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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد
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سرلوڅ مرادزی

د مخ اثر
له کنډو د غره ښکاره شولو د لمر مخ
که پلو نه راښکاره کړلو دلبر مخ
که اثر د یار د مخ پر سپوږمۍ نه وای
د سپوږمۍ به داسې نه وای منور مخ
ښه مخونه که هم نور په دنیا ډېر دي
ولې نشته په دا رنګ بل د بشر مخ
مال شپه ورځ د جنت حورو صفت کړي
د سل حورو او یار نه دی برابر مخ
هره ورځ به د ګودر په خوا کې ناست وم
قضا شوی را نه دی د ګودر مخ
ټوله شپه به کټ کې ویښ وم تر سهاره
په کوڅه به مې چې ولېد مازیګر مخ
د انار په شانته رنګ مې د بویي شو
خدایه چا ته وروا مه ړی د ضرر مخ
د یار غم یم هسې رنګ وارخطا کړی
چې په هر طرف ته اړوم اوتر مخ
په دا هسې بده ورځ به ولې مخ وای
که نیولی مې له مخکې وای د شر مخ
که بیا مړ شم څه پروا مې په ځان نشته
چې قفط په ژوند یي ووینم د در مخ
د میینې له در څوک به مې ایسار کړي
نیوی نه شي هیڅ په توره څوک د نر مخ
چې یوه شېبه قرار یي پر ځای نشته
په مرادزی باندې کړی دی اثر مخ
کامه :فقیر صیب کلی
نېټه :د  ۱۳۴۶کال د لیندۍ  ۱۵مه

د پاڼو شمیره :له  1تر1
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

