
 
 

 

 3تر 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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

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

        
 ۲۷/۱۲/۲۰۲۱                            آصف بهاند 

 
 

 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 مه برخه سل
 

 زما د بدو ورځو یاره 

 د ژوندانه چارې مې گډې وډې دینه 
 

 نـشـم ی بـنـدو ې خـول خلکو د

 ـينه ځرا  ېيـار م ـارم څبه  ېالر ې مين د
 

 بده رواجه  تنو ښد پ

 مه ی  هړنو زه به ز  ي ګټولور  ې چ اري
 

 شول ده ږپه تا او ير ډ  دردونه

 ووينمه   ېخوشال د ېچ ې ش ړ جو وادهېه

 
که سړی لږ ځیر شي، هره لنډۍ ځانته یوه کیسه او یا خاطره لري، یا د ټولنې ناوړه دودونه، یا د کورنۍ شدید قیودات،  

 یا مذهبي قوانین، یا مینه، یا کرکه او یا... 
 

 الال بېمارکړې چې اللی مري 
 چې د الال په غم کې یارته وژاړمه 

 

 د دې لنډۍ د فلسفي په باب ښاغلي ولي وهللا  
 

 څه لیکلي دي:  داسې صاحیزاده
 

میرمن د یار د مرګ خبر اوري، په ښکاره د خپل  دا لنډې د یوې پاکې او پښتنې مینې پوره ثبوت دی، چې یوه پښتنه  
زړه ملګري پسې په ساندو نشي ژړلی، مګر د خپل ورور ناروغتیا ته په دغه غمناک حالت کې خوشحالیـږي، او 

 دغه رنګ یې بې اختیاره له خولې وځي: 
 

 چې اللی مري الال بېمارکړی 
 چې دالال په غم کې یارته وژاړمه

 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006946359458
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Pasarlai_m_na_day.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Pasarlai_m_na_day.pdf


  

 

 3تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ټینگه کړئله موږ سره اړیکه  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

 

چې خدای مه کړه ورور به ورباندې د خپله ځانه ډېر ګران نه وي، داسې به وي چې د ورور  دا پیغله داسې نه ده،  
نه به یې خیل ژوند هم خیرات وي، خو دلته یې د خولې او د زړه خبره یوه نه ده، دلته یې د الال په ناروغه کیدو هم 

یې دالال ناروغتیا ارام ته نه پریږدي    د زړه درزا پیل کیږي او هغه د خپل محبوب په غم کې پټې اوښکې تویوي، دلته
او هلته یې د زړه پاچا د مرګ په بستر له سترګو نشي لیرې کولی، دا نو یو بل رنګ د دوې ترمنځ د یوې پاکې او  

 محترمې مینې پټ راز دی، چې په دواړو حاالتو کې جلۍ د غمونو سېالب په مخه کړې ده. 
 

ه دغه نازک حالت کې نوموړې ته د تسلیت لپاره ترغاړه وځي، ترڅو په دغه نړۍ کې هیڅوک داسې نه ګوري، چې پ
لږه د ارام لپاره یې د غمونو له دریابه لږه کناره کړي، دا نو بیا هغه وخت دی، چې یوه لور ته ورته د سترګو په 

ت کوي،  وړاندې ګران ورور یې د ناروغۍ په بستر پروت دی او دا ورته په نازکو السونو لکه د یوې وینځې خدم 
او هلته یې د سترګو پنا اللی د مرګ په بستر بې روحه جسد د ده د دوو سترګو دیدن ته تږی پروت دی، خو دغه  
خپل غم په خپلو اوښکو کې پټوي، د کورلوی او واړه د خپل ورور له غمه مړه دي، خو یوازې دغه نازولې د دوو 

ترهغه چې   تویوي،  اوښکې  ته خپلې مړې مړې  کټونو  ته  جسدونو  ارام  یې  به  د مرګوني حالت  دغه  ژوندۍ وي 
 .پرینږدي

 

زموږ د پښتني نجونو دا د ژوند اصلي مینه ده، کومه ورته ورسیږي او د چا په ارمانونو د نړۍ تورې خاورې 
 واوړي.« 

 

 دا هم د دې برخې څو نوې او جالبې لنډۍ: 
 

 ی نه د رزو ېرا پ   ګ مر ې په ما د

 مه ړ ک ې د یسور  ،یسور وه ړوا  ېد ګې ستر
 

 ی د گینټال   ې چ ی د هړز  ې دا خو م

 ه ـ نـویـوچ  هــونــابیــه درــونــمــغ ره ــــدوم
 

 خدایه  م ړک ې د هڼ خزان پا د

 ینه ړ ته و گ نگړبه کوم    باد را ولوت ما که
 

 یاره   ېـږېزما به ته یاد

 یمه  ه ړجنت په منارو وال د  که
 

 قبر سوری کړه، حال مې ګوره 
 ورانوینه چنجی لګیا د زنې خال مې  

 

 زما د بدو ورځو یاره 

 د ژوندانه چارې مې گډې وډې دینه 
 

 نـشـم ی بـنـدو ې خـول خلکو د

 ـينه ځرا  ېيـار م ـارم څبه  ېالر ې مين د
 

 اوښکـې ناپاکـې دي که پاکـې؟ 
 لمونځ پرې کومه  ،وان ځيې ګر ېڅیر رزما پ

 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 3تر 3 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ټینگه کړئله موږ سره اړیکه  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

 

 يږېـهغه به ک   ،کوي یخدا ېچ

 سوالونه  ه ړمک ارتو يپه ز ر گزيهرما 
 

 ی کال د واده نه د ی نږس

 نه يغنم باد وهلي د ،ېلډش ېشول
 

 بده رواجه  تنو ښد پ

 مه ی  هړنو زه به ز  ي ګټولور  ې چ اري
 

 خالونه یو وي یا خو دوه وي
 زنه لکه مۍ کرلي دینه  رجینۍ پ 

 

 ی مسلمان د ې جانانه غم د

 وينه ښاذان مخکي وي تر د مال   ما
 

 شول ده ږپه تا او ير ډ  دردونه

 ووينمه   ېخوشال د ېچ ې ش ړ جو وادهېه
 

 !شول ده ږپه تا او یر ډ غمونه 

 ووینمه   ېخوشال د ېچ ې ش ړ جو وادهېه
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