
 
 

 

 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

        
 ۲۱/۰۳/۲۰۲۱                آصف بهاند

 

 
 

 یوه پسرلنۍ مشاعره
 

 او
 

 یو پسرلنی غزل 
 

 څـو پـسـرلـي دي چې دې الر څـارمه 
 راشـه چـې الر پــه ورکـېـدو ښکـاري

 

 )آصف بهاند( 

 
ام کال پسرلي د ښه راغالست له پاره په کابل کې ځینو فرهنگي شخصیتونو لکه استاد    ۱۳۶۴د  

نصرهللا حافظ، زرین انځور او... وپتیله چې د رادیو افغانستان د »پل پاغ عمومي« په ستدیوگانو  
 کې د یو شمیر فرهنگیانو او شاعرانو په گډون یوه پسرلنۍ مشاعره جوړه شي.  

 

د کب میاشتې په اوږدو کې یې شاعرو یارانو ته خبر ورکړ چې پسرلنۍ مشاعره    ام کال  ۱۳۶۳د  
 جوړېـږي او مشاعره به د استاد حمزه شینواري د دې بیت په اقـتـفا جوړېـږي: 

 

 »چې پسرلی پــه مسـیـدو ښـکـاري
 ښکلې ځواني په غوړېدو ښکاري« 

 

خپلو شعري تجربو او د ځوانۍ د    زه هم دې مشاعرې ته وربلل شوی وم او په هغه وخت کې ما د 
 هوا او هوس په دایره کې یو غزل انشا کړی و چې په مشاعره کې مې واوراوه. 

 

مخونه( کې    ۵۲ــ    ۵۱ما خپل دا غزل پخوا په چاپي ډول په خپله یوه شعري ټولگه )مروره مځکه، 
ه بیا خپروم چې  او په برېښنایي ډول هم خپور کړی دی؛ اوس یې په دې پسرلي کې له دې هیلې سر

که خدای هغه ورکه ارامتیا یو ځل بیا زموږ وطن ته بېرته راستنه کړي؛ ځکه چې اوس د ژوند  
 الرې کوڅې تر نورو وختونو تنگې او ازغنې راته ښکاري: 
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 بـیــا دغــه پـنــځ پــه نــویـدو ښکاري 
 هــر څـه کـې سـا پـه پـوکېدو ښکاري 

 

 اواخلي بی هـر څـه بـه نـوې ښکلې سا 
 چـې نـــوی بــاد پـــه چـلـېـدو ښکاري

 

 څـو پـسـرلـي دي چې دې الر څـارمه
 راشـه چـې الر پــه ورکـېـدو ښکـاري

 

 صـبـر مې وسـو د هجران په اور کې 
 د ژونـــد پـــیـــالـه په ډکـېـدو ښکاري 

 

 چې دې راتگ نه لږ خبـر غوندې شم
 ري بــیــا مـې لــیــمــه په څڅېدو ښکا

 

 ښکاري چې لــږه شوه هـغـه مینه دې 
 داغ د الله پــــه کـــمـــېـــدو ښکـاري

 

 تــا د قـیامت په نوم یو څه جوړ کړي 
 ځکـه قــیــامــت پــه رسېــدو ښکاري 

 

 کله به جوړ شي دا نیمگړی ژونـدون 
 الړه ځـــوانــي پــه زړېــدو ښـکاري

 
۱۷/۱۲/۱۳۶۳ 

 کابل
 افغانستان

 
 
 
 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

