
 
 

 

 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

        
 ۲۸/۰۸/۲۰۲۱                        پوهندوی آصف بهاند 

 

 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 ایمه برخه شپږاتی
 

 مرګیه! لیرې رانه ګرځه 
 ژبه مې مه تړه وطن پرې یادومه 

 

 ږي ـ وطن پۀ سوله ابادې
 جگړه دې ورکه شي ملکونه ورانوینه 

 

 ږم ــېـک ې ویل  ېلکه د واور
 د وطن غم مې د ژؤند ورځې لنډوینه 

 

 په نا څاپي مرگي به مړ وي
 د وطن غم به یې زاره چولې وینه 

 

د لنډیو د شکل او محتوی په باب له پخوا زمانو څخه ډول ــ ډول نطریات وړاندې شوي دي او هر قلموال د لنډیو د  
موشوعاتو په باب خپلې اخیستې وړاندې کړې دي. کلونه وړاندې مې د لنډیو په هکله په تاند کې د اغلې نعیمه غنې 

 یوه مقاله لوستې وه، هلته د لنډیو په باب نعیمه 
 

 لیکلي وو:  داسېغني یمه نع
 

لنډۍ دپښتو د ادبیاتو یوه ساده او په زړه پورې برخه ده چې هر پښتون او پښتنې دخپل زړه حال په کې له کوم قید  »
ان تر ددې   بللي دي  او دخپل هر ډول خیال هنداره یې  بیان کړی دی  ناروا  او شرط پرته  او  د دودیزو روا  چې 

رواجونو، اندونو، خیاالتو او تصوراتو بیان یې د رانغښتو مفاهیمو په ډول د همدې لنډۍو په مرسته کړې .او دا یې  
اړینه نده ګڼلې چې دامفاهیم دې تفسیر کړي ښایي چې د لنډۍو ویونکي به په دې اند وو، چې دا د هغوی د زړه خبره  

ک کولی شي او نور یې په اوریدلو اړ نه دي مګر دا چې د هغوی د زړه خبره به د ډیرو  ده چې شاوخوا خلک یې در
نورو د زړونو په خبره بدله شي او کلونه وروسته دې هغه لنډۍ د نورو له خوا وویل شي، یا هم دا چې هغه انګیرنې 

ه دې ورته په یوبې تفسیره  دومره ټینګ باور پري لري، هغه دې یو وخت خلک ونه پیژني او هغ   او کږنې چې دوی
دوی ته معلومه نه وه خو اوس مهال که یوو څوک دپښتني ټولنې نه پوره مطالعه ونه لري  مفهوم بدل شي     او پیچلی

او له دودیزو او د خلکو له خوا منل شو اندونو ،شګونونو، کږنو، انګیرنو او باورونو سره په بشپړه توګه پیژندګلوي  
 ..« ده اشعارو تعبیر به ورته یوه پیچلې معما جوړه شي.ونه لري نو دځنې دې سا 

 

اغلې نعیمه غني د لنډیو په باب د خپلو نطریاتو په لړ کې په موضوع پورې اړوند د لنډیو ډېرې ښې او غوره بېلگې 
 هم وړاندې کړې دي، یو څو بېلگې یې دا دي: 

 

 په سر مې سور سالو سوری شو 
 وینه د مسافر اللي په سر دې خیر 

 

 په سږنۍ تبه مړ مه شې 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.taand.com/archives/24147
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

 

 خلک به وایي چې لیال ده بد شاګومه 
 

 په مازدیګردې کډې بار کړې 
 په مازدیګر د ګنهکارو کډې ځینه 

 

 او دا هم د دې برخې له پاره څو نورې نوې او پخ زړه پورې لندۍ: 
 

 مرګیه! لیرې رانه ګرځه 
 ژبه مې مه تړه وطن پرې یادومه 

 

 جانانه څنګه ټس مې درکړ 
 ته مې مین کړې زه کراره کېناستمه 

 

 ږي ـوطن پۀ سوله ابادې
 جگړه دې ورکه شي ملکونه ورانوینه 

 

 کابل ته مه وایه چې وران شي
 دا چې ورانېږي زما زړۀ ورسره چوینه 

 

 ږم ــېـک ې ویل  ې لکه د واور
 د وطن غم مې د ژؤند ورځې لنډوینه 

 

 د وطن غمه غوټ دې مات کړم 
 راټولوم خاورې به یمه بیا چې څو ځان 

 

 په نا څاپي مرگي به مړ وي 
 د وطن غم به یې زاره چولې وینه 

 

 په مفته  م ود بایل  ي مېالل
 وینه سوځد بې وسۍ زور مې رګونه  

 

 له ځانه بوی د جانان راغی 
 په ځان مې شک د خپل جانان راغی مئېنه 

 

 کور که د غره پر سر کې جوړ کړې 
 شینه چې غل د خپله کوره وي تاال به  

 

 پاس په هوا راشه جانانه 
 الرې کوڅې له طالبانو ډکې دینه 

 

 په سر مې سور سالو سوری شو 
 د مسافر اللي په سر دې خیر وینه 

 

 په سږنۍ تبه مړ مه شې 
 خلک به وایي چې لیال ده بد شاګومه 

 

 په مازدیګردې کډې بار کړې 
 په مازدیګر د ګنهکارو کډې ځینه 

mailto:maqalat@afghan-german.de

