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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۲۱/۰۱/۲۷

پوهندوی آصف بهاند

لنډۍ ،د ثبتولو ستونزه
اوه څلوېښتمه برخه
کابل مې گل و ،د مال شو
نه یې ساتی شي ،نه یې بېرته راکوینه
اواز مې وران شو نه چلېـږي
ستا د سینې لونگ مې ټول خوړلي دینه
پر یارانه دې خاورې واوړه
تشه دعا راته کوه رنځوره یمه
کله چې د لنډیو په باب د تیوریکي بحث ور پرانستل شي ،هلته ډېری څېړونکي په دې نظر دي چې :پښتو لنډۍ له
لومړنیو بریاوو ،ناکامیوو ،خوښیو ،مینې ،غمونو ،دردونو ،خوندونو ،وصالونو ،بیلتونونو او… نه نیولې؛ بیا تر سل
ګونو او زرګونو نورو ټولنیزو مطالبو پورې ،په خپله لمن کې خوندي کړي دي .د زمانو په تیریدو سره د لنډیو دغه
خزانه د هر نسل له خوا داسې بډایه شوې ده ،چې اوس نه یوازې د پښتـنـو د فولکلور یوه ویاړمنه برخه ده ،بلکې د
بشري فرهنګ یوه ستره برخه ،ذخیره او السته راوړنه بلل کیـږي چې عمر یې د اټکل له مخې زرګونو کلونو ته
رسیږي.
دغه پاسنۍ خبرې اوس هم نه دي زړې شوې او د لنډیو د رامنځته کېدو او تخلیق په پروسه کې اوس هم د ټولنې د
بېالبېلو قشرونو له خوا لنډۍ تخلیقېـږي او د ټولنیز ژوند ټول اړخونه رانغاړي.

جانان مې راز ساتلی نشي
د بي بي سي په شانې کلي خبروینه
له وطنونو تللیه یاره
عکس مسنجر کې راته کېـږده چې راځینه
دا یو نه زړېدونکی حقیقت دی چې لنډۍ په پیل کې د یو تن د احساس زیږنده وي ،د ټولنیزژوند په اوږدو کې نور
خلک د خپل ژوند خواږه او ترخه ورباندې ورزیاتوي او څه کمونې هم ورنه کوي ،د اوږدې پروسې له تیریدو نه
وروسته یا منل کیـږي او یا له خولونه لویـږي او هېرېـږي.
په دې پروسه کې داسې لنډۍ هم رامنځته شوي دي چې له تخلیق نه ډیره لږه موده وروسته ،له چاپیلایر او غوښتنو
سره د نه مطابقت په وجه له منځه تللې دي ،خو د تاریخ له اوږدو څخه داسې لنډۍ هم راپاتې دي چې د تیرو نسلونو
د زړه غږ یې په هنرمندانه ډول تر نن پورې رارسوالی دی.

د پاڼو شمیره :له  1تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

د لنډیو له رامنځته کېدو نه تر اوسه پورې قالب هماغه یو قالب دی ،یوازې یې توري او کلمات سره بدلېـږي ،نوي
کېـ ږي او نوي مفاهیم او نوي موضوعات او نوې متوی په کې انځور او وړاندې کېـږي .ښه مثالونه یې د لنډیو په
قالب کې د نوې تکنالوژۍ د نویو مفاهیمو او نومونو کارول دي او یا د کورونا وبا په رامنځته کېدو سره ،په کورونا
پورې اړوندې ستونزې او په لنډیو کې د دې ستونزو ،ویرونو او دردونو انعکاس دی:

جانانه پام دې وي خپل ځانته
د کورونا نوې څپې راغلي دینه
زما د هرې سختۍ یاره
کورنا راغله ځان به چېرته پټومه
د لنډیو د دې برخې د ال رنگینۍ له پاره مې څو نوې او پخوانۍ ډېرې په زړه پورې لنډۍ را ټولې کړې دي چې تاسو
درنو لوستونکو ته وړاندې کېـږي:

چپه پېکي دې لیونی کړم
یا یې بیاتي که ،یا یې غوټې که سرونه
خدای به مې زړه له تا نه تور کړي
په دعاګانو به مې غواړې نه به یمه
جانان مې راز ساتلی نشي
د بي بي سي په شانې کلي خبروینه
په نقل ګیر محصل ته وایه
کتاب دې ګوره ما به خدای در رسوینه
ستا د ګیالس په شان غړۍ ده
زما شړۍ ده ستا به کله خوښه شینه
بیا د سهار بانګونه وشول
ژونده اوږو ته مې راخیژه چې دې وړمه
زه او زړگی مې ورته ټینگ یو
دومره غمونه دریابونه وچوینه
دا سپینه خوله دې لنګه غوا ده
په زړه ظالمې یار دې وچه ډوډۍ خورینه
تر توروغرونو پناه یاره
عکس دې په ډاک کې راپارسل کړه چې راځینه
له وطنونو تللیه یاره
عکس مسنجر کې راته کېـږده چې راځینه
د دروازې ځنځیر شرنګېـږي
جانانه تۀ یې ،که پیریان مې ډاروینه
کۀ په ژړا نصیب ښه کیـږي

د پاڼو شمیره :له  2تر3
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یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

زه به لمن له اوښکو ډکه ګرځومه
اواز مې وران شو نه چلېـږي
ستا د سینې لونگ مې ټول خوړلي دینه
پر یارانه دې خاورې واوړه
تشه دعا راته کوه رنځوره یمه
دا به له ما نه پوره نه شي
چې هر ماښام دې په جرگو رضا کومه
موږ خو ازغي کرلي نه دي
جانان زموږ کلي ته ولې نه راځینه
کابل مې گل و ،د مال شو
نه یې ساتی شي ،نه یې بېرته راکوینه
نور بیا
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