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 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 ایمه برخه نهه اتی 
 

 د وطن غمه غوټ دې مات کړم 
 بيا چې څو ځان راټولوم خاورې به يمه 

 
 که سوله راغله او زه مړ ُوم

 سپین گلونه  ئږدـپه مسافر قبر مې کې

 

 ږيـ خوله مې خندا ته نه جوړې
 ه ـنـویـړې راکـېـپڅخ ـم ــرم پـن غـد وط

 
که یې ویونکی مالوم وای ــ    ،دينه  د لنډۍ د تلپاتې کېدو یو دلیل ښایي دا وي چې ویونکي یې مالوم  

په تېره د ښځینه وو له لوري تخلیق شوې لنډۍ ــ نو ورونو، پلرونو او ترونو او د کورنۍ نورو  
نارینه وو به داسې جزاگانې ورکړې وای چې بیا به هغې نجلۍ یا ښځې په ژوند کې د لنډۍ د جوړولو  

ې پر ضد د ښځو اعتراض تر ټولو هنري  او تکرارولو جرأت نه وای کړی. د نارینه یا نرواکې ټولن
 ژانرونو ډېر او ښه په لنډیو کې اوچت شوی او انځور شوی دی، څو بېلگې یې دا دی: 

 
 خاونده پالر مې لیونی کړې 

 ږ پسې ړنده شبکوره شومه ـد جانان غې
 

 زما په برخه دې کمکی کړ 
 زه چې کمکوټي لویوم زړه به شمه 

 
 صورت مې خپل واک یې د بل دی 

 صورته خاورې شې چې نور دې واک لرینه 
 

ږی او کله ـ کله  ـد اعتراض غږ پکې اوچتې، د لنډیو په تخلیق کې د ښځو ونډه تر نارینه وو زیاته ده
افغانانو، په    په ، دا مسأله  يږي چې یو څه لغړه بڼه لرـد ښځو له خوا داسې محتوی په کې وړاندې کې

ارینه وو له پاره د زغم وړ نه ده؛ نو د داسې لنډۍ جوړول  تېره پښتنې دودویزه ټولنه کې د ځینو ن
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ږي او د کورنیو د  ـڅه چې ویل یا تکرار یې هم په نرواکو ټولنو او نرواکو کورنیو کې گناه گڼل کې
له افکارو سره په ټکر کې واقع کې لنډیو ویونکي که مالوم وي، د داسې  ـنارینه وو  ږي. د داسې 

 برخلیک څنگه شي؟  ویونکي  ې د افکارو په دایره کې به ی
 

 یار مې د سرو غنمو لو کا 
 سپینه خولگۍ سباناری ورته وروړمه 

 
 سپینه سینه درته پرته یم 

 د منډیر سخوندره خوب دې زنگوینه 
 

 یار مې د ډاگ گرمیو وسو 
 زه به د سپینې خولې شبنم پرې ورومه 

 
 د دې برخې له پاره یو څو نوې او په زړه پورې لنډۍ: 

 
 وکړل په تا وشه په ما دې  

 چې په تا وشي تماشې ته به درځمه 
 

 که سوله راغله او زه مړ ُوم 
 سپین گلونه  ئ ږد ـپه مسافر قبر مې کې
 

 ږي ـ خوله مې خندا ته نه جوړې
 ه ـنـویـړې راکـېـ پڅخ ـ م ــرم پـن غـد وط

 
 په تا د جونو مجلس خوږ دى 

 په لېوني یار دې ُحجرې ابادې دینه 
 

 ډوب شو ږي زړه مې ـکابل ډوبې
 ږي زه به تورې خاورې یمه ـچې بیا جوړې

 
 د وطن غمه غوټ دې مات کړم 

 بیا چې څو ځان راټولوم خاورې به یمه 
 

 که تکتیکي شاتګ دې وکړو 
 جانانه لوی اختر کې خوله نه درکومه 

 
 خاونده پالر مې لیونی کړې 

 ږ پسې ړنده شبکوره شومه ـد جانان غې
 

 زما په برخه دې کمکی کړ 
 لویوم زړه به شمه  ی کمکوټزه چې 
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 صورت مې خپل واک یې د بل دی 
 صورته خاورې شې چې نور دې واک لرینه 

 
 یار مې د سرو غنمو لو کا 

 سپینه خولگۍ سباناری ورته وروړمه 
 

 سپینه سینه درته پرته یم 
 د منډیر سخوندره خوب دې زنگوینه 

 
 یار مې د ډاگ گرمیو وسو 

 ه زه به د سپینې خولې شبنم پرې وروم 
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