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 هله مثنوي څخ
 

 د ټگانو زیارت
  

 ییو سړی وو له صحرا څخه راغل
 ید زیارت په مخ کی خر یې وو تړل

 یوې والړي جگي ون  په زیارت کی
 يپر شنه مځکه یې خپرې وې سایې پلن
 ودی هم والړی یوه سیوري ته دمه س

 وسمدستی یې پر دوو سترگو خوب مېلمه س
 ود یوه پیر و  د زیارت دننه ځای

 وورسره وه څو ټگان دی یې امیر و
 وصحرایی چی ښه بیده سو په خوبون

 وسو الهو په سمندر کی د خیالون
 ویوټگمار چی په دې نورو کی هوښیار و

 وپه کار وښه تکړه لکه موږک د غال 
 یرا والړ سو خر یې خرڅ کړ په بازار ک
 یصحرایی یې نور یوازي کړ په الر ک
 وصحرایی چی سو را پورته له خوبون
 ومریدان او پیر لگیا وه په لمونځون

 ودی هم سمدستي په غم کی د لمانځه س
 وپه زیارت کی خپل خالق ته پر سجده س
 هپه دعایې خدای ته پورته کړل السون
 هورته یادي سوې گرمۍ اوږده مزلون

 
 هپه یخ سیوری کی یې کړي وه خوبون

 هڅو یې پر له وایستل شکرون
 وچی ناڅاپه سو هی هی د مریدان

 وپیر په منځ کی را گیر کړی وو مستان
 ههم السونه هم سرونه غورځېدل

 همریدان وه یو تر بله مستېدل
 وپه دا منځ کی به شرنگی د زنگولې س

 وکله کله به د تروم ږغ ورپسې س
 هپه یوه سال یې پورته کړه سندر

 هصحرایی ورسره مست سو ناببر
 هخر یې یووی خر یې یووی تر بازار

 هتر زیارته به ډوډۍ راسی تیار
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 ېصحرایی هم پکښی پورته غرغړې کړ
 ېخر یې یووی خر یې یووی یې نارې کړ

 همریدانو به یوه بل ته کتل
 هچا به غاړه چابه سترگه کږول

 وال به یو په خرمستۍ کی پر گونډو س
 وهغه بل به ور نیژدې په غړومبېدو س

 همرید راوړل تر زیارته کبابون
 هنور کرار سول صحرایی وهل خېزون
 هخر یې یووی خر یې یووی تربازار

 هتر زیارته به ډوډۍ راسی تیار
 هچی خالی سول په میدان کی سترخانون

 ههر یوه په اخالص وایستل ټېغون
 ییاد سو خر دباند  صحرایی ته ورپه

 يچی تړلی یې وو څو ساعته وړاند
 وچی یې وکتل نه خر نه یې درک و

 وصحرایی ورته حیران والړ هک پک و
 هپه زیارت کی هغه تېره هنگامه و
 هد ټگانو ال هغه ناره په خوله و

 هخر یې یووی خر یې یووی تربازار
 هتر زیارت پوری ډوډۍ راغله تیار

 وصحرایی ایله خبر په مدعا س
 وچی پخپله خطا پوه سو په ژړا س

 یدخدای پار د  که هر څو یې کړې نارې چی
 یخر یې خرڅ کړی پر بازار د  زما نیلی

 ينه دا پیر دی نه زیارت نه مریدان د
 يرا ټول سوي څو ټگان داړه ماران د

 هد ټگانو وه هغه زړه چیغار
 هخر یې یووی خر یې یووی تر بازار

 يچی ناحقه په پردي اتڼ گډېږ
 یپه زیارت کی به یې خر ورنه ورکېږ

 يال یې ښه له بدو نه وي پېژندل
 يچی یې هر څه په میدان کی وي بایلل

 يدهر په خلوت کی ټگماران د  د دې
 يد ورېښمو په خرمن کی ښاماران د

 يسه پوست یې اغوستی وي لېوان دد پ
 جامه کي دښمنان دي.  د دوستانو په
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