
 
 

 

 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

 
 

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

        
 ۰۳/۰۵/۲۰۲۱                 آصف بهاند

 
 

 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 برخه  دوه شپـېتمه
 

 روژتۍ لنډۍ 
 

 یمه برخه رد

 
 نیمې روژې درته وچکلک کړم

 چې نیمه نوره به یې څه کانې کوینه 
 

 د روژه مات شیبه کې راغلې
 ته غلی کینه زه خواړه تیارومه 

 

 روژه مات یې ځواب راکړ په  
 له غمه ژاړم اوښکې وار نه راکوینه 

 

 تا په روژه کې دیدن بند کړ 
 پر ما دې راوستل بې وخته ماښامونه 

 
د لنډیو په تیویکي بحثونو کې کله چې د لنډۍ د جوړښت یا تعریف په باب خبره کېـږي، مطلب بهاه  

طرز او د کلماتو سره پیل او څنگ په    یودي یعنې د لنډۍ پېژند یا تعریف؛ خو د هر چا د د بیان
اېښودل فرق کوي. لنډۍ د پښتو فولکوریک شعر هغه نا مقفا ډول دی چې له دوو نا متناسبو بیتونو  

ږدوي. په همدې نږدې تېرو ورځو کې د لنډۍ د پېژند یا تعریف  ـجوړ وي او یو ځانگړي مطلب لې
مې ترسترگو شو چې راته ډېر نوی او ښکلی    تعریف ړونکي  ـپه باب د یو ځوان علمي کادر او څې

 ښکاره شو او دلته یې له تاسو درنو لوستونکو سره شریکوم: 
 

لنډۍ د فولکلوریکو ژانرونو له ډلې څخه هغه ژانر دی، چې په دوو نامتوازنو غیر مقفی مسرو یا  »
ړ مطلب و مفهوم رانغاړي. لنډۍ چې په پښتو ژبه کې بې  ـو” کې یو بشپدوه ویشتو څپو “سېالبون 

نه دي، په ځولۍ کې یې پر بیاني ښکالوو سربېره بدیعي لفظي ښکالوې هم رانغاړلې    سیاله شعرو
 « .دي

 

 دا هم د دې برخې له پاره څو روژتۍ لنډۍ: 
 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://taand.com/main/?p=182993
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


  

 

 2تر 2 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

 

 اختر دې تا ته مبارک شي 
 موږه د ټول عمر روژې نیولې دینه 

 

 روژه پلمه مقصد یې نور دی 
 مور ورته ویلي چې و نه کړې دیدنونه 

 

 د روژه مات شیبه کې راغلې
 ته غلی کینه زه خواړه تیارومه 

 

 روژه د صبر مې نیولې 
 د یار دیدن ته د عمرونو تږی یمه 

 

 په روژه مات یې ځواب راکړ
 له غمه ژاړم اوښکې وار نه راکوینه 

 

 اختره ژر ژر راروان شه 
 روژې له السه دړې وړې یمه زه د 

 

 تا په روژه کې دیدن بند کړ 
 پر ما دې راوستل بې وخته ماښامونه 

 

 نیمې روژې درته وچکلک کړم 
 چې نیمه نوره به یې څه کانې کوینه 

 

 روژه د خدای له پاره نیسم 
 په پېشلمي دعا وطن له پاره کړمه 

 

 ږي ېـښېرې به یې ولې نه قبل 
 نیولې دینه یار په معصومه خوله روژې  

 

 یار په روژه کې مسافر دی 
 په پېشمني کې به یې څوک راپاڅوېنه 

 

 ږيېـګرده مرده میاشت تېر ېچ
 تر ګل نازک به روژه زېر زبېخلی کړینه 

 

 روژه د خدای لپاره نیسم 
 په ماښامي کې دعا ستا لپاره کړمه 

 

 ته روژه ماتی یې بخیلې 
 زه پشنمی یم شوګیرو وهلی یمه 

 
 
 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

