
 

 

 
  صدیق کاوون توفاني

 

مینى پھ نامھ د  
،ھیلو سپرغ  وكرلې زړه پھ شاړه كرونده كې مې د د  

آرمانا د او .و ن یدم اپیرۍ پھ   و  د  

بیا ،كېتیږو پھ ساړه ذھن  مې د  

تودې د ،نوممینې پھ   

.كړلېیوې بلې ډپھ وینو  زړه د   

شپې د ،مېپھ د تھ كې   

.ول ولونھ یا  پ و  لونو د ش و، د سپیرو  پھ 

،كې بادونو پھ ش لن بھیر د او  

ودریدممزار  لي تھ   یو دوسرو غ د  

،خداى  ول كلى مې د او  

  كیدلاو كو بارانونھ  چې شپھ او ورځ پكې د

  ،پھ یوې او كې

،ستن  اوشكېوپھ یوې ور  

. پسې ول اوه  

شي پركي وروست  پا ې تھ وروستى  كى  غمونو د چې د  



 

 

،تھ بھ وایې چې وروست  او كھ خو  

مرغ  ،شوه  

او ،تھھوا   

.الړه   

* * * 

اى نارنجو پھ  تبر شین شو د ، ،كلھ چې باغ كې   

ماتھ ،شوهمړینې افسانھ یاده  شنو ونو د د  

  ،و وكیده، او زړه مې

،لوى شو  

    .بیرتھ ورژیده  

شو،  و ې ، و ې  

،پا ې پا ې شو  

.باغ پھ ونو وغوړیده د  

:كولېمې پھ غوږ كې ان ازې  خبرو   ر ندهنا  كوم بې نومھ، د « چا » 

ل یږيشمال  ،   ،كلھ چې ونې مري 

وریږينرى نرى باران  ، ،كلھ چې ونې مري   

  كلھ چې ونې مري، آسمان پھ چیغو چیغو ژاړى،

  وركوى،سیندونھ ساه 

غرونھ،او چپھ كٻږي   

   ایھ،نا  ر نده  او بیا لھ كومھ

پروي،خیو الس راوزي، چي ر ا   

  تړي،یو الس راوزي، چى بادونھ 

" ، د تبر خولھ كي ژبھ سوزي ېیو الس راوزي، چي لھ ډاره ی   

شوې،خو ما كتل چې ونې مړې   

ورژٻدل الن   



 

 

  شوه،پھ شنو باغونو كې د تبر ترانھ جاري 

ونړیدې،د مرغیو  الې  ان و  پھ وچو  

  وچلٻده كېكلى  خونړۍ سیل  پھ  ول او

ل ٻده،شمال ونھ   

نھ وریده  نرى نرى باران و  

  نړٻدل،نھ  غرونھ و

كړه،ساه ورنھ و سیندون  

.   ٻدهسمان لھ تكو شنو ستر و نھ، یو  ا كى ونھ آاو د   

  ایھ،لھ نا ر نده 

  غزیده،د باغ پھ لوري الس ونھ 

كې،د خداى پھ  ول كلي   

وریدې،چا د زخمي ن ترو سوې ساندې وانھ   

تاړه،چا د سٻلیو وزر ونھ   

.كړهچا د تبر ژبھ غو ھ نھ   

. ذھن كې دي ھپ  خو د بې نومھ نا ر نده "چا" خبرې مې تر اوسھ ال 

* * * 

مرغھ،اوس لكھ س ړي سر ردانھ   

  الوزم،د باد پھ ورانو كنډوالو 

ھیلو،د باد پھ ورانو كنډوالو كې، مې د   

   الن،سره 

. ل وم  
)٢٠٠٠(اپریل  آلمان  



 

 

شرط مینېد  
تھ پیغلھ، زه زلمى ومشي چې  ماتھ یاد  

كې مو سكرو ې  ر یدلې پھ ر و  

نیولى مینې و  ول وجود مو اور د  

 لھ لیمو نھ مو سپرغ  پورتھ كیدلې

 پسرلى و،

دنیا ، ولھ  ایستھ وه  

،وږمې كاروان د   

 شیندلي وو، 

.   عطرونھ 

  وان  پھ میو مست وو موږه دواړه د

. خالي وو، زلمي زړونھ لھ غمونو مو  

كړم،نژدې شوم چې دې  كل  زه پھ مینھ در  

متونھھوس پھ دنیا سم كړم قیا د  

  ،تا مې الس پھ شونډو كی ود

:وویل بیادې   

چې ،تھاول مې تور پیكي   

  ،سور ل

 راوړه،

  كل مې بیا .سرونھسوركو شونډو  كړه د

،سور ل او   

. وش شرط ،مینې  وانې زموږ د  

  ،زه لھ ھغې ور ې وروستھ بیا تر اوسھ

.   ر م پسې  لو سرو پھ سر ردانھ 

كلھ ،ل ومھسمې   



 

 

،كلھ   

،غرونھ   

  میرې، اوكلھ د تې 

 كلھ،

.باغونھ  

  ،پتھ غواړم  لو سرو لھ ھر چانھ د

.نغاړم الرې لویې پسې  لو سرو پھ  

،پیكي  ل نھ مې ستا د  

،چیرې   

،كھ پیدا   

  ،نیم ړې مینې نھ پوره مو د

،شرط   

 شو

  ،نھ مې  كل كړل

ستا ،شونډوسرو  د  

 سرونھ

نھ شولسمسور  ،  

،ن تی لي   

. رمانونھآ  

 
آلمان) ١٩٩۵ -٨ -١٣(   

صدیق کاوون توفاني: شاعر  
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