
 
 

 

 4تر  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

        
 ۰۲/۱۱/۲۰۲                             پوهندوی آصف بهاند

  

 
 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 

 

 مه برخه دوه څلوېښت
 

 
 مورې پښتون ته مې ورنکړې 

 جنگ به د بل وي، سر به دی پرې ورکوینه 
 

 شوې ه په بل وطن کې پیدا ن
 ته په درځمه  هار ننگرګله  نارنج د

 

 شوې ه په بل وطن کې پیدا ن
 ته په درځمه  ارمیدانښګله  د مڼې

 

 شوې ه پیدا نپه بل وطن کې 
 ته په درځمه  لوگر ښارسنځلگله  د

 

 شوې ه په بل وطن کې پیدا ن
 ته به درځمه  کندهارد انار گله 

 
په ټولنه کې د روان ژوند   ی؛نه درېدونکی ژانر د  ، نه زړېدونکی اولنډۍ د پښتو فولکوریکو ادبیاتو بهنده، خوځنده

 یې بېرته ټولنې او خلکو ته ورکوي.  ژبهټول اړخونه رانغاوي او په ډېر لنډ ډول یې، په هنري 
 

یوه لنډۍ داسې ده چې یوه    .کله، کله نوی نسل په لنډیو کې داسې نوښتونه کوي چې سړی ورته هک حیران شي
 او پرته له پردې څخه وایي چې: کلیواله نوې پیغله شوې جلۍ خپل مین ته پرته له شرم 

 

 ټینگه مې مه نیسه په غېـږ کې 
 تي مې نازک دي سږنۍ بالغه یمه 

 

دا د یوې پیغلې له خولې را وتلې لنډۍ ده چې د لنډۍ هر توری او هره کلمه د دې شهادت ورکوي چې دا لنډۍ ښځینه 
لږ بدلون سره، تر دې ال زړه وړونکې جوړه ده چې د یو نارینه په ادرس ویل شوې ده؛ خو اوسني نسل همدا لنډۍ په  

ږي، تېروتنې ته یې پام  ـکړې ده او توپیر یې دا دی چې په دې لنډۍ کې یو ځوان د یوې جلۍ له خوا مخاطب کې
 یر سره داسې ورته وایي: ـوراړوي او پاسنۍ لنډۍ په لږ توپ

 

 ږ کې ـ مه نیسه په غی ېټینګه م
 یمه  ېمیلمنه راغل ، نه یم ېخپله د
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 کې ولیدله، کوم ځوان له لنډۍ سره دا عکس هم ایښی و: فیسبوک  دا لنډۍ په کله چې ما 

 

 
  

 د پاسنۍ لنډۍ یو بل وریانت داسې هم ثبت شوی دی: 
 

 ږ کې ـ په غې هنیس  هټینګه مې م
 زړۀ مې چوینه  ،نۀ یم ې تړلټینګه مې مور 

 

 د لنډیو د مقالو د دې برخې له پاره دا څو نوې او زړې لنډۍ چې په یوه موده کې ما راټولې کړې دي: 
 

 مرض د عشق دی ځکه ژاړم 
 ړی وای په خندا به ګرځېدمه ـ که تور زې 

 

 په شملګۍ دې شوم غلطه 
 زه دې له پکه سره څه خبره ومه 

 

 دروغ ګڼله  ،تابه دروغ
 له کلي ځینه  زموږه کډه په رښتیا

 

 ږي ېـد خدای په لوی کرم به ک
 غرقه ځینه   ، ړۍ غرقه ېـ زما په فکر ب

 

 ږم ېـ دې نه پوه «آی لف یو» په
 ه ما ته په سپینه پښتو وایه یار دې یم
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 ! پر خوله دې الس کېـږده جانانه

 فېسبوک کې ډیر دي غما زان، رسوا به شونه 
 

 ږ کې ـ مه نیسه په غی  ېټینګه م
 میلمنه راغلي یمه  ، نه یم  ېخپله د

 

 په یو بنگړي ورنه خپه وه 
 اوس یې پر قبر درجنونه ماتوینه

 

 یار د صفت محتاجه نه دی 
 په ګالبونو عطر چا شیندلي دینه 

 

 جګې نارې د زړه په زور شي
 زه دې له جګو نارو و ایستم مئینه 

 

 شوې ه په بل وطن کې پیدا ن
 هار ته په درځمه ننگرګله  نارنج د

 

 شوې ه په بل وطن کې پیدا ن
 ار ته په درځمه میدانښګله  د مڼې

 

 شوې ه په بل وطن کې پیدا ن

 ته په درځمه  سنځلگله لوگر ښار د
 

 شوې ه په بل وطن کې پیدا ن
 د انار گله کندهار ته به درځمه 

 

 رنجړومه جیب کې راسره وي 

 تورومه موزیګي په مرگ به سترګې  د
 

 ساتلی  ېرنجو ګوډی م د
 موزیګي په مرگ به سترګې تورومه  د

 

 جانان په بریتو کي مسکى شو 
 صبر تاویزونه  را وکړه اوس د ې مور

 

 یا خو زما په زړه تیاره ده 
 یا به د ټولې دنیا مړه وي مشالونه 

 

 مال په خپله لور مین دی 
 نه پرې روا ده نه یې بل ته ورکوینه 

 

 به وانوړم ۍ نه رستا له یا
 که مخالف مې شي ملگري ملتونه 

 

 قد دې تر ټولو ونو لوړ دی 
 چیناره خوار شې ولې نه نېسې ګلونه 
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 جانانه غم دې مسلمان دی 

 ما د مال له بانگه مخکې پاڅوینه 
 

 جانانه دومره راسره وای 
 لکه بریښنا چې له بارانه سره وینه 

 

 د دریابونو المبوزن وم 
 لښتي اوبه مې وړینه بخت مې کوټه شو د 

 

 یار مي پښتون زه هزاره یم 
 یار لپاره پښتو ژبه زده کومه  د

 

 د دروازې ملنګ ته وایه 
 ږي موږه ور پورې کوؤنه ېـ ناوخته ک

 

 هلکه! زړه دې ځان سره که 
 وزګاره نه یم چي پردي زړونه ساتمه 

 

 که زه خبر وای چې تا  بیایي
 ما به تصویر درنه دستي ایستلی ونه 

 

 مردار رواجه  انهپښتن د

 ږته وړمه ـ غې  يینږیر ـ سپ  ګالب ځواني به د
 

 مورې! پښتون ته مې ورنه کړې 
 سر به دی پرې ورکوینه   ، بل وي جنګ به د

 

 ږ کې ـ په غې  هنیس هټینګه مې م 

 زړۀ مې چوینه  ، نۀ یم ېټینګه مې مور تړل
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