
 
 

 

 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

        
 ۱۶/۰۴/۲۰۲۱                آصف بهاند

 
 

 

 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 پنځوسمه برخه اوه 
 
 

 خدایه دا څه پېښې راشوې
 د پښتنو په خاوره دوه ځل کونډه شومه 

 

 ملنګ دې ځان ته دعا وکړي
 چې په پردو کوڅو کې نه غواړي خيرونه 

 

 زړه مې نري درزونه وکړل 
 په راکټ ویشتلی وینه  لکه دېوال چې 

 

 ږي ـپه زيارتونو نه جوړي
 ما ته یې راولئ ډېر ژر یې جوړومه 

 
ژانر دی چې د رنگارنگ افکارو د وړاندې کولو    منلی   تر ټولو لنډ، اسانه او لنډۍ د پښتو ولسي ادب  

قالب ثابت شوی دی. که لنډۍ په ځیر سره مطالعه او وڅېـړل شي داسې مواد په کې ترالسه کېدای  
شي چې د اوسني او تېرو وختونو د پېښو ډېره مستنده او باوري ټولگه بلل کېدای شي او د تاریخ  

 معتبره منبع او د لومړي الس مواد گڼل کېدای شي.  لیکنې او ځینو نورو علومو له پاره تر ټولو 
 

 :  یو په برخه کې ویل کېـږي چېلنډ دغه راز د 
 

او    ک شـعري فـورم دى، خو د مانا د ځوا  وړوکی شـاعرۍ كـې تـر ټولـو  فولکلوریکه  په پښتو  لنډۍ  
 یو بې ساری قالب دی.  ږد له پلوه ـلېد ذهن د محتوی د 

 

 دغه لنډۍ راټولې کړې دي: د دې برخې له پاره مې 
   

 تـه رانـه هار د زرو غـواړې 
 زه د کـرکڼو پـه اغـزو ګـرېوان ګنـډمـه 

 

 د تا به هېر او که په یاد یم 
 زه دې په زړه پورې ګنډلې ګرځومه 
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 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 

 نه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله لیک، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ې حاجي میرویسه جنتي ش 
 ګورګین له ظلمه تا خال ص کړي یونه  موږ د 

 

 خدایه دا څه پېښې راشوې 
 خاوره دوه ځل کونډه شومه د پښتنو په  

 

 پر تا دې هېڅ نه کېږي مشره
 پر غمازانو دې راپرېوځه بلدینگونه 

 

 زړه را ډک سه  ېپه نیمه شپه د 
 دینه  ې ډنډ والړ ېسترګ  ې په نیمه شپه م

 

 ملنګ دې ځان ته دعا وکړي 
 چې په پردو کوڅو کې نه غواړي خیرونه 

 

 درزا باندې مې خاندي د   زړه  
 په  درد  کلی  خبروینه د  خپلې  ګوتې  

 

 ستا د وطن الرو ته ګورم 
 جانانه ستا له ملکه هېڅوک نه راځینه 

 

 ته به د سرو بړستنو خوب کړې 
 ونه ویر وطن   کنډر ما ته پراته دي د 

 

 زړه مې نري درزونه وکړل
 په راکټ ویشتلی وینه  لکه دېوال چې 

 

 سر سودا راسره نه شته د 
 تا ژړا راځینه   رپ  ې،ته به بې یاره ش

 

 ږي ـپه زیارتونو نه جوړی
 ما ته یې راولئ ډېر ژر یې جوړومه 

 

 زما راستي دې لېونی کړه 
 مه روغتون ته ورولچې الس نیولی دې 

 

 خپله د زړه په رنځ اخته یم 
 خلکو ته ځکه د ګل قند نسخه لیکمه 
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