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باغبون ات شراب ْ
ْ
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خږنون ْ
ْ
از ساز تر ْ
نستون
سوگ  :وحیدهللا "غالب"
ْ
خږنونې ساز تیر
زاښچن  :از استاد علیدان شاه (علیدوش)

 ۶۲حوت ۱۹۳۱
یاغنون بییبوْ وا نی ْ
زمونییا انیید یییا نی ْ
ْ
یاغنون انیید یی رز یین ات بو ی ن بییی ْ وا
یی
دوند ارد خشروا ات خش اخالق بی ادا فک اث ْ
رزین ْ
جونین ن وم جهیت للنیدر
ْ
نیاغنون از دیلیې وم لیذ ییوو بیبو
ات بیون س ْ همیښیا للهیب اییث ییت ات ییو
ْ
ناغنون اند داند ارد غلا ناغ بیبو ادا هیر رهنیج او
ومې یچیرد اث نا بابوْ دا
میوه وې ناغ اند یبا سبو.
ْ
ناغنون ار دا خو ناغ درؤن ات ی چار ک بیارو تییر سیهوار ات ییم بیا
روزا
ْ
ناغنونې د گا ْلوبث" :
نږجیبو سد یث دا ناغې دې وین دې ارد لذ خش یت تر
ْ
نیاغنون
اا نشهند اندیوال عجب ناغ توند ات مگم یې چیزا ارید خوب نسیت " یید
گهربد تر دا سهوارراو خو ْلوبد یو کیـا چییز ادا ار میې میو نیاغ ییو خیب نسیت
سد یث ید سهوارراو ْلوبد یلید تو انگوربْ مو ندل ا کنا دم از خو ناغ انید تی ن
خو بر کن ید یلروز تو ارد مښلل یبا ما کښت ات نال تو ارد ما ْ
سودْ دم اند دم
ښ زهر ات ید خوب اث شیلانْ سد یث ید سهوارراو چار یک غییب ْ
سیود د گیا
نسود ادا ید تر ْ
هر ْوند دې ښلرین یبا دې نا کن ن معلـم ْ
چدوم لرف تؤید.
ْ
ناغنون س تر خو ناغ یابد خیو دیگیا تیر دم خیو انگیورب چاسیت خیو سید یث درؤ
چؤرت بهب ْ
سود خو لتیر اث تا د گا ْلوبد یم انگورب یې درختْ ځلک بد ات وزم
مم ښ باد ات غلا یم مم چؤد یم ش مو زریات مغوند ات یو ْ
چدوم داد ادا از خو
زریاتې خو بست لتیر اث زیبو وز تا مم خو انگورب هچث از ناغ اند بر نا کنم.
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ْ
ناغنون خو زریاتین گا ز زد خو
میت ن ید ن ادا وخت میوه بیڤداو فرا ت ات ید
ْ
نیاغنون ات دې زرییاتین دې
ار خو ناغ سود ات دې میوه د گیا درؤ بیڤیداو کنی نْ
خو میوه فک اث تر چید ب ن ات لهل ن زیناره ید ن تر چید ادا دم سال انید دیی
ْ
ْ
نیاغنون چاسیت تیر خیو دشیید ادا
حیرون گې ارد ید
ناغې یلدس میوه چوږو ادا
یلییدس لییذ مییؤد ییا دا دشییید جییاا دا ارد نسییتْ ییید مییؤد خیییل از انگییورب ییر
سد یث ناغن ْون گهرب تر خو ن خو دی ارد ْلوبد " ین اسید مهیش نیاغې خیب
میوه باد دې خشیې ارد نایید یی محایل انجهڤهیم" سید یث دم انگیورب ن ن یرت ات
ې دې شراب تیار س تاو ن نیس تا یې میث ید تیار ْ
سود.
ش ی میث بری ت ادا ید شراب مس تیار سوت ات خو دوست ن ن مس خنر چؤد
ات دې خو محال ا ن یې غلا سور دستور انجؤبد هما دا محال درؤن اند هر رلیم
اث میوه خو هر رلم اث خوراک ات دې تییر تیې گیا شیران ن میس بیؤږو یید میردم
ْ
نیاغنون رزیین گ یې
فک اث نراښ ات مست یو از دنیا خنر نستْ دې محایل انید
نا نراښ دم برادهر ن خنر ست خو یت ن تر دم خیز خیو دم ارد ین گیا میس نیزور
اث شراب باد دی تهت گا ترید از خو خنر نسیت یید دې وینتیې دې رزیین ارد ین
دې ین شراب بابو گویا دی تش رف کښت نو تر دی خییز فری یت ات یید دې
غلا ې رخ دې ویبد ید دې ځلک گا ییت خیو دا خیو غلیا بیراد لتییر نبؤبید
خونا ْ
ْ
دون اند کهې دس ن محنتیې ات گنیده گی بید سید یث یید دیی
اگا نې دی
دادې د گا دم خو رزین زاښیت خیو گوییا در یگیا کوتیا یی دم ییاد تیا دم اږییزد ننیا
کهیف انید دم کرتییا تییر سییود ات دم دادې دې حالیت دې وینییت شییلانې د گییا دې
تیر غلنا چود خو دم نیچاره فریښتا یې زینینت دجهت ادا یو یی میس لیذ شیراب
ْ
نروښت ات مست بدْ ید رخ باد ات دهیب ن فیک اث نخیود ییت ادا جیاا شییتا یید
دی ښهب کار دې باد دی نیاب ید رزین ست بیون خو سد یث ا بهښ خیو چیؤد
ات خو ې زید دهب ینین گا دې خو داد چود یرو لهمب ات خوگا ن چؤد زنده
ناغنون ات دې ناغ ْ
ْ
سوگ دې شهرت ات ْنوم ات جمعتی ن لتییر نیید
نگور خو د گا
ات سوت خالص.
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