تلاا سي
۱۰ه )۴۷

د غ سيرې غوټېه

پوه پوورېن ېووپ ېګنوو کوې د) ېولوویهيی غو ) ېولنووتی او سويرې غوووټې)
ېولنووم دی .د ټووپ ېګنوو پووه تونځ کوې بو سووتاینوم ېګنوو سويرې غوووټې)
دی سيرې) ستاینوم او غوټې) ستای ی دی.
سيوورې غوټوې تې د غ دي زوه ېه پروېې
کشيې خدای که راپندا ره کشای دوس
۱۰ه )۴۸

شوخ کت ه

په پوورېن ېګنوو کوې شووخ) کوګوپ کتو ) کګولوی دی .د پوه غهوو سوتر و
وندېوودپ) ېګنووو ګنووه او تانووا يووې پووه لوووی دس ووان یووا خو ووه ووېهووا ن ووی
کوپ) ده.
یار دې ويار زتا د شوخو کتو نه کا
زه په غهو ستر و ووند ي ليه بوت


۱۰ه )۴۹

غوږ کوپه

پورېنی ېګنو يوه ګنه او تانا يې اورېدپ ،غوږ ننوپ ،غوږ درنوپ) ده.
کي نه درنووووي غوووږ په نورو دُرو

اې په غوږ کاندي ح نده ستا ياتوت
۱۰ه )۴۹

د زوه ېابنده ن ره

پووه پووورېن ېوووپ ېګنووو کووې د) ېولووویهيی زوه) ېولنوووتی او ېابنووده ن وور)
ېولنوم دی .د ټوپ ېګنو په تنځ کې ب ېګنو ېابنوده ن ور) سوتاینوتهز دی
ېابنده) ستاینوم او ن ر) ستای ی دی.
اې کوياره زتا د زوه ېابنووده ن ور شوه
د سووږتب له دسه ب ته تشاپ پرېووت
۱۰ه )۵۰

د بالپ تات کچيوپه

په پورېن ېوپ ېګنو کې د) ېولویهيی بالپ) ېولنوتی او توات کچيووپ)
ېولنوم دی .د ټوپ ېګنو په تنځ کې ب ستاینوم ېګنو تات کچيووپ) دی
تات)ستاینوم او کچيوپ) ستای ی دی .ب يوا ،يو ېش ن ېګنوو بو دی
بالووپ) تشو ه بووه تات کچيوووپ) تشو ه او وووکو ) يووې ووډ و دی .د
روټب تور ه) ېوپ ېګنو کې د) ېولووينيی روټوب) ېولنووتی او تور وه)
ېولنوم دی.
شوووم ف ال د روټب تور وه بوالووه ورکوګه
اې له دسه تات کچيوپ د بالپ پرېووت
۱۰ه )۵۰

ن رتيیه

پورېنی ېګنو له دوو ېوکو ن ر  +تخ ) څيوه رغرودلی ،يوو ېګلوی سوتاینوم
دی.
دی .ب يوا ن ر) تش ه به تخ) تش ه او کيال) يې ډ
دا تې پرېووېووه پر،وه د زوه لووه داغووه
که د دس نه د ن رتي تشاپ پرېووت


۱۰ه )۵۰

د تننې زخ ه

په پورېن ېووپ ېګنوو کوې د) ېولوویهيی تننوه) ېولنووتی او زخو ) ېولنووم
دی.
د اشنووا د تننې زخو په عوذاا کوګم
اې ېرې نه وو خوناا د شياي
۱۰ه )۵۱

د ې کوره

په پورېن ېوپ ېګنو کې د) ېولویهيی ې ) ېولنوتی او کور) ېولنووم دی.
ب دارنيووه يووو ېش و ن ېګنووو ب و دی ې و ) تش و ه کووور) تش و ه بووه او ووډ
يې فزيي وووک ) دی.
د ې کور به تې لرغون وو تننې سوی
کوه توې نوه راېو ی ژوا پوه ح ووايو
۱۰ه )۵۱

سر کوزوپه

پورېنی ېګنو يوه ګنه او تانا يې تن  ،ېې ن ردپ ،سرټنهوپ) ده.
سر زتا سرکووزي نه تنو د ېواج
وه ېاج زتا و سر ېه دی تحتاج


۱۰ه )۵۳

د عش ز

ه

په پورېن ېوپ ېګنوو کوې د) ېولویهيی عشو ) ېولنووتی او ز و ) ېولنووم
دی .ب دارنيه يو ېش ن ېګنو ب دی عش ) تش ه ز و ) تشو ه بوه او
يې نا لروې او غهرعادي کګنې ) دی.
ډ
که د عش ز څه لیه که خوله پهه
اپالېون څيه کا س سنده ېقریر کج
۱۰ه )۵۴

د زل ننو تاره

په پورېن ېوپ ېګنوو کوې د) ېولوویهيی زل ون ) ېولنووتی او توار) ېولنووم

دی .ب دارنيه يو ېش ن

ېګنو ب دی زل ن ) تشو ه توار) تشو ه بوه او

ووډ و يووې وووکو ) دی .د عشو دم) پووه شووعري ېوووپ ېګنووو کووې د)
ېولویهيی عش ) ېولنوتی او دم) ېولنوم دی.
يوه ورځ به خووو ح ند تار د زل وننوو
اوس په دم د عش پاوو شه زتا روح
۱۰ه )۵۷

د ت ر دسه

پووه پووورېن ېګنووو کووې د) ېولووویهيی ت ر) ېولنوووتی او دس) ېولنوووم دی.
ب يوا ،يو استعاري ېګنو ب دی ت ر) تېتعارتنه لورېننوه ،ت ربوان )
تېتعارله دس) ترينه او حب يا تننه) ووه واتع ده.
په خدت به دې و ان د وواندې دروت
که د ت ر دس کګې وواندې ليه و ح
۱۰ه )۵۷

سون وي ه

پورېنی ېګنو ګنه او تانا يې رکتنا وي  ،پا وي  ،غوڅ ګېدپ) ده.
سون وي کوه د ح ع دالح نده !
کووه په ژبه اوېزاندې ،لويووه ح
۱۰ه )۵۷

د حنات اوبهه

په پورېن شعري ېووپ ېګنوو کوې د) ېولویهيی حنوات) ېولنووتی او اوبوه)
ېولنوم دی.
څو اوبه دې د حنات نوش ې نه دي
دا دې واوه نوادانو ده وبوې ووخ
۱۰ه )۵۸

د ن ه سویه

په پورېن ېګنو کې د) ېولویهيی ن وه) ېولنووتی او سووی) ېولنووم دی.

ب يوووا ،ېشوو ن

ېګنووو بوو دی ن ووه) تشوو ه سوووی) تشوو ه بووه او بووې

پرواي  ،ناروا کوپ) يې ډه ستاینه ده.
که تنډي درسوره خوله په بر زوعوام کې
د ن ه سوی دې تردار خوره نه که اخ
۱۰ه )۵۸

د رډې څاهه

په پوورېن ېووپ ېګنوو کوې د) ېولوویهيی روډه) ېولنووتی او څواه) ېولنووم
دی .ب دارنيه يو ېش ن ېګنو ب دی .رډه) تشو ه څواه) تشو ه بوه او
يې وووک ) دی.
ډ
بېې پرېوېې نېيور د رډې څاه ېوه
اې دې نه دی ياد په زوه ااه د زنخ
۱۰ه )۵۸

د اوکو اوبهه

په پورېن ېوپ ېګنوو کوې د) ېولوویهيی اوکوې) ېولنووتی او اوبوه) ېولنووم
دی .ب دارنيووه ېش و ن ېګنووو ب و دی اوکووې) تش و ه اوبووه) تش و ه بووه او
وووک ) يې ډ و ف دی.
ې د اوکوو په اوبوو کې لره ېر توخ
په دغو اوبو کې لند ش د دل ر تخ
۱۰ه )۵۸

د تخ ډیوهه

په پورېن ېوپ ېګنو کې د) ېولویهيی تخ) ېولنوتی او ډيوه) ېولنوم دی.
ب يوا ،يو ېش ن ېګنو ب دی تخ) تش ه ډيوه) تش ه بوه او وډ و
يې وووک او کيال) ده.
تخ سورکوپ ه

دا یوه ګنه او تانا يې وب ډبوپ) ده.
د يوسف د توخ ډيوه شووه باله ب وه

اې يې سور کګ په څورګو برادر تخ
۱۰ه )۵۸

د ن ر تخه

په پورېن ېوپ ېګنو کې د) ېولویهيی ن ر) ېولنوتی او توخ) ېولنووم دی.
ب دارنيووه يووو ېش و ن ېګنووو ب و دی ن وور) تش و ه بووه تووخ) تش و ه او ووډ
يې ال ،کيال ،نور) دی.
له تروې د سنوري ونه شا په شا وې
څو يې نه کا تياتخ سره د ن ر تخ
۱۰ه )۵۹

د نير تخه

په پورېن شعري ېووپ ېګنوو کوې د) ېولوویهيی
ېولنوم دی.

نيور) ېولنووتی او توخ)

شې
و بر ااېه به سرخ رويه ليه
کوه په وينو سره وينځې د نير توخ
۱۰ه )۵۹

د ر کوثره

په پورېن ېوپ ېګنو کوې د) ېولوویهيی و ر) ېولنووتی او کووثر) ېولنووم
ر) تش ه کووثر) تشو ه بوه او وډ
دی .ب يوا ،يو ېش ن ېګنو ب دی
يې ران ،او ارزک ) دی.
سناه روي به دې د ز عې دوه نه ش
څوو پرېنووينوځ د ر په کووثور تخ
۱۰ه )۵۹

د تحن ېواکېه

پووه پووورېن ېوووپ ېګنووو کووې د) ېولووویهيی تحنوو ) ېولنوووتی او ېووواکې)
ېولنوم دی.

اې ېواکې د تحن

لوري په دس کې

بغوه نه ووري په

ه د ووبور تخ

۱۰ه )۵۹

شوخې ستر ېه

په پورېن شوعري سوتاینوم ېګنوو کوې شووخ) سوتاینوم سوتر ې) سوتای ی
دی .دارنيه کوز کت  /ورپ) ګنه او تانا يې شرم ،حها او حجب) ده.
شوخې ستر ې نر ه کوز وري له شرته
اې د باغ په لووري واووي اش ان شووخ
۱۰ه )۶۰

د تخ آيننهه

په پوورېن ېووپ ېګنوو کوې د) ېولوویهيی توخ) ېولنووتی او آيننوه) ېولنووم
دی .ب دارنيه يو ېشو ن ېګنوو بو دی توخ) تشو ه آيننوه) تشو ه بوه او
دی.
روڼوالی ،سوننوالی ،کيال) يې ډ
آيننووه يووې د تووخ بېوې پوور حنووا ده
اې ن ه يې د نېن لي په ان شوخ
۱۰ه )۶۰

د نېن وږتهه

په پورېن ېوپ ېګنو کې د) ېولویهيی نېون ) ېولنووتی او وږتوه) ېولنووم
دی.
اوې وږته يې د نېنو په رخېووار داغ ش
د بوسې په وت ور ووای نه ش ل ان شوخ
۱۰ه )۶۰

د ېورو زل و ک نده

پووورېنی ېګنووو ېووول دی د) ېولووویهيی او ېووورې زل ووې) ېولنوووتی ک نوود)
ېولنوم دی .ب ستاینوم ېګنو ېورې زل ې) دی ېورې) ستاینوم او زل وې)
سووتای ی دی .ب دارنيووه ،يووو ېشو ن ېګنووو بو دی ېووورې زل ووې) تشو ه
دی.
ک ند) تش ه به وووک او اغرز) يې ډ

اې ور وااوي ک ند د ېورو زل و
د بازار په ډېده کا آبووان شوخ
۱۰ه )۶۰

ورځ اوکت ه

پورېنی ېګنو ګنه او تانا يې بدبيت  ،بدترغردپ  ،بدترغ ) ده.
تووووه اووه تووخ دلوو وووره ،اووي زتووا ورځ
تخ کګه اې تې شوه د درد و غ ش رڼا ورځ
۱۰ه )۶۱

د زاڼې کهوری  /له زاڼو کهوری غوکت ه

پورېنی ېګنو ګنه او تانا يې ناشوونتوا  ،نوه پووره کرودونيې بن وه) ده.
دا ګنه یوه انيررنه ب ده.
ع د يې د زاڼې کهوری دی تونده نه ش
ې

په ېووره خ غور ووي په رڼا ورځ
۱۰ه )۶۱

د اشنايب پ ه

په پورېن ېوپ ېګنو کې د) ېولویهيی اشناي ) ېولنووتی او پو ) ېولنووم
دی.
اې ساې ی نه ش پ د اشنايب
آشنوايو ده د دننووا د اشنا برڅ
۱۰ه )۶۲

د زوه کوره

پووه پووورېن ېوووپ ېګنووو کووې د) ېولووویهيی زوه) ېولنوووتی او کووور) ېولنوووم
دی .ب يوووا ېشوو ن ېګنووو بوو دی زوه) تشوو ه کووور) تشوو ه بووه او ووډه
ستاینه يې وووک ) دی .د اوکو سرالا) پوه شوعري ېووپ ېګنوو کوې د)
ېولویهيی اوکو) ېولنوتی او سرالا) ېولنوم دی .ب دارنيه ،یواد ېګنوو

ېشو ن

بو دی اوکووې) تشو ه سوورالا) تشو ه بووه او وووکو ) يووې ووډه

ستاینه دی.
د سيون د تتاع ای تې پيې نه ش
د زوه کور تې کګ سنالا د اوکو ډنډ
۱۰ه )۶۶

د و اپ اش هه

پووه پووورېن ېوووپ ېګنووو کووې د) ېولووویهيی و وواپ) ېولنوووتی او اشوو ه)
ېولنوم دی .سوننه سووپ) ګنوه او تانوا يوې سوو ردپ ،ووروپ ،کوګوپ) ده.
ب ېګنو د فورا سوننه) ده .پوه دې ېووپ ېګنوو کوې د) ېولوویهيی فورا )
ېولنوتی او سننه) ېولنوم دی.
د به ک ه د و اپ په اش ه پرم ش
اووې سننووه د فرا سوې کګم په ټنډ
۱۰ه )۶۶

د ېور خط لنيهه

پووه پووورېن ېوووپ ېګنووو کې ېووور خووط) سووتاینوم ېګنووو دی ېووور) سووتاینوم
خووط) سووتای ی دی .ب دارنيووه د) ېولووویهيی ېووورخط) ېولنوووتی لنيووه)
ېولنوم دی .د ستر و ېوروسون ډېدپ) ېګنو ګنه او تانوا يوې وارخطوا
کردپ ،بال پال کردپ) ده.
د ېور خط لنيه يې ډه په سون تخ شوه
ېور و سون زتوا د ستر ووو شوو په دا ډ
۱۰ه )۶۷

خياپه
دو

په پورېن ېوپ ېګنوو کوې د) ېولویهيی و و ) ېولنووتی او خياوپ) ېولنووم
دی.
بر تانه د و

خياپ را څيه خور کګ

په رتوه باندې لروه شوه د توسوی ډ
۱۰ه )۶۷

د کي نو پهيېه

پووه پووورېن ېوووپ ېګنووو کووې د) ېولووویهيی کووي نو) ېولنوووتی او پهيووې)
ېولنوم دی.
لوويوواوه يووې پهويووو لوووره د کي نووو
اې ساېه ع دالح ند شه په ار وار
۱۰ه )۶۹

د زوه و ه

په پورېن شوعري ېووپ ېګنوو کوې د) ېولوویهيی زوه) ېولنووتی او و و )
ېولنوم دی .د دې ېرڅنو زوه و ردپ) ګنوه او تانوا یوې اوييوی ،ېوګون)
ده.
بروڅ تې نه ش ېې د زوه په و وو
د زوبی ېر سنوري ناس ي تخ په ن ر
۱۰ه )۷۰

د تح آه فرياده

پووه پووورېن ېوووپ ېګنووو کووې د) ېولووویهيی تح و ) ېولنوووتی او آه فريوواد)
ېولنوم دی.
آه فريووواد د تحو تشي ووه کوواره
اې تې نه په سر ،سرکریي نه په زر
۱۰ه )۷۰

د دوو ستر و کع هه

په پورېن ېوپ ېګنوو کوې د) ېولوویهيی دوو سوتر و) ېولنووتی او کع وه)
ېولنوووووم دی .ب دارنيووووه دوو) شوو و ررنوم او سووووتر و) شوو و نرلی دی دوو
ستر و) ش ررنوم ېګنو بولو.

بغه تخ اې تې کع ه وه د دوو ستر و
تې ط کوګ بانودې خط تواس د کو ر
۱۰ه )۷۲

د ېرکو خياپه

په پورېن ېوپ ېګنو کوې د) ېولوویهيی ېرکوو) ېولنووتی او خياوپ) ېولنووم
دی.
په بغو ستر و کې خياپ د ېرکو بند ش
انتوظووار اووې يې ح وقې کا د زنځوهر
۱۰ه )۷۵

د زل و ر ه

په پورېن ېووپ ېګنوو کوې د) ېولوویهيی زل وو) ېولنووتی او رو ) ېولنووم
دی.ب دارنيووه ېش و ن ېګنووو ب و دی زل ووې) تش و ه ر و ) تش و ه بووه او
دی.
وووک  ،اوږدوالی) ډ
ډېر يې ويار زتا د کار کاوه که وشوه
اې زابوود په ر د زل ووو شه اسهر
۱۰ه )۷۵

د اُتند زويه

په پورېن ېوپ ېګنوو کوې د) ېولوویهيی اُتنود) ېولنووتی او زوی) ېولنووم
ېګنو ب دی اُتنود) تشو ه زوي) تشو ه بوه او وډ

دی .ب يوا يو ېش ن
يې بن ه) ده.
د غو و غوب ونوووه) پوووه ېووووپ ېګنوووو کوووې د) ېولوووویهيی غووو ) ېولنووووتی او
غوب ونوه) ېولنووم دی .ب دارنيوه ،يوو ېشو ن ېګنوو بو دی غو ) تشو ه
يې و  ،کګوپ) دی.
غوب ونه) تش ه به او ډ
څوه نشوون ووا به کا زتوا د اتونووود زوي
ر

تې په سر د غ غوب ونه رر و پرر
۱۰ه )۷۶

د ودايب فووونهه

پووه پووورېن ېوووپ ېګنووو کووې د) ېولووویهيی وووداي ) ېولنوووتی او فووونووه)
ېولنوم دی.
وخوواېوه فووووونه تې په سوور د ووودايب
لور په لور ب دا غی و آواز دی اې پرر پرر
۱۰ه )۷۶

د تننې سر درده

پووه پووورېن ېوووپ ېګنووو کووې د) ېولووویهيی تننووه) ېولنوووتی او سوور درد)
ېولنوم دی.
ور به تې د تننې د سور درد نه ش ح نده !
ولوو اووې ېوګلووی سووره وايوو سوورو سرر
۱۰ه )۷۶

د ېورو زل و ک رستانه

پوووه پوووورېن ېووووپ ېګنوووو کوووې د) ېولوووویهيی ېوووورې زل وووې) ېولنووووتی او
ک رسووتان) ېولنوووم دی .د ټوووپ ېګنووو پووه توونځ کووې ېووورو زل ووو) سووتاینوم
ېګنووو دی ېووورې) سووتاینوم او زل ووې) سووتای ی دی .ب يوووا ،يووو ېشوو ن
ېګنوو بو دی ېووورې زل ووې) تشو ه ک رسوتان) تشو ه بووه او ووډ و يووې
ېاريي  ،ېوروالی) دی.
اې توې ولنوود ک ورستوان د ېورو زل وو
عق و بوښ تې له خازره د اسالم دو


۱۰ه )۷۹

ان خووپ ه

پورېنی ېګنو ګنه او تانا يې
ده.

ورېدپ ،تګه کردپ ،وژپ کردپ ،سورخووپ)

اې د ظ و په ک ور دې ې تنودان خووو
دتاغ ان ېه غره خود به دې ان خوو

۱۰ه )۸۰

د اوکو سر ه

په پورېن ېوپ ېګنو کې د) ېولویهيی اوکې) ېولنووتی او سور ) ېولنووم
دی .ب يوا ،يوو ېشو ن ېګنوو بو دی اوکوې) تشو ه سور ) تشو ه بوه او
حرک اووووک ) يې ډه ستاینه ده.
څوه بوه نوه نګېوده بورج د ستوا د عو ور
د تظ وم د اوکو سر يې بر زتان خوو
۱۰ه )۸۰

د پند پوت هه

په پورېن ېوپ ېګنوو کوې د) ېولوویهيی پنود) ېولنووتی او پوت وه) ېولنووم
دی .د په غووږ کوې پوت وه اې،وووپ) ېګنوو ګنوه او تانوا يوې نوه اورېودپ،
غوږ کووپ) ده.
د رتنب د پند پوت ه دې پيې اي،ې
اوې دې نه لي په غووږ زتوا آواز
۱۰ه )۸۲

د زوه سوزه

پووه پووورېن ېوووپ ېګنووو کووې د) ېولووویهيی زوه) ېولنوووتی او سوووز) ېولنوووم
دی .دارنيه زوه سو وپ) ګنوه او تانوا يوې ب ودردي ،پوه غو کوې وډون)
ده.
شه تې سوز ليه د ش عې دپ افروز
په ژوا تې يه نه و د زوه سوز
۱۰ه )۸۴

د خازر زخ ه

په پورېن ېوپ ېګنو کوې د) ېولوویهيی خوازر) ېولنووتی او زخو ) ېولنووم
دی.
اوې رفوو کا دح ند د خازوور زخ

تونده نه ش يو دلدار بېې دلدوز
۱۰ه )۸۵

نوخرز حې ه

دا ستاینوم ېګنو دی .نوخرز) ستاینوم حې ) ستای ی دی.
اې نظر په نوخرز حې کګم د کي هو
راېه برڅ شوو د ب وار د ووو خورز
۱۰ه )۸۵

وچ و ه

پووه پووورېن سووتاینوم ېګنووو کووې وچ) سووتاینوم و و ) سووتای ی دی .ب و
سووتاینوم ېګنووو اوکوو نې سووتر ې) دی اې اوکوو نې) سووتاینوم سووتر ې)
ستای ی دی.
وچ و زېګه ونه اوک نې ستر ې
په دعووه کې د عشو بويه دستاوېز
۱۰ه )۸۶

شيرلبه

پورېنی ستاینوم ېګنو دوه ېووک لوري شوير) او لوب) .دواوه سوره يو وای
شوي او يو ستاینوم يې رغولی دی .ب دارنيه يوو ېشو ن ېګنوو بو دی
دی.
شير) تش ه به لب) تش ه او خوږوالی) ډ
که يې لب د شيرلب زبر ،نه دي
د ح ند زبووان به څه ش شير رېز
۱۰ه )۸۶

د ېرکو کينځ ه

پووه پووورېن ېوووپ ېګنووو کووې د) ېولووویهيی ېرکووو) ېولنوووتی او کووينځ )
ېولنوم دی.
په دعووا به نووې څه لره غوکته اوا
که کينځ د ېرکو نه وای ش ود آترز
۱۰ه )۸۶

په ل دس ليوپه

پورېنی ېګنو ګنه او تانا يې ترسته او تالېګغوکت ) ده.
زر به ورسو په داد لووه ک ننووب
ليولی دی ح ند ستا په ل دس
۱۰ه )۸۹

و ث ره
د بوسې

پووه پووورېن ېوووپ ېګنووو کووې د) ېولووویهيی بوسووه) ېولنوووتی او و و ث وور)
ېولنوووم دی .ب يوووا يووو ېش و ن ېګنووو ب و دی بوسووه) تش و ه و و ث وور)
دی.
تش ه به او خوږوالی او نرت ) ،يې ډ
و ث ور د بووسوې تواېوووه
اې ب،وې
بغه تخ کاندي ب ار د خط و خاپ په
۱۰ه )۹۱

د آزار غشیه

په پورېن ېوپ ېګنو کوې د) ېولوویهيی آزار) ېولنووتی او غشوی) ېولنووم
دی .ب يوا ،يو اسوتعاري ېګنوو بو دی آزار) ترينوه غشوی) تېوتعارتنه
او نظر ،کت ) تېتعارله دی.
د تظ وووم د آزار غشوی رسووا ليو
برڅ وزار يې خطا نه دروت ع ه
۱۰ه )۹۲

له آزاره بازار توندپه

پووورېنی ېګنووو ګنووه او تانووا يووې د اووا پووه بوودترغب کووې خو ووه نني رغ و
لندپ) ده.
بر سګی اې له آزاره بازار غواوي
د دارو په ز ع زبور خوري ناکه


۱۰ه )۹۲

د عش فوجه

په پورېن ېوپ ېګنو کې د) ېولوویهيی عشو ) ېولنووتی او فووج) ېولنووم
دی.
اې پرې راش د عش فوج ټوپ سناه پوش
د عووالج له زوه وکووه ش عق و بوش
۱۰ه )۹۵

د عش ديو وکردپ  /دیو وکردپه

پوووه پوووورېن ېووووپ ېګنوووو کوووې د) ېولوووویهيی عشو و ) ېولنووووتی او ديوووو
وکووردپ) ېولنوووم دی .ب داسووې ګنووه ب و ده او تانووا يووې لووېهووا او اوج،
لووه کچوه) ده .د شورم و ننوو سورپوښ) پوه ېووپ ېګنوو کوې د) ېولوویهيی
شرم و ننو) ېولنوتی او سرپوښ) ېولنووم دی .ب يووا يوو ېشو ن
ب دی شرم و ننو) تش ه سرپوښ) تش ه به او پهوپ) يې ډ
راغوی ديو زتا د عشو بېې پوه وښ
اې پرې نه ودري د شرم و ننو سرپوښ

ېګنوو
دی.

۱۰ه )۹۶

خاورې پر سرېدپه

پورېنی ېګنو ګنه او تانا يې بدترغ  ،خوار و زارېدپ) ده.
ليه زه خاورې په سر خوښ ي په عش کې
بادشوابوان به بېوې نه وي په افېر خوښ
۱۰ه )۹۶

تشيننې زل ېه

دا ېګنو ستاینوتهز دی تشيننې) ستاینوم زل ې) ستای ی دی .ب يووا،
ېش و ر ب و ده زل ووې) لووه تشوويو) سووره ېش و ره شوووې دي زل ووې) تش و ه
تشووال) تشوو ه بووه او ووډ و ووف يووې ېووور رنووو او خوشوو وي ) ده .د دې
ېرڅنو خاورې پر سر کردپ  /در په در کردپ) بو
غ و ی ،نت ی او ویرو ) ده.

ګنوې دي اوې تانوا يوې

اوې تووې کرویي په تشيننوو زل ووو تننوووه
در په در ي ليه باد ،خاورې په سر خوښ
۱۰ه )۹۷

د ديد وږی تزری ه

په پورېن ېوپ ېګنو کې وږی تزری) سوتاینوم ېګنوو دی وږی) سوتاینوم
تزری) ستای ی دی .ب دا ډوپ په ټوپ ېوپ ېګنوو کوې د) ېولوویهيی ديود)
ېولنوتی او وږی تزری) ېولنوم دی.
په س ب د عشوو دې ب را غوورض نه کا
کوه د ديد وږي توزري ش س په تا پرم
۱۰ه )۹۸

د پرغور داغه

په پورېن ېوپ ېګنو کوې د) ېولوویهيی پرغوور) ېولنووتی او داغ) ېولنووم
دی .ب دارنيوه يووو ېشو ن ېګنووو بو دی پرغووور) تشو ه داغ)تشو ه بووه،
يې ور او بد ليردپ) دی.
ډ
بر يوو داغ ش د پرغوور راپوورې ن ،ی
اې بې ياره تې بر دم د ژوندون وکرم


۱۰ه )۱۰۰

د رخېار ل هه

په پورېن ېوپ ېګنو کې د) ېولویهيی رخېار) ېولنوتی او ل ه) ېولنووم
دی .ب دارنيه يو ېش ن ېګنو بو دی رخېوار) تشو ه ل وه) تشو ه بوه
او ووډ وو يووې د ووانيووو پورېووه کروودپ ،يورنووو اغرووز) دی .د حېوو
فراش) په ېوپ ېګنو کې د) ېولویهيی حې ) ېولنووتی او فوراش) ېولنووم
دی.
په ل وه يووې د رخېووار وسووه ايرې شووه
اې يې کر،ود په فراش د حې
۱۰ه )۱۰۸

ام خط

د تننې اوره

پووه پووورېن ېوووپ ېګنووو کووې د) ېولووویهيی تننووه) ېولنوووتی او اور) ېولنوووم
دی .ب دارنيه يو ېش ن ېګنوو بو دی تننوه) تشو ه اور) تشو ه بوه او
يې وروپ او کګوپ) دی.
ډ
اې په اور د تننې بو کا ب وه ش ع
تاه و ت ر کا د څاک خج ه ش ع
۱۰ه )۱۱۲

د حنا پ،هه

پوه پوورېن ېووپ ېګنوو کوې د) ېولوویهيی حنوا) ېولنووتی او پ،وه) ېولنووم
دی .ب دارنيووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووه
د حنا پ،ه کويردپ) يوه ګنه او تانا يې شرتردپ ،پزه پرېيردپ) ده.
د بغوو د حنوا پ،وه تودام کووويریي
اې يې واخرېته د نه په بوی ز ع
۱۰ه )۱۱۳

دنه

په پورېن ستاینوم ېګنو کې و ) سوتاینوم او بودن) سوتای ی دی .ب يووا
) تش ه به بدن) تش ه او ډ و يې نرتووالی او
ېش ن ېګنو دی
پوسووتوالی) دی .د سووتر ې پراننېووت ) ېګنووو ګنووه او تانووا يووې سووتر ې
غګوپ ،ررېدپ ،پوبردپ) ده.
اې په تخ د دن ستر ې پراننځ
غونچوه نه کا سو کاېه له دې دتاغ
۱۰ه )۱۱۵

د اوکو وویه

په پورېن ېوپ ېګنو کې د) ېولویهيی اوکوو) ېولنووتی او وووی) ېولنووم
دی.
ېه په ووی زتا داوکوو

ېوازه ک ورویې ليووه باغ
۱۰ه )۱۱۷

د فير ېورهه

په پورېن ېووپ ېګنوو کوې د) ېولوویهيی فيور) ېولنووتی او ېووره) ېولنووم
دی .ب دارنيه ېش ن ب دی فير) تش ه ېوره) تش ه بوه او ېرزوالوی)
يووې ووډ و ووف دی .د ېوووره ااوووپ) ېګنووو ګنووه او تانووا يووې بربنووډوپ،
څر ندوپ ،په زوورېها ع کوپ ،کياره کوپ ډاډت حرک
اوس د فيور ېوووره وااوووه ح ووونده !
اې دې نشته په پ،تو کې څو حريف

کوپ) ده.

۱۰ه )۱۲۱

د عاشقب رنځه

پووه پووورېن ېوووپ ېګنووو کووې د) ېولووویهيی عاشووقب) ېولنوووتی او رنووځ)
ېولنوم دی .ب دارنيه يو ېشو ن ېګنوو بو دی عاشوقب) تشو ه رنوځ )
يې وروپ او کګوپ) دي.
تش ه به او ډ
نه دی بېوې زيان رنځ د عاشقوب
اې رنځور يې و عالج ېه لري شو


۱۰ه )۱۲۵

برندې ستر ېه

په پورېن ستاینوم ېګنو کې برندې) ستاینوم او ستر ې) ستای ی دی.
څه کرم لري د کي نو برندې ستر ې
اې د تتو و احتناج ېه لري شوو
۱۰ه )۱۲۵

د غ ونو اتواج ه

پووه پووورېن ېوووپ ېګنووو کووې د) ېولووویهيی غ ونووو) ېولنوووتی او اتووواج)
ېولنوم دی .د خازر سګېدپ) ېګنو ګنه او تانا يې ډاډتنردپ) ده.
د بوس له کنارې تې خازر سوو شه

د غو وونوو و اتوواج ېوه لوري شوو
۱۰ه )۱۲۵

اندامه

په پورېن ېګنو کوې و ) سوتاینوم او انودام) سوتای ی دی .ب يووا ېشو ن
ېګنووو دی وو ) تشوو ه بووه انوودام) تشوو ه او ووډه سووتاینه يووې نرتوووالی او
پوستوالی) دی.
انداتو
بر اې خوا ليه غونچه کا په ز ب د
په پروغوور د بوغوو ستر ې ش ن وکاږي په نووو
۱۰ه )۱۲۷

خونيوار لبه

په پورېن ستاینوم ېګنو کې خونيوار) ستاینوم او لب) ستای ی دی.
دغه خو خونويوار لوب پوکتوه دل وره
اې ېغننر دی د ح ند په څه ک

رنو

۱۰ه )۱۳۲

ې په ېورهه

پورېنی ېګنو يوه ګنه او تانا يې بېوې ،بوې ايوه ،خوشوې ،بوې هوې،
برڅ) ده .دوکان رتوپ) ب ه ګنه او تانا يې وان تشو وروپ ،خوو تننوه
ويپ زیاېوپ) ده.
د وفوا تويپ و تتواع پويوې بروڅ نشته
ې په ېوره رتوي کي دکان خو
۱۰ه )۱۳۳

د يقن ستر ېه

پووه پووورېن ېوووپ ېګنووو کووې د) ېولووویهيی يقوون ) ېولنوووتی او سووتر ې)
ېولنوم دی .د ستر ې سوګدپ) ېګنو ګنه او تانا يې کت او لهدپ) ده.
اې يې عش د يقن ستر ې سوګدې نه دي
ويوه پرېوس ارستوو پوووه وان عوقو
۱۰ه )۱۳۸

د خوکب وامه

په پوورېن ېووپ ېګنوو کوې د) ېولوویهيی خوکوب) ېولنووتی ووام) ېولنووم
دی .د درد وغوووو ايوووورې) پووووه ېګنووووو کووووې د) ېولووووویهيی درد و غوووو )
ېولنوتی ايرې) ېولنوم دی.
سنده وام د خوکب نه وي په خوله اي،ی
بهوا ايوورې د درد و غو کوا پويوې وووپ
۱۰ه )۱۳۹

د ع ر دېويپه

پووه پووورېن ېوووپ ېګنووو کووې د) ېولووویهيی ع وور) ېولنوووتی دېويووپ) ېولنوووم
دی .ب دارنيه يو ېش ن ېګنو ب دی ع ر) تش ه دېويوپ) تشو ه بوه او
ووډ و يووې اوږدوالووی او وووکو ) دی .د ع وور دېويووپ پرېوېو ) ېګنووو
ګنه او تانا یې تګپ او د ژوند پای) ده.
زر په زر به دې دېويپ د ع ر پرېوو
اوې يې زدوي د تظ ووم د اوکوو زې
۱۰ه )۴۶

د غرور پوت هه

په پوورېن ېووپ ېګنوو کوې د) ېولوویهيی غورور) ېولنووتی پوت وه) ېولنووم
دی .د پنوود نغ ووه) ېوووپ ېګنووو کووې د) ېولووویهيی پنوود) ېولنوووتی نغ ووه)
ېولنوم دی.
د غورور پوت ه راکاږه له غوږونو
واوره که د پند نغ ه په زېر و ب
۱۰ه )۱۴۷

زخ ه
دغ

پووه پووورېن ېوووپ ېګنووو کووې د) ېولووویهيی غ و ) ېولنوووتی زخو ) ېولنوووم
دی .بنوووا يوووو اسوووتعاري ېګنوووو دی غ وو ) ترينوووه زخو و ) تېوووتعارتنه او
سرټنهی) تېتعارله دی.

دغ و

زخو به زر د ستوا ناسوور ش

اې پرې نه ږدې د نرييواه د پند ترب
۱۰ه )۱۴۹

د زل و زنځهره

په پوورېن ېووپ ېګنوو کوې د) ېولوویهيی زل وو) ېولنووتی زنځنور) ېولنووم
دی .ب دارنيه يو ېش ن ېګنو بو دی زل وې) تشو ه زنځهور) تشو ه بوه
وووحرا) پوووه ېګنوووو کوووې د)

او وووډ و و يوووې وووکو و ) دی .د عشو و
ېولویهيی عش ) ېولنوتی حرا) ېولنوم دی.
وغ وووي راپېوې يوار زنځووهور د زلو ووو
اې د عش په حرا سر ليه تجنون شو
۱۰ه )۱۴۹

اس ان په غونډو ويشت ه

پورېنی ېګنو ګنه او تانا يې بې هې کار کوپ ،ناشونی کار کوپ) ده.
په ېدبهر سره ېقدير ک ه ېغننر خوري
اې دا فير کګم اس ان په غونډو ول
۱۰ه )۱۵۰

د داغ ش عه

پووه پووورېن شووعري ېوووپ ېګنووو کووې د) ېولووویهيی داغ) ېولنوووتی شوو ع)
ېولنوم دی.
د غ شوه تې بې ډيوې خدای بډو ته کګه
بووور تووواکووام شو ووع د داغ زه بو وووم
۱۰ه )۱۵۱

د تد ب ېاه

په پورېن ېوپ ېګنو کې د) ېولوویهيی تود) ېولنوتی ب ېوا) ېولنووم دی.
ب دارنيووه يووو ېش و ن ېګنووو ب و دی تد)تش و ه ب ېا)تش و ه بووه او ووډ
و يې ويوووالی،اوږدوالی اووووک و ) دی .د زوه دس) پووه ېوووپ ېګنووو

کې د) ېولویهيی زوه) ېولنوتی دس) ېولنوم دی .ب دارنيه يو اسوتعاري
ېګنووو ب و دی زوه) ترينووه دس) تېووتعارتنه او بن ووې) تېووتعارله دی .د
زل ووو کوڅووه) پووه ېوووپ ېګنووو کووې د) ېولووویهيی زل ووو) ېولنوتی کوڅووه)
ېولنوم دی.
رالووه را ب ېوا د تووود د زوه په دس کووې
په کوڅه کې ستا د زل و شب کور پروت ي
۱۰ه )۱۵۶

د پرغور باده

په پورېن ېوپ ېګنو کې د) ېولویهيی پرغور) ېولنوتی باد) ېولنوم دی.
زه کوه کال وای د پرغوور بواد بووه وم ووی
ولې خاورې ي په در ستوا په زور پروت ي
۱۰ه )۱۵۷

بې آبه ستر ېه

په پورېن ستاینوم ېګنو بې آبه) ستاینوم او ستر ې) ستای ی دی.
نه شوه و ورځ ژاوم ،نه له خوبه شوم بې خوبه
آا بې آبو ستر وو زتا ور کا کوه ح وايو


۱۰ه )۱۵۸

د ستر و بازه

په پورېن ېوپ ېګنو کې د) ېولویهيی ستر ې) ېولنوتی بواز) ېولنووم دی.
ب دارنيه يو استعاري ېګنو ب دی ستر ې) ترينوه بواز) تېوتعارتنه او
پوووام او الت وووات) تېوووتعارله دی .د نووور زُع وووه) پوووه ېووووپ ېګنوووو کوووې د)
ېولویهيی نير) ېولنوتی زع ه) ېولنوم دی .ب يوا د نير زع ه ننووپ
يا ورکوپ) ګنه او تانا يې بر ډوپ تربوان ورکووپ ،سوتره تربوان ورکووپ)
ده.

الت ووات يې راېوه باز د ستور وو نوه کا
که بور څو ورېه زووُع ه د نير ننې
۱۰ه )۱۶۱

غونچه خولهه

په پورېن ستاینوم ېګنو کې غونچه) ستاینوم او خوله) ستای ی دی.
غونوچوه خوله اې په خ رو راېوه واکا
د نر ه په څرر کوز ورم شرتېار ي
۱۰ه )۱۶۲

د زوه دُره

پووه پووورېن ېوووپ ېګنووو کووې د) ېولووویهيی زوه) ېولنوووتی دُر) ېولنوووم دی.
ب دارنيه استعاري ېګنو ب دی زوه) ترينه دُر) تېتعارتنه او خ ورې،
بن ې  ،رازونه) تېتعارله دی.
دم توودم يې پوووه پرونو د زوه د درو
د راستب په ست وب ی نری ېار ش
۱۰ه )۱۶۲

د ېورو زل و ک اره

په پورېن ېوپ ېګنوو کوې د) ېولوویهيی ېوورې زل وې) ېولنووتی او ک وار)
ېولنووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووم دی.
ېورې زل ې) ب ستاینوم ېګنو دی ېور) ستاینوم او زل وې) سوتای ی دی.
ب دارنيه يو ېش ن ېګنو ب دی ېوورې زل وې) تشو ه ک وار) تشو ه بوه
يې ېاريي يا ېوروالی ) دی.
او ډ
وتې باسو د سيوون له دينودارۍ
اې بندي د ېورو زل و په ک ار ش
۱۰ه )۱۶۳

د عشوو و وو ه

په پورېن ېوپ ېګنو کې د) ېولویهيی عشو ) ېولنووتی او و و ) ېولنووم

دی .ب دارنيه عش ) له و ال ) سره ېش ره شوی عش ) تشو ه و و )
دی.
تش ه به ناپوب او سرغګونه) يې ډ
ان به تګ د عش په و کګم نا حه !
وا به نوه ووم زه ح ند بېووې پ،تون ي
۱۰ه )۱۶۴

کاږه کاېهه

پووه پووورېن کووګوپ ېګنووو کووې کوواږه) کووګوپ او کاېووه) کګولووی دی .د دې
ېرڅنو په څنوو کواږه کتو ) ګنوه او تانوا يوې خووه کرودپ ،تيال و )
ده.
بها پوه څنوو کواږه کاېه کانودي نيوار ن
خدای دې خنر و کا په باا زتا افويار ن
۱۰ه )۱۶۶

د اوکو بارانه

په پورېن ېوپ ېګنو کې د) ېولویهيی اوکې) ېولنوتی او بواران) ېولنووم
دی .ب دارنيه يو ېش ن ېګنو ب دی اوکې) تش ه باران) تش ه بوه او
يې وووک ) دی .د پرزوه غ ار پرېوې ) ېګنو ګنه او تانا يوې
ډ
شي کردپ ،ناخوک ) ده.
اې پنوس تې اوروي باران د اوکو
پرېوې ی يوې په زوه دی څه غ وار نو
۱۰ه )۱۶۶

د تخ تج ره

په پوورېن ېووپ ېګنوو کوې د) ېولوویهيی تخ) ېولنووتی او تج ور) ېولنووم
دی .ب دارنيه يو ېشو ن ېګنوو بو دی توخ) تشو ه تج ر)تشو ه بوه او
ووډ و يووې ووانيووې پورېووه کروودپ) دی .د کې و لووه اش و انو لوېوودپ)
ېګنو ګنه او تانا يې ستر ې ډېرې دردېدپ) ده.

په تج ر تې يې د تخ لوېیي له شوته
د سووند په زووور کېو لوه اش انوو
۱۰ه )۱۷۲

د ل انو څراغه

په پورېن ېوپ ېګنو کوې د) ېولوویهيی ل وان) ېولنووتی او څوراغ) ېولنووم
دی .ب دارنيه يو ېش ن ېګنو ب دی ل وان) تشو ه څوراغ) تشو ه بوه او
يوې سووروالی يوا سورې ووانيوې) دی .د ووه خولوه) پوه سوتاینوم
ډ
ېګنو کې ووه) ستاینوم او خوله) ستای ی دی.
تيوی به يې بها نه تونده ووه خوله
کوه څووراغ ورېه بو نه وي د ل انوو
۱۰ه )۱۷۲

د تژ انو ېرره غش ه

په پورېن ېوپ ېګنو کې د) ېولویهيی تژ ان) ېولنوتی او ېرره غش )
ېولنوم دی .ېرره غش ) ستاینوم ېګنو دی ېرره) ستاینوم او غش )
ېګنو ب دی تژ ان) تش ه ېرره
ستای ی دی .ب دارنيه يو ېش ن
يې وووک او اغرز) دي.
غش ) تش ه به او ډ
بيتر پوښ د ر و زبد نې ې،ت
اې په ورت کا ېرره غش د تژ انو
۱۰ه )۱۷۲

تنيونې شونډېه

پورېنی ېګنو ېش ن دی ت ) تش ه به ونوه) د ېشو ره ېووری شوونډې)
دی.
تش ه سوروالی او نشه کوپ) یې ډ
اې ح ند کا په تنيونوو شونډو تننه
زر به ک،رن په ح قو کې د تېتانوو


۱۰ه )۱۷۳

د عش اوره

په پورېن ېووپ ېګنوو کوې د) ېولوویهيی عشو ) ېولنووتی او اور) ېولنووم
دی .ب دارنيه يو ېش ن ېګنو ب دی عشو ) تشو ه اور) تشو ه بوه او
يې رت ،او کن يورني ) دی.
ډ
ب په دا اې د عش اور پرې زر ولي
دا زتووا وورت رډۍ کوګې د وکوووو
۱۰ه )۱۷۳

د عش ېوبریه

په پورېن ېوپ ېګنو کې د) ېولویهيی عش ) ېولنوتی او ېووبری) ېولنووم
دی .دلتووه زو ووی کروودپ) ګنووه او تانووا يووې ډيوور ران،وو  ،لووه انووه نووه
بر ردونی څهز) ده.
د آشنا د عش ېوبری زتا زو ی شوه
کګلی نه ش يه حي په وک،وووو
۱۰ه )۱۷۳

د غ کاڼ اورېدپه

پووورېنی ېګنووو يوووه ګنووه او تانووا يووې ډېوورې اندې،وونې ،ډېوورې پرې،ووانب ،
ډېر ور ،ډېرغ ونه) ده.
بی ېوبه د عش له ت يوه له ورشو
اې پرې اوري د غ کاڼ په رشوو
۱۰ه )۱۷۴

د ورو و خياپه

په پورېن ېوپ ېګنو کې د) ېولویهيی ورو و) ېولنوتی او خياپ) ېولنووم
دی.
دا ديار د ورو و خیاپ دی نه پوبریم
کوه لووګم توې ټيووبو زوه پوه لشوو
۱۰ه )۱۷۴

د تخ ک ره

پووه پووورېن ېوووپ ېګنووو کووې د) ېولووویهيی تووخ) ېولنوووتی او کو ر) ېولنوووم
دی.
اې يې ې پيې کوپ ستر و خونونه
د توخ ک ر يې د ږيرې تواس وننوو
۱۰ه )۱۷۷

د عش ېندره

دا ېګنووو ېووول دی د) ېولووویهيی عشو ) ېولنوووتی او ېنوودر) ېولنوووم دی.
ب دارنيه يو ېش ن ېګنو ب دی عش ) تش ه ېنودر) تشو ه بوه او وډ
يې بن ) دی.
اې نوازپ شه د عش ېندر له اس انه
تا ح نود د غ دي ورېه دس وننو
۱۰ه )۱۷۷

د ستر و غ زېه

په دې ېوپ ېګنو کې د) ېولویهيی سوتر ې) ېولنووتی او غ وزې) ېولنووم
دی.
تع وتنیي ستوا د ستر وو له غ وزو
اې يې ترخ د ېرره ېرغ دی راپررزو
۱۰ه )۱۷۷

د ر سوبهه

په پورېن ېوپ ېګنو کې د) ېولوویهيی
دی.

و ر) ېولنووتی او سووبه) ېولنووم

که ېرسره تې کا خدای د ر سوبه
د ناکوووه لوه آشنووايب ېوبوه ېوبوه


۱۰ه )۱۸۸

د نظر غشیه

په پورېن ېوپ ېګنو کوې د) ېولوویهيی نظور) ېولنووتی او غشوی) ېولنووم
دی .ب دارنيه يو ېش ن ېګنو ب دی نظر) تشو ه غشوی) تشو ه بوه او
يې ېوغردپ او لوکردپ) دی.
ډ
زوه تې وووت د ديدن د ونو په بوه
ول غوشو د نوظور پوه کو پوه اوه
۱۰ه )۱۸۹

د غ تغ ه

په پورېن ېوپ ېګنو کې د) ېولویهيی غ ) ېولنوتی او تغ ) ېولنووم دی.
ب دارنيوه يووو ېشو ن ېګنووو بو دی غو ) تشو ه بووه تغو ) تشو ه او ووډ
يې ناکراري ،ظ ) دی.
په ې ام و ان تراره تراري ده
په ح ند د غ تغو راوخاېه
۱۰ه )۱۹۰

د ت ر سوره

په پوورېن ېووپ ېګنوو کوې د) ېولوویهيی ت ور) ېولنووتی او سوور) ېولنووم
دی.
که له غ ه يې زو ب دوه نن ه واوي
نه ننېو د ت وور سور و وال قوار ېه
۱۰ه )۱۹۱

د ېورو زل و ېرغه

پوه پووورېن ېوووپ ېګنووو کووې د) ېولووویهيی ېووورې زل ووې) ېولنوووتی او ېرووغ)
ېولنوووم دی .ب يوووا د ېووورې زل ې)سووتاینوم ېګنووو کې ېورې)سووتاینوم او
زل ووې) سووتای ی دی .ب دارنيووه يووو ېشو ن ېګنووو بو دی ېووورې زل ووې)
يې وووک ) دی.
تش ه ېرغ) تش ه به او ډ
اوې په ېرغ د ېوورو زل وو وترم کاي
که تې بوی د ت،يو دروت له ېربته

۱۰ه )۱۹۳

د خط غ اره

په پورېن ېووپ ېګنوو کوې د) ېولوویهيی خوط) ېولنووتی او غ وار) ېولنووم
دی .ب يووووووووووووووووووا ،يوووووووووووووووووو اسوووووووووووووووووتعاري ېګنوووووووووووووووووو بووووووووووووووو و دی
خط)ترينه غ ار)تېتعارتنه وي،وووته ،ېووووروالی او اغروووز) يوووې تېوووتعارله
دی.
پا په رکاا شه
د تراد حې نې
اې يې پاڅورده د خط غ وار له تيوه
۱۰ه )۲۰۱

د ر غره

پووه پووورېن ېوووپ ېګنووو کووې د) ېولووویهيی
دی .ب دارنيه يو ېش ن ېګنو بو دی
ډ

و ر) ېولنوووتی او غوور) ېولنوووم
و ر) تشو ه غور) تشو ه بوه او

يې لويوالی) دی.
په يوه نظور تې غور کاندي د ر
بېې وي ې ليه توم د نار له تيه
۱۰ه )۲۰۱

د عش ک ره

په پورېن ېوپ ېګنو کې د) ېولوویهيی عشو ) ېولنووتی او کو ر) ېولنووم
دی.
که تې ترش په زوه کې ک ر د عش نه وي
بو رشوه تې له خولوې خنوژي شوور په څوه
۱۰ه )۲۰۴

د تژ انو کاږه غش ه

په پورېن ېوپ ېګنو کې د) ېولویهيی تژ ان) ېولنوتی او کاږه غش )
ېولنوم دی .ب يوا کاږه غش ) ستاینوم ېګنو کې کاږه) ستاینوم او
ېګنو ب دی تژ ان) تش ه
غش ) ستای ی دی.ب دارنيه يو ېش ن

کاږه غش ) تش ه به او ډ

يې وووک

او اغرز) دی.

اې په ورت کا کاږه غش د تژ انو
کووه يې کوج ووزاروي ليو سنووده
۱۰ه )۲۰۸

د عق ست ه

په پورېن ېوپ ېګنو کوې د) ېولوویهيی عقو ) ېولنووتی او سوت ) ېولنووم
دی.
اوس په څررې رېوان تننه کګم په کي نو
اوې د عوقوو ستو توې ووېه لوه کنوډه
۱۰ه )۲۱۰

د عش ې هه

په پورېن ېووپ ېګنوو کوې د) ېولوویهيی عشو ) ېولنووتی او ې وه) ېولنووم
دی.
اې پوکتنه تې د حاپ نه کګې دل ره
د تې ې وه د عشو نه وووې شر وره
۱۰ه )۲۱۳

د خازر کشوره

په پورېن ېوپ ېګنو کې د) ېولویهيی خازر) ېولنوتی او کشور) ېولنووم
دی.
بر ساع پيې ناح خونونه کنیي
د خازر کشور تې ډ شه له فتوره
۱۰ه )۲۱۴

د زوه کډهه

په پورېن ېوپ ېګنو کې د) ېولویهيی زوه) ېولنوتی او کډه) ېولنووم دی.
ب دارنيووه يووو اسووتعاري ېګنووو بو دی زوه) ترينووه کووډه) تېووتعارتنه او
تننه ،باور) تېتعارله دی.

کوه کنوې راېوه بوزار لووووې ژورې
د زوه کډې به له ېا ،نه کګم ستنې زه
۱۰ه )۲۲۰

د فير شيونده

پووه پووورېن ېوووپ ېګنووو کووې د) ېولووویهيی فيوور) ېولنوووتی او شوويوند)
ېولنوووم دی .ب يوووا ،يووو اسووتعاري ېګنووو ب و دی فيوور) ترينووه شوويوند)
تېتعارتنه او پ هنه ،لهونه) تېتعارله دی.
څو دې که د فير شيوند زده کګی نه دی
اپ شووه توه کوووه خ وره لووواوه لووواوه
۱۰ه )۲۲۱

د شونډو کوثره

دا ېګنو ېول دی د) ېولویهيی شونډې) ېولنوتی او کوثر) ېولنووم دی.
ب يوا ،يو استعاري ېګنوو بو دی شوونډې) ترينوه کووثر) تېوتعارتنه او
خواږه ،لذت) تېتعارله او خوږوالی) يې واتع ووه ده.
اې کوثر تې ستوا دشونډو نلنب نه ش
خدای تې برڅي ه دا بېې ش ند ته کګه


۱۰ه )۲۲۱

د عش نجاره

په پورېن ېوپ ېګنو کې د) ېولویهيی عش ) ېولنووتی او نجوار) ېولنووم
دی .ب دارنيه يو ېش ن ېګنو ب دی عش ) تش ه نجار) تشو ه بوه او
يې وروپ ،رنځوپ) دی.
ډ
اې د عشو نجوار اره کګم سر ېرپايه
ې تې پروت ېيتې ېيتې شه دوه دوه
۱۰ه )۲۲۲

د زوه دوهه

په پورېن ېوپ ېګنو کې د) ېولویهيی زوه) ېولنوتی او دوه) ېولنوم دی.

که اې بر ه تې په غ شوه د زوه دوه
ووندې شو پيوې ل و د و و اوه
۱۰ه )۲۲۳

د بجر غره

پووه پووورېن ېوووپ ېګنووو کووې د) ېولووویهيی بجوور) ېولنوووتی او غوور) ېولنوووم
دی .ب يوا ،يو ېش ن ېګنو ب دی بجور) تشو ه غور) تشو ه بوه او وډ
يې دروندوالی) دی.
سوال سوال غر د يار د بجر بېې دروند دی
ليوووه اي،وووی پوه سننوه وي غوور د پواسوووه
۱۰ه )۲۲۴

تغرور حې ه

په پورېن ستاینوم ېګنو کې تغرور) ستاینوم او حې ) ستای ی دی.
په يو بېوې تغورور حې ت تال شوم
اې لري ېر ن ر سووږتب نظر د پاسه
۱۰ه )۲۲۵

د غ اوره

په پورېن ېوپ ېګنو کې د) ېولویهيی غ ) ېولنووتی او اور) ېولنووم دی.
ب دارنيووه يووو ېش و ن ېګنووو ب و دی غ و ) تش و ه اور) تش و ه بووه او ووډ
يې ېاو ،سوز) دی.
څو و کوتې خواېه وې،ت ان خالص کا
په ې وواتووې دننووا پووورې د غوو اور شووه
۱۰ه )۲۲۵

د بال په ليب سورېدپه

دا ېګنو يوه ګنه او تانا يې پر کګاو کې کروې  ،ېور وواښ دنودې راې و )
ده.

څه حاک څه رعن

څه غهر وزیر

و ان واوه د بال په ليب سوور شه
۱۰ه )۲۶

د حي وامه

په پورېن ېووپ ېګنوو کوې د) ېولوویهيی حيو ) ېولنووتی او ووام) ېولنووم
دی .ب يوا ،يو استعاري ېګنو ب دی حي ) ترينه ووام) تېوتعارتنه او
وا ې ،وا ) تېتعارله دی.
څوه به شوور نه وي د بند په تنيانوه کې
اې اورنو څيه د حي وام نېيور شه
۱۰ه )۲۲۶

ک ره
دو

په پورېن ېوپ ېګنو کې د) ېولوویهيی و و ) ېولنووتی او کو ر) ېولنووم
دی .د بجووران فوووج) پووه ېګنووو کووې د) ېولووویهيی بجووران) ېولنوووتی او
فوووج) ېولنوووم دی .ب دارنيووه يووو ېش و ن ېګنووو ب و دی بجووران) تش و ه
يې وا او زور) دی.
فوج) تش ه به او ډ
ېار په ېار يوې کووګ زتا د و و ک ور
د بجران فوج له کوته لوري سور شه


۱۰ه )۲۲۸

د ز عې زنځنره

پووه پووورېن ېووووپ ېګنووو کووې د) ېولوووویهيی ز عې) ېولنوووتی او زنځهووور)
ېولنووم دی .ب دارنيووه يوو ېشو ن ېګنوو بو دی ز عوه) تشو ه زنځهوور)
يې وووک ) دی.
تش ه به او ډ
نور تونودونه واوه س و دي ح نوده !
خو په غاوه دې د ز عې زنځنر ته شه
۱۰ه )۲۳۱

پرېشانه زل ېه

په پورېن ستاینوم ېګنو دی پرېشانه) ستاینوم او زل ې) سوتای ی دی .د

زوه و ع کردپ یا زوه راټولردپ) ېګنو ګنه او تانوا يوې بوې غ وه کرودپ،
له اندې،نو خال ردپ) ده.
برڅ تې زوه پرېشانوو زل و و ع نه کا
دغه دي په بندو بار کې نه وو نه شه
۱۰ه )۲۳۱

د وتان لنندهه

دا ېګنو ېوول دی د) ېولویهيی وتوان) ېولنووتی او لننوده) ېولنووم دی.
د باور غشی)په شعري ېووپ ېګنوو کوې د) ېولوویهيی بواور) ېولنووتی او
غشی) ېولنوم دی.
که بر څو کګي د وتان لننده بر ک،ه
د باور غشوی به لال نه کوګي له ن،وه
۱۰ه )۲۳۴

د ترخ تزریه

په پورېن ېوپ ېګنو کې د) ېولویهيی ترخ) ېولنوتی او توزری) ېولنووم
دی.
اې بر څوو د ترخ تزری ورېه کووه ش
څوه بوه نوه شو د ح نود غوزالوه خوکوه
۱۰ه )۲۳۴

ېنيب خولهه

په پورېن ستاینوم ېګنوو کوې ېنيوب) سوتاینوم او خولوه) سوتای ی دی .د
زوه ېنيردپ) ېګنو ګنه او تانا يې خوه کردپ ،پريشانه کردپ) ده.
اې يې ستا د ېنيب خولې ېلور واخرې
په دا فيور کوې غونچوه شوه په زوه ېنويوه
۱۰ه )۲۴۰

د عش بې دته تاره

په پورېن ېوپ ېګنو کې د) ېولویهيی عش ) ېولنووتی او بوې دتوه توار)

ېولنووووم دی .ب يووووا بوووې دتوووه توووار) سوووتاینوم ېګنوووو دی اوووې بوووې دتوووه)
سووتاینوم او توووار) سووتای ی دی .ب دارنيوووه يوووو ېشوو ن ېګنوووو بوو دی
عشوو ) تشوو ه بووې دتووه تووار) تشوو ه بووه او ووډ وو يووې نووا درت نووه او
دعالو ) ده.
اې انچ ی دې د عش بې دته تار ي
خوود به دم راڅويووه وکواږي ېور دتوه
۱۰ه )۲۴۷

د تخ

دا ېګنوووو ېوووول دی د) ېولوووویهيی توووخ) ېولنووووتی او و و ) ېولنووووم دی.
ب دارنيووه يووو ېش و ن ېګنووو ب و دی تووخ) تش و ه ) تش و ه بووه او ووډ
يې کيال) ده .د زوه شيوفه) په ېوپ ېګنو کې د) ېولوویهيی زوه)
ېولنوتی او شويوفه) ېولنووم دی .ب دارنيوه دابو يوو ېشو ن ېګنوو دی
ه

يې وووک ) دی.
زوه) تش ه شيوفه) تش ه به او ډ
د ستا د تخ په رېوان ک،ر،و
اې يې
شويووفوه د زوه په وينو کې غرتواا شووه
۱۰ه )۲۵۷

د کات عش زلزلهه

په پورېن ېوپ ېګنو کې د) ېولوویهيی کاتو عشو ) ېولنووتی او زلزلوه)
ېولنووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووم دی .د
کات عش ) په سوتاینوم ېګنوو کوې کاتو ) سوتاینوم او عشو ) سوتای ی
دی.
زلوزله د کاتو عشو رابانودې نه وه
اې د ې تاڼب تې زېر و زبر نه شووه
۱۰ه )۲۰۹

د تنات سرالاه

دا ېګنووو ېووول دی د) ېولووویهيی تنات و ) ېولنوووتی او سوورالا) ېولنوووم

دی .ب دارنيه يو ېش ن
به او ډ

ېګنو بو دی تناتو ) تشو ه سورالا) تشو ه

يې ويجاووپ) دی.
خدای دې زر که د تنات په سرالا ورانې
دا لوووه وونووده د نو ووووا ډکووې بېتووب
۱۰ه )۲۶۴

تنيرۍ زل ېه

دا ېګنو ستاینوتنز دی تنيرۍ) ستاینوم او زل ې) ستای ی دی.
د آشنوا د تنيووورو زل ووو په خنوويپ کې
توی په توی راباندې زبر د تنيور
۱۰ه )۲۶۴

واې ستر ېه

په پورېن ستاینوم ېګنو کې واې) ستاینوم او ستر ې) ستای ی دی.
اې د واو ستر و شرم تې پرې پټ ش
راپرې اي،وی د ستا غ بوتره نو نه دی
۱۰ه )۲۶۹

د پربرز تزریه

په پورېن ېوپ ېګنو کې د) ېولویهيی پربرز) ېولنوتی او تزری) ېولنووم
دی .ب يوا ،يو استعاري ېګنو ب دی پربروز) ترينوه توزری) تېوتعارتنه
او

وا  ،توت ،سيتوالی) تېتعارله دی.
اې په خو دم و افېون رايش کي
د پوربوورز پوه تووزرو وااووووي وري
۱۰ه )۲۷۳

زري فيره

پورېنی شعري ېګنو ستاینوتهز دی زري) ستاینوم او فير) ستای ی دی.
څه عجب ساده رنين وايې ح نده !
دا زري فويور دې تووه شوه نظووري
۱۰ه )۲۷۴

د شيو پګیه

دا ېګنووو ېووول دی د) ېولووویهيی شوويو) ېولنوووتی او پووګی) ېولنوووم دی.
ب دارنيه د شيو پګی غګپ) ګنه او تانا يې برڅ  ،بې تانا ،بوې هوې او
ناشوونی کووار کوووپ) ده .د لرچو غووګپ) ېګنووو بو ګنووه او تانووا يووې اراده،
بوډ ،ا تو کردپ) ده.
اې له ېا زبد و پربرز ېه لرچې غوګي
بوغوه غووګي په تانووا د شيوو پوګي
۱۰ه )۲۷۵

د غ ونو غوټېه

پورېه ېګنوو ېوول دی د) ېولوویهيی غ ونوه) ېولنووتی او غووټې) ېولنووم
دی .ب دارنيه يو ېش ن ېګنو ب دی غ ونه) تش ه غووټې) تشو ه بوه
يې وووک ) دی .د د زوه غوټې سووګپ) ېګنوو ګنوه او تانوا
او ډ
يې د زوه رازونه  /خ رې کياره کوپ) .ب داسې شوونډې سووګپ) بو
او تانا يې خندېدپ) ده.

ګنوه

په خنودا کې څيو شونډې راوسوګه
که تې غوټې د غ ونو له زوه سوګې
۱۰ه )۲۸۱

د عش تزریه

په پورېن ېوپ ېګنو کې د) ېولویهيی عش ) ېولنووتی او توزری) ېولنووم
دی .ب دارنيه يو ېش ن ېګنو بو دی عشو ) تشو ه توزری) تشو ه بوه
يې زور و وا ) دی .د خوګې څه ) ېګنو ګنوه او تانوا يوې
او ډ
ااېه واکردپ ،څو ننيوپ) ده.
عات د عش تزری راباندې ېر کا
اوې څهو وې يې تودام راېووه خوووګې


۱۰ه )۲۸۱

د ېورو زل و پګیه

په پوورېن ېووپ ېګنوو کوې د) ېولوویهيی ېوورې زل وې) ېولنووتی او پوګی)
ېولنوووووم دی .د ېووووورو زل ووووو) ېګنووووو سووووتاینوتهز دی ېووووورې) سووووتاینوم
او زل ې)ستای ی دی .ب دارنيوه يوو ېشو ن ېګنوو بو دی ېوورې زل وې)
يې وووک ) دی.
تش ه پګی) تش ه به او ډ
بنا به څو ېه په زندۍ اوېزان وژنې
اې دې ووند کګه د ېورو زل و پګي
۱۰ه )۲۸۳

د آبونو لو یه

په پورېن ېوپ ېګنو کې د) ېولویهيی آبونو) ېولنوتی او لوو ی) ېولنووم
دی .ب دارنيه يو ېش ن ېګنو ب دی آبونه) تش ه لو ی) تش ه بوه او
يې وووک ) دي.
ډ
بها له کوته رخه اور په ح ند ب شوه
اې له خولې يې د آبونو لو ی کریي
۱۰ه )۲۸۶

غون زيیېدپه

دا ېګنو يوه ګنه او تانا يې وېرېدپ ،وارخطا ،بوږنردپ) ده.
اې ح نود د يار له غو کا سووې کريیه
د پرريانو غون زيی دېوان په دو ش
۱۰ه )۲۸۹

د خط شوهه

په پوورېن ېووپ ېګنوو کوې د) ېولوویهيی خوط) ېولنووتی او شووه) ېولنووم
دی .ب دارنيه يو ېش ن ېګنو بو دی خوط) تشو ه شووه) تشو ه بوه او
يې رنو ،ېوروالی) دی.
ډ
بېې شوه د یار د خط راباندې راغ ه
اې بور ز به ېر تناتتوه سحور نه ش
۱۰ه )۲۹۱

د بجر ېشناله

په پورېن ېوپ ېګنو کې د) ېولویهيی بجر) ېولنووتی او ېشونال) ېولنووم
دی .د و اپ کوثر) په ېووپ ېګنوو کوې د) ېولوویهيی و واپ) ېولنووتی او
کوثر) ېولنوم دی .ب يوا يو استعاري ېګنو بو دی و واپ) ترينوه کووثر)
تېتعارتنه خواږه) تېتعارله او خوږوالی) ووه واتع ده.
اې وب ی وي ېشنال د يار د بجر
ېې

يې د و ويپ په کوثور نه ش
۱۰ه )۲۱۹

د زوه تج هه

په پورېن ېوپ ېګنو کې د) ېولویهيی زوه) ېولنووتی او تج وه) ېولنووم
دی .د زوه تج ه ېودېدپ) ېګنو ګنه او تانا يې خوکردپ) ده.
څوو اغواز پويوې د تننوې سورود نه شو
په نور څه به دا تج ه د زوه ېود نه ش
۱۰ه )۲۹۲

د عاشقب ېور دېو ه

دا ېګنو ېوول دی د) ېولوویهيی عاشوق ) ېولنووتی او ېوور دېوو) ېولنووم
دی .د ېور دېو) ېګنو ستاینوتهز دی ېور) ستاینوم او دېو) سوتای ی دی.
ب دارنيه يو ېش ن ېګنوو بو دی عاشوق ) تشو ه ېوور دېوو) تشو ه بوه
او ډ

يې وحشتنا او ناووه وووک ) دی.
اوې يووې ووبو ېور دېووو د عواشقوووب
برڅ تحن يې د و ان په افېوون نه ش
۱۰ه )۲۹۲

خوږې شونډېه

په پورېن ستاینوم ېګنو کې خووږې) سوتاینوم او شوونډې) سوتای ی دی.
د ېريخ

ر) ستای ی دی.
ر) ستاینوم ېګنو کې ېريخ) ستاینوم او
اې ېر خولې يې ش خواږه د خوږو شونډو

بوغوه زوه بوه ېرخوه

ور ېه ستوون نه شو

۱۰ه )۲۹۳

ناتحرم سات ه

په پورېنی ستاینوم ېګنو کې ناتحرم) ستاینوم او سات ) سوتای ی دی .د
ان وينې څ ) ،ېګنو ګنه او تانا يې کګاو او درد زغ ) ده.
اې پرده ش ناتحرم سات ېه سوګده
د شرابوو په ای وينې د ان څ،
۱۰ه )۲۹۴

د و اپ خواږهه

په پورېن ېوپ ېګنو کې د)ېولوویهيی و واپ) ېولنووتی او خوواږه) ېولنووم
دی .ب دارنيه يو ېش ن ېګنو ب دی و واپ) تشو ه خوواږه) تشو ه بوه
يې کن ن  ،وووک ) دی.
او ډ
د و اپ خواږه تې زبر شو ک ریم
پيې غو د ووداي زر زر راغوی
۱۰ه )۲۹۵

د بجر اسناه

دا ېګنووو ېووول دی د) ېولووویهيی بجوور) ېولنوووتی او اسوونا) ېولنوووم دی.
ب يوووا ،يووو ېش و ن ېګنووو ب و دی بجوور) تش و ه اسوونا) تش و ه بووه او ووډ
يې

ور ،رنځ او ټيردپ) دی.
څوه بوال سويتوه دانه يو نوه پوبرویم
اې کېنا نه شوم د بجور په اسنا کې
۱۰ه )۲۹۶

د تخ څراغه

دا ېګنووو ېووول دی د) ېولووویهيی تووخ) ېولنوووتی او څووراغ) ېولنوووم دی.
ب دارنيه يوو ېشو ن ېګنوو بو دی توخ) تشو ه څوراغ) تشو ه بوه او وډ
يې کيال او ووانيې خوروپ) دی.

اې څوراغ د يار د توخ راېه ب نه وي
زه په ور کې و خوېر په دا کور کې
۱۰ه )۲۹۹

شن زوهه

دا ېګنو ستاینوتهز دی شن ) ستاینوم او زوه) ستای ی دی .ب يوا د زوه
شوون کروودپ) بهووا ګنووه او تانووا يې لووه کووګاوه سووتګېدپ ،ورېدپ،کګېوودپ او
رنځردپ) ده.
دا زتوا له غ وه شن زوه پيوې خوناپ د يار د شونډو
بېې رنو زېب و زين کا ليه تی په شنه پناله کې
۱۰ه )۳۰۱

ش ال ستر ېه

په دې ستاینوم ېګنو کې ش ال) ستاینوم او ستر ې) ستای ی دی.
بېوې رنو سحور و وادو کا په نظر د ش ال ستر وو
نه يې سياپ په بند کې شته دی نه ثان په بنياله کې
۱۰ه )۳۰۱

يون تخه

) تش ه بوه وون) د ېشو ره ېووری توخ) تشو ه او
دا ېګنو ېش ن دی
يې کيال او وووک ) دی.
ډ
خويپ و خط په يوون تخ کې د دل رو دا ت اپ کا
ليه پروت وي غځردلی خرته پوش په دو شاله کې
۱۰ه )۳۰۲

خونګۍ ستر ېه

پورېنی ېګنو ستاینوتهز دی خونګۍ) ستاینوم او ستر ې) ستای ی دی.
اې د ستا له خونګو ستر و آشنا ش
ې به ويور وي د بوغوو په خر يانې
۱۰ه )۳۰۶



د زل و شب تدره

پوه پووورېن

ېووپ ېګنووو کووې د) ېولوویهيی زل ووې) ېولنووتی او شووب توودر)

ېولنوم دی .ب يوا ېش ن ېګنو ب دی زل ې) تش ه شب تدر) تش ه بوه
يې کيال ،خوش وي او رنو) دی.
او ډ
اې روزي يې شه شب تدر ستا د زل و
کووم ش يونر و ،روزي شووی د شانې
۱۰ه )۳۰۶

د اوکو دُر وبره

پووه پووورېن ېوووپ ېګنووو کووې د) ېولووویهيی اوکووو) ېولنوووتی او دُر وووبر)
ېولنوووم دی .ب يوووا ېشوو ن ېګنووو بوو دی اوکووې) تشوو ه دُر او وووبر)
يې وووکټ او ارزک ) دی.
تش ه به او ډ
لوه ل نو دُر وبور د اوکو بويه
ېناری د يار د خياپ د ت انب
۱۰ه )۳۰۷

ياتوې شونډېه

پورېنی ېګنو ستاینوتهز دی ياتوې ) ستاینوم او شونډې) ستای ی دی.
ېوويوووووپ به ورېوه اوا ووبور د اوکوو
که توندی ياتوې شونډې شوی ارزانې
۱۰ه )۳۰۸

د ستر و ېرغه

په پورېن ېوپ ېګنو کې د) ېولویهيی ستر ې) ېولنوتی او ېروغ) ېولنووم
دی .ب يوا يو اسوتعاري ېګنوو بو دی سوتر ې) ترينوه ېروغ) تېوتعارتنه
نظر) تېتعارله او ووه واتع يې يورنو ېوو يوا حرکو ) دی .د سوتر و
ېرغ ېرزوپ) ېګنو ګنه او تانا يوې وان کوي ی کووپ  /سوننيارپ ،پېوول )
ده.
د رنجو په باټ دې ېرغ د ستر و ېرز کګ
بنا به ېوی کګې نه پوبونیم د اوا وينې

۱۰ه )۳۱۰

د ش ن اوکېه

دا ېګنووو ېووول دی د) ېولویهيی ش و ن ) ېولنوووتی او اوکووې) ېولنوووم دی.
ب يووووا يوووو اسوووتعاري ېګنوووو بوو دی شوو ن ) ترينوووه اوکوووې) تېوووتعارتنه
څووواڅي ) تېوووتعارله او وو وووه وووواتع يوووې وووکو و ) دی .د وينوووې ژوپ)
ېګنو ګنه او تانا يې درد ال  /زغ ) ده.
د دې دوو ور و شوو په آشنايب کې
د ش ونو په اوکوو ژاوي دله وينې
۱۰ه )۳۱۱

تشين خاپه

په پورېن ستاینوم ېګنو کې تشين ) ستاینوم او خاپ) ستای ی دی.
تشين خاپ دې په سرو شونډو بېې زېب کا
لويوه تېو

په تنيوانوه کوې ت ونو کو،رنو
۱۰ه )۳۱۱

د عش باله

دا ېګنووو ېووول دی د) ېولووویهيی عشوو ) ېولنوووتی او بووال) ېولنوووم دی.
ب يوا ېش ن ېګنو ب دی عش ) تش ه بال) تشو ه بوه او وډ و يوې
تلن او ناوري ) دی.
بېوووې زه د عوشوو بووال پووه خوهور و ووه
ليه څو په خوله کې خوښ د پ نو ک،رن
۱۰ه )۳۱۲

د تخ اوره

دا ېګنو ېول دی د) ېولویهيی تخ) ېولنوتی او اور) ېولنووم دی .ب يووا
ېشو و ن ېګنوووو بو و دی توووخ) تشو و ه اور) تشو و ه بوووه او وووډ و و يوووې
ووانيې) دی.

که دې خوط په خواکېتر وو ی نه وی

د تخ اور به دې ېر اوسه و ت ال سوی
۱۰ه )۳۱۵

ته و ن ه

پورېنی ېګنو ېشو ن دی توه) تشو ه بوه و ون ) تشو ه او وډ
کيال او وووک ) دی.
د ډيوووووې د ب ووولوووو حاووو نشتووووه
په بغه کور کې اې ناس

و

يوې

ته و ن ېه يې

۱۰ه )۳۱۹

د زوه غوټهه

په پورېن ېوپ ېګنو کې د) ېولویهيی زوه)ېولنوتی او غوټه) ېولنووم دی.
ب يووا يوو اسوتعاري ېګنوو بو دی زوه) ترينوه غوټوه) تېوتعارتنه خ ووره)
تېووووتعارله دی .د د زوه غوټووووه پرانتووو ) ېګنووووو ګنووووه او تانووووا يووووې راز
برسرروپ  ،د زوه خ ره وي ) ده.
دم و خود به وي ودو د غ له وټه
پرانتی به اواېه نه شو د زوه غوټه
۱۰ه )۳۲۳

تخ په ې ب ېوره

دا ېګنو يوه ګنه او تانوا يوې شورتردپ ،رترودپ) ده .د پوه خوره سووروپ)
ېګنو ب يوه ګنه اوتانا يې شرتردپ  ،رتردپ) ده.
اې تې یار په س ر ې ی زه په کوور ي
ويا تخ په ې ب ېور او په خره سور ي
۱۰ه )۳۲۶

د بجران باله

په پورېن ېوپ ېګنو کوې د) ېولوویهيی بجوران) ېولنووتی او بوال) ېولنووم
دی .ب يوا يو ېش ن ېګنو ب دی بجوران) تشو ه بوال) تشو ه بوه او وډ
يې تلن او رنځ) دي.

ربووه راولې آشنووا په س وور ې ی
ډېر تې وکګ د بجران په بال

ر

۱۰ه )۳۲۷

د بجران ناسوره

پووه پووورېن ېوووپ ېګنووو کووې د) ېولووویهيی بجووران) ېولنوووتی او ناسووور)
ېولنوووم دی .ب يوووا يووو اسووتعاري ېګنووو بوو دی بجووران) ترينووه ناسووور)
تېتعارتنه کګاو و رنوځ) تېوتعارله دی .د سوتر ې وا کووپ) ېګنوو ګنوه
او تانا يې غګوپ ،ررېدپ) ده.
د اشنوا په کي تخ تې ستر ې واکګې
په ناسور تې د بجران ،پورې دوا کګې
۱۰ه )۳۳۰

د حې ېورهه

په پورېن ېوپ ېګنو کې د) ېولوویهيی حېو ) ېولنووتی او ېووره) ېولنووم
دی .ېش ن ېګنو ب دی حې ) تش ه ېوره) تش ه بوه او وډ و يوې
اغرز) دي.
لې کاپ بېې اوبه ورکګې تش ورې
اې يې ووابه اورنو د حې ېورې
۱۰ه )۳۴۴

د تخ ش عه

پوه پوورېن ېووپ ېګنوو کووې د) ېولوویهيی توخ) ېولنووتی او شو ع) ېولنوووم
دی .ېش ن ېګنو ب دی توخ) تشو ه شو ع) تشو ه بوه او وډ و يوې
کيال او ووانيې) دی.
اوې يې ب ه د تخ ش ع روانه ش
بغه دم ورباندې و ع پروانه ش
۱۰ه )۳۵۱

خام خُ اره

پورېنی ېګنو ستاینوتهز دی خام) ستاینوم او خُ ار) ستای ی دی.
خوام خُ ار يې د ېقووی له سره کووز شو
شور و شر اې يې کاوه پوه په رتوز شو
۱۰ه )۳۵۸

د غرور آسه

په پورېن ېووپ ېګنوو کوې د) ېولوویهيی غورور) ېولنووتی او آس) ېولنووم
دی .ب يوووا ېشوو ن ېګنووو بوو دی غوورور) تش و ه آس) تش و ه بووه او ووډ
يې خرز وب  ،بواي ېو) دی.
بوی ېوبووه د احتېاا له واو پواو
د غرور آس تې وابه په کواو پواو
۱۰ه )۳۵۹

د ت ر سرې ل ېه

دا ېګنووو ېووول دی د) ېولووویهيی ت وور) ېولنوووتی او سوورې ل ووې) ېولنوووم
دی .د سووورې ل وووې) ېګنوووو سوووتاینوتهز دی سووورې) سوووتاینوم او ل وووې)
سووتای ی دی .ب يوووا ،ېش و ن ېګنووو ب و دی ت وور) تش و ه سوورې ل ووې)
تش ه به او وډ و يوې رت،و  ،ېوودوالی) دی .د ېوورو سوتر و سوره
کوپ) ېګنو ګنه او تانا يې غوسه کياره کوپ  /کووپ) ده.
درباندې ېورې ستر ې سرې که
که يو
سورې ل ووې به دې د تو ور تګې ايرې که
۱۰ه )۳۶۲

د ت ر زبره

دا ېګنووو ېوووول دی د) ېولووویهيی ت ووور) ېولنوووتی او زبووور) ېولنووووم دی.
ب يوا يو ېش ن ېګنو ب دی ت ر) تش ه زبور) تشو ه بوه او وډ و
يې بودي ،ېرييووالی) دی .د پور زوه زبور اوکوت ) ېګنوو بو ګنوه او تانوا

يې ډېره غوسه) ده.
اوې يوې واوکتوه په زوه د ت ر زبر
په دا شور يې کګ خ ر حاک د ک ر
۱۰ه )۳۶۳

د زوه زخ ه

دا ېګنو ېول دی د) ېولویهيی زوه) ېولنوتی او زخ ) ېولنوم دی.
د زوه زخ يې ېر خولې سراي وکګ
د سيووت پو وې يې دا کو واي وکګ
۱۰ه )۳۶۹

د سووږتب ش عه

دا ېګنووو ېووول دی د) ېولووویهيی سووووږتب) ېولنوووتی او ش و ع) ېولنوووم
دی .ب يوا يو ېش ن ېګنو بو دی سوووږتب) تشو ه به شو ع) تشو ه او
ډ

يې رڼا او روکناي ) ده.
ب ه شوه اې ای په ای د سووږتب ش عې
ب وې کوګې وې و ووان ېوه بوورې و وعوې
۱۰ه )۳۷۲

د حې نوره

دا ېګنو ېول دی د) ېولویهيی حې ) ېولنوتی او نور) ېولنوم دی.
بېې شان يې و وه ر د حې نور شو
اې کياره په تلر بام زنور د زُور شوو
۱۰ه )۳۷۴

د زوه پروانهه

په پوورېن ېووپ ېګنوو کوې د) ېولوویهيی زوه) ېولنووتی او پروانوه) ېولنووم
دی .ب يوووا يووو اسووتعاري ېګنووو ب و دی زوه) ترينووه پروانووه) تېووتعارتنه
حرک ) تېتعارله دی.

پروانه توې شوو د زوه د پر نه پاېې
ستا د تخ په ډيوه سوې کانې تاېې
۱۰ه )۳۷۵

د تح ل هه

دا ېګنو ېوول دی د) ېولوویهيی تح و ) ېولنووتی او ل وه) ېولنووم دی.
ېشو ن ېګنووو ب و دی تح و ) تشو ه ل ووه) تشو ه بووه او ووډ و يووې
رنځوپ ،سو وپ) دی.
په ل ه د تح توټوی ايرې
کرووې ې د غ وونو په نرې
۱۰ه )۳۷۸

د کیو ورو و لنندهه

دا ېګنو ېول دی د) ېولویهيی کیې ورو ې) ېولنوتی او لننده) ېولنووم
دی .د کوویې ورو ووې) ېګنووو سووتاینوتهز دی کوویې) سووتاینوم او ورو ووې)
ستای ی دی .ب يوا يو ېش ن ېګنو ب دی کویې ورو وې) تشو ه لننوده)
يې کوږوالی اووووک ) دی.
تش ه به او ډ
د کیو ورو و لننده په دس بر ک،ه
کاږه غشو د توژ انوو سو په ن،وه
۱۰ه )۳۸۰

سنين زوهه

په پورېن ستاینوم ېګنو کې سنين ) ستاینوم او زوه) ستای ی دی.
په بونور د پاکووبب اې اغاز ن کګ
سنين زوه ليه دانه کور و ان کګ


۱۰ه )۳۸۳

د عق ل،يره

دا ېګنووو ېووول دی د) ېولویهيی عق و ) ېولنوووتی او ل،ووير) ېولنوووم دی.
ب يوا يو استعاري ېګنو ب دی عق ) ترينه ل،ير) تېوتعارتنه زور و

وا ) تېتعارله دی.
ييوه ېاز حې دې بېې په خرز کګ
اې ل،ير تې يې د عق په رېز کګ
۱۰ه )۳۸۶

د عق پ،ېه

دا ېګنو ېول دی د) ېولویهيی عقو ) ېولنووتی او پ،وې) ېولنووم دی .د
په زارۍ پ،ې ننوپ) ېګنو يووه ګنوه او تانوا يوې ډېوره زاري او عواوزي)
ده.
که بر څو تې په زارۍ د عق پ،ې
ننوې ،نه ودرېده دو د ان په کې
۱۰ه )۳۸۶

د ادا شنشهه

دا ېګنو ستاینوتهز دی د) ېولوویهيی ادا) ېولنووتی او شنشوه) ېولنووم
دی.
دايوره د ېح وو شووه باندې ېنيه
د ادا شنشه يې وويشته له سنيه


۱۰ه )۳۸۸

ېورې زالعه

پووه پووورېن سووتاینوم ېګنووو کووې ېووورې) سووتاینوم او زووالع) سووتای ی دی.
ب يوووا ،اسووتعاري ېګنووو ب و دی زووالع) ترينووه ېووور) تېووتعارتنه بوود او
ناووه) تېتعارله دی.
د عاش ېورې زالع ،څه خو وبرې،ه
وندې وکوه بوانوودې یار د ت ر پر،ه
۱۰ه )۳۹۴

د و خرت ه

په پورېن ېوپ ېګنو کوې د) ېولوویهيی

وو) ېولنووتی او خورت ) ېولنووم

دی.
په پالنو ليه د و خرت پرېووت
که لو وری په ا و د و پرېووت
۱۰ه )۳۹۴

د تخ ل هه

دا ېګنوووو ېوووول دی د) ېولوووویهيی توووخ) ېولنووووتی او ل وووه) ېولنووووم دی.
ب يوا ،استعاري ېګنو ب دی تخ) ترينه ل وه) تېوتعارتنه د کويال او
کايې ووانيې) تېتعارله دی.
سووروتويپ زتا د توخ په ل و وه به
ليه خه بېې سرځ په بر ن ه
۱۰ه )۳۹۷

د زوه دپه

دا ېګنوووو ېوووول دی د) ېولوووویهيی زوه) ېولنووووتی او دوووپ) ېولنووووم دی.
ب يوا ،يو ېش ن ېګنو ب دی زوه) تشو ه دوپ) تشو ه بوه او وډ و وف
يې سوروالی او وووک ) دی.
د زوه دپ د عشو ساز په ېرح کې
خوله په ت ر عذر خواه په ې ې کې
۱۰ه )۳۹۸

دس په غوږ ه

دا ېګنو يوه ګنه او تانا يې برزار ،ېوبه ايېتونيی) ده.
د اغنوارو له تج ېه دس په غوږ
ش اره ان د یار د تننې په در وږ
۱۰ه )۳۹۸

د ت ر دمه

په پورېن ېوپ ېګنو کې د) ېولویهيی ت ر) ېولنوتی او دم) ېولنوم دی.
اې يې دم ورباندې ډېر د ت ر پو کګ
بې رح وب ش وولی زخو يې رفوو کګ
۱۰ه )۳۹۸

د ستر و اوبهه

دا ېګنوووو ېوووول دی د) ېولوووویهيی زوه) ېولنووووتی او دوووپ) ېولنووووم دی.
ب يوا ،يوو اسوتعاري ېګنوو بو دی سوتر ې) ترينوه اوبوه) تېوتعارتنه او
تېتعار اوکيې) تېتعارله او ووه واتع يې وووک ) دی.
لوه خېتوه يې د يارانوو کوګم بهان څوه
په اوبو د ستر و دس وينځ عنان څه
۱۰ه )۴۰۰

د اُتند دپه

دا ېګنو ېول دی د) ېولویهيی اُتند) ېولنوتی او دپ) ېولنوم دی.
اې ب ای باندې د بي سايه ېتر شو
د اتند دپ يوې روشو په خاکېتر شوو
۱۰ه )۴۰۲

د عق ا هه

دا ېګنوووو ېوووول دی د) ېولویهيی عقوو ) ېولنووووتی او ا وووه) ېولنووووم دی.
ب يوا ،يو استعاري ېګنوو بو دی عقو ) ترينوه ا وه) تېوتعارتنه وا
او وا ) تېتعارله دی.
تننه نه اوسو د عقو په ا وه کې
پټ ساېه نه ش بڅری په پوت ه کې
۱۰ه )۴۱۰

تنيون حې ه

پورېنی ېګنو ېش ه

دی تی) تش ه بوه وون) د ېشو ره ېووری او حېو )

تش و ه دی .ب دارنيووه تنيووون) سووتاینوم او حې و ) سووتای ی دی ،پووه دې
ېو ه پورېنی ېګنو ستاینوتهز بو دی .د آېشو شوونډې) سوتاینوم ېګنوو
کې آېش ) ستاینوم او شونډې) ستای ی دی.
اې په تننه د تنيون حې خراا شو
په آېو د آېشو شونوډو ک واا شوو
۱۰ه )۴۱۲

د ورو و تحرااه

دا ېګنووو ېووول دی د) ېولووویهيی ورو ووو) ېولنوووتی او تحووراا) ېولنوووم
دی .ب يوا ،يو ېش ن ېګنو ب دی ورو وې) تشو ه تحوراا) تشو ه بوه
يې وووک ) دی.
او ډ
په تنام ،که په سجوود ،که په رکوع دی
و تحراا ېه يې د ورو و په رووع دی
۱۰ه )۴۱۳

د و اپ ډيوهه

دا ېګنو ېول دی د) ېولویهيی و اپ) ېولنوتی او ډيوه) ېولنوم دی.
په ډيوه يې د و اپ په بور پرېوو
پروانه په سروتاپ دی ورېه دو


۱۰ه )۴۱۳

د کننې ،غلې ل،يره

دا ېګنووو ېووول دی د) ېولووویهيی کننووې او غلووه) ېولنوووتی او ل،ووير)
ېولنووووم دی .ب يووووا ،يوووو اسوووتعاري ېګنوووو بوو دی کننوووه و غلوووه) ترينوووه
ل،ير) تېتعارتنه زور و وا ) تېتعارله دی.
د کننې غلې ل،ير په بجوم ټوپ شو
يال تن


د نازنن په غول غووپ شوو
۱۰ه )۴۱۴

وېه په غاکردپه

دا ېګنو ګنه او تانا يې بر،ردپ ،حنرانردپ) ده.
د حېرت وېې په غاښ کګې بندو
وې يې وورئ دا بې وورته ووور وو ر

ر

۱۰ه )۴۱۴

د سوننو اوکو سننده

دا ېګنوووو ېوووول دی د) ېولویهيی سووووننې اوکوووې) ېولنووووتی او سووونند)
ېولنوووم دی .د سوووننې اوکووې) سووتاینوم ېګنووو کووې سووورنې) سووتاینوم او
اوکووې) سووتای ی دی .د غوو غ ووار) ېوووپ ېګنووو کووې د) ېولووویهيی غوو )
ېولنوتی او غ ار) ېولنوم دی.
ېه يې سننود د سوننو اوکو په تخ باندې
کګه يې زوه د غ غ ار ېر سنابب دندې
۱۰ه )۴۱۶

د فير دروازهه

دا ېګنو ېول دی د) ېولوویهيی فير) ېولنووتی او دروازه) ېولنووم دی .د
فير دروازه لرې کووپ) ېګنوو ګنوه او تانوا يوې پوام کووپ ،نرېودپ ،غووږ
ننوپ) ده.
واوه يو ه آغازې کګې خ رې
بر يووه کوګه دروازه د فير لرې
۱۰ه )۴۲۰

د کرم اوبهه

دا ېګنووو ېووول دی د) ېولووویهيی کوورم) ېولنوووتی او اوبووه) ېولنوووم دی.
ب يوا ،ېشو ه ېګنوو بو دی کورم) تشو ه اوبوه) تشو ه بوه او وډ و
يې سووګوپ ،لووه غوووب او اور سووره ضوودي ) دی .د غوووب اور) ېوووپ ېګنووو
کې د) ېولویهيی غووب) ېولنووتی او اور) ېولنووم دی .ب يووا ،ېشو ه
ېګنووو بوو دی غوووب) تشوو ه اور) تشوو ه بووه او ووډ
رنځوپ ،له کرم ،سوووال او اوبو سره ضدي ) دی.

وو

يووې کووګوپ،

د کورم په اوبوو تګ د غوب اور کګه
بررېه ووار و ه سخ زتا په کور کګه
۱۰ه )۴۲۳

رتې اوکېه

پورېنی ېګنو ستاینوتهز دی رتې) ستاینوم او اوکې) ستای ی دی.
د يتنو د ورتوو اوکو په وداز ږو
د بريه و برچاره په سوز و ساز ږو
۱۰ه )۴۳۰

د ناز پبه

په پورېن ېوپ ېګنو کې د) ېولویهيی ناز) ېولنوتی او پب) ېولنوم دی.
وې يې وايه ای د ناز په پنو لويه
بې اهلل له بې اهلل اغوازي بويه
۱۰ه )۴۴۱

د بجر ېرغه

په پوورېن ېووپ ېګنوو کوې د) ېولوویهيی بجور) ېولنووتی او ېروغ) ېولنووم
دی .ب يوا ،يو ېش ن ېګنو بو دی بجور) تشو ه ېروغ) تشو ه بوه او وډ
يې وروپ و رنځوپ) دی.
که وايو ته ه تاللریي ،تاللریم
که واي

ه په ېرغ د بجر حاللریم
۴۵۴ه)۱۰

د بجران ېااه

دا ېګنو ېول دی د) ېولویهيی بجران) ېولنوتی او ېاا) ېولنوم دی.
اې له ېابوه د بوجران بې آا و ېاا شوو
له خو زوه سره په دا سويپ و وواا شو
۱۰ه )۴۶۴

د زنې سربه

په دې ېوپ ېګنو کې د) ېولویهيی زنوې) ېولنووتی او سونب) ېولنووم دی.

ب يوا ،يو ېش ن

ېګنو ب دی زنه) تش ه سنب) تش ه به او وډ

و

يې کيال او وووک ) دی.
وار و پار خطا کردپه

دا ېګنو ګنه او تانا يې ډارېدپ ،بوږنردپ) ده.
بوې آسن ه سرب د زنووې ور عوطاء شوو
په ې بوی سره يې وار و پار خطا شو
۱۰ه )۴۷۳

د ل انو دپه

په پورېن ېوپ ېګنو کې د) ېولویهيی ل ان) ېولنوتی او دوپ) ېولنووم دی.
ب يوا ،يو ېش ن ېګنو ب دی ل ان) تش ه دوپ) تشو ه بوه او وډ و
يې سوروالی) دی.
د يوې لعو د لو انوو درخشووان وو
د غ زې ېرغ يې ېرره په بغه شان وو
۱۰ه )۴۷۸

د ستر و خاره

دا ېګنو ېول دی د) ېولوویهيی سوتر ې) ېولنووتی او خوار) ېولنووم دی.
ب دارنيه يوه ګنه ب ده او تانا يې خنډ ،تانع  ،غ از او رتنب) ده.
اې شابد د بر شابد د ستر و خار
په توخ نيار په زوه افويار
ليوه
۱۰ه )۵۰۶

د غوږو دُره

دا ېګنو ېول دی د) ېولویهيی غوږو) ېولنوتی او دُر) ېولنوم دی.
بررېه ووار اېېته ېرکو دُر د غوږو
ووبووریانو ېه د دې دُرو په زوږو


۱۰ه )۵۳۹

د اُتند ک نده

دا ېګنو ېول دی د) ېولویهيی اُتند) ېولنوتی او ک ند) ېولنوم دی.
اې ک نود تې ورېه اي،وی د اُتند دی
که تې وننوه ستا فو غوره ند دی
۱۰ه )۵۵۸

دس اوږدوپه

دا ېګنو ګنه او تانا يې ترسته غوکت  ،خنر غوکت ) ده.
و بر څنز ېه اې يې دس اوږد د آرزو شه
په آرزو يووې د شوورف تو وووپ پررزو شووه
۱۰ه )۵۷۳

د اُتند بګوسه غونچهه

دا ېګنوووو ېوووول دی د) ېولوووویهيی اُتنووود) ېولنووووتی او بګوسوووه غونچوووه)
ېولنوووم دی .د بګوسووه غونچووه) ېګنووو سوتاینوتهز دی بګوسووه) سووتاینوم او
غونچه) ستای ی دی.
د نېنو په څورر پرره په باغ زتووا کوګه
د اُتند بګوسه غونچه تې په خندا کګه
۱۰ه )۵۷۷

د بجر رنځه

دا ېګنووو ېووول دی د) ېولووویهيی بجوور) ېولنوووتی او رنووځ) ېولنوووم دی.
ب يوا ،يو ېش ن ېګنو ب دی بجر) تش ه رنځ) تش ه به او وډ
يې وروپ او کګوپ) دی.
خا ن د شو وا نه دی نې ې ی
پرې رغریي رنځ د بجر پرېېت ی


و

۱۰ه )۵۸۳

د عش ژاتهه

دا ېګنو ېول دی د) ېولویهيی عش ) ېولنوتی او ژاته) ېولنوم دی.

اې ژوولی د عش ژاتو په خوند نه وي
د بوغوه ژوي به برچورې خوونود نه وي
۱۰ه )۵۸۸

د سي دُره

پووه پووورېن ېوووپ ېګنووو کووې د) ېولووویهيی سووي ) ېولنوووتی او دُر) ېولنوووم
دی .ب يوووا ،ېش و ه ېګنووو ب و دی سووي ) تش و ه دُر) تش و ه بووه او ووډ
يې ارزک ) دی.
څو د زوه په وينو ول ی تخ د سي ش
سرخوروي بووتووره دُر د سويو شو
۱۰ه )۵۹۳

د زوه د غوږو دُره

دا ېګنو ېول دی د) ېولویهيی زوه ،غوږ) ېولنوتی او دُر) ېولنوم دی.
اې په تناش ش ليه تناش يوه دبره
ده د زوه د غوووږو دُر بووغوووه خوو ووره
۱۰ه )۵۹۴

د ورو و لنندهه

دا ېګنو ېول دی د) ېولویهيی ورو و) ېولنووتی او لننوده) ېولنووم دی.
ب يوا ،يو ېش ن ېګ نو بو دی ورو وې) تشو ه لننوده) تشو ه بوه او وډ
يې کوږوالی اووووک ) دی.
اې به ده لننده د ورو و کګه بر ک،ه
د حورم بوسوو به ان کګه ورېه ن،ه
۱۰ه )۶۰۶

د غ غره

دا ېګنو ېول دی د) ېولویهيی غ ) ېولنوتی او غر) ېولنووم دی .ب يووا،
يووو ېش و ن ېګنووو ب و دی غ و ) تش و ه غوور) تش و ه بووه او ووډ
لويوالی اووووک ) دی.

و

يووې

له ژوا يې تخ د

ح په دس وچ کګ

په وفا يې د غو غر له زوه رچ پچ کګ
۱۰ه )۶۱۸

د اوکو روده

دا ېګنو ېول دی د) ېولویهيی اوکې) ېولنوتی او رود) ېولنوم دی.
ک وه پاڅوه ک وه ک،رنوه درې وره
د راې و په رو يې رود د اوکو وره
۱۰ه )۶۲۱

د زل و دامه

دا ېګنووو ېوووول دی د) ېولوووویهيی زل وووې) ېولنووووتی او دام) ېولنووووم دی.
ب يوووا ،يووو ېش و ن ېګنووو ب و دی زل ووې) تش و ه دام) تش و ه بووه او ووډ
يې وووک او را نروپ) دی.
په څرره اې دام د زل و د زېب کریدي
دوبوواره پيوې دانوه د فورېب کوریدي
۱۰ه )۶۲۵

اور پورې کوپه

دا ېګنو ګنه او تانا يې يو څه ېه شا کوپ ،برروپ ،ناپات ) ده.
بېې رنو به سره ل ه ت ر و غووب که
ېا به وې اې اور يې پورې په تيتب که
۱۰ه )۶۳۲

د غ خاورېه

دا ېګنو ېول دی د) ېولویهيی غو ) ېولنووتی او خواورې) ېولنووم دی .د
غ خاورې خووپ) ګنه اوتانا يې غ ردپ او کګېدپ) ده.
سنده ستر ې سوګدې نه وې په بوس تا
بها خووولې د غ خواورې پيوې به تا
۱۰ه )۶۳۴



د غلې غ اره

دا ېګنو ېول دی د) ېولویهيی غله) ېولنووتی او غ وار) ېولنووم دی .د
کننې زنيار) ېګنو ېول دی د) ېولویهيی کننوې) ېولنووتی او زنيوار)
ېولنوم دی.
د غلوې غو ار يې لرې له سننې شه
د کننې زنيار يې ور لوه آيننې شه
۱۰ه )۶۳۵

 د آزار اوره
دا ېګنوووو ېوووول دی د) ېولوووویهيی آزار) ېولنووووتی او اور) ېولنووووم دی.
ب يوا ،يو ېش ن ېګنو ب دی ازار) تش ه اور) تشو ه بوه او وډ و
يې رنځوپ او کګوپ) دی.
د کورم په اوبوو تګ د ازار اور کا
په عطا سره خطا زتا در ور کا
۱۰ه )۶۳۶

ترتر لبه

پوووورېنی ېګنوووو سوووتاینوتهز دی ترتووور) سوووتاینوم او لوووب) سوووتای ی دی.
ب دا رنيووه یووو ېشوو ر ېګنووو بوو دی ترتوور) تشوو ه بووه لووب) تشوو ه او
وووکت يورني ) يې ډ و ف دی.
خ ردار يې په اسرار اب تيتب شه
له دې بابه

تيوی په ترتر لب شه
۱۰ه )۶۳۸

د ستر و خه  /د ستر و خه کردپه

دا ېګنو ېول دی د) ېولوویهيی سوتر و) ېولنووتی او خوه) ېولنووم دی.
ب دارنيه يوه ګنه ب ده  .تانا يې خنډ او تانع) ده.
که د خېو وي رتنب د ستر و خه وي
پناه وشه اې حواکو وي يا عېه وي
۱۰ه )۶۴۱

د زوه سوي لو یه

دا ېګنو ېول دی د) ېولویهيی زوه سوي) ېولنوتی او لو ی) ېولنوم
دی .د آېش
دی.

آه) ېګنو ستاینوتهز دی آېش ) ستاینوم او آه) ستای ی
اوې به ده آېشو آه کوګ له زوه ېنوو
د زوه سوي لو ی به شه له بره سنو
۱۰ه )۶۴۳

شرب ه
دو

دا ېګنو ېوول دی د) ېولوویهيی و و ) ېولنووتی او شورب ) ېولنووم دی.
ب دارنيه يو اسوتعاري ېګنوو بو دی و و ) ترينوه شورب ) تېوتعارتنه
خوږوالی) تېتعارله دی.
اااې رنځ وي د بجران په ان پرڅ ی
عاتو

يې دی د و و شورب

څ ،ی

۱۰ه )۶۵۹

تېتې ستر ېه

دا ېګنو ستاینوتهز دی تېتې) ستاینوم او ستر ې) ستای ی دی.
وره سره ونه سره واتونه د دله وو
تېتې ستر ې د شرر تېتو غزالووه وو
۱۰ه )۶۷۱

بګوسې شونډېه

دا ېګنووو سووتاینوتهز دی بګوسووې) سووتاینوم او شووونډې) سووتای ی دی .د
ش ن سوننې غوټب) ېګنو ب ېول دی د) ېولویهيی ش ن ) ېولنووتی او
سووووننې غووووټب) ېولنووووم دی .د سووووننې غووووټب) ېګنوووو سوووتاینوتهز دی
سوننې) ستاینوم او غوټب) ستای ی دی.

بګوسې شونډې د غونچې

خندان شوې

د ش نو سوننې غوټب پويوې دنودان شووې
۱۰ه )۶۷۷

عن ر تويهه

دا ېګنو ستاینوتهز دی عن ر) ستاینوم او تويه) ستای ی دی .ب دارنيوه
عن ر) تش ه به توی) تش ه او ډ و يوې ېووروالی او خوشو وي ) دی،
نو يو ېش ن

ېګنو ب دی.
لوه س زۍ شووه کرووه د عون ور تويو
سره دله يې اننوي وو د خوا رويو
۱۰ه )۶۷۹

د ش پنالېه

دا ېګنو ېول دی د) ېولویهيی ش

) ېولنوتی او پنالې) ېولنوم دی.

اوې ې واتوې يوې پنوالې کوګې د ش
له تېتب نه ستوري راغ ه په ح ح
۱۰ه )۶۸۶

د خوکب ډيوهه

دا ېګنو ېول دی د) ېولویهيی خوکوب) ېولنووتی او ډيووه) ېولنووم دی.
د خوکب ډيوه ب ردپ) ګنه اوتانا يې خوکردپ ،خوک ) ده.
د خوکب ډيوه يې ب ه بېې ای کګه
اې پرره پرې پروانه خوار دای کګه
۱۰ه )۶۸۷

د زوه رڼاه

دا ېګنو ېول دی د) ېولویهيی زوه) ېولنوتی او رڼا) ېولنوم دی.
وې يې ورش بغه شاه د تج ه ش ع
په رڼوووا د زوه و ووورم د زوه وو ووع
۱۰ه )۶۸۹



دسونه ت ،ه

دا ېګنو ګنه او تانا يې ارتان کوپ ،پ،ر ان ) ده.
اې به نورو وام په دس که د عشرت
ده بوه ت،و سوره دسوونه د حوېرت
۱۰ه )۶۹۰

د تننې پنالېه

دا ېګنو ېول دی د) ېولویهيی تننه) ېولنوتی او پنالې) ېولنوم دی.
شوواه نوش وې پنوواپی پنوالوب د توننې
څ ،دا کاسې کاسې د نير وينې
۱۰ه )۶۹۰

د ر اوره

دا ېګنوووو ېوووول دی د) ېولوووویهيی و و ر) ېولنووووتی او اور) ېولنووووم دی.
ر) تش ه اور) تش ه به او ډ و يوې
ب يوا ،ېش ه ېګنو ب دی
رنځوپ ،کګوپ ،سيتوالی) دی .د خازر و ع کرودپ) ېګنوو ګنوه او تانوا
يې ډاډتنردپ) ده.
وې يې ته کوه وسواس خازر کګه و ع
کووګه د و ر پوه اور بو وه د توراد ش ع


۱۰ه )۷۰۱

د روح ترغهه

دا ېګنووو ېووول دی د) ېولووویهيی روح)ېولنوووتی او ترغووه) ېولنوووم دی.
ب يوا ،ېش ه ېګنو ب دی روح) تش ه ترغه) تش ه بوه او وډ و
يې الوې ) دی.
که د زوی لی و ډېر په خوا درغه ش
الووېو ېه ساز د پالر د روح تورغوه ش
۱۰ه )۷۰۶

ېاجه
د

دا ېګنو ېول دی د) ېولویهيی

) ېولنوتی او ېاج) ېولنوم دی.

د بور کواخ له سره پرېوووت د
ېاج و ېي

شو د ا

ېاخ

ېاج
و ېاراج

۱۰ه )۷۳۱

د پوزې پګی کردپه

پورېنی ېګنو ګنه او تانا يې پرغورېدپ  ،پرغورسازېدپ ،شرتردپ) ده.
څو يې نه کاندي وفا د پوزې پګی
یار د یار د و ا بار دې ک وه ووی
۱۰ه )۷۳۲

د ترخ غشیه

دا ېګنو ېول دی د) ېولویهيی ترخ) ېولنوتی او غشی) ېولنوم دی.
دم پووه دم يوې زيواېرودلوه بن واري
د ترخ غشی يې خوولی وو کواري
۱۰ه )۷۳۵

د اُتند ن ره

دا ېګنو ېول دی د) ېولویهيی اُتند) ېولنوتی او ن ر) ېولنوم دی.
اې دروې په بادشاب د شاه خ ر شه
د کورم نوعوره يې بېال د اُتند ن ر شوه
۱۰ه )۷۴۵

ارتان خووپه

دا ېګنو ګنه او تانا يې ارتان کوپ ،پ،ر انردپ ،ارتانجنردپ) ده.
ېا اې ېرز ېرزه س ند د خودرايب
تا د ستا د پرېوېو ب ه ارتان خوو
۹ه )۲

اس ان کاڼ پرېوې ه

دا ېګنووو يوووه ګنووه او تانووا يووې ناڅوواپ پووه کووګاو پرېوېوو  ،پووه اندې،وونو
کيګېدپ) ده.
نه تې دم تدم په يوه غ کا تخ په درې

نه اس ان کاڼی په تا پرېووت څه بال ي
۹ه ) ۳

انيش ن ا کردپه

دا ېګنو يوه ګنه او تانا يې رسواکردپ ،توخه کردپ ،نوم بدي) ده.
څه له کا د حې دف احب و اپ
خود به ش انيش ن ای ليه بالپ
۹ه ) ۴

د اوسونو اوې انچ ه

پورېنی ېګنو يوه ګنه او تانا يې ستونزې او خواري ال ) ده.
اې د اوسونې اوې شووې پرې انچ ې
خدايزده پڅ کګه ،بغه غاښ کوتو ېرشو
۹ه ) ۶

اي ان خووپه

دا ېګنو يوه ګنه او تانا يې ډېر زيان نردپ ،زیان ال  ،بې ننيه کرودپ)
ده.
ې ارتان د ستا په ترخ بغو ونه خووو
اې د دوی د پاره ېا دي و اي ان خوو
۹ه ) ۷

بال پېې کوپ  /کردپه

دا ېګنو يوه ګنه او تانا يې بې ارزکته و  ،بې پروا کردپ ،ن ن وی) ده.
ب داسې لر ه سوننردپ) ېګنو ب
ده.

ګنوه او تانوا يوې ډېوره ژوا ،ډېور ژوپ )

تا په يار پېې لر ه په ژوا سون کګه
يوار په توا پېوې کووي ېوووره بووال
۹ه )۱۳

پام په کو کردپه

پورېنی ېګنو يوه ګنه اوتانا يې پات رنه ،لورېننه) ده.

ربووه ! فو

کګې د يار راېه په کو

د رتنب په خرخشو تې کګې په کو
۹ه )۱۷

پ کر،ووپه

پورېنی ېګنو ګنه او تانوا يوې روانرودپ ،پن ووپ ،دس پوورې کووپ) ده .د
دې ېرڅنوووو سوووننه دوه نن وووه کرووودپ) ب وووه ګنوووه او تانوووا يوووې غ رووودپ او
ورېدپ) ده.
د ت و ااودې سننه وره دوه نن ه
ب ه پ ږده د څګه سي په سن ه
۹ه )۲۱

پ و لرې کوپه

دا ېګنو يوه ګنه او تانا يې تخ کياره کووپ ،توخ څر نودوپ او بربنوډوپ)
ده.
کوه يې څوو له تيه لورې که پ و
د کايې تيوی يې نوشته برڅ پ و
۹ه )۲۱

د پندار په آس سورېدپه

پورېنی ېګنو يوه ګنه او تانا يې وتان ،اټي  ،خياپ ،ان غولوپ) ده.
تاېه عن په سور تخ ،تيتور لنده ش
د پنودار په آس سووره له انه خوکوه
۹ه )۲۱

ېشې ش وت ې شارب ه

دا ېګنو يوه ګنه او تانا يې بې هې کار کوپ ،بې پاي ې کار کوپ) ده.

بغه ېشې ش وت ې شارب سرخوږی کا
اې کوادي غوواوي بې غ وه بې تنتوه
۹ه )۲۵

پر ېندي اور ب وپه

پورېنی ېګنو يوه ګنه او تانا يې غ
ده.

ال  ،کګاو زغ

 ،پوه غو کيوګوپ)

زه د ش عې په څرر اور په ېندي ب کګم
ېه د وح په څرر خوانودې لوه غوروره
۹ه )۲۶

پر ېور سون اووپه

دا ېګنو يوه ګنه او تانا يې وروپ ،ربګولو ېه پ ه لهوپ) ده.
ون وه
ډېر توې تواووه پوه ېوورو سونو
اې خون به په خو

ان ي ستا له غ ه

۹ه )۲۸

ان اورېه ااوپه

پورېنی ېګنو يوه ګنه او تانا يې ان غ وپ ،کګوپ ،ربګوپ) ده.
عاشق په اختنار نه کریي بوکنار شه
وان و اور ېه ااوپ اختنار د اا دی
۹ه )۳۸

پر ان بالکردپه

دا ېګنو يوه ګنه او تانا يې ان ېه غ کردپ ،ان ېه غ کت ) ده.
د دانې په زو وع بند ازاد تورغووه شو
زر به ستا په ان بال ش دا ستا زو ع
۹ه )۳۹

ېر ان ېررېدپه

پورېنی ېګنو يوه ګنه او تانا يې ب اري ،سرکندنه ،تربان ) ده.
زه و يار ېه ېر ان ېرر ي

دی و توواېووه پوه عنووواد
۹ه )۴۰

ان و ان نې نه درېغوپه

دا ېګنو يوه ګنه او تانا يې تربانردپ ،سرکندنه) ده.
برڅو به درېغ نه کا نې ان و ان په ر
ووينو کووه دا حې و و اپ دلوجووی د ستوا
۹ه )۴۱

ان ش ارپ /ش ررپه

پورېنی ېګنو يوه ګنه او تانا يې ان پوه څوه کوې وو  ،راوسوت  ،د وان
دريځ ټاک ) ده.
د خ وت له عزيزانو تې زوه ېور شه
ان تې وش اره د ېرکو په کندي بنا
۹ه )۴۵

ان غهوپه

دا ېګنو يوه ګنه او تانا يې ېعظن  ،ان لوی و ) ده.
اې د دي داناي نه لرې په زوه کې
بر وده وان غهوې په خووله يې پوه
ان کوې ه

پورېنی ېګنو يوه ګنه او تانا يې

۹ه )۴۶

ان وب  ،ان حاللوپ ،ان وژپ) ده.

دا د عش زاعونی رنځ به يې ارتان ش
کوه د زبود ووان کوې ی ش ژوندي بنا
ان تیپه

دا ېګنو يوه ګنه او تانا يوې

۹ه )۴۸

وان نویدې کولوو ېوه پ وه لهووپ ،وان نویدې

کوپ) ده.
برڅ ش ق

زتا د يار په رتنب نه شته

تحض تیي پوورې وان زتوا په کوو
۹ه )۴۹

ان ورکوپه

پووورېنی ېګنووو يوووه ګنووه او تانووا يووې ب ارنووه ،ووان تربووانوپ ،فنوواکوپ ،لووه
ان بې خ ره کردپ) ده.
په بووی پېوې د نه سور بووا توه ه
ان به ور کګې ليه بر په دا شتاا
۹ه )۵۰

خاورې پر ېندي لوست لون )ه

دا ېګنووو يوووه ګنووه او تانووا يووې درنوواوی کوووپ ،د يووار د در د خوواورو توودر
کوپ) ده.
پوووورېووواېووه د رتون انووو په سوور کواڼ
تا اې خاورې ستا د در په ېندي لوستې
۹ه )۶۴

خوګې څه ه

پورېنی ېګنو يوه ګنه او تانا يې واښ کوپ ،ډاروپ) ده.
عات د عش زتري راباندې ېر کا
اوې څهو وې يوې توودام راېوه خووګې
۹ه )۶۶

خره خې کوپه

دا ېګنووو يوووه ګنووه او تانووا يووې بووې هووې او خوشووې کووار کوووپ ،اوني،ووې
نالوپ ) ده.
ډېر تې خره خې کوپ وکګه پوه نه شوم
ري

کوونده ،واتووه پاره لوه لروونتوبه
۹ه )۶۷

خوا لندپه

پورېنی ېګنو يوه ګنه او تانا يې لوه خياوپ سوره لوبرودپ ،سوواونه کووپ )
ده.
ْ بوووس د خووا لونووده دي
د دننووا بوووی
اې خوا ووی ش راويم ،نه ش بنا برڅ
۹ه )۷۰

د خولې خوند ورانردپه

دا ېګنو يوه ګنه او تانا يې خوله بې خونده کرودپ ،خووه کرودپ ،اوېيو
ش ردپ) ده.
د و ان اې د خولې خوند په ل اس وران شه
پرې لووذت زبووور ،زتووووم دی د اخووالص
۹ه )۷۳

دم خت ه

دا ېګنو يوه ګنه او تانا يې ساه خت  ،اپ کردپ ،ونيردپ ،تګ کردپ)
ده.
اې يې دم له غ ه نه خرژي په عش کې
خوو حونران د عاشقووانو په ژونودون يو
۹ه )۸۱

دم وب ه

پورېنی ېګنو يووه ګنوه او تانوا يې څوه ويو  ،نظور څر ندونوه ،ن وه ووپ،
خ ره کوپ) ده.
په يوه ن ه ح اا له بحره بر شه
نه شته برڅ په دم وب و کې ب وود
۹ه )۸۱

دندان سوننوپه

دا ېګنو يوه ګنه او تانا يې خندا ،خندپ ) ده.

د حونوووا پووووووه کوووور توې واوري ږلووب
په خندا اې راېه سون کاندي دندان شوخ
۹ه )۸۲

رنو ې،تردپه

پورېنی ېګنو يوه ګنه او تانا يې پنيه کردپ ،خجال کردپ ) ده.
په لنده تې د يوار وې،تو رنو بېې
ليه نور په کتان لي د ت تاا شوخ
۹ه )۸۷

زوه ووپه

دا ېګنو يوه ګنه او تانا يې تننردپ ،زوه باي ) ده.
نه به ېرکو ووی زوه راش په دس
نه به توګي ش د وور بررېه ستانه
۹ه )۱۴۳

زوه ييوپه

پورېنی ېګنو يوه ګنه او تانا يې ارتان وې  ،کېات اخرېت ) ده.
ليووه ېه کوووې د بوو پوووه توورخ اخ اخ
ستا په ترخ به بېې زوه کاندي څو يخ
۹ه )۱۴۸

ژبه خوږوپه

پورېنی ېګنو يوه ګنه او تانا يې پېتې او خوږې خ رې کووپ ،کوه خووی)
ده.
دا رتوووز کووا د يار خوط په تاېه ژبه
اې خوږه کګه ن ساع
۹ه )۱۵۰

په تاېه ژبه

اخځونه

 ۱و رکووتن زېووور ،زرغونووه  ۱۳۸۲پ) پ،ووتو نحوووه .پر،ووور ،سوواپ د پ،ووتو
څرګنو او پراختنا ترکز.
 ۲و رکتن  ،دي اهلل  ۱۳۷۷پ) د پ،تو ادا ېواريخ .پر،وور ،سواپ د پ،وتو
څرګنو او پراختنا ترکز.
 ۳و رکووتن  ،وودي اهلل  ۱۳۸۳پ) د پ،ووتو اشووتقاتونه او ېرکه ونووه .پر،ووور،
ساپ د پ،تو څرګنو او پراختنا ترکز.
 ۴و روب  ،تح ود ودي  ۱۳۶۰پ) ادبو څرګنوې  .کابو  ،د لوووو او تېو ي
ېحلنالېو وزارت.
 ۵و زېووور ،زېورالوودي  ۱۳۸۶پ) ادبتوواريخ تنځنووب دوره) .پر،ووور ،سوواپ د
پ،تو څرګنو او پراختنا ترکز.
 ۶و زیووار ،تجاوراح وود ۱۳۸۴ .پ) .پ،ووتو پ،ووويه .پر،ووور ،دان و خورندويووه
ټولنه.
 ۷و زيار ،تجاوراح د  ۱۳۸۹پ) پ،تو بدل رچ يا پ،تو شعر څنيه ووووېیي ؟
پر،ور ،دان خورندويه ټولنه.
 ۸و سوونيرويپ ننووازی ،ش ېوووار  ۱۳۷۵پ) د پ،ووتو ادبهوواېو تعا وور ېوواريخ.
پر،ور ،دان خورندويه ټولنه.
ن  ،تح دآ ف ۱۳۷۸پ) د لرغونې شاعرۍ ګنې .ورتنو  ،د پ،وتن
۹و
فربنو د ودې او پراختنا ټولنه .
 ۱۰و توتند  ،ع دالح ند  ۱۳۸۳پ) ک نات .پر،ور ،دان خورندويه ټولنه.
 ۱۱و باشوو  ،سوووند تحوووی الووودي  ۱۳۸۱پ) ادبووبنوووه .پر،وووور ،د اريوووال د
ر نده کتابتونو اداره.

 ۱۳۸۳پ) د پ،تو ژبوې لنوډ راتور .پر،وور ،د

 ۱۲و باش  ،سند تحی الدي
اريال د ر نده کتابتونو اداره.
 ۱۳و بروادت  ،زل ی  ۱۳۷۳پ) په بنود کوې د پ،وتو ژبوې اوادبهواېو د ايجواداو
ودې پګاوونه  .دبور شرک پرنهنو پرېه.
 ۱۴و بروادتو  ،زل ووی  ۱۳۷۹پ) د پ،ووتو ادبهوواېو ېوواريخ لرغووونې او تنځنووب
دوره) .پر،ور ،دان خورندويه ټولنه.

مننه او کو وداني
د افغانستان ملي تحريک د هېواد پال او فرهنګپال شخصيت ښواغلي
(الحاج وحيداهلل وليزي) څخه د ز ه له تله مننه کووي چوې د دې اثور
چاه ته يې اوشه و کړه .ملي تحريک ويوا ي چوې د علموي اثوا و د
چاه لړۍ يې پيل کړې ده .دا لړۍ به دوام لري .موش لوه ټولوو د نوو
هېوادوالو څخه په خوو ا د نښوت هيلوه کووو چوې پوه خپول معنووي او
مادي و د کتابونو د چاه دا لړۍ ې پسې وغځوي.
يو ځل بيا ددې اثر له ليکوال او چواپوونکي څخوه د ز ه لوه تلوه مننوه
کوو چې ددې اثر د ليکلو او چاپولو جوګه شول.
په فرهنګي مينه
د افغانستان ملي تحريک

