
 

 

  

  صدیق کاوون طوفاني   

  

  

 شاړې کو ې

  وران دي مالتونھ، کو ې شاړې دي

  لور پھ لور غمونھ، کو ې شاړې دي

  سوزي مې د کلي شنې باغچې پھ کې 

  بل دي سره اورونھ، کو ې شاړې دي

  مینې  الن مړاوي شول الس کې مې د

  جړ دي وربلونھ، کو ې شاړې دي

  پیغلو جوش نھ د زلمو خروش نھ د

  شړ دي  ودرونھ، کو ې شاړې دي

  وخت د بې نن   دی دنیا بلھ ده

  مړه دي غیرتونھ، کو ې شاړې دي

  سھار ستوري نھ د لمر  ړیکھ نھ د

  بر دي تورتمونھ، کو ې شاړې دي



 

 

  تشې میکدې، خمونھ تش دي

  تش پکې جامونھ، کو ې شاړې دي

  زان ي مې قسمت د شپې پھ زلفو کې 

  شپې دي او خیالونھ، کو ې شاړې دي

  نوره لھ کلي نھتللې ده خندا 

  ووري ماتمونھ، کو ې شاړې دي

   ی ې چې شملې شولې جنډې ج ې شوې

  سره شول مزارونھ، کو ې شاړې دي

  توره تروږم  ده الرې ورکې دي

  مړه دي مشالونھ، کو ې شاړې دي 

  ،آلمان
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  خوب

  لیده،ویده وم خوب مې 

  او پړسٻدلی بدن،  چې د شپې دروند

  زموږ د کلي د غونډۍ لھ پاسھ 

  سپین سھار، د

  پھ دار، 

  ختلی، 

  . ړیدلی،  کاري

  ویده وم، خوب مې لیده

  چې د لمر پٻغلې او زرینې، نازنینې لو ې،

   لبو و پھ قالینو باندې،  د کلي زموږ د

  خاندي،

  مستي کوي،

  .ن اکوي

  .جامونھ   ان و ویشي د ر ا او پھ خمارو، شپو وھلو

  .ویده وم، خوب مې لیده

*  *  *  



 

 

  ویده وم، خوب مې لیده،

  چې یو بٻساري،  اللي پسرلي،

  کلي، باغ، پھ سر اخیستی، زموږ د

  او د غو یو بھیر، 

  .کري ن ونھزرغونو ل تو کې  پې،  پې ر

  ویده وم خوب مې لیده،

  چې ډلې، ډلې کلیوالې مسافرې مرغ ،

  لھ پردیو نا آشنا باغونو، بٻرتھ ستنٻږي

  او بیا لھ ډٻرو کلو وروستھ،

  د خپل کلي، 

  چنار، د

  پھ  ان و، 

  .د ناز خوبونھ کوي 

  ویده وم،

  .لیدهمې خوب 

  پا ٻدمھ، خو چې را

  انیستلې،ستر ې مې پر

  :ومې لیدل

  د شپې بویناک او پړسٻدلی بدن،

  لکھ ورستھ او کرغٻړنھ وږمھ،

  کلي پھ کو و کې ال تر اوسھ جاري، زموږ د



 

 

  لمر، پٻغلې، او د

  نازنینې، 

  او حسینې لو ې،

  .زموږ د کلي د دیوال تر شا ھماغسې پھ خوب ویدې وې

  او باغ،

  تر اوسھ،

  رژیدلی،

  ن تٻ لی،

  .پروت دی

  نھ د غو یو بھیر، 

  نھ د  لونو کاروان، 

  د رن ونو  پې،

  نھ د مرغیو د وزرونو، آواز،

  او نھ د ل تو تنفس،

  چمن، 

  خالي،

  .لھ  ولو

  یوازې شپھ،

  یوازې دود،

  یوازې خړه وسپنیزه ھوا،



 

 

  .کلي پھ کو و کې، جاري زموږ د

  

  ،آلمان
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