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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
۸۱/۱۲/۲۰۲۰                پوهندوی آصف بهاند 

                     
 

 
 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 

 

 پنځه څلوېښتمه برخه 

 
 

 د چا چې خپله مينه نه وي 
 مين يې مه کړې د مال په تعويذونه 

 
 ونې دنګ اللی مې مړ دی  تر

 چوينه چې چېرته دنګه ونه وينم زړه مې 
 

 !د تور توپکو استاکاره
 د ښو ځوانانو خون به ستا تر غاړې وينه 

 
 چې بې ګناه مرګونه ډير شول 

 جانان ته وايه چې وختي کورته راځينه 
 

په لنډیو کې تصویر جوړونه یوه مهمه مسأله ده. که لنډۍ د شکل یا بڼې له مخې سمه وي، یعنې د لنډۍ د دواړو بیتونو 
سیالبونه پوره وي او د انځور او تخیل په کې څه نه وي، نو لنډۍ به هسې د بڼې یا شکل له مخې  نهه او دیارلس  

 موجوده وي، خو کوم خوند او تاثیر به په کې نه وي. 
 

 نظر لري چې:   داسېد غه راز ځینې ښاغلي 
 

لنډۍ شعر دی؛ اصلي توکي یې تخیل، عاطفه، موسیقي، شکل، ژبه او فکر دي. د شعر اصلي توکو ته په پام سره، »
 .پر لنډیو خورا جالب بحثونه کېدلی شي

 ي. ده، چې لومړی بیت یې نهه او دویم یې دیارلس څپې وزموږ په ادب تیوریو کې لنډۍ دا 
 

 د دې الندې لنډۍ بیتونه هم نهه او دیارلس دي؛ خو د شعر څه دي پکې؟

 
 ړې غوا مېرمن شم ـنه به د زې

 « نه به په لوړو بامو وموښم ځګونه 
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مهمه ده او همدا توکي دي چې  نو د دې په خاطر په لنډیو کې د شکل تر څنگ تخیل، عاطفه او انځور جوړونه ډېره 
 د لنډۍ د تلپاتې کېدو المل کېـږي او د خلکو په ورځني ژوند کې بیا ـ بیا تکرارېـږي.

 

 د لنډیو په باب دا یو منل شوی حقیقت دی چې: 
 

ترخه    خواږه او  خپل ژوند  خلک د  ژوند په اوږدو کې نور  ټولنیز  د  ږنده وي،ېـاحساس ز  تن د  یو  لنډۍ په پیل کې د
یا له خولونه    ږي اوېـریدو نه وروسته یا منل کېـاوږدې پروسې له ت  د  څه کمونې هم ورنه کوي،  ورباندې ورزیاتوي او

  لایر او ـېـله چاپ  ره لږه موده وروسته،ېـپه دې پروسه کې داسې لنډۍ هم رامنځته شوي دي چې له تخلیق نه ډ  ږي.ـلوی
تیرو   تاریخ له اوږدوڅخه داسې لنډۍ هم راپاتې دي چې د د  خو  للې دي،نه مطابقت په وجه له منځه ت سره د غوښتنو

 نن پورې رارسوالی دی.  یې په هنرمندانه ډول تر زړه غږ نسلونو د
 

 د دې برخې د  ښه پای له پاره مې دا لنډۍ راټولې کړې دي: 
 

 ونې دنګ اللی مې مړ دی  تر
 چې چېرته دنګه ونه وينم زړه مې چوينه 

 

 ژمی نيږدې شو عالمه! بيا 
 به پوزه پاکوينه   کڅو  يبه ټوخيږ ک څو

 

 ! د خزان پاڼه دې کړم خدايه 
 ړنګ ته وړينه گکه باد را والوت ما به کوم  

 

 !د تور توپکو استاکاره
 د ښو ځوانانو خون به ستا تر غاړې وينه 

 

 چې بې ګناه مرګونه ډير شول 
 جانان ته وايه چې وختي کورته راځينه 

 

 هرنامه قـتـلېـږو ه په  موږ 
 دتابوتونو بازار ګرم دی مينه 

 

 خدايه! ډيورنډ په سيالب يوسې 
 !چې روژه ماتی د کابل په اذان شينه 

 

 پامه بد شو مې ډير تر  بازار
 د غلو له السه مبايل نه ګرځومه 

 

 د چا چې خپله مينه نه وي 
 مين يې مه کړې د مال په تعويذونه 

 

 سپوږمۍ راگوري غلې، غلې
 انگېرم داسې چې کوي اشارتونه 

 

 ! جنت ګټليه، اشنا راشه 
 د تا وژلي، ماشوم غواړي خيراتونه 

 

 وړه يې ورکړم، لويه نه شوم
 زما ازار به د رېبار پر غاړه وينه 
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 که به مې يو ساعت هېـرېـږې
 زما دې هېـر شي دا لوستلي کتابونه 

 

 د بد مرغۍ اړخونه ډېـر دي
 کوم ته وژاړمه زړه مې نازک دی، زه به 

 

 پيغلې په خپل وطن زړې شوې
 ځوانان زاړه شول په پرديو وطنونه 

 

 خدايه د هيلې ځای مې نشته 
 منګی به واخلم په ګودر به وژاړمه 
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