
 
 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، 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 سندهیدٔه نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول 

 
  ۲۰۱۹/  ۱۲/  ۳۱        مرادزی څسرلو

 

 په شپه کې سهر

 هغه شپه چې مې اشنا له سفر راغی

 ما ویل چې په دې شپه کې سهر راغی

 زلیخا د ړندو سترګو نظر بیاموند

 له راتګه د یوسف چې خبر راغی

 که ښکال د ټولو ښکلو په نصیب ده

 تر ښکال څخه مې ښکلی دلبر راغی

 خلک وایې پرښتې اسمان کې اوسي

 پل، قدم یې ماته ځمکې پر سر راغی

 دښتې پرانیستله غیږ ورته روغبړ کې

 پاڅید، ودرید په تعظیم ورته غر راغی

 هرکلي جشن یې ستورو چراغان کړ

 د محفل جشن ته خپله یې لمر راغی

 ځوانیمرګې هیلې بیرته راژوندۍ شوې

 ژمی تېر شو وخت د ګلو د کر راغی

 په مېرو کې د الله ګلونه صف شول

 سپرلي نسیم په سمه په غر راغی د

 غمګیني د بېلتانه په مخه الړه
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

 روژه تېره شوه وړوکی اختر راغی

 هرکلي ته به یې په سراو پښو وردرومم

 رانه تللی د کلو مرور راغی

 د ژړا شونډې مې بیرته په مسکا شوې

 بېرته ژوند د خوشالۍ مې په سر راغی

 وهل شوی چې د سترګو په نظر وم 

 ترګو مې بېرته نظر راغیهغو سد 

 که شېبې د ژوند خوږې وي خوهمدا دی

 چې په ژوند زما، د ژوند نازپرور راغی

 ټول غمونه د د نیا راته نن هیڅ دي

 بیا د زړه سرراغی لځیو چې په الس مې 

 شعروزمه خیالونه
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