
 
 

 

 2تر  1 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  سره اړیکه ټینگه کړئ له موږ   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  
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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 
  ۱۰/۹۰/۲۰۱۹                نصیبه اکرم حیدری

  
 

 دن شاخۀ شمشاد تو چون نقش زمین شآ
 

 
 

ناز  مراتب تسلیت من به دوست عزیز و برادر همرزم من فرید جان مشرف نسبت درگذشت فرزند
  ف.وی سید طغیان مشر

 

  
  

 دن شاخۀ شمشاد تو چون نقش زمین شآ
 داین گنبد تابان نگر شام غمین ش

 دبر شاخۀ نسرین هوس بار گل بمر
 دچون گل بزمین ریخت و خاکش به جبین ش

 تبا ناله و فریاد تو، این دل بسی بگریس
 داین تیر غم تست که بر قلب حزین ش

 

 ***** 
 ازین چرخ چه میجویی تو ایدوست که فرد

 دصد نالۀ دیگر، بر افالک برین ش
 این جام فلک خانۀ پر نقش و دالویز

 دقافلۀ خاک نشین ش یرگجخون 
 تما را هوس عمر دگر باره ز سر رف

 دکه مرگش به کمین ش رزنها زین قافله
 

 ***** 
 

 یچون دست خداوند جهانش بسپرد
 دآن خانۀ تاریک برش خلد برین ش

 زدر صبر در آمیز و تو از ناله بپرهی
 دای یار ترا وعدۀ دیدار یقین ش

 تاز آن خدا بود و به فرمان خدا رف
 دسر قبول تو بگذار که به دیدار قرین ش
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 2تر  2 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

 

 

 ***** 
 

 یبُُود مرگ؟ تو دان در چشم معرف چه
 داین حکم الهی ایست که بر بنده تعین ش

 ؟او مست وصال است و تو فریاد چه داری
 ددر نور الهی نگرش، خاصه نگین ش

 راز بارگه پاک خدا یاری طلب یا
 دترا حصن حصین ش نکاین درگۀ یزدا
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