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 مسؤولیت محتوی، استعمال کلمات و جمالت درین نوشته بدوش  نویسندۀ مطلب میباشد          
 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  ۲۸/۰۱/۲۰۱۶         عادل بصیرالحق
 

  ماناوې دوې لنډۍ یوې د

 
 «د پښتو ژبې په کان کې ډېر پټ لعلونه شته، خو که وپلټل شي.»د منلي خبلاير ډاکټر دواد جنبش خبره ده: 

چې ټول شته خواږه ترې واخلي، خو  یرښتیا هم دا ژبه چې د هر وخت غلیم یې د تاریخ ورکولو هڅه کړې او کوښښ یې کړ
 د خپل غني ګړني ادب له برکته یې خواږه خوندي دي او له پېړیو پېړیو له یوه نسل ته بل ته لېږدول کیږي.

دي، د لنډیو په اړه ویل کیږي چې ډېری د « لنډۍ»د پښتو ژبې په  ګړني ادب کې زما په اند تر ټولو مشهور او خوږ فورم 
 تر توري هم ډېر دی. یې دي، هغه لنډۍ چې ښځینه احساسات پکې خوندي دي اغېز ښځینو لخوا ویل شوي

ځینې داسې لنډۍ هم لرو چې یو عالم خبرې پکې خوندي وي، یوه دنیا ارمانونه پکې نغښتي وي او بې حسابه خلک ژړولی، 
 خندولی او خوځولی شي.

یا یې ښایي د الفاظو په ظاهري مانا دوکه شي، فکر یې  یو شمېر داسې لنډۍ هم شته چې په مانا یې هر څوک نه پوهېږي او
ډېرو مسایلو ته ښایي وځغلي، خو که ژور ورته وکتل شي نو لوی درس، عبرت او د ژوند سره تړلې خبرې او مسایل پکې 

 خوندي دي.
 الندې لنډۍ چې په ټولنیزو رسنیو مې لوستې وه په لومړي ځل لوستو یې ما ټکان وخوړ:

 ای منلیچې ما کولی خد
 ورور مې مېړه وای مور مې خواښې وای مئینه

پورته لنډۍ به ډېرو خلکو ته جالبه او نوې وي او ښایي فکر یې مذهبي خواته والړ شي او بیخي د لنډۍ لوستل ورته کفر 
 ښکاره شي، خو داسې نه ده.

یو ورځ پوهنتون کې خپلو ټولګیوالو ته هم په سپینه تخته ولیکله چې د  زما فکر دوره جلب کړی و چې یوه ورځ مې لنډۍ دې
 ، ټولګیوالو مې هم بېالبېلې خبرې وکړې.دوی غبرګون واخلم

په ټولنیزو رسنیو کې له تبصرو او ټولګیوالو له غبرګونونو او بېالبېلو اندونو وروسته د پورته لنډۍ په دوه بېالبېلو ماناو 
 .ېاو درک مې کړ وپوهېدم

 لومړی دا چې:
پښتانه چې پاک خلک دي طبیعت یې د اسالم له سپېڅلي دین سره جوړ دی په دې لنډۍ کې د یوې پښتنې سپېڅلتیا خوندي ده، 

که اسالم نه وای نو هم به »او د دوی په خټه کې یو شمېر اسالمي خبرې اخښل شوي دي، لکه هغه یو شاعر هم ویلي دي: 
 «مسلمان وم.

 پښتانه همدغه شان خلک دي، سپېڅلي دي، د دوی سپېڅلتوب د دوی له دودونو او کړنو ښه څرګندیږي.دا واقیعت دی، 
، که هر دا د یوې پښتنې پېغلې د ضمیر غږ دی« چې ما کولی خدای ج منلی.»، د لنډۍ لومړی بند دی: مخپلې خبرې ته راځ

 .له د پاک خدای ج له فیصلو قربانوي او هر امر یې منيډول وي د خدای ج امر ته یې غاړه ایښي ده، خپل ارمان او خپله فیص
ددې ارمان او خوښه یو ډول ده، خو د خدای ج امر بیا بل ډول دی، نو ځکه یې ارمان کړی دی، له خپلې خبرې تیریږي او د 

 خپل رب حکم ته مرۍ غځوي.
 پښتنه څه غواړي؟ زړه یې څه وایي؟ 

 «ورور مې مېړه وای مور مې خواښې وای مئینه.»ده:  د لنډۍ په دویم بند کې یې د زړه خبره کړې
پښتانه پر خپل عزت دومره خوابدوي چې دغه پښتنه نه غواړي له کوره ووځي او د ټکري پلو یې بل څوک وویني، که څه هم 

وي، د مسلمانې ښځې او مسلمان سړي ترمنځ نکاح کول د خدای ج امر دی، که دا دواړه مسلمانان هر څوک وي، د هر ټبر 
دا ، خو او کول یې الزمي دي هر قوم وي، د هرې ژبې ویونکي وي خو چې نکاح یې جواز ولري نو د خدای ج حکم دی

د ضمیر غږ دی او استازیتوب یې کوي، دا یې نه خوښیږي چې پردي سړي سره پښتنه چې پورته لنډۍ یې د ټولو پښتنو پېغلو 
پېژني، د کورنۍ یې نه وي، ورسره خندلی نه شي، ورسره ژړلی نه شي یې واده او نکاح وشي، د داسې چا سره چې نه یې 

 او. . .
او شرعي سرغړاوی نه وای نو  «یانې د خدای ج په قانون کې یې جواز وای»وای  نو ځکه وایي چې خدای ج پرې راضي

خوندي وای او له  زما دا خوښه وه چې خپل ورور مې مېړه وای او خپله مور مې خواښې وای، خپل عزت مې خپل کور کې
 .ېدې کوره هیڅ ځای نه وای وتل

خو دا چې د خدای ج حکم بېل دی او د اسالم سپېڅلي دین د ورور او خور ترمنځ نکاح حرامه کړې ده، نو دغه پښتنه هم 
 غاړه ورته ږدي.

 
 د پورته لنډۍ دویمه مانا په الندې ډول ما درک کړې ده:
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ورور مې مېړه وای مور مې »مانا یې څرګنده ده رسا دویم بند ته راځو چې وایي: د پورته لنډۍ له لومړي بند تېریږو چې 
 «خواښې وای مئینه.

د  اصالا  د هر خور دا ارمان وي چې ورور یې واده ولري، .موږ او تاسو په خپله ټولنه او په ځانګړي ډول خپل کور کې وینو
کله چې د یوې خور د ورور واده وي نو میاشتې وړاندې ورته تیاری نیسي، بېالبېل کالي  .واده دغه خوشالي یې ارمان وي

 ورته جوړوي، د خپلو خورلڼو سره د واده د ترتیب لپاره مختلفې تیاریانې نیسي او دا هر څه د بې سارې مینې په برکت کوي.
مېرمن لرلی او د دی، یانې وایي کاشکې ورور مې نو په پورته لنډۍ کې هم یوې خور د خپل ورور د مېړه کېدو ارمان کړی 

، نو چې ورور یې د مېرمن څښتن شي نو مور یې خپله خواښې کېږي او د خواښې کېدو ویاړ یې په مېړه نوم پرې پروت وای
 برخه کېږي.

ورشي، خو که  او یایې فکر بېالبېلو خواو ته ږيی، په لومړي ځل لیدو سړی حیرانه کدې ته ورته نورې ډېرې لنډۍ شته چې
 دقیقه پلټنه یې وشي، ولس سره شریکې شي، د ملګرو او استادانو نظرونه پرې وپوښتل شي نو تر شا ډېرې جالبې کیسې لري.
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