
 
 

 

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

         
۶۱/۱۰/۲۰۲۰                               یار یار محمد 

                    

 

 جام
 
 

 جام په ډک زړګي ګویان شو، 
 را روان شو 

 جام په ډکو سترګو راغی، 
 په ګریان شو، 
 سرګردان شو 

 جام مې سترګو کې را پرېووت 
 جام موجونه شو، 

 څپه لړزان شو  -څپه
 !جانه

 جام د بې تعریفه کیفیته 
 هان شو له رازونو جوړ ج

 له جهانه ماورا شو 
 د زمان مکان له بریده 

 مبرا شو، 
 ماسېوا شو 

 قلمرو د کائنات یې، 
 شاته پرېښوده او بر شو 
 بر د عرش له ممبرونو 
 د یزدان دریځ ته وخوت 

 بالکیفه یې بیان شو 
 :ویل

 :زما همرازه یاره"
 ښار په ښار یم ګرځېدلی 
 په کوڅو کې زنګېدلی 
 پر واټونو نوک وهلی 

 شپو یمه تر ستوني،  -په شپو
 ناکسانو سخت نیولی 
 په السو کې نڅېدلی 

 سختو سپکو یم زبېښلی 
 په سپۍ سا یې غوړپ وهلی، 

 په ابلیس هوس نوشلی 
 مګر، 

 دا بې ظرفه لوښي، 
 زما په ِسر کله رسیږي 
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 2تر  2 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ   دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په نپه 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

 

 زما د کیف لبرېزه راز یې، 
 له السو څخه چړپیږي 

 زما د ډک زړګي کیسه یې، 
 غوږو کې نه ځاییږي  په

 زما د سترګو په شبنم یې، 
 د زقوم ذوق ګنډېری یې، 

 نه خندیږي 
 "نه مستیږي

 د جام ستونی ښه را ډک شو 
 جټکه را وړاندې،  - جام جټکه

 را نژدې شو، 
 را چټک شو 

 جام لبرېزه له فریاد شو 
 جام مې پرېوتی په الس کې 
 راز را وایشېد ګیالس کې 

 :ویل
 غوږ شه چې در تش کړم "

 ډک زړګی ستا په حواس کې 
 !ته همراز یې

 !ته ممتاز او مایه ناز یې 
 !ته له هر در و درباره بې نیاز یې

 ته زما سره تر عرشه
 !د یزدان تر منزلو پورې پرواز یې

 ال تر هغه هم په بره، 
 !د پرواز د وزر ساز یې

 :نو
 !منظور زما د ناز یې

 !نازدانه مې د امتیاز یې
 !دی ستا و ظرف ته مې سالم

 !ستا هر حرف زما کالم دی
 !سمندر سینه دې شاباس

 صبر، 
 زړه پکښې در تش کړم 

 ظرف د ذوق دې کړم لبرېزه 
 ترخو رازونو  - له ترخو

 ته په ارزې، 
 !ته سرشاره
 !زما همرازه

 "!زما یاره 

 
۱۳۹۸/۱۰/۳ 
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