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ده نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد.
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پوهندوی آصف بهاند

لنډۍ او ورځنی ژوند
په لنډیو کې د څوارلس ثانیو؟ انځور

دیدن په یو میلیون ارزان دی
لس زره څه دي ،پېشکي یې ورکومه
ستا په لېدو دې جریمه شم
پرې به دې نه ږدم؛ د سپوږمۍ مخ دیدنونه!
جانانه زر ،زر راته گوره
سر کار ظالم دی د ثانیو حساب کوینه
دیدن په منډه ،منډه وکړه
څوارلس ثانیې دي اوس به ختمې شي مینه
لنډۍ داسې فولکلوریک شعري ژانر دی چې د ورځني ژوند هره پېښه سمدالسه په یوه لنډه شیبه کې انځورولی شی
او په دوو نا متوازنو نیم بیتویو کې او د  ۲۲هجاو په جامه کې یې ،د لنډۍ په نامه تلپاتې کوي .هنري قوت ،د ټولنې

د پاڼو شمیره :له  1تر4
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

او خلکو له خوایې منل او نه منلو مسا ٔله وروستۍ موضوع ده .ما پخوا په دې هکله په خپل کتاب (لنډۍ د ثبتولو
ستونزه) کې په ټینگار سره ویلي وو چې د اوس له پاره اړینه ده چې هر ډول لنډۍ ثبت کړای شي په تیره د نوې
تکنالوژۍ په جال کې ورننه ایستل شي ،دا چې د ټولنې او خلکو له خوا به د خپل هنري قوت او د موضوع د مهموالي
له مخې څومره او څه وخت منل کېـږي ،دا وروستۍ خبره ده ،د اوس له پاره اړینه ده چې د هېرېدو له خطر څخه د
ژغورلو په خاطر خوندي کړای شي.
دا د لنډۍ ځانګړنه ده چې ځان له ورځني ژوند سره برابروي او په ټولنیز ژوند کې چې هر څه تیریږي ،لنډۍ یې په
هنري بڼه ،اوسني نسل او راتلوونکو نسلونو ته ورښیي؛ او دا دی اوس ګام په ګام له تکنالوژۍ سره هم مسته روانه ده .

دا چې لنډۍ د ژوند په هر پړاو کې ځان ته بدلون ورکوي ،همدا یې د تل پاتې کیدو ،غني کیدو او ښکال سبب دی.
همدا په ځان کې بدلون راوستل او د نوي ژوند نویو پدیدو ته په خپله لمن کې ځای ورکول؛ همدا لنډۍ ته نوی ژوند
ورکوي
لندۍ کوالی شي چې د بدلون راوستلو د استعداد په زور ،په نوې نړۍ کې ځان ته نوی ځای او دریځ پیدا کړي او په
نوي عصر کې ځانته نوی مقام وګټي .همدا د لندۍ د تل پاتې کیدو او غني کیدو یو لوی عامل او دلیل هم دی.
د څوارلس ثانیو مسآله (قانون؟) سره له دې چې د افغانستان په قوانینو کې نه شته ،ناسمه او جعلي ده .د افغانستان د
ښځو وزارت دا خبر ناسم وباله.
خو بیا هم دا موضوع لنډیو په خپله لمن کې راونغاړله ،مقالې او تبصرې پرې ولیکل شوې ،د میډیا په ځینو برخو
کې نویو لنډیو ځان ښکاره کړ او نوې لنډۍ وپنځېدې .دا یې څو بیلگې دي:

دیدن په یو میلیون ارزان دی
لس زره څه دي ،پېشکي یې ورکومه
دیدن هیڅکله وړیا نه دی
د جریمې بارونه وړم ،دیدن کومه
ستا په لېدو دې جریمه شم
پرې به دې نه ږدم؛ د سپوږمۍ مخ دیدنونه!
جانانه زر ،زر راته گوره
سر کار ظالم دی د ثانیو حساب کوینه
دیدن په منډه ،منډه وکړه
څوارلس ثانیې دي اوس به ختمې شي مینه
دیدن په منډه منډه وکه
وخت پوره کیږې جریمه به شو مینه
جانانه زر ،زر راته گوره
ظالم سرکار هره ثانیه حسابوینه
دا هم څو نوې او ورسره په زړه پورې لنډۍ چې په څه موده کې ما د خلکو له خولې او یا له میډیا نه را خوندي
کړې دي:

بخت مې ویده غم مې بیدار دی
د چا ازار دی یار مې نه کوي پوښتنه
د سپینې خولې مې ورته وویل
یو یې سوک راکړ ،دوې یې لوټې وویشتمه

د پاڼو شمیره :له  2تر4
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

د غره پر سر باندې مې کور دی
نه راختی شې نه مې باد درغوځوینه
د اباسین اوبه و نه څښئ
دا اوبه نه دي ،د کابل وینې راځینه
تـــسلي مـــــــه راکــــوه یـــــــاره
السونه راکړه سمندر مې ډوبوینه
په تا دې تور لونگ زاړه شي
په ما کږه وږه ځواني نري برېتونه
خاونده؛ کور د هغو وران کړې
چي مې کتاب ،مکتب سېځي ما ژړوینه
ما ته خو نېغه ،نېغه کېـږې
نېغه د پالر ته شه چې نه دې راکوینه
په کوټه ورو ځه پوندوره!
کوز مې جوړه ورونه ویدۀ دي ویښ به شینه
پر بام دې ورو ،ورو قدم کیږده
الندې مې غبرگ ورونه ویده دي ویښ به شینه
زما نصیب د سالنګ غر دی
په نورو لمر وي په ما واورې وروینه
ودې لیدو چې ډب مې درکړو
ته مې میین کړې زه کراره کېناستمه
ستا په یوه تهمت رنگ زیړ شو
زه د تهمت جامې په غاړه گرځومه
دیدن هیڅکله وړیا نه دی
د جریمې بارونه وړم ،دیدن کومه
ستا په لېدو دې جریمه شم
پرې به دې نه ږدم؛ د سپوږمۍ مخ دیدنونه!
جانانه زر ،زر راته گوره
سر کار ظالم دی د ثانیو حساب کوینه
دیدن په منډه ،منډه وکړه
څوارلس ثانیې دي اوس به ختمې شي مینه
دیدن په یو میلیون ارزان دی
لس زره څه دي ،پېشکي یې ورکومه

د پاڼو شمیره :له  3تر4
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

دیدن په منډه منډه وکه
وخت پوره کیږې جریمه به شو مینه
جانانه زر ،زر راته گوره
ظالم سرکار هره ثانیه حسابوینه

قیر په کولنگ هم نه ماتېږي
چې وخت یې راشي یو تاند بوټی یې چوینه

د پاڼو شمیره :له  4تر4
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

