
 
 

 

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

 

 ۲۲/۰۳/۲۰۲۲                 پوهندوی آصف بهاند 
               

 

 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 لسمه برخه ت یو سلو ا
 

 پسرلی د لنډیو په لمن کې
 

 سپرلیه چا لپاره راغلي 
 د وطن ښکلي وړکي بل وطن کې دینه 

 

 د سپرلي پل خو بختور دی
 گلونه  ړ ـچې د جانان پر ټټر زانگي زې

 

 ښ ديوسپرلی راغلی خلک خ
 خپه مې یار دی سیل مزه نه راکوینه 

 
 

، د ټولنیز ژوند ټولې برخو ته په  په خپله لمن کې رانغاړي  د پښتو فولکلور داسې ژانر دی چې د هر ډول افکارلنډۍ  
، دوست دوښمن، یار، وصلت، هجران، څلور فصلونه، شپه، ورځ، ویر، ښادي،  خپله لمن کې ځای ورکوالی شي

 او...  ریبار، خپل، پرديدوست، غماز، 
 

چې له    د هغو موضوعاتو په ډله کې چې په پښتو لنډیو کې ځانگړی او دایمي ځای لري یو هم د پسرلي موسم دی
او خوندي کولو په  ټولو  سره تړلی دی. د نویو لنډیو د را، خوښیو او د د یارانې موسم  ژوند، تاندوالي، غوړېدو، گالنو

له تاسو  ل کال( د رارسېدو په پار    ۱۴۰۱)  نوې پسرلنۍ لنډۍ را ټولې کړې دي او دلته یې د سوني پسرليلړ کې څو  
 سره شریکړم:  نکوودرنو لوست

 
 

 سپرلیه چا لپاره راغلي 
 د وطن ښکلي وړکي بل وطن کې دینه 

 

 د پسرلي راتگ به څه کړم 
 گلونه ړي ـزما د مینې څانگه نه سپ

 

 سپرلیه ژر شه بېرته راشه 
 پر ما خواره دي د اوږده هجران ویرونه 

 

 رته مه ځه ـسپرلیه راشه بې
 درسره راوړه خوشحالۍ او ډېر گلونه 
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 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 
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 د سپرلي پل خو بختور دی
 ړ گلونه ـچې د جانان پر ټټر زانگي زې

 

 سپرلي کې ټولې څانگې گل شوې 
 ړلي گلونه ـ زما د مینې څانگې نه سپ

 

 سپرلی دی هره خوا شنیلی دی
 د کلي نجونه راوتلې په سیلونه 

 

 پسرلی راغی هرڅه شنه شول 
 جانان رانغی زما مړاوي دي څانگونه 

 

 د پسرلي وږمې خورې شوې
 ړل گلونه ـخلک خوشحال دي غوټو وسپ

 

 ښ ديوسپرلی راغلی خلک خ
 خپه مې یار دی سیل مزه نه راکوینه 

 

 د سپرلي غږ دی بیا به راشي 
 یار مرور دی زه بې څنگ پخال کومه 

 

 رلی خو هر کال راروان وي ـسپ
 زما د یارۍ څانگې به کله گل کوینه 

 

 سپرلی خو تل له گل سره وي
 که یار مې راغی نو به ورکړم خیراتونه 

 

 سپرلیه تل زموږ میلمه شه 
 زموږ د ځوانۍ څانگې سړو وهلي دینه 

 

 د پسرلي زېری که راوړې 
 رکو شونډو سرونه زه به بیا درکړم د سو 
 

 سپرلی په خپله راروان دی 
 په سفر تللی جانان بېرته نه راځینه 

 

 گوره سپرلی مرور نه شي 
 چې د غرور په قدم مات نه کړې گلونه 

 

 پسرلی گل سره تړلی 
 گالن چې ډېر شي پسرلی خپله راځینه 

 

 په پسرلي کې باران ښه وي
 ږي هره خوا خاندي گلونه ـ شنېلی ډېرې

 

 ځکه رانغی سږ پسرلی 
 لوږې باروتو سره کړي تړونونه 
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