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 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 نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۲۳/۰۴/۲۰۲۱                 آصف بهاند

 
                  

 

 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 ه پنځوسمه برخه نه
 

 روژتۍ لنډۍ 
 

 برخه  دویمه
 

 روژه کې وږی، تږی نه یم 
 نازک خویونه  ، ما ځوروي د یار نازک

 

 په روژه مات راشه جانانه 
 وکړو مجلسونه تر پیشلمي پورې به 

 

 تر پیشلمــي به درســـره یــــم
 ږي خوبونه ـ باقي روژه ده جوړه نه کی

 

 د پیشلمي ډوډۍ مزه کا 
 چې شاه لیال یې په سرتورې پخوینه 

 
لنډۍ او د لنډۍ ویونکي په هېڅ ډول پر چا باندې زړه شوی نه لرې او دغه شانتې له چا سره بېځایه مینه هم نه کوي؛  

په خلکو، ټولنه او ټولنیز ژوند کې وي، هغه عکاسي کوي، په خپل قالب کې یې ږدي، ښکلې هنري  هر هغه څه چې 
بڼه ورکوي او بېرته یې لوستونکو ته وړاندې کوي. دا څو ورځې مخکې مې د روژې له رارسېدو سره سم د یوې  

څو حقیقتونه په تنده ژبه بیان  قلموالې د زړه خواله مخې ته راغله چې د »روژه او کورونا« ترسرلیک الندې یې یو 

 دي:   خبرېلنډې  د لیکنې یو څو  کړي وو. دا د هغې

 
خو یې په روژه کې فقط خولې تړلې وي نور نو د احتکار، مالوټ، دروغو په ګډون په وژلو،    )خلک(  زموږ...  »

صرفه نه کوي. هېواد مو په فساد کې تر ستوني غرق دی او د چارواکیو سپین  ځورولو او هر ډول ورانکاریو هم  
 سترګۍ او بېشرمۍ ته راشه که

یې ګورې چې په زور او بدماشۍ عهدې او رتبې غواړي. د شرم خبر ده چې د څوکۍ او واک پر سر جنګونه او 
اسې ناوړه کارونه چې یو یې هم د  وژل کوي، خوار غریب ترې هېر وي خپل جیبونه په حرامو ډکوي او نور ډېر د

 کړو نه دی کوي یې.
 

هغه د افغان سید جمال دین خبره ده چې ویلی یې وو په لوېدیځ کې مې اسالم ولید خو مسلمانان مې ونه لیدل او په  
 اسالمي نړۍ کې مې مسلمانان ولیدل خو اسالم مې ونه لید. 
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کې سوځي. د خدای پار دی نور خو په دې خلکو رحم  څلوېښت کاله وشول چې وطن مو د پردیو جنګونو په اور  
 «وکړئ، د اوربند پخه تیږه رواخلئ او په دې مبارکه روژه کې جنګ ته د پای ټکی کېږدئ.

کېدای شي چې ځینط کسان په تظاهر سره خلک وغولوي، خو په پای کې رسوا کېږي او هماغه د رسوایي حالت هم  
 ر او تلپاتې کړي.کېدای شي څوک د لندۍ په قالب مې انځو

 
   ژتۍ لنډۍ:و ر یو څود دې برخې له پاره  

 
 په غریب هر کله روژه وي 

 نور خلک میاشت کې اوروي شکایتونه 
 

 روژه کې وږی، تږی نه یم 
 نازک خویونه   ،ما ځوروي د یار نازک

 

 مي اورونه بل شول ړد پیش
 جینۍ په سرو منګولو یار راویښوینه 

 

 د پیشمني اورونه بل شول 
 مسافر اللی به څوګ راویښوینه زما 

 

 
 )*( پېشلمی په پښتو لنډیو ) ټپو ( کې 
------------------------------- 

 

 په روژه مات راشه جانانه 
 تر پیشلمي پورې به وکړو مجلسونه 

 

 دروژې هر ماښام اختر دی 
 السه یمه   پیشلمي د   ټوټې د   ،ټوټې

 

 پیشلمي اورونه بل شول  د 
 راویښوینه چی مساپر آشنا به څوک 

 

 د پیشلمي اورونه بل شول 
 یار راویښوینه   نجلۍ په سرو منګولو

 

 د پیشلمي اورونه بل شول 
 ماتوینه ( ۱)  نجلۍ په سرومنګلوغنې

 

 شوې  په پیشلمي کې مې رایاد 
 حیران په دې یم ورځ به څنګه تیرومه 

 

 تر پیشلمــي به درســـره یــــم
 ږي خوبونه ـباقي روژه ده جوړه نه کی

 

 پیشلمي اورونه بل شول د 
 زه خواره ناسته مرور پخال کومه 

 

 د پیشلمي ډوډۍ مزه کا 
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 چې شاه لیال یې په سرتورې پخوینه 
 

 له خوبه پورته شه نېکبختې 
 پېشلمى تېر د ی مالیان کوي بانگونه 

 

 په کور او کلي کې غوغا ده 
 دلته په ویر دي پېشلمي او ماښامونه 

 

 کور کلي مزه کړي  روژه د 
 ښار څه پېشلمي څه ماښامونه پردي   د 

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 اغزن ، وچ او بې پاڼو ښاخونه   ی ــغن 
 

 پاڼې را اخستل شوې دي.   کمند څېړونکۍ ډاکتر لطیف یاد له فیسبو شکاره دانردا لنډۍ د پ)*( 
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