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 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

  
 ۰۴/۱۰/۲۰۱۶ حیدر داورداکتر 

 یبلخ نیاستقبال از غزل موالنا جالل الد
 
 «بگشای لب کـه قند فراوانـم آرزو ست  بنمای ُرخ که باغ و گلستانم آرزو است» 

 بگشــای لب کــه پستۀ خندانم آرزوست  بنمـای ُرخ کــه مـاه فـروزانـم آرزو است

 بگـــذار پا کــه سرو خرامانـم آرزوست  در اللــــــه زار سینـــــۀ من  گلعـــزارمن

 مشک و عبیر زلف ـپریشانم آرزو است  آشفتـــۀ دو زلف پـــریشـان تــوهستـــــــم

 تیر و خد نگ  ناوک مــژگـانم آرزوست    من بسمــل نگــاه  تــو ام نــازنیـن مـــــن

 ـدانـــم  آرزوستقنـد و نبات آن لب و دنـ  یک بوسه ده ز لعل شکر بار خود به مـن

 با هر نواکـه مـی بـری دل  آنـم آرزوست  با عشــوه و کــرشمـه و با نــاز دلــربــــا

 داروی درد و چـاره و در مانـم آرزوست   بــاز آ طبیب عــاشـق درد آشنــــــای من

 شور و فغـان و نالـه و گــر یانم آرزوست   باشد کـه دل بسوزی و پــرسان من کنـی

 جانـــم به لب رسیده و جانــانــم آرزوست   انـا فـدای مقـدم تـو جـان خــود کــــــنمج

 بر خیـز بـاد شرطـه کــه طوفانم آرزوست   چـون کشتـی شکستــۀ بی نـاخــدا منــــم

 آب و هـــــوای دلکش پغمــانـــم آرزوست   یـاد بهشت کابــل عشرتســرا بــه خیـــر

 خلـد بـــرین حـد یقـۀ رضوانــم آرزو ست   میهــن عشق آفرین خودمیمرم زهجــر 

 نام و نشـــــان شوکت سلطا نــم آرزوست   غـزنیـن بـاستــانـی زیـــــادم نمـــی رود

 خورشیـد شـرق و ماه خراسانـم آرزوست   آن آریا ستــــاره رونــق فــزای بلــــــخ

 «از دیله و دد ملولــم و انسانــم آرزوست»    تافغانیــان ســربکف خـــاک ما کجاس

 خاک وطـن چـو سرمۀ چشمانم آرزو ست   خاک وطن چوسرمه به جشمانم خود کنم

 سـاز و سـرود محفــل یارانـــــم آرزوست   کی مـی رود زخاطـر مـن دوستـــان من

 نیاکــــانم آرزوست دیــــــدار خـــاک پاک   در زمیـن اجنبیـــان آمـــــدم به تنـــــگ

 داور بــدوستــان وطن این سخن بگــو

 صلح و صـــالح ملت افغانم آرزوست
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