
 
 

 

 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 نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۲۷/۰۵/۲۰۲۱                 آصف بهاند

 

 

 
 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 

 

 اویایمه برخه 
 
 

 ږي ـسبا بېګاه نجونې کونډې
 د وطن ژڼي بدبختۍ اخیستي دینه 

 

 د محبت باران دې وشي 
 چې له دې تورو زړو نه یوسي نفرتونه 

 

 نیاز به دي وي بیا به رانسم
 ږدمه ـاوس مي خیال ساته وطن پرې هجانان

 

 د پورې کلي خان ته وایه 
 ښوروا دې یوسه زه مې وچه ډوډۍ خورمه 

 
لنډۍ په خپل ښکلي او واړه قالب کې د ټولنیز ژوند هر رنگه محتوا لېـږدولی شي. کله داسې هم کېـږي چې یوه ډېره 

سړی به وایي چې همدې حالت یا همدې پېښې ته  پخوانۍ لنډۍ، له اوسنیو روانو حاالتو سره داسې برابره وي، چې  
 دا لنډۍ ویل شوې ده، لکه دا الندې لنډۍ: 

 

 د پورې کلي خان ته وایه 
 ښوروا دې یوسه زه مې وچه ډوډۍ خورمه 

 
په هغه وخت او حالت کې چې دا لنډۍ تخلیق شوې ده، د خانۍ او مزدورۍ حالت به و چې ځینو خوارانو به د فقر له  

خېټه ډوډۍ مزدوري کوله او یا به خانانو د خپلو لویو کارونو د ترسره کولو له پاره اشر یا ډلیز وړیا کار السه په یوه  
جوړاوه، په عامو خلکو به یې خپل کارونه ترسره کول، بیا به یې یوه غرمه ډوډۍ ورکوله او پر خلکو یې منت هم  

به پر خلکو باندې د خان د منت بارول پر کوم   باراوه چې خان دوی ته ډوډۍ جوړه کړې ده. په دغسې حاالتو کې
 سرکشه زلمي بد لگېدلي وي او په ځواب کې یې دا لنډۍ ویل شوې ده.

 

په اوسنیو حاالتو کې چې له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وتلو او پاتې کېدو ډمامې گرمې دي او ځینې کړۍ 
 خدمت کړی؛ نو د هغو ځواب همدا لنډۍ ورکوالی شي:پر افغانانو منت باروي چې امریکایانو دلته 

 

 د پورې کلي خان ته وایه 
 ښوروا دې یوسه زه مې وچه ډوډۍ خورمه 
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 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

 

 

 دا هم د لنډیو د دې برخې له پاره څو نوې او پخوانۍ په زړپورې لنډۍ: 
 

 د اسوېلو عالج مې وکړه 
 ځینه ېزیاتی به وکړي ستاسو کور به وس

 

 د سیخکو قدر یې کم کړ 
 هرې غټ سرې په پیکي ټومبلي وینه 

 

 جانان مې راز ساتلی نه شي 
 د بي بي سي په شانې کلي خبروينه 

 

 يا به زما نصيب خراب وي 
 يا به دا ټولې يارانې دغسې وينه 

 

 په ظاهر تر و تازه ښکارم 
 پر زړه مې گرځي د بېلتون سره سېالوونه 

 

 د اللي سر دې سالمت وي 
 غمونه وینه زما په سر دې د دنیا 

 

 ږي ـسبا بېګاه نجونې کونډې
 د وطن ژڼي بدبختۍ اخیستي دینه 

 

 !زما په حق کافره یاره
 د بزرګۍ کیسې دې واورم وخاندمه 

 

 !مخامخ مه راخېژه لمره
 مخ مې د یار په لیاړو لوند دی وچ به شینه 

 

 د پورې کلي خان ته وایه 
 ښوروا دې یوسه زه مې وچه ډوډۍ خورمه 

 

 مټو بام ته جګ شو  ر زما پ
 ه ما کاڼي وروین  رد بام له سره پ 

 

 عالمه سوله موله نسته 
 پر بل یې خرڅوېنه  سوداګری ده یو 

 

 کله به یم کله به نه یم 
 مینه  ېه شمېرنه ړنګه  بزما یاري  

 

 د محبت باران دې وشي 
 چې له دې تورو زړو نه یوسي نفرتونه 

 

 نیاز به دي وي بیا به رانسم
 ږدمه ـاوس مي خیال ساته وطن پرې هجانان
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