
 
 

 

 3تر 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 نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

    ۲۲/۰۴/۲۰۲۱                دالغفور لېوالعب
  

 

 شیرازیه 
 
 

څه موده وړاندې د شعر و ښکال ښار شېراز ته تللی   .ږي، بولــله ) قصیده( مې نه وه لیکلې ـکلونه کی
  .وم، دغه قصیده هماغلته راوورېده

 

 شیرازیه 
 

 اوسېږم له حافظ سره یوه ښار کې 
 د شېراز ښېرازه روح سره ګډېږم 

 

 د غزلو او شرابو یم ملګری 
 په بوسه د شکرلبو بیا ځوانېږم 

 

 السنیوی مې د ساقي د سترګو کړی 
 رند عاشق یمه، په دې مذهب ګروهېږم 

 

 د مغان له پیره درې پوښتنې پوښتم 
 یمه څوک؟ له کومه راغلم؟ څه به کېږم؟ 

 

 راڅخه یووړل زړه او دین یې په یغما 
 د دې ښار د یوې تورکې الس ته لوېږم 

 

 سمرقند و بخارا مې وربښلي
 له هیندو خال نه یې ګرد سره ځارېږم 

 

 شېرازۍ ساقي نو هسې مې درنیسه 
 د خمار له تندې ټول وجود رپېږم 

 

 لکه مست لوګی کړۍ کړۍ درخېژم 
 بنفشه غوندې دې زلفو نه تاوېږم 

 

 لکه څاڅکی د شرابو ستا پرغاړه 
 په مستۍ مستۍ ګریوان ته در رغړېږم 
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 3تر 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

 

 اندېښنه مه کړه دا تـــَوس د نشې نه دی 
 دا خوستا سترګې ځمبیږي، چې ځمبېږم 

 

 د وحدت په جام یې څاه د زنې څښمه 
 او د زلفو په کثرت کې یې ورکېږم 

 

 ستا جمال ته د سر سترګې دي کوزګورې 
 د زړه سترګې مې که نه وي نو ړندېږم 

 

 حسن تجلي کړه په ازل کې دې، چې 
 عهدالست د مینې اور شو، پرې سوزېږم 

 

 مینه نه وه، مالیکې پرې پوه نه شوې 
 زه میین شوم او په هجر دې کړېږم 

 

 دهغه نقاش صنعت ته حیرت وړی 
 ستا د سترګو نقاشۍ ته ال زنګېږم 

 

 هرڅوک ستا د عشق دعوې کوالی نه شي 
 هر کږخَولی قلندر نه دی، پوهېږم 

 

 له مینې سره څه دي؟ شېخه ستا یې نو 
 چې زنار په غاړه ګرځې، حیرانېږم 

 

 د زاهد او د صوفي سال یوه ده
 خرابات ته به لمبې وړي پرې وېرېږم 

 

 !یه په خپلو دوزخونو کې ایسارو
 میکدې نه په یوګام عرش ته رسېږم 

 

 د واعظ ریّا ستومانه محتسب کړ
 وایي، چېرته دي شراب؟ لیونی کېږم 

 

 ګرېوان پریوته ساقي ته شیخ څېرلی 
 تندې وسوم، شراب راوړه، هالکېږم 

 

 مفتي بیا د ډېرو خلکو خون مباح کړ 
 زه د تاک دپېغلې پۍ څښم، کافرېږم 

 

 خرقه ګرو شوه، او دستار له سره پرېوت 
 جام په څو دی؟ ساقي وایه، درځارېږم 

 

 د مطرب نغمې زهره ال په نڅا کړه 
 ورپاڅېږم د )عشاق( پردې ته زه هم  

 

 ته یې اُم الخبایث بوله، ویده شه 
 زه د بنت العنب مال نیسم نڅېږم 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 3تر 3 له : د پاڼو شمیره
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 چا ویل چې پسرلی به توبه وکړم؟ 
 زه د ګل ترخندا روسته راغوړېږم 

 

 د ګالب په جام کې ستا د شونډو رنګ دی 
 چې سبا یې بوی راوړي ورته مستېږم 

 

 چې نرګس دې وه د سترګو سیالي کړې 
 هرخودبین سره جنګیږم له غیرته، 

 

 سهار زما په نوم نافه د ختن واکړه 
 اوس د زلفو خوشبویي سره ویښېږم؟ 

 

 په تېر عمر کې بیا مینې لیونی کړم 
 د کال ُخم غوندې صافېږم، چې زړېږم 

 

 د انګورو پېغلې ښکلی ساقي وپوښت 
 دکوم مست میین خمار ته ورودېږم؟ 

 

 بیا شېراز دی او بیا زه یم په اِرم کې 
 نارنجو پېغلتوب سره لوبېږم د 

 

 یوې ښکلې نه ډک جام واخلم ترې ځارشم 
 پاچاهي که رابښي هم ترې تېرېږم 

 

 سره شراب شېرازي، سره اننګي ستا دي 
 یو په بل کې یې عکس ګورمه، ویلېږم 

 

 ساقي سپینه سپوږمۍ شته ال وخت د جام دی 
 تشوم دا صراحي او روانېږم 

 

 طهارت مې دی په سروشرابو کړی 
 د وروځو کوږ محراب ته به درېږم  ستا

 

 عکس دې مخامخ په جام کې جلوه وکړه 
 جهانبین لکه جمشید ځکه یادېږم 

 

 څښم دې څښم دې، ترهغو چې لیونی شم 
 په پیاله کې دې تصویر سره غږېږم 

 

 اې، چې هر غزل مې ستا په نوم لېوال دی 
 وایه زه دې کله زړه باندې ورېږم؟ 

 

 الغیب یم زه د خپلې زمانې لسان 
 چې داستا له غزلسترګو نه اوبېږم 

 
 د پسرلي اتلسمه ورځ  ۱۴۰۰

 شېراز
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