
 
 

 

 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۷۰/۵۰/۲۰۲۱                خوږلن  ــ هللا حـفیظ

                   
  

 تـه  جهانـي شاعر، بـاغي
 
 
 

 ! صاحب جهاني قدرمن
 مراتب   خواشینئ  خپلې  د  وسیله   پدې  شوم.  خبر  الرې  له  جرمن   ـ  افغان   د  نه  کیدو  ټپي  له  ستاسو  کې  پیښه  ترافیکي  په

 .بولم شریک درسره ځان مو کی دردو په کوم، وړاندې ته تاسو
 

 )ج(  خدای  د  پاره  د اعادې  د  روغتیا  بشپړې  د  ستا  السونه  دعاګانو  مخلصینود  او  والو  مینه  د  شاعري  او  شعر  د  ستا
  خدای   کوم.  ډالۍ  درته  ګیډئ  وړه   یوه  شعر  د  خو  درتللې،  نشم  ته  عیادت  دې  سره  ګیډئ  له  ګالنو  د  دي.  اوچت  ته  دربار

 . کوم څه جهان جهاني،هغه وي نه پکې چـې کموه. مه سره لــه ویونکو د هغې د او ژبې پښتو د سیورئ مو
 

 

 

 تـه  جهانـي شاعر، بـاغي
  

 

 شاعــر  بـــاغــي زمـــونــږ سـرکښ زمــونږ
 شــــــــاعــر  مثـــــــنــــــوي او قــصـیدې د

 

 ډک  نــه ښـــکالو لـــه یــې  بـڼ شعــــر د
 شاعــــر  ربـــــــــاعـــي او غـــــــزلـــــو د

 

 ملت  کـــــــړي درناوئ ته کـــالم یی چــې
 شاعر  ملـــــــــي ســـــرود، ملـــي د زمـــوږ

 

 ب ربـا مـــــست زمـــزمــــو او  تــرنــم د
 شــــاعر  شاعري، لــــې  شــــرنګــــــــید د

 

 ر سمند نـــد  څـــپـــا یـــو احســاســاتـو د
 شاعر مـستي او  غــــورځــــنګــــونـــــو د

 

 ځایږي  نــه کـې قـــفــس تــن  د یــی روح
 شاعـر  یـــــاغـي دې  د ســــرکـــښ دې د

 

 ستړئ کې مت خـــد ژبـــې  مـــورنـــۍ  د
 شاعـر  تاریخي  ویــاړلــــــئ زمــــونـــږ

 

 کې بستر نــــاروغي د پــروت دئ  دریغــه
 شاعر  ښادي د  زمـوږ غـــــمو،  د زمــــوږ
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 غوږو  په زړه د مونږ اورو یــی ځګیروي
 شـاعر  ټپـــــي خپــل د دردمــند خپــــل د

 

 تـه  تـــا کــړئ  لـــپــه مـــې الس دعـــا د
 شاعر )جهاني( زموږ روغ کړې خدایه!

 

 سـره  لـه زمـونـږ نشي کم دې سـیورئ
 شاعـر  قـــندهـاري سـیالـــه بـې دې د

 

 بولم شــــریــک ځان  کې دردو په سـتا
 شاعــر   افــــــغاني ای )خوږلن(، وایي

 
 خوږلن  ــ هللا حـفیظ

 کـانـادا
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