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پوهندوی آصف بهاند

لنډۍ او د لنډیو د ثبتولو ستونزه
یو دیرشمه برخه
باد د کابل له لوري راغی
په چا به څنګه ،په ما خوږ ولږیدنه
چې دوه خیرن سره یو ځای شي
په مازدیګر کې د صابون صفت کوینه
په همدې نږدې وختونو کې په کابل کې له لطیف الال (ډوکتور لطیف بهاند) سره په یوه بنډار کې ناست وم چې د نورو
خبرو تر څنگه یې د لنډۍ په باب و ویل:
«د نړۍ تر ټولو بې جوړې شعر؛ لنډۍ ده »...
دا جمله ما سمدالسه ولیکله او دا دی اوس مې د لنډیو د مقالو په دې برخه کې خوندي کړه.
دغه راز مې چیرې د ښاغلي مجید قرار په کومه لیکنه کې د لنډیو په باب دا جمله ولیدله ،کاپي مې کړه او دا دی اوس
یې دلته خوندي کوم:
«زموږ فلکلور چې ټپه لري ،نوره یې څه خواري ده».
د لنډیو د مقالو سلسله (لنډۍ او د لنډیو د ثبتولو ستونزه) د نویو موادو د نشتوالي په وجه او یا د نورو علمي کارونو د
زیاتوالي په دلیل او یا په ورځني ژوند کې د ډیرې بوختـیا په وجه ،دا ډیره موده همداسې پاتې وه ،خو زما دا لړۍ
هیره نه وه ،هر کله به مې چې د میډیا په بیالبیلو برخو کې کومه داسې لنډۍ ولیده چې ما ته به بیخي نوې ښکاره
ش وه ،یا به نسبي نوې وه او یا به د پیښو او ځینو مناسبتونو په وجه برابره وه او یا به زما خپله خوښه شوه ،نو په
ځانگړې پاڼې کې به مې یاد داشت کړه.
دا دی هماغه یاد داشت کړې او خوندي کړې لنډۍ ،د لنډیو د مقالو(لنډۍ او د لنډیو د ثبتولو ستونزه) په یو دیرشمه
( )۳۱برخه کې د درنو لوستونکو او د لنډیو مینه والو حضور ته وړاندې کوم ،یو به مې ښایي کومه نوي لنډۍ خوندي
کړي وي او بل دا چې د لوستونکو پام به دې ته را واړوم چې زما د لنډیو د مقالو کار نه دی هیر او کار مې د نویو
لنډیو د ټولولو په برخه کې روان دی.
دا هم څو نوې یا څه نا څه نوې لنډۍ چې ستاسو مبارک حضور ته یې وړاندې کوم:
جانان په هیڅ نه رضا کیږي
د دروغجن مال دې ورک شي تعویذونه
چې وعده وکړې پوره یې نکړي
ژبه دې پرې شي چې وعدې پرې نه کوینه
ستا د دیدن ماښام ته ناست یم
زما روژه به تر قیامته پورې وینه
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

روژه د صبر مې نیولې
د یار دیدن ته د عمرونو تږې یمه
د پېشړمي غږونه وشول
له نرۍ مال نه مې را وباسه السونه
آخر به ما په چا حالل کړې
چې په دېوال ښکاره کوې سپین مړوندونه
پر هغوالرو کى مورچې دي
چى پرې راتلل به د کوچیانو کتارونه
باد د کابل له لوري راغی
په چا به څنګه ،په ما خوږ ولږیدنه
بې اوداسه مه راته وایه
ما د زړګي په وینو کړي اودسونه
په بل وطن مې پیدا نه کړې
د نارنج ګله ننګرهار ته به درځمه
په بل وطن مې پیدا نه کړې
د زړه مرهمه کابل جان ته به درځمه
خبرې لنډې ،لنډې وایه
د الرې سر دی څوک به ځي څوک به راځینه
د غم په ورځ مې دوست ونه لید
چې خوشالي شي تر مچانو ډېر راځینه
نیکریزې تاسو پر الس کیږدئ
زما د خپل ورور په وینو سره دي غبرگ السونه
غیرت دې ښه راته معلوم دی
په جهادي بریتو دې مه وهه السونه
څنگه خواږه ،خواږه را گورې
لمن دې ونیسه چې زړه در واچومه
غیرت دي ښه راته معلوم ده
په رواجي بریتو دي مه وهه السونه
په ویښه یو ځلې رانغلې
په خوب کې نښې رالیږې چې در به سمه
کډه یې وکړه را نه الړه
زما نا دانه زړګی مېنې لټوینه
که د شودو لښتی پرې سپور کړې
زهر اخیستی باغ به و نه کړي ګلونه
بیا پسرلی شو ونې شنې شوې
زما میراته سینه نه سپړي ګلونه
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د چا دادا به ور ته ټینگ شي
پر گالبي شونډو د ژبې سر وهینه
یو کال به بل وطن ته الړ شم
چې د ځوانۍ دور دې تیر شو را به شمه
غمونه مه کوه جانانه
غمونه وینه وچوي ،رنگ زیړوینه
ګوره چی بیا خندا ونکړې
د زړه زخمونه مې پرون ګنډلې دېنه
چې دوه خیرن سره یو ځای شي
په مازدیګر کې د صابون صفت کوینه
د یو دیرشمې برخې پای
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