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 اخــتـرســیـنـګـار  د
 
 
 

 په  اختر  کمکي  د  وروسته،  احترام  او  تردرناوی  همکارانوته  نورو  او  مشر،  قدرمن  جرمن  ـ  دافغان   مخه  د  ترهرڅه
  او   خوښی  له  ورځې  او  شپې  اختر  د  ته  کورنیو  درنو  ستاسو   او  تاسو  کوم،  وړاندې  مراتب  مبارکي  خپلې  د  مناسبت

 .غواړم ډکې نه خوشحالی
 

 
 

 اخـــتـرســیـنـګــار  د
 
 

 راځـــه  ســره الســو  سرو نکــریځــو، پـه شـو اخـتر
 راځـــه  سـره پایـزیبو شرنګاشم، پـه یی مـست چـې

 

 پوزه په  هم دې چارګل او کړه پیکي په ځوړند ټیک
 راځـه  کوڅــوســــره له یا، چوټي کړه دې ویښتان

 

 وي پاولونه د شرنګ پـکې چـې، ټـټر وي خونده بې
 راځــه  ســـــره امــــیلـــو غـاړه، دنـګـه سپـینه په

 

 !ګرانې مټــــو تشــو پــه کا، نه خوند خوبونه نـاز د
 راځه  بنـګـړوسره لــه ډکـــې، لیچــې سپـینې دا

 

 درلیږلي  وو الس خور،په کشرې ستاد مې یـووخت
 راځه  سره سـیخـکـــــو هغـــــو، وربـل په کــتار

 

 شي  معطر مې غدمـا او بیخـوده او شم مست چې
 راځه  سره عــطـرو  له  لــونګــــو، او مشکــو د

 

 خالصې  دروازې زړه د او سترګو په درته فرش الر
 راځه  ســـره پــڼـــو له شم، قدم تر دې  قـربان

 

 غواړي   دیدن د عیدي مې، سترګې غبرګې دئ اختر
 راځه  سره نـازو لــــه بـنـګه، ړنــګه کړه لـوڅ مخ

 

 زړه کوچي په منګولې وهي، نه مې سیـنګار غربي
 راځه  سره خــالو  شنو له ، دۍ ـږکی د شه کـوچـۍ
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 سترګو  تورو شوخـو لـه  تـاس شه، صدقه  مې غزل
 راځه  سره رانجو کړه، پورې سترګو په کـــجل

 

 غشو  په مې زړه ارماني کړه، سورئ  سورئ راځه
 راځه  سره بڼــــــــو کږو ، لــیندۍ له وروځو د

 

 ته جنت ځي به څوک ګورو ریاکاره! شیخـه ای
 راځـه  سره تــسپو تـه زړه، ذاکـر زه ته محشر

 

 ماته روژه کړو سبـاوون په اختر  د چې راځه!
 راځه  سره ســرو شونډو، سرو د  وایي خـوږلن

 
 خوږلن هللا حـفیظ

 کـانادا
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