
 
 

 

 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 نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

    ۱۲/۱۲/۲۰۱۹               یار  رحمد یا م
  

 

 

 ر ــعـر ش ــافــک
 
 

 یاره پرېږده یې چې یو شعر ولیکم
 لږ مسلمان کافر یې ډېر ولیکم

 

 د شعر و شا ته به کیسه وي اصلي 
 دعا، درود به یې برسېر ولیکم 

 

 د لفظ په زړه کې به کړم مارش بغاوت 
 سرباز لفظونه به بې شمېر ولیکم 

 

 مسره به سازه کړم سره  -سرود مسره 
 نقش پرې د زړه، تیر به ترې تېر ولیکم 

 

 د مست کالم کاږه واږه ګامونه 
 جام یې په الس کې تېر و بېر ولیکم 

 

 خامکدوزې به کړم سپرغۍ پر غزل 
 د هوسۍ سترګې، زړه د شېر ولیکم

 

 په مقدسه عربي پر بوتل 
 اُْشَربُْوا!" ښه په زور او زېر ولیکم "

 

 ړم ورته تاوخانې ته د روحاور به ک 
 ګرماګرمې به چار چاپېر ولیکم 

 

 د اشتیاق د سرې لمبې پر پاڼه 
 د ذوق په زر به زرین پېر ولیکم

 

 ته مې نظر پر اور ځیګر که را تېر 
 زه به یې ستا پر سینه تېر ولیکم 

 

 لږ به د خپل سواد سند کړم ثبوت 
 خط به دا ستا د مخ په څېر ولیکم
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 ه قاموس فراق به وباسم د عشق ل
 مړه مینان سره کوشېر ولیکم

 

 الر به کړي ورکه د نفرت ترهګر 

 عشق به له ځان څخه چاپېر ولیکم 
 

 مال بال کړم په تکرار لېونی 
 په حافظه کې به یې هېر ولیکم

 

 پر زړه به ستا د مینې ګل وکرم 

 پر ګل به نوم ستا د سرتېر ولیکم 
 

 د بغاوت له تقاضا سره سم
 پر مات تندي باندې دلېر ولیکم 

 
 کابل  -۱۳۹۹قوس  ۱۳
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