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 کابل یې وران کړوران یې مه وای
 الس دې یې مات شي چا چې ویشتي راکټونه

 
 

 جــانــانــه سـمـه امــریـکـا یــې
 مــالمــت یــې هــم زارۍ درتــه کــومههــم 
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  ې:د کتاب ځانگړن

 

  د ثبتولوستونزه ،لنډۍد کتاب نوم: 
 

 پوهندوی آصف بهاندلیکوال: 
 

   ۲۰۱۷ــ  ۲۰۱۴ د لیکلو نېټه:
 

 نوجکال ام  ۲۰۱۸د خپریدو نیټه: د 
 

 ین پورتالد خپریدو ځای: افغان جرمن آنال
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 د مطالبو فهرست
 

 ۳            ــ د کتاب ځانگړنې ۱
 

 ۴             ــ د مطالبو فهرست  ۲
 

 ۶            ــ لومړنۍ خبرې ۳
 

 ۷            ــ د لنډۍ پیژندنه ۴
 

 ۱۹       ــ د لنډیو د ثبتولو او خوندي کولو ستونزه ۵
 

 ۲۳         :ــ د لنډیو چاپ شوې ټولگې ۶
 

 ۲۳           سندرېپښتني  •

 ۲۳         پښتو لنډۍ )د بینوا ټولگه( •

 ۲۴         پښتو لنډۍ )د اکادیمۍ ټولگه( •

 ۲۵         روهي سندرې )لومړی ټوک( •

 ۲۵         روهي سندرې )دویم ټوک( •

 ۲۵         گل ټپې په دریو ټوکونو کې •

 ۲۵          سپوږمیه کړنگ وهه رالویږه •

 ۲۶        کلونو ټپې( نننۍ لنډۍ )د نا کراره •

  ۲۷         ویښې جذبې روغ توپانونه •

 ۲۹         د لنډیو یوه ټولگه او دوه کتابونه •

 ۲۹           د مینې ټپې •

 ۳۱         د پښتو شعر هندسي جوړښت •

 ۳۳           ادبي هڅې •

 ۳۵         پښتو لنډۍ، مصرۍ، ټپې •

 ۳۸           پښتني سندرې •

  ۴۰           پښتو سندرې •

 ۴۳            لنډۍ ها •
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 ۴۹         ــ په بریښنایي پاڼو کې د لنډیو څیره ۷
 

 ۵۷           ــ لنډۍ او ټپیزه ۸
 

 ۶۵        ــ د لنډیو په باب د مجیب مهرداد مقاله ۹
 

 ۷۰        ــ په مخکتاب کې د لنډیو یوه نوې څپه ۱۰
 

 ۷۵        ــ په مخکتاب او تویتر کې د لنډیو څرک ۱۱
 

 ۸۸        د لنډیو نوی آدرس« ټپې او څپې»ــ  ۱۲
 

 ۹۶       ــ په نویو شعري فورمونو کې د لنډیو کارول ۱۳
 

 ۱۰۴                      ــ تکنالوژي په لنډیو پسې کلیو ته ځي ۱۴
 

 ۱۰۸      ــ لنډۍ د خلکو مال که د شخص مال؟ ۱۵
 

 ۱۲۲               ــ د لنډیو بڼ ته د نویو کلماتو راتگ ۱۶
 

 ۱۳۶                ــ الیق او د لنډیو بحث ۱۷
 

 ۱۴۶              ــ د استاد معصوم هوتک یو یادداشت ۱۸
 

 ۱۴۹                ــ دوې وروستۍ خبرې ۱۹
 

 ۱۵۲             ــ د نویو ثبت شویو او په زړه پورې لنډیو ټولگه ۲۰
 

 ۱۸۳               ــ د افغان ننگ ویبپاڼې د لنډیو ټولگه ۲۱
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 لومړنۍ خبرې
 

 
د لنډیو په باب څیړنه هر کله نوې او اړینه ده، ځکه دا د پښتني فولکلور یو داسې ټوکیدونکی او 

ږي، هغومره ټولیدو او نوې کار ـهره ورځ غوړیدونکی ژانر دی، چې څومره نوی را زرغونی
 او نوې څیړنې ته اړتیا لري. 

برخه  لومړۍپه مقالو په لومړي سر کې ما موضوع لنډه را پیل کړې وه، ځکه مې د دې سلسلې 

 کې ولیکل چې: 
ورستۍ  کیږي. نوې ثبت شوې لنډۍ به دکې وړاندې  برخو په باب دغه بحث په څلورو د لنډیو»

نه وروسته، د متن د شمیرو له مخې  برخې په پای کې راوړل شي. ماخذونه به له نویو لنډیو
 « وښودل شي.

خو څومره مې چې مطالعه او څیړنه کوله، موضوع نوره هم جالبه او پسې اوږدیده. د کار په 
و شلو مقالو هم بحث نه بشپړیږي، ځکه لنډۍ ترڅ کې پته را ته لګیده چې په څلورو څه چې په لس

داسې را ټوکیدونکې څانگه ده چې هره ورځ نوې غوټۍ کوي او بیا نوي د فولکلوري ادبیاتو 
 گالن راسپړي، نو مې موضوع تر یو دیرش مقالو ورسوله، چې دا کتاب ورنه جوړ شو.

ې مې معرفي کړې، ټولو د لنډیو څومره ټولگې مې چې پیژاندې او یا نوې مخې ته راتلې، ټول
هغو اشخاصو  چې په بیالبیلو ځایونو او وختونو کې د لنډیو په باب کار کړی دی او ما ته یې پته 

 او یا کوم اثر، ټولگه، مقاله یا بریښنایي آدرس مالوم شوی، نومې یو څه ورباندې لیکلي دي.
ر بشپړ نه دی او نه به بشپړ زه دا دعوا نه لرم چې د لنډیو په باب به زما کار بشپړ وي، دا کا

شي، ځکه هره ورځ او د وخت په تیریدو سره د لنډیو خزانه نوره هم غني کیـږي او د لنډیو په 
 باب نوې څیړنې میدان ته راوزي.

ه یوه بڼه یا لندۍ راټولې پزه له ټولو هغو ښاغلو او آغلو نه بښنه غواړم چې دوی په یوه بڼه نه 
په باب څیړنې کړې دي او ما نه دي یاد کړي، زه خو به دا د خپل کړي دي او یا یې د لنډیو 

قصور په ډول ومنم، خو اصلي خبره دا ده چې یا ما ته تر اوسه هیڅ مالومې نه دي او یا هم نا 
 وخته ورباندې خبر شوی یم چې دا هم زه د خپل  کار یوه نیمگړتیا گڼم.

ې وغځوي او د خپلو تجاربو او الس لرلو موادو هیله داسې ده چې دا کار به نور درانه یا درنې پس
نه په استفادې سره د لنډیو خزانه نوره هم غني کړي او د لنډیو په باب به تیاره گوټونه الپسې 

 روښانه کړي.
 

 پوهندوی آصف بهاند
 می میاشت کال د ۲۰۱۸د 

 هیدرسلیف
 ډنمارک

http://www.taand.com/archives/18229


  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
7لنډۍ، د ثبتولو ستونزه

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 د لنډۍ پیژندنه
 

هیڅکله به  ورته ویالی او زړه هم نه شو کول کومه نوې خبره نه ده، خوپه لنډۍ باندې خبرې 
همدې اړتیا له مخې به  د ته اړتیا لري؛ بحثونو نویو او خبرو کله نویو لنډۍ هر زړه هم نه شي.

 لنډۍ په باب تر بیا به د منځپانګې په باب خبرې وشي، جولې او په دې بحث کې دلنډۍ تاریخ،
 خوندي کولو او ثبتولو ټولولو، د لنډیو نویو ورپسې به د ته تم شو، کارونو څیړنیزو سره شویو

 د لنډیو چاپ شویو او شویو راټولو له دې نه وروسته به د پرکړنالره اوستونزوباندې بحث ولرو،
او د هر بحث په ترڅ کې به نوې را ټولې شوې لنډۍ هم  په باب معلومات وړاندې شي وټولگ

 ریکې شي.درنو لوستونکو سره ش
 

 پراخوالي او خو د شکل له مخې ډیر لنډ، هغه ټولګی دی چې د ادبیاتو فولکلوریکو لنډۍ د پښتو
عیني ژوندانه ټول اړخونه په خپله  غوندې داسې پراخ دی چې د منځپانګې له پلوه لکه سمندرونو

 لمنه کې رانغاړي.
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منظومه  فولکلور د برخه جوړوي.یوه ستره  بې پایه احساس، انسانانود بې پولې او د فولکلور
پاملرنې  د شتمنې خزانې یوه لویه او سترې او د بشري فولکلور د برخه یا فولکوریک شعرونه 

په  پیړیو چې د شعري برخې هغه ستره خزانه ده، د فولکور لنډۍ د پښتو او برخه جوړوي؛ وړ
 ټول خلک یې خاوندان دي، داسې چې همدا له خوا رامنځته شوې ده، خلکو میلیونونو کې د اږدو
 ملکیت دعوا نه شي کوالی. یې هم د یو خو
 
استادانو لکه عالمه حبیبي  لومړي ځل له پاره لویو دې ته ورته معلومات د په باب دا او لنډیو د

 خلکو د»حبیب هللا رفیع په  کې، استاد نومي اثر «پښتولنډۍ» په بینوا استاد مقالو، ځینو په خپلو
 کې او په مقدمو مجموعو د لنډیو شوو راټولو بیا وروسته د کتاب کې راوړل شو،نومي « سندرې

تر ټولو په باب  لنډیود  زما په نظر خو واخستل شو، سره را توپیر په ترڅ کې په لږ مقالو ځینو د
ي چې له هره اړخه علمي ارزښت  ښاغلي سلیمان الیق څیړنې د دډیر د پاملرنې او علمي څیړنه 

 .لري
 

 وصالونو، خوندونو، دردونو، غمونو، مینې، خوښیو،بریاوو، ناکامیوو،  لنډۍ له لومړنیو پښتو
په خپله لمن  پورې، مطالبو ټولنیزو نورو زرګونو او سل ګونو بیا تر؛ نه نیولې …او بیلتونونو

نسل له خوا داسې بډایه  هر دغه خزانه د لنډیو سره د په تیریدو زمانو د کې خوندي کړي دي.
بلکې د بشري فرهنګ  یوه ویاړمنه برخه ده، فولکلور د وـنـپښت چې اوس نه یوازې د ده،شوې 

 ته رسیږي. کلونو اټکل له مخې زرګونو یې د السته راوړنه بلل کیږي چې عمر یوه ستره برخه او
 

 زمانو لرغونو له ډیرو منظومې برخې هغه ډول ته ویل کیږي چې، شفاهي ادب د پښتو لندۍ د
 ناکامۍ، بریاوې او غمونه، خوښۍ او انسانانو پخوانیو او زمانو تیرو دیې، پورې  موږ څخه یې تر

لکه  انځورونه یې زمان تجربې او هر د. رسولې دي را …او تاوده، ساړه او خنداوې، چغې او
ځان یې ورباندې بډای کړی دی او اوس یې په ټولې  له ځان سره ساتلي دي، ،اوسنۍ تکنالوژي

اړخیزې  خپل ژوند هر اوسنی نسل هم باید د نوي نسل په مخ کې ایښي دي. سره دامانتدارۍ 
 ، د دې رنگین قالب د ښکالوو په چوکاټ کې،تجربې پردې خزانه باندې په ال امانتدارئ سره

 ورزیاتې کړي.
 

 خپل ژوند خلک د دټولنیزژوند په اوږدو کې نور احساس زیږنده وي، تن د یو لنډۍ په پیل کې د
اوږدې پروسې له تیریدو نه  د څه کمونې هم ورنه کوي، ترخه ورباندې ورزیاتوي او ه اوخواږ

په دې پروسه کې داسې لنډۍ هم رامنځ ته شوي  یا له خولونه لویږي. وروسته یا منل کیږي او
نه مطابقت په وجه له  سره د غوښتنو له چاپیلایر او دي چې له تخلیق نه ډیره لږه موده وروسته،

 زړه غږ تیرو نسلونو د تاریخ له اوږدوڅخه داسې لنډۍ هم راپاتې دي چې د د خو للې دي،منځه ت
 نن پورې رارسوالی دی. یې په هنرمندانه ډول تر

 
منل شوي تعریف کې  په عام او فولکلور د یوه برخه ده او اشعارو فولکلوریکو څنګه چې لنډۍ د

 راغلي چې:
 

ته نه  اشخاصو منفردو او کسانو هغه برخه ده چې ځانګړونا لیکل شوي یا ولسي ادب  د فولکلور
منفي  دا یو که یې څوک په ځان پورې تړي، ګډه شتمني ګڼل کیږي. خلکو ټولو د ده منصوبه او

 کله دا کارشوی هم دی. ــ چې کله بدعت دی،
 

اوږد آزمیښت پروسې یې  او رامنځ ته کیدو ګډه شتمني ده چې د ګډ تخلیق او پښتنو ټولو لنډۍ د
مثال  منل شوې بڼه ده چې که یې څوک د داسې عامه او پښتني فولکلور لنډۍ د وخت نیولی دی.

 هیڅ ډول مآخذ ته اړتیا نه شته، ثبوت له پاره لیکي یا یې رانقلوي، خپلې ادعا د یا هم د او راوړلو
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خامخا لنډۍ هلته  پښتني ژوند شته، چیرې چې پښتون او هر مال دی، خلکو ټولو ځکه چې لنډۍ د
 منل یې یوازې دوه شرطونه لري: هم شته.

 

درلودونکي دوه نا متوازن نیم بیتي  سیالبونو( ۱۳) دیارلس او( ۹) نه شکل له مخې با ید د ــ د
 ولري.

 

 ټولنیزژوند یوه برخه په کې په هنري بڼه انځورشوې وي. ــ د
 

 باید په مانا او سیالبه وي،( ۱۳)بل یې دیارلس  او (۹) یې نه دا دوه نا متوازن بیتونه چې یو
دیارلس سیالبه  داسې نه وي چې بې مفهومه نه سیالبه او له بل سره تړلي وي. مفهوم کې یو

که په مفهوم  لنډۍ نوم ورباندې کیښودل شي. بیا د نیم بیتیان سره څنګ په څنګ راوړل شي او
 لنډۍ نه شو ورته ویالی.لکه:بیا  بل بشپړونکی یا مرستندوی نه وي، د کې یو

 

 که له زلمونه پوره نه شوه
 یارله پاره درمسال جاروکومه د
 

( ۱۳) دویم دا یې دیارلس سیالبه او( ۹) یعنې لومړی نیم بیتی نه شکل له مخې لنډۍ ده، دا د
 بل بشپړونکی نه دي. د مانا له پلوه یو د خو سیالبه دی،

 

 : جال نومونه کارول کیږي ــ جال کې، سیمو لنډۍ ته په بیالبیلو
 
  ټیکۍ،ــ 
  مسرۍ،ــ 
  ټپه،ــ 
  آواز،ــ 
  بدله،ــ 
  ،سندرهــ 
  نومونه، ځینې نور او

 لنډۍ یې هغه عام نوم دی چې ټول پښتانه یې ورته کاروي. خو
 
 ټولو مخ د نړۍ پر په اټکلي ډول د په برخه کې باید وویل شي چې، معلومولو د شمیر د لنډیو د

شمیرهم ښکاره  لنډیو کیدای شي چې په اټکلي ډول د په صورت کې، مالومولو د شمیر د پښتنو
 کله هر دا خبره هر خو لنډۍ یې نه وي زده، پیدا شي چې څو لږ ځکه داسې پښتون به ډیر شي؛

 مال ګڼل کیږي. خلکو ټولو د ښکاره ویونکی نه لري او ځای باید وویل شي چې لنډۍ ټاکلی او
  نومورکی شاعر. خو لري، شاعرلنډۍ 

 
له خوا منل  ټولو نن پورې دا اصل د تر ،لومړنۍ لنډۍ له رامنځ ته کیدونه بنا د همدې اصل پر د

 خلکو ټولو په اصل کې د یې نومورکی دی او شاعر هیڅ چا مال نه دی، شوی دی چې لنډۍ د
 ده نوې او ،یوه لنډۍڅوک داسې وانګیري چې  بنا که یو همدې منل شوي اصل پر د مال دی.

وکړي چې کیدای شي له ده نه مخکې بل چا هم دغه لنډۍ  داسې باید فکر تازه جوړه کړې ده،
 یې په کې اوچت کړی وي. ښاد شوي یا ناښاد شوي زړه غږ خپل دردیدلي، د ویلې وي او

 
تخلیق  د دغسې یې شاعران نه دي مالوم، هستوونکي او لنډیو لکه څنګه چې د: ده یادولو دا هم د

رامنځ ته کیدو وخت یې په اټکلي ډول کیدای شي وویل  د خو ځای هم نه دی مالوم، دقیق وخت او
  دغې لنډۍ ته پام وکړئ: شي.
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 وران یې مه وای کابل یې وران کړ،
 الس دې یې مات شي چا چې ویشتي راکټونه

 
اوسمهال  دې لنډۍ ته نوې یا ددې له پاره  د اوس مهال خبره ده، د ،کابل ورانیدل په راکټ باندې د
 لنډۍ ویالی شو.

 
سلګونې  او ورپسې په لسګونو زړه شي، که یوه لږه سسته او ته ورته ده، څپو سمندر لنډۍ د

مخ  لنډۍ هم همداسې ده چې له نوي ژوند سره نوې سا اخلي او سا اخلي؛ نورې څپې زیږي او
بلې  خزانه ورځ تر دا تجاربو د بشریت  د تخلیق لړۍ نه دریږي، د لنډیو د وړاندې درومي. پر

څوک کوالی  هغه کتاب حیثیت لري چې هر ټول بشریت له پاره د پښتني لنډۍ د پسې بډایږي.
 دا هغه کتاب دی چې پښتون او موضوع یا مضمون پیدا کړي. خپلې خوښې وړ شي په کې د

 دقیق ډول پیژندل کیدای شي. پښتني ژوند په کې په سم او
 
هغه له  د ټول هغه شیان چې له انسان او هغه چاپیلایر دی. د اصلي ساحه انسان او کار د لنډیو د

دا خبره په دې مانا ده چې لنډۍ له  سیمه ده. کار د لنډیو د چاپیلایر سره اړیکې لري؛ او ژوند
ژوند تشریح  هغه د د انسان او لنډۍ د مطالعه کیدای نه شي، انساني ټولنې څخه جال انسان او

 ته ځان وقفوي. کولو
 

ژوند ټول اړخونه په کې  پښتانه د وخت د ټولنیز ژوند هغه رڼه هنداره ده چې هر د پښتنو لنډۍ د
 لوستلو ژوند څرنګوالی وګوري یا یې د هغه د د که څوک وغواړي چې پښتون او ښکاریږي او

دې مراجعه  لنډۍ بې پایه کتاب ته د نو ټولنې په باب په څه پوه شي، هغه د د تکل وکړي او
 وکړي.

 
 پته د اصلي ځای او پیدا کولو د هغو د اصلي شاعران وپیژني، لنډیو که څوک غواړي چې د

 چې که په هر ټولنیزې اړیکې دي، اصلي ځای یې ټولنه او ژوند مطالعه ده، ټولنیز د  پښتنو
و السه کیدای شي چې په تاریخ کې یې هم نه ش داسې څه ورنه تر ډول وڅیړل شي، اړخیز

 بې ساري لومړني مواد ورنه تر السه کیدای شي. موندالی او
 

درې برخو  دغو لنډیو ویونکي پر کیدای شي د پسې وګرځوو، په ویونکو لنډیو که په ټول کې د
 وویشو:

 

 ــ ښځینه لنډۍ،
 

 ــ نارینه لنډۍ،
 

 منځ ګډې لنډۍ. تر نارینوو ښځو او ــ د
 

 د ډیرو مالوماتو له پاره وګورئ:
 

 ((، پښتانه په لنډیو کې، د لنډۍ په هکله علمي او تحقیقاتي څیړنه، لومړۍ مقالهspinta.de)سپنتا دات ډي اي )
 

 له خوا ویل شوې ده: ښځو ډیره سلنه د لنډیو اړخیزې مطالعې نه ښکاري چې د له هر لنډیو د خو
 

 څوکې دې کږې دي بریتو د
 زما نتکۍ په کې راکاږې مړه دې کړمه

 

 نری کمیس ونه کړمبیا به 
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 باران لمده کړم جانان ټوله ولیدمه
 

 څوک مې له حاله خبر نه دي
 زړه چاودلې یمه نم دړه پر لکه د

 

صنعت  چاپ د یا د رسیدلې دي او پورې را موږ اوسه پورې خوله په خوله تر هغه لنډۍ چې تر
 ښځو لنډیوکې د دې څرګندویي کوي چې په د اوسنۍ تکنالوژۍ له برکته خوندي شوې دي، د او

 نارینه پر کورنۍ په تیره د د څرنګوالی، اظهار مینې د د رنګارنګ احساس، انګیرنې، ژوند،
 د غږ ناخوالو او دردونو غمونو، اوږدو پښتنې میرمنې د د اوچتول دي او غږ اعتراض د ضد د

 ته رسول دي. نورو غوږونو
 
ټول  نه دی. منلو وړ د په اندازه عام او لنډیو صنف د په ډله کې هیڅ یو منظوماتو فولکلوریکو د

شتمنه برخه  یوه مهمه او عامیانه ادبیاتو بشریت د لنډۍ د فولکلوریستان په دې باوردي چې پښتو
 جوړوي

 
(، پښتانه په لنډیو کې، د لنډۍ په هکله علمي او تحقیقاتي څیړنه، دویمه مقاله، spinta.de)سپنتا دات ډي اي )

 (لومړی مخ

 
په باب په پوره اندازه علمي  لنډیو باندې له افغانستان څخه د د چې په افغانستان کې او سره له دې

 لنډیو د .يیوې اندازې معرفي شوې د لنډۍ تر چې شوی دی، هغومره کار خو نه دی شوی، کار
 لنډیو د سره نه مقایسه کیږي، شعرونو بهرنیو او کورنیو ښې پیژندنې له پاره دې لنډۍ له نورو د
پیژندنه ده چې لنډۍ په کې رامنځ  هغې ټولنې مطالعه او د ټولوغوره الر ښې پیژندنې له پاره تر د

 ته شوې وي.
  
 چې باید واوریدل شي، اوریدل دي، لنډۍ مطالعه او د ،ښه درک له پاره غوره الر د لنډیو د

 ټولنپوهنې د ښکالپوهنې او ادبپوهنې، ژبپوهنې، بیا وروسته د وڅیړل شي، راټولې شي،
 بیالبیلوعلمي اصولو له مخې خبرې پرې وشي.

 
 نورو ټولو معرفي له پاره تر او څیړلو پیژندلو، پښتني ټولنې د لنډۍ د: په لنډ ډول که وویل شي

 نړۍ په هر ټولنه یا د هیواد او لنډۍ که په هر غوره نمونه ګڼل کیدای شي. یوه ښه او ژانرونو
وخت له غوښتنوسره سم بیالبیل مضامین  د هماغه یوه قالب کې،په  ګوټ کې چې تخلیق شوې وي،

مطالعه ډیره  پیژندنه او فرهنګي حوزو هغو دا خبره باید هیره نه شي چې د وړاندې کوي.
 چې لنډۍ په کې رامنځ ته شوې دي. ضروري ده،

 
ومره یې په د هنري ژانر هنري تنده داسې خړوبوي چې هیڅ یو لوستونکو او اوریدونکو لنډۍ د
لنډ شکل کې په  مهم ټولنیزمطالب په یو واړه او لوی او ډیر با مانا فورم نه شي ماتوالی. لنډ او

 لنډۍ په همدا یوه بیت باندې لوستونکی یا اوریدونکی کوالی شي: د سره بیانوي. هنري انداز
 
  ټولې ورځې ستړیا وباسي، دــ 
 
 بد حالت هیرکړي، او خپل قهرــ 
 
 په یاد کړي، خپل یار ورــ 
 
 خپل مړی وژاړي،ــ 
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 خپل ژوندی ولمانځي،ــ 
 
 څرګند کړي، خپل قهرــ 
 
 خپله مینه زبات کړي،ــ 
 
 ښکاره کړي، هنر خپل علم اوــ 
 
 نه وستایي،ېم خپل وطن اوــ 
 
 بریالیتوب راز په کې څرګند کړي، دــ 
 
 غندنه وکړي،ــ 
 
 …اوــ 
 
 مثبت احساسات په کې څرګند کړي. اوخپل زړه ټول منفي  او په پای کې دــ 
 

 مستي او ځای کیږي، اوبه سره یو چینو او واورو د رغو او غرو کې د څنګه چې په سیندونو
په  انځورونو رنګینو څخه د له څپو اړخونو ټولو ژوند د څخه هم د دغسې له لنډیو شور وربښي،

انعکاس رامنځ ته کیږي چې څوک ښکلی  مست او یو آیینې په څیر ژوند د د ځای کیدوسره، یو
همدې له  د خبریدای شي، اړخونو له بیالبیلو ژوند تیر سره په لنډ تنګ وخت کې د یې په لیدو

 څخه ښه کیدای شي. درک، په خپله له لنډیو ریښتینې پیژندنه او پاره د لنډیو
 

چینه نه وچیدونکې  لنډیو وکتل شي، لیدل کیږي چې د د لنډیو د تخلیق اوږدې پروسې ته که په ځیر
چې ژوند  څو تر بلې. بله د بلې ځای نیسي او داسې رڼې څپې ورنه رازیږي چې یوه څپه د ده او
بدلیږي  غوښتنې، ژوند د زمان ژوند او هر مضمون به یې لکه د او  لنډۍ به هم ژوندۍ وي وي،

کې  لنډیو په نویو ځای نوې لنډۍ ډکوي او لنډیو زړو سره د وخت په تیریدو د سره اوړي به. او
 ژوند داسې چې د اړخیز ژوند منعکسیږي؛ هر ښکالوې او پوښتنې، هماغه زمان غوښتنې، د

دا نوې بیا  یوه لنډۍ خپل ځای بلې ته پریږدي او لنډۍ هم دغسې دي. په بل پسې اوړي، پاڼې یو
 دا لړۍ پسې روانه وي. بلې نوې ته او

 
ډول موضوع ته په خپلې لمن کې ځای  دی چې هر نه تمامیدونکی لنډۍ میدان داسې پراخ او د

 ښځه، نر پسرلی منی، رڼا تیاره، ژمی منی، شپه ورځ، غم خوښي، ځوان، زوړ ورکوالی شي.
څوک کوالی شي لنډي جوړه  هر او قشر هر وګړی، ټولنې هر په پای کې د او… بډای بیوزلی

 میدان یې وګرځوي. تبارز او ښودلو د احساساتو رنګارنګو خپلو د لنډۍ وکاروي او کړي،
 

لنډۍ ژوند په هراړخیزډول  لري. تکرارهم په کې جواز خو دی، کې نوښت اړین کار په لنډیو
 هماغه یو انځوروي، اساطیر په نوې بڼه تکراروي، خو بیا؛ مرګ څرنګوالی بیا، د انځوروي او
له کړکۍ  غوښتنو او ذهن خپل زړه، د لندۍ شاعر د خو ګودر وي، او هماغه غر طبیعت وي،
که اوریدل  په خم کې یې رنګوي. غوښتنو د او کې تصرف کوي، لنډیو په زړو ورته ګوري،

خپل زړه بړاس  د لنډۍ شاعر د که لیکل کیږي که نه لیکل کیږي، کیږي که نه اوریدل کیږي،
 باسي.
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دود  لیکلو د او سواد له نعمت نه محروم وو لنډیو ډیره سلنه ویونکي د کې د په پخوانیو وختونو
زره لنډۍ  چې کیدای شي په سل ګونو بنا ویالی شو همدې دلیل پر د. یا ډیر عام نه و او یا نه و

 به له تخلیق نه وروسته هیرې شوې هم وي.
 

پیام  او هغې په انځور د ټول توان په خپله په لنډۍ کې دی، په یاد پاتې کیدو او هیریدو د دلنډیو
یوه ارزښتناک  د یا یې داسې ساتي لکه قیمتي غمی او هیروي او خلک دي چې لنډۍ یا کې دی او

دی  لوی دلیل یې هم دا ته سپاري او نسلونو خوله په خوله نورو یې ذهن په ذهن، امانت په څیر
سره ځان  پوښتنو او وخت له غوښتنو هر چې لنډۍ داسې بدلون منونکې ځانګړتیاوې لري چې د

ته په ورین تندي ښه  فکر ډول بدلون او هر نوښتونه مني، پرته له ستونزو، برابروالی شي.
 لوی دلیل کیدای شي همدا وګڼل شي. یو تل پاتې کیدو لنډۍ د د او راغالست وایي؛

 
چې لومړی یا دویم نیم بیتی  په اندازه هم کیدای شي، نیم بیتونو توارد حتی د او په لنډیوکې تکرار

 بلکې دا یو کې ادبي غال نه بلل کیږي، دا په لنډیو په پخوانۍ کارول شوې بڼه بیا راوړل شي،
 غوښتنې په کې بیانوي. ذوق او لنډۍ نوي ویونکي خپل فکر، چې د روا تصرف دی،

 
پښتون  ژبه شته او پښتو شته،  انساني ژوند څو پښتني ژوند هغه بهانده چینه ده چې تر لنډۍ د

غوښتنې په کې په هنرمندانه ډول  حاالت اوخپل ژوند  نسل به د هر دغه چینه نه وچیږي. شته؛
تل پاتې کیدو دلیل به یې  د پورې تړلی وي او ېانځورولو په بڼ ضعف به یې د قوت او بیانوي.

 څرنګوالی وي. انځورولو د مهموالي او موضوع د هم د
 

 خزان په نامه نه د صنف دی چې خزان نه پرې راځي او هغه همیشه بهار لنډۍ د پښتني فولکلور
 په راتګ سره یوازې خپلې پاڼې بدلوي، تودو او سړو د سره، وخت په تیریدو د کوم شی پیژني.

 ګالن غوړوي. فصل له راتګ څخه په کې غوټۍ کوي او شنیلي د پرته د ،تازه غوټۍ ال نوې او
بدلیږي او ورسره توري هم په نوې  پاڼې، فکر ونو د کې، لکه  سره په لنډیو وخت په تیریدو د

 باد په څپوکې به سالمونه لیږل کیدل: د احوالونه رسول، یو وخت به ریبارانو ځان جوړوي.بڼه 
 

 سبا به لوړ چنارته خیژم
 باد به پوښتم چې یارمې څه ویلي دینه

 
 نیولی دی:… ایمیل، اس ام اس او ځای تیلیفون، ریبارانو اوس د خو
 

 په اِس اِم اِس دې احوال راکړه
 شي ټپونه زړګی زخمی دی چې ټکورمې

 
 استوګن دی غرونو مې د یار

 نونهـتـښایی نه وي آن ،موبایل ناخلي
 
 پاملرنې وړ ژوند په هر اړخ کې د د او ځای ونیو زړوشیانو نوې تکنالوژۍ د ژوند بدل شو، 

نوي  هم په خپله لمنه کې ټول نوي رامنځ ته شوي بدلونونه راونغاړل او بدلونونه راغلل، لنډیو
 شیان یې په نوې بڼه انځورکړل:رامنځ ته شوي 

 
 ایمیل دې خالص کړه حال مې ګوره

 ایمیل کې ښکاري د زخمي زړه پرهرونه
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څیړنې  خوږوالی یا تریخوالی وپلټل شي، د ټولنیزژوند د ژوند د قشر ټولنیز هر کې د که په لنډیو
څیړنې نه یې رې برخې له  ده السه کیدای شي او لومړي الس توکي تر د له پاره په کې نوي او

 بلکې کتابونه جوړیږي. کتاب نه،
 

 کله که څوک پنځه لنډۍ ووایي، هر نو له خوا تخلیق شوې دي، ښځو څنګه چې ډیره سلنه لنډۍ د
یا ښځه خبرې  کې، نه په دریو لنډیو پنځو لیدل کیږي چې له هغو نو یا یې ولولي؛ یا یې واوري،

 په باب خبرې کیږي. ښځو یا د کوي،
 

له مخې په ټولنه کې  هغو چې د خالف لیدل کیږي، پر دودونو هغو دریځ د ښځو کې د په لنډیو
)په ځانګړي ډول پښتني ټولنه(  کوم دریځ چې ښځه په افغاني ټولنه سره ناوړه چلند کیږي. له ښځو

په مستقیم  انتقاد کوي، اوچتوي، غږ ضد راجګیږي، هغه دریځ پر کې ښځه د په لنډیو کې لري،
 مسآله مطرح کوي. غوښتلو د حقوقو خپلو م ډول دغیرمستقی او
  
ښاري  قبیلوي، کلیوالي، ډول کورنیو، هر د  میدان دومره پراخ دی چې ښځه کوالی شي لنډیو د

 درد، د خپله مینه څرګنده کړي، اوچت کړي، ضد خپل غږ پر منفي اړیکو د چاپیریالونو نورو او
 په ځانګړي ډول د احساسات څرګند کړي اوپه باب خپل … عدل او تیري، ظلم، خوښیو، غم،

 اوچت کړي. ضد غږ پر ظالمانه نا وړه شرایطو ټولنیزو
 
 مخونه( ۴۷ــ  ۴۱مقدمې   د، ل کال ۱۳۶۳، پښتوټولنه اکاډیمي، علومو افغانستان د د پښتو لنډۍ،) 
 

 په رڼا ورځ یې درنه یوړم
 په بوډا یې خرڅه کړمه پالرمې ظا لم شو

 
 بل دی دصورت زما واک یې 

 صورته وسوځې چې نوردې واک لرینه
 

 په زلمیتوب دې اور شه پورې
 ستا په نامه مې نن سبا سنګساروینه

 
 فیسبوک دې خالص که ځوانیمرګ شې
 دا څــلـورورځــې انـتــظـاروالړه یمـــه

 
 شــو وطن مې لویشـت په لویشـت خـطر

 کـرلي دي ماینـونــه ډیـر خـدای ناتـرسـو
 

زمان  هر د ځای شوي دي، ژوندانه رازونه په هنرمندانه ډول ځا ی پر هرزمان د کې د په لنډیو
پیړۍ ــ  په امانتدارئ سره پیړۍ ټولنیزې اړیکې په کې په ماهرانه توګه انځورکړای شوي دي،

 کوالی شو پورې رارسیدلې دي؛ زمانو اوسنیو کومې یې چې سینه په سینه تر ساتل شوي دي.
لوموړي  د په باب مهم او اړخونو هغو ځینو ژوند د د انسانانو د یرو وختونوت نه د چې له هغو

 شوي وي. چې په لنډۍ کې انځور السه کړو الس مالومات تر
 

لنډۍ په پراخه  د کې، تاریخ په اوږدو د میدان کیدای شي. زغلولو نیلي د د ډول فکر هر لنډۍ د
بلبالن په کې چغیدلي دي  خاوندانو د فکرډول  هر د چا ځغاستلي دي، هر شین بڼ کې، دښته او

له خپل  ویلي نه دي او هیڅ ډول فکر بیان ته یې نه، د ته او په دې پروسه کې لنډۍ هیڅ چا او
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 ماته، مرګ، ژوند، وصال، هجران، مینه، ښکال، لغړې خبرې، درګاه څخه یې نه دي شړلي.
په عیني  ویونکو د لنډیو څه چې د په پای کې هر او فلسفي افکار ښکاره خبرې، پټې او بریا،

حماسي تغزلي څپې  خو تل پاتې شوي دي؛ کې راښکاره شوي او په لنډیو ژوندانه کې پیښ شوي،
 ډیره سلنه یې جوړه کړې ده. لنډیو د پایه په کې غالبې وې او له پیل نه تر

 
خپل ټول احساسات  په تیره ښځو، چا، هر سره، ــ نرخونوسره او مذهبي کرښو بندیزونو، له ټولو

حتی  سترخوان یې غوړولي دی، زړه د د په وسیله الوزولي دي او وزرونو نازکو د لنډیو د
 :په براال ډول یې بیان کړي دي غریزوي مسایل یې هم نه دي پټ کړي او عاشقانه او

 
 ټینګه مې مه نیسه په غیږکې

 تي مې نازک دي سږنۍ بالغه یمه
 
ژبې له هغه پاک طبیعت څخه راخلي چې دی په  جوړونې مواد د هنري انځور د شاعر، لنډیو د

لنډیو ویونکی ژوند په کې  هغه چاپیلایر چې د اوسیدلو د ژبې هغه طبیعت او د کې ژوند کوي،
له پاره لومړني مواد راخوښیږي  جوړولو د اندامونو د لنډیو له همدغه چاپیلایر څخه د کړی دی؛

 سپیڅلې وي. ځکه لنډۍ پاکه او کیږي؛ په طبعي مینې سره په کې کارول او
 
یوازینۍ هغه سیمې دي چې پښتنه میرمن په پوره اندازه آزادي په کې  تخلیق حوزې، د لنډیو د

حتی په هغې ټولنه کې چې نارینه په ټوله مانا په  هغه وایي. څه چې یې زړه غواړي، هر لري،
داسې یې  ویې غندي؛ وکړي. خپل زړه خبره هم کوالی شي د حکم کوي، کې لومړۍ خبره او

لکه  داسې په ریښتیني ډول یې وستایي، ویې ستایي، ؛ کوي دښمن وار لکه دښمن چې پر وغندي،
 څنګه چې په عیني ډول یې ګوري.

 
له بلې  ذوق له ورایه لیدل کیږي، ښځو په باب د وو نارینه کې که له یوې خوا د په ښځینه لنډیو

 انځور په ماهرانه ډول کارول شوي او موجب ګرځي، جلبولو دنارینه وو  خوا ټول هغه څه چې د
 جذبه پیدا کوي او نارینه په وجود کې مینه او سره د یا لوستلو چې په یوازې اوریدلو شوي دي،

 سبب کیږي. ماتیدو نارینه د دودیزـ قبیلوي حاکمیت د ځلې د ډیر
 

ورته والي په باب څیړنې دا ښیي  اشعارو د فولکلوریکو د ژبو او ملتونو نورو سره د له لنډیو
 ؛(Cante,Jondo)کانت جوندو اسپانویانو د او« هایکو»جاپانیانو ، د«چستوشکې»چې د روسانو

 څه اړخ لګوي، سره یو لنډیو له پښتو
 

 ((، پښتانه په لنډیو کې، د لنډۍ په هکله علمي او تحقیقاتي څیړنه، دویمه مقالهspinta.de)سپنتا دات ډي اي )

 
روسي ژبې له چستوشکې سره  کله د ــ لنډۍ کله مثال له پاره پښتو د توپیرونه هم سره لري. خو

 روسي ژبې د کې استاد انورنومیالي په ماسکوکې د کال په اوږدو ۱۹۹۹د پرتله شوې ده.
 لنډۍ او چستوشکې ورته والي او په دې مقاله کې د ه علمي مقاله ولیکله.یوپه باب  چستوشکو
 داسې اشاره شوې ده:بیلوالي ته 

 
 روسي ژبې له ادبیاتوسره یې شناخت درلودئ ـ یو چې د –یو وخت اروا ښاد دوست شینواري »

یا پیښورۍ اصطالح « لنډۍ»ژبې د  پښتو د« چستوښکه»روسي  چې د چیرې داسې ویلي و،
هغې ژوندۍ ښکال له  یا د« چستوښکه»اوس چې زه  خو سره سمون خوري. ژانر د« ټپې»

لنډۍ له ښکالوو څخه  چې د داسې ځانګړتیاوې یې وینم، شمیر یو نو څخه ننداره کوم،نژدې 
 «له بله سره پوره سرنه خوري. دغه دوه مستقل ادبي ژانرونه یو په دې حساب نو توپیر لري او
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 (مخونه۳۱ -۳۰ کال،۱۹۹۹ پرله پسې لسمه ګڼه، نه خپریدونکې مجله، له ماسکو، لیمه)

 
 بیخي جال او ترالسه شي، کې مواد ژبو په بیالبیلو ورته ژانرونو نورو ورته دته  لنډیو که پښتو

که یې په بیلوالي پسې څوک  خو څیړنې ته اړتیا لري؛ جال وخت او په زړه پورې بحث به وي او
چې  جوت توپیرونه هم شته، په منځ کې ډیر لنډیو او شعرونو فولکلوریکو یادو د څیړنه وکړي،

 تله په کې درنه وخیژي. لنډیو د ښایي په څیړنه کې
 

 لنډۍ پر که یوازې د الزرګونه رنګارنګ موضوعات میندالی شو. کې په سل ګونه او په لنډیو
 یو یوازې د مخونه څیړنه پرې ولیکل شي. ډیرنه، ښایي په زرګونو وشي، موضوع باندې کار

 چې په لنډیو کې:چا دې ته پام کیږي  هر نه وروسته د یا لوستلو له اوریدو لنډیو څو
 

 ـ انسان له انسان سره خبرې کوي،
 ـ انسان له طبیعت سره خبرې کوي،

 ـ انسان له ځان سره خبرې کوي،
 انسان له څارویوسره خبرې کوي، ـ

 …او
 
مثال له پاره یو وارې  د کیدای شي.  څیړنې یوه په زړه پورې موضوع هره برخه ځانته د لنډیو د

پرکاره فرهنګي دوست ښاغلي  یو مهاجرت په ستونزمن چاپیلایر کې د د ماسکو ولیدل شول چې د
کاڼی یوه مقاله  سره غږیږي. چې انسان له څارویو هغې برخې ته پام شو لنډیو د کاڼي، طاهر

 عنوان یې ورته داسې وټاکه: ولیکله او
 
 « په پښتولنډیوکې دحیواناتوپه هکله څرګندونې»
 

مجلې په دویمه پرله پسې ګڼې په « امروز»نه خپریدونکې  کوچې له ماس مقاله په زړه پورې ده،
 مخونو کې خپره شوې ده.۲۶او  ۲۵
 

 شه سپونه راتیر له لیونو
 به زه دروخیژمه چړو په خونړو

 
دې له پاره هم په  د ،سره غږیدل له هغو انځورول او راوړل، نومونو د څارویو کې د په لنډیو

داسې هم  رول لري. انسانانو په ژوند کې ځانګړی ځای اوکلیوالي  زړه پورې دي چې څاروي د
، دې مثال ته پام وکړئ شي او کله یې بیا نازوي. بزګر کله خپل څاروي ته په قهر شوي چې یو

 سره ورته وایي: قهر په ډیر بزګر نو نه کړي، کولبه سمه و چاق شي، غوایی ډیر کله چې یو
 

 کوناټوره خوښ مې نه شوې
 دې بدلومه ډنګر سبا دې بیایم په

 
مسته چټه  نو هلک له وسه هیڅ نه وي پوره، د یا هم کله چې دوه مینان سره یوازې شي او او

 پیغله یې له یوه ټنبل څاروي سره داسې پرتله کوي:
 

 سپینه سینه درته پرته یم
 سخوندره خوب دې زنګوینه منډیر د
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 سازیانو ټولو مشرقي او لوګري، کندهاري، د دی او شعري ژانر کې ګډ پښتني سیمو لنډۍ په ټولو

 یوه غوره برخه جوړوي چې پرته له لنډیو د محلي سندرو شانتې زمزمه کیږي او کې یو په خولو
 یادې سندرې نابشپړه ښکاري.

 
داسې  دوی په ژبه ویل کیږي او د له خوا، خلکو کې یوه ځانګړنه دا ده چې د په ښکالوو لنډیو د

سپینې یا بې پردې  زړه خبرې، د خلکو د ګۍ کې دی. جذابیت یې په سادهدی چې  عام فهمه ژانر
 چې په زړه منګولې لګوي.الیق وایي: په قالب کې سره نغښتل کیږي، تورو داسې ښکلو د خبرې؛

 
 لکه: ادب قراردادي اصطالحات، د خواصو د ژبه کاروي او عوامو لنډۍ د»
 

 قالبونو پردیو د سولیدلي توکي نه کاروي او داسې نور خرابات او شیخ، محتسب، ناصح، زاهد،
له پاره په  سپړلو د الفاظو مخاطب د نه لړي او تکلف په زهرو معنا د عاریت کول نه خوښوي.

کلي کیږدۍ له رښتیاني  د ګودرغاړې ته بیایي او بلکې الس نیولی یې د پسې نه ځغلوي، قاموسونو
کې  شپو پوښل شویو ستورو او ټکنده غرمو ماښامونو، په سحرونو، طبیعت سره یې آشنا کوي.

غوټه ورته  پلټنو او غوښتنو پلټونکي انسان د لیوال او زمان پراخه لمن کې د د یې ډوبوي،
 لیوالتیا او مینې، د ژوند په بې تکراره واټ کې، د سره یې آشنا کوي او ماتو او له مینو پرانیزي،

 «بیلتون سندره ورته بولي.
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 شخص. نه د اولس مال دی، منل شوی اصل دی چې لنډۍ د عام او کې دا یو فولکلور په پښتو
په نامه  لنډیو خپلو یې د یا ځانته څوک دا حق ورنه کړي چې لنډۍ په خپل نامه ونوموي او باید

 ته صدمه رسولې وي. به یې اصیل فولکلور نو که څوک دا کار وکړي، چاپ کړي.
 

هجري شمسي کال  ۱۳۸۶علومواکادیمۍ په نشراتي ارګان کابل مجلې د ښاغلی الیق دافغانستان د
دا  سرلیک الندې په زړه پورې بحث کړی دی او تر« مسخ کوونکي لنډیو د»ګڼه کې، ۲ -۱په 

ته به  اصیل فولکلور نو که لنډۍ څوک په ځان پورې منسوبې کړي، کړي دي چې، یې په نښه
چا دا کارکړی  کې چا او تاریخ په اوږدو یې هم ښوولي دي چې د دا تاوان رسولی وي او یې ډیر

 خپل بحث په ترڅ کې داسې وایي: دی د دی.
 
له  مسخ کولو او کولو غال فورم د او فکر د هغو د او ثبتولو د ولسي لنډیو هغه کسان چې د …»

 په مسخ کوونکو فولکلورونو او اسطورو د دیوانونه خپروي، مجموعې او ځانګړیو خپلو الرې د
 مقبولیت پیدا کړی دی او کې چې لنډیو کلونو په وروستیو کې شمیرل کیږي. ادبي جعلکارانو او
هم رامنځ ته شوې ده چې  له دې سره غبرګ دا ستونزه پاملرنه یې ځانته را اړولې ده، نړیوالو د

پښتني فرهنګ ودې  ال د ځینې خو ته هڅیدلي دي. چاپولو او هستونو ځاني لنډیو ځینې ښاغلي د
سره  لنډیو شویو راټولو خدمت په نیت داسې هم کوي چې خپلې لیکلې لنډۍ له ولس څخه د ته د

 «…خپروي یې  بې تفکیکه چاپ ته رسوي او په مخلوط توګه او
 

 کسانو هغو او« تاریخ مسخ کول دي د کول او په رډه رڼا ورځ غال»الیق له نظره  د دغه کار
 هغه کسان دا دي: ښودلي دي. په یو یو الیق په خپله لیکنه کې، کړی دی، چې دا کار

 
 لنډیو لیکلو محمد ادریس صاحبزاده د د اکادیمۍ، پوهنتون پښتو پیښور م کال کې د۱۹۷۷ــ په ۱

 نامه الندې خپره کړه. تر« شعور رود د ټپې او»مجموعه د 
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په خپل شخصي  او لوستلې مې هم و )آصف بهاند( په کابل کې لیدلې و، دا جونګ ما لنډیو د
په یاد مې نه دي چې څومره لنډۍ په کې خوندي شوې وې او اوس  خو کتابتون کې مې درلود،

 سترګوشوی. په تاریکه کې کله نه دی تر« قحط الکتاب»مې په اروپا کې د 
 
چې  نومیږي،« عوامي ټپې»بله دې ته ورته مجموعه  لنډیو د لیکنې په استناد، الیق د ــ د۲

  خپره کړې ده. ښاغلي سید اکبرصابر
  
م ۱۹۹۷ټولګه ده په  سیدا ګل غریبیار د کې معرفي شوې ده، بله ټولګه چې په دې لړ لنډیو ــ د۳

دي او ختیځ کلتوري   لنډۍ په کې چاپ شوي ۳۷۱۵ټولې  کال کې په امریکا کې ټوله شوې،
 کې خپره کړې ده. ټولنې په پیښور

 
 اصالت او د لنډیو بلکې د ادب ته خدمت نه، دغه هڅه الیق پښتو قلموالو پورتنیویادو دوو دغو د

 ته زیان بللی دی. علمي اعتبار
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 جونګ، یو متلونو او لنډیو پښتو د (Jens Enevoldsen) ــ ډانمارکي محقق ینس اِنه فولدسین۴

په دغې  کړ. سرلیک الندې خپور تر« سپوږمیه کړنګ وهه راخیژه»د  له انګلیسي ژباړې سره،
وفهرست  ی نومونو په پای کې د انځورونه او شپږ سل متلونه، سل لنډۍ، ټولګې کې یوه مقدمه،

 راوړل شوی دی.
 

نومې ژر فوتوکاپي کړه او اوس  لومړي ځل له پاره ولیدله، دغه ټولګه مې چې په ډنمارک کې د
م کال او دویم ځل ۱۹۶۹لومړی ځل په  دغه ټولګه دوه ځلې چاپ شوې ده. مې په واک کې ده.

 م کال. ۲۰۰۰په 
 
 (م کال ۲۰۰۰ور،ښپی سپوږمیه کړنګ وهه راخیژه، ینس اِنه فولدسن،)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://spinta.de/PDF/maqalat/PPLoo1.pdf


  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
19لنډۍ، د ثبتولو ستونزه

 
 
 
 
 
 
 
 

 د لنډیو د ثبتولو او خوندي کولو مسأله
 
 

ولس له آزمینې وروسته  )لنډۍ دې د هغه څه چې الیق خپله مقاله )کابل مجله( کې طرح کړي دي
څه په خپل حالت  هر او خپل ځای ودریږو که پر هغه په باب څیړونکي څه وایي، د ثبت شي(

 ثبت مسآله څنګه کیږي؟ د لنډیو نویو بیا د چې لنډۍ مسخ نه شي، پریږدو
ولسي نقد له میچنې راوزي چې ډله ایزې السوهنې  الیق نظر داسې دی چې لنډۍ لومړی باید د د

 بیا نو ولسي سندرې ورته ویالی شو. له خوا ثبت شي؛ خلکو عامو د سمونې په کې وشي، او
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خوزه خپله په دې نظر  زه نه پوهیږم، څیړونکي څه وایي، نور تهالیق له دې طرحې  دا چې د
 کور، بدلونونه راغلي دي. کې ژور اړیکو ټولنیزو پخوانیو هغو یم چې اوس ژوند بدل شوی،

که  بلې بدلیږي پسې. بدل شوي دي او ورځ تر… ارتباطات او ژوند وسایل، د طرز تفکر، کلی،
 څنګه به وي؟  ثبت څرنګوالی یا لیکل هم بدل شي، د نورو فولکلوري ژانرونو لنډیو او د
 

 خلکو مال دی. ټولو بلکې د یوه ټاکلي شخص مال نه، زه هم د دې نظرټینګ پلوي یم چې لنډۍ د
لنډیو کومه  حق نه لري چې خپل نوم په لنډۍ پسې ولیکي یا د هم جوړه کړي، که یې څوک خپله

 لنډیو هغو د نو که یې ثبتول همداسې پریښودل شي، خو خپره کړي؛ ټولګه په خپل نامه چاپ او
 سرنوشت به څنګه شي چې نه دي ثبت شوې؟

 
کې حاالت هماغسې چې په هیواد  فرضآ وبه یې ګڼو خو په هیواد کې دننه هم حاالت بدل شوي،

حتی په  لکونو باندې په زرګونو، له هیواد نه د داسې نه ده. له هیواده بهر خو ځای پاتې دي، پر
په منځ  دغو خورو ورو افغانانو د ګوټ کې خواره واره دي، ــ نړۍ په ګوټ افغانان د میلیونونو

رامنځ ته کوونکي  ویونکي او لنډیو د پښتانه او خو نه هغه طرز تفکر، کې نه هغه اړیکې شته او
څرنګوالی په کې منعکسوي  غمونو خوښیو او د هغو د نوي چاپیلایر او د لنډۍ تخلیقوي او شته،

 … او
 

سپین ږیرو  ځوانانو او داسې لنډۍ له پیغلو، کې په لسګونو رسمي محافلو ما خپله په شخصي او
 لنډیو هغه ثبت شوې او د دي او نا ثبت شوې بریښیدلې ته بیخي نوې او نه اوریدلي دي چې ما

 دغو لنډیو څرک هم په کې نه لګیږي؛ د د چاپ شوې ټولګې چې زما له نظره تیرې شوې دي،
خوندي شي او که ثبت نه شي  همدې اړتیا له مخې اړینه ده چې دا نوې تخلیق شوې لنډۍ ثبت او

 له دې سره به څه ډول چلند کیږي؟
 

http://spinta.de/PDF/maqalat/PPLoo1.pdf
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نابودۍ له غمیزې سره  یسۍ له مخې به دغه په زرګونو نوې لنډۍ دپال نه ثبت د نویو لنډیو د آیا د
 مخ نه شي؟

 
که دې پالیسۍ ته پریښودل شي چې لنډۍ دې وروسته له تخلیق نه باید له ولسي آزمون نه  او 

ولس له خوا ومنل شوه بیا به یې کوم فولکولوریست ثبت  چې د چاڼ دې شي، بریالۍ راووزي،
 کړي.

 
 کې د باندې، حتی په ګاونډیو هیوادونو امنځ ته کیږي چې له افغانستان نه ددلته دا پوښتنه ر

نغري نه  او کلي کور له وطن، افغان مهاجر څومره چې یو افغانستان په څیر روابط نه شته او
 د او څه په بل ډول عیاریږي؛ هر وقوانین سره بدلیږي، په هم هغه اندازه روابط ا لرې کیږي،

لندیو  همداسې د نو یوانسان په ذهن کې بل ډول مسایل رامنځ ته کوي؛ انعکاسات د بدلونونو دغو
اروپا په دې پرمخ تللې ټولنه کې کیدای شي  د تخلیق پروسه کې هم بدلونونه رامنځ ته کیږي او د
پروسې  چاڼ د لنډیو د نوې تکنالوژۍ له بدلون سره ژوند داسې په ګړندي بدلون کې وي چې د د

که لنډۍ له رامنځ ته کیدو سره سم ثبت شي ښه به  نو آل څوک وخت هم ونه لري،له پاره اص
 وي.

 
چې ځینې  هغسې ټولنه نه وي، هغسې ولس او افغانستان په څیر باندې د کیدای شي له هیواد نه د

مهاجرت په  د آزمیښت له پاره ږدي. چاڼ او نظر خاوندان لنډۍ وروسته له تخلیق نه په کې د د
 کلتور نه هم داسې څوک چې دوی ته پاکه سوچه ژبه او کې هغسې وطني ولس نه شته اوچاپیلایر 

چاڼ شي او وروسته له هغه دې  په چوکاټ کې دې لنډۍ تخلیق او هغه کلتور وښیي چې د ور
 ثبت شي.

 
یا په کومه ویبپاڼه  یا له ځان سره، ثبتوي دې. ډول لنډۍ چې چا اوریده، زه خو داسې وایم چې هر

 په دې ډول دې د ایمیل له الرې دې له چا سره شریکه کړي او یا هم د یا په فیسبوک کې او کې،
مسآله بیا په  نه منل کیدو منل کیدو او ټولنې له خوا یې د خلکو او د کمپیوتر جال ته وسپاري.

یا له  سره منل کیږي او وخت په تیریدو څومره یې د رښتیا هم وخت ته اړتیا لري چې کومې او
 قلم نه لویږي. او خولو

 
 داسې به وي: همدا اوس یې که قیاس کړو او اوسنی ژوندی نسل په دروو برخو وویشو،

 
خدای مه کړه که دوی ته  یا اویاوو جګ دی، ــ له سني پلوه هغه نسل چې عمر یې له شپیتو

ضایع تخلیق کړې نا ثبت شوې لنډۍ  سره به شته زده کړې او له هغو اجل دروازه وروټکوي،
 نه شي؟

 
لنډۍ  کلتورسره بلد دی، څه له ژبې او اوسه یو شپیتو په منځ کې ځوان نسل چې تر او شلو ــ د

آزمیښت  زمان تر میچنې الندې د که دا هم د حافظې ته سپارالی شي، تخلیقوالی او زده کوالی،
وا همدا ځوان له بلې خ ضایع کیدو خطر شته. بیا یې هم د ثبت نه شي، له پاره پریښودل شي او

دوی نوې تخلیق شوې  که د او بدلوي، ا  سره ځان مجبور وخت له نویو بدلونونو ينو نسل د
 څنګه به شي؟ نو لنډۍ هم ثبت نه شي،

 
سترګو  مهاجرت په چاپیلایر کې دا دی زموږ تر ــ له دې نه وروسته راتلونکی نسل دلته د

 له دوی نه د لیکل. مورنۍ ژبې ویل اود له هغې ډلې نه  څه له السه ورکوي، وړاندې خپل هر
 یادولو تمه هم بیا نه شو کوالی. یوې لنډۍ د چې د ،تخلیق څه د لنډیو
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که یې بدل نه کړي په دې  سره ځان ګړندی بدلوي او بدلونو نویو نوي نسل له نوې تکنالوژۍ او 
 تمه چې له مشرانودې  له دوی نه د سره مخامخ کیږي. ستونزو پردۍ ټولنه کې له نورو نوې او

همدغو  د څه له تصورنه لرې ښکاري. یو آزموینې له پاره وساتي، دې د بیا نه لنډی یادې کړي او
چې یوه برخه یې همدا لنډۍ  موږ پورې رارسیدالی دی، دالیلو له مخې که تیر میراث چې تر

فرهنګ  د ږسره مخامخ کیږي چې په ټول کې زمو بربادۍ له خطر د خوندي نه شي، ثبت او دي،
 یوې برخې پوپنا کیدل یې ګڼالی شو. تاریخ د او
 

متخصصینو په  ساحې د د فولکلور د هیواد مل، ځایه وایي رفیع او الیق په خپله مقاله کې ځو
هیوادمل بیا استدالل کوي  رفیع او خو مخه ونیسي، جوړونکو لنډیو نویو توګه باید په جدي ډول د

 ته دستورنه شو ورکوالی. چا موږ څوک خپله باید پام وکړي، چې هر
 
 «مخ۱۷ګڼې، ۲-۱ کال،۱۳۸۶ اکاډیمۍ خپرونه، علومو افغانستان د د کابل )مجله(،»

 
 په څنګ کې الیق په سختګیرانه ډول وایي: دې نظر هیوادمل د رفیع او د
 
ده اغیزمنه الره دا  توثیق ګټوره او ساتنې او ژغورنې، د لنډیو څخه د مسخ کوونکو او له غلو»

نړیواله  خوندي کولو د فولکلورونو له پاره د زیرمه کولو فهرست او راټولولو، هغوی د چې د
 نا چاپ شوې لنډۍ له نوي سره د هغې په موجب ټولې چاپ شوې او د طریقه وکارول شي او

 «زیرمه شي. ترتیب او همدې طریقې مطابق راټولې،
  
 «مخ۶ګڼې، ۸- ۷کال،۱۳۸۶ خپرونه،علومواکاډیمۍ  افغانستان د د کابل)مجله(،»

 
پرک بحراني فرهنګي سیاسي حالت کې  په دغه اوسني تیت او خو دا په ریښتیا یوعلمي نظردی،

 چاپ شوو د تطبیق کړو. څنګه کیدای شي دا علمي نظر په تیره پښتانه یې لري، چې افغانان،
ثبت مساله به څنګه  د لنډیو نویو د خو ځان ومني، څوک پر زحمت خوبه یو فهرست کولو د لنډیو

 د او تخلیقونکي یې هستوي، ته نه دریږي، موږ لنډۍ خو که همداسې پریښودل شي، او کیږي؟
پناه باد یې له  ورکیږي او د تښتي، له اذهانو خلکو په صورت کې لنډۍ خپله د نه خوندي کولو
 طریقه چې وي،په هره  چیرې چې دي، څوک هر چې هر ښه خبره خو دا ده، ځانه سره وړي؛

کره  له نابودۍ څخه وژغورل شي. څو خوندي یې کړي، باید ثبت او ډول لنډۍ چې اوري، هر
 به یې وروسته بیا څیړنکي معلوموي.… چاپیلایر او هستولو د هستونکي حالت، د چاڼول، کول،

 کیږي،څنګه چې تلفظ  کې شته او خلکو البته دا ډیره اړینه ده چې لنډۍ څنګه چې په ټولنه او
 د راوي او ځای او وخت یې مالوم وي او لیکلو ثبت او د خوندي شي، هماغسې باید ثبت او

 چاپ شویو او شویو راټولو پرته د له دې مالوماتو ثبتونکي په باره کې ډاډمن مالومات راټول شي.
 کې ډاډمن نه وي. په علمي څیړنو اعتبار لنډیو

 
 ام مخ( ۹، م کال ۲۰۰۰ور،ښپی راخیژه،سپوږمیه کړنګ وهه  ینس اِنه فولدسن،)

  
په  ثبتولو تعریف محتوا او تاریخ، د لنډیو زه دلته نه غواړم په دې پسې خبره اوږده کړم چې چا د

 لږو د په باب شوی دی، لنډیو اوسه پورې د چې تر کوم کار چا ناسمه. باب سمه خبره کړې او
 ښاغلي الیق څیړنې. په باب د لنډیو په تیره د ،علمي ارزښت هم لري څنګه ډیر تر تیروتنو

 کوم چې: سره ټینګار ،سره خبرو دې ټولو د خو
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 دې لنډۍ په هر شته والي په خاطر خطرد د له منځه تلو لنډۍ د په اوسني کړکیچن حالت کې د
 پرته دې ثبت شي. میچنې له تیریدو آزموینې د ټولنې د او خلکو د وخت کې چې وي، هر ځای او

 ته. ځانګړنو ښکالیزو منځپانګې او مهم والي، لنډیو قوت، خپله د کیسه به یې پریږدو آزمویلو د
 

 وره چې مونځ کړيگ پورې لیال
 ږدینه خاورو اوربل پر قبول یې مه کړې تور

 
 کـــابــل بیا راکـټ را اوري پــر

 آســمایــي لـــــه ډډو وخـــتــل دودونــــــه د
 

 اوس فیسبــوک دیپــخـوا ګــودر و 
 نرم بادونه ګودر فیسبوک کې نه شته د
 

 وطــنه تــــه بــــه چـــې جــوړیــــږې
 خاورو درمندونه ما به کوټې وي د پـر
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 د لنډیو چاپ شوې ټولگې
 
 

په له مخې چې زموږ  الس لرلو موادو اوسنیو د نه چې لنډۍ را اخیستل کیږي، مآخذونو له کومو
علمي  ځینې یې دچاپ شوې دي، چې  هغه مجموعې دي چې په سم یا نا سم ډول، واک کې دي،

 ځینې یې بیا په مستقل ډول خپرې شوې دي. له خوا او نو ــ رسمي مراکزو
 
 دي: هغه دا یا اوریدلې دي، نن پورې ما لیدلي او لنډیو هغه مجموعې چې تر د
 

 ــ پښتني سندرې:۱
 

محمد دین ژواک په اهتمام خپره  د ،کال لمریز ۱۳۳۴په  ټولنې له خوا، پښتو دلنډیو دا ټولګه  د 
 په واک کې نه لرم.اوس یې  خو لوستلې ده، مجموعه ما په کابل کې لیدلې اوا د شوې ده.

 

 :ــ پښتولنډۍ۲
 

 (ل کال. ۱۳۸۷:دویم چاپ ل، ۱۳۳۷لومړی چاپ: عبدالروف بینوا په زیار، استاد د)
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انګلیسي ژباړه هم  دري او لنډیو سره د )نقاشي( لومړی چاپ له رنګه انځورونودې مجموعې  د
 د ژباړه هم ورزیاته شوې ده. انګلیسي ژباړې سره اردو په دویم چاپ کې له دري او درلوده.

په واک کې ( ۱۳۸۷اوس یې دویم چاپ ) لوستلې وه او دا ټولګه ما په کابل کې لیدلې او لنډیو
 لرم.

 
  (کال۱۳۸۷، دانش خپرندویه ټولنه استادعبدالروف بینوا په زیار، د لنډۍ، پښتو)

 
 :ــ پښتولنډۍ۳
 

 
 
فولکلور دیپارتمنت ګډه پروژه ده  شفاهي ادب او علومواکادیمۍ د افغانستان د دا ټولګه د لنډیو د

 د ل کال چاپ شوې ده.۱۳۶۴له خوا په  مرکز ادبیاتو او ژبو علومواکاډیمۍ د افغانستان د د او
اوسه  په باب څیړنه سره رانغاړي چې تر لنډیو د ډیرې لنډۍ او ټولګو هغو ټولو دا ټولګه تر لنډیو

کې خوندي شوي  نوي مخونو سوه څلور په دې ټولګه ګې راټولې شوې لنډۍ څلور ما لیدلي دي.
 په واک کې لرم.زه اوس یې  څیړنې هم راغلي دي. رسره ګټورې مقدمې اوو دي او

 
 (کال ۱۳۶۳، پښتوټولنه اکاډیمي، علومو افغانستان د د پښتولنډۍ،)
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25لنډۍ، د ثبتولو ستونزه

 
 ک:ــ روهي سندرې،لومړی ټو۴
 

 یونیورستي د پیښور د م کال تدوین او۱۹۸۴په   سلما شاهین په همتلنډلو دا ټولگه د  د
 پښتواکادیمۍ له لوري خپره شوې ده.

 

 :ــ روهي سندرې،دویم ټوک ۵
 

 یونیورستي د پیښور د م کال تدوین او۱۹۹۴په    همتسلما شاهین په  دلنډلو دا ټولگه هم  د
 پښتواکادیمۍ له لوري خپره شوې ده.

  
  (مخ۶ګڼې، ۸-۷ کال،۱۳۸۶علومواکاډیمۍ خپرونه، دافغانستان د کابل)مجله(،)
 

 نه یې په اختیارکې لرم. نه مې لوستلي او وروستۍ مجموعې مې نه لیدلي، ېدو دا
 

 :کې ټوکونو په دریو ــ ګل ټپې، ۶
 

اکادیمۍ له لوري خپرې شوې  کوټې د د ګل محمد نومي راټولې کړې دي اولنډلو دا ټولگې  د
 .دي

 

 مخونه( ۳ــ  ۱ګڼې، ۸-۷ کال،۱۳۸۶علومواکاډیمۍ خپرونه، دافغانستان د کابل)مجله(،)
 

 : ــ سپوږمیه کړنګ وهه راخیژه۷
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26لنډۍ، د ثبتولو ستونزه

جونګ،له  یو متلونو او لنډیو پښتو ( دJens Enevoldsen) ډانمارکي محقق ینس اِنه فولدسین
انځورونه  شپږ سل متلونه، سل لنډۍ، په دغې ټولګې کې یوه مقدمه، انګلیسي ژباړې سره خپورکړ.

ټولګه مې په بل ځای کې له نظره نه وه  دا فهرست راوړل شوی دی. یو نومونو په پای کې د او
 نو لومړي ځل له پاره ولیدله، کال په اوږدوکې په ډنمارک کې د۲۰۱۲کله مې چې د تیره شوې،

لومړی ځل  دغه ټولګه دوه ځلې چاپ شوې ده. مې ژر فوتوکاپي کړه او اوس مې په واک کې ده.
 دواړه ځلې په پیښورکې چاپ شوې ده. م کال. ۲۰۰۰م کال او دویم ځل په ۱۹۶۹په 
 
 .(م کال ۲۰۰۰ور،ښپی سپوږمیه کړنګ وهه راخیژه، ینس اِنه فولدسن،)

 
 
 ټولونکی محمدا جان غلجی: ټپې( ناکراره کلونو نننۍ لنډۍ )دــ  ۸
 
 

 
 
دې ټولګې په  د چاپ شوې ده. ښاغلي محمداجان غلجي په زیار ټوله شوې او دا ټولګه د لنډیو د

  :چې دي په باب ویلي مآخذونو دې ټولګې د سریزه کې ښاغلی غلجي د
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27لنډۍ، د ثبتولو ستونزه

 مجموعو)پښتولنډۍ د لنډیو دوو لویو ده په ډیرې امانتدارئ سره خپلې راټولې کړې لنډۍ د
دویم ټوک( سره  لومړی، )ټپې( روهي سندرې او کال چاپ، ۱۳۶۴افغانستان دعلومواکاډیمۍ د

)ننۍ لنډۍ( کې یې یوازې هغه لنډۍ خوندي کړي دي  په خپله ټولګه چاڼ وروسته، له مقایسې او
 کې نه دي راغلي. چې په یادوو ټولګو

 
 (مقدمې ز مخ د م کال،۲۰۰۲ټپې(، ناکراره کلونو )د نننۍ لنډۍ )ټولونکی(، غلجی محمداجان)

 
 له ما نه پا تې شوې وطنه

 که چنارونه دې لونګ شي څه بې کړمه
 

 کمپه اور واخلې هریپور د
 نه مې سیوری ولیدنه نه درکې ونه،

 
 ټولګه(، جهادي لنډیو )د روغ توپانونه ــ ویښې جذبې،۹
  

 :ټولونکی:عوض الدین صدیقي لومړی ټوک،
 

 
 
 (۱۳۷۰ټوک، ۱جهادي لنډیوټولګه( )د روغ توپانونه ویښې جذبې صدیقي عوض الدین،)
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28لنډۍ، د ثبتولو ستونزه

 کابل د د او ؟برحق توبد  جهاد السوهنې په ډول د کې د یولنډپه یوه تیلیغاتي ټولګه ده چې  دا
الدین صدیقي له خوا عوض د ټولګه  دا لنډیو د ضد لنډۍ اړول شوي دي. پر روسانو حکومت او

اوس یې زه یوه کاپي په اختیارکې  کال په حمل میاشت کې خپره شوې او۱۳۷۰د  راټوله شوې ده،
 ۹۱۴الفبا په ترتیب تقریبآ  بیا لنډۍ د راټولونکي په قلم یوه سریزه راغلې او په پیل کې د لرم.

یره سلنه له مینې نه پل لنډیو محتوی ډ لنډیو په دې جونګ کې د د لنډۍ په کې راټولې شوې دي.
 د حماسي مضمون منفي اړخ ته عمدآ زور ورکړ شوی او کې د په دې لنډیو وړاندې ایښی دی.

 وینې تویولو، دښمنۍ، بد رد ته زور ورکړل شوی دی او او لګولو تور غچ اخیستنې، دښمنیو،
راوړل شوی هم  نومښود دې ټولګې په پای کې یو د ته لمن وهل شوې ده. تضادونو وراني او

 دی.
 

رنګ  وطني رنګ ونه لري، خامخا به ډیر باندې تخلیقوي، کومې لنډۍ چې افغانان له هیواد نه د
نوې  پردي چاپیلایر نوې نومونې، د ځانته په مثبت یا منفي لوري تغییرورکوي. بدلوي او

په کې نوي مسایل  خامخا ځان په کې څرګندوي او… نوي فکرونه او نوي ترکیبونه، تکنالوژي،
 په دې اساس ویالی شو: نو راځي؛

 
 یا ډیره سلنه د لږ کې تخلیقیږي، محیطونو په نورو، بهرنه کومې لنډۍ چې له وطني چاپیلایر 

 د وطن کې میشت دي، همدا پښتانه چې په هر او به په کې ښکاري اثر رنګ او ځایونو هماغو
 په څیرپه لنډیو یا غوټیو تڼاکو زړه د د ویونکو د لنډیو مثبت اثرات به د منفي او ځایونو هماغو

  انځوریږي به. کې سر اوچتوي او
 

 یوازې یومثال:
 

 سپین دی کوچو زما اللی تر
 به شینه دی تور له پیرنګي سره نوکر

 
آه  کې یو ځایونو په بیالبیلو زوریدلي زړه له نغري نه، کوم مجبور که د یوه پخوانۍ لنډۍ ده، دا

 داسې به وي: نو کړای شي، ځای حالت په کې انځور هماغه وطن او د راجګ شي او یا غږ
 

 کوچو سپین دی زما اللی تر
 

 به شینه دی تور له ډنمارکي سره نوکر                       
 به شینه دی تور له جرمني سره نوکر                       
 به شینه دی تور امریکایي سره نوکر                       
 به شینه دی تور له عربي سره نوکر                       
 به شینه دی تور پاکستاني سره نوکر                      

 …او
 

 لنډیو یا د په باب څومره څیړنیزې مقالې خپرې شوې، لنډیو افغانستان په میډیا کې د دا چې د
له پاره زه ځکه څه نه شم ویالی چې اوس  د په باب کتابونه خپاره شوي دي، لنډیو یا د جونګونه،

 د خامخا مې معرفي کړي دي. هغه څه چې ما لیدلي دي، ډیرو لږو موادو ته السرسی لرم او
 به خامخا شوی وي. اوس له پاره دومره ویالی شم چې کار
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29لنډۍ، د ثبتولو ستونزه

 
 

 :لنډیو یوه ټولګه او په دوو کتابونو کې پر لنډیو بحث دــ ۱۰
 

 امانتي اسناد خو راکړئ
 به کرار کړي زموږ وطن کې دا جنګونهخدای 

 
 تِک تنها ورته والړ یم

 راباندې اوري دې د ټول جهان غمونه
 
 کلی نه شته دلته ګودر او

 لیال آیپد په الس کې وړي نخرې کوینه
 

  
څنګه چې ژوند نه زړیږي، دغسې پر لنډیو باندې بحث، خبرې کول او څیړنه هم نه زړیږي. دا 

د لنډیو د مقالو په شپږمه برخه کې پر دریو کتابونو لنډ بحث کوم چې یو دی د همدې اصل پر بنا 
کتاب یې د لنډیو ټولګه ده او دوه نور کتابونه داسې دي چې اصل موضوع یې بل څه ده، خو په 

 )ضمني( بحث کړی دی.  لنډیو باندې یې هم څنګځنی
 هغه درې کتابونه دا دي:

 هللا صادق ټولونه، صادقد لنډیو ټولګه(،  )د مینې ټپې ــ د
 د اسماعیل یوه اثر، پښتو شعر هندسي جوړښت، ــ د

 ــ ادبي هڅې، د پښتون آقا شیرزاد اثر،
 

 ــ د مینې ټپې)د لنډیو ټولګه(:۱۱
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30لنډۍ، د ثبتولو ستونزه

 
شمیره ورکړه چې په تیرو مقالو کې د لنډیو ټولګې او د لنډیو په باب چې « ۱۰»دې ته مې ځکه 

 کړې وې. معرفي نور کتابونه او د لنډیو ټولګې مې(  ۹بحثونه په کې شوي وو، نه ) 
 
نومې ټولګه د ښاغلي صادق هللا صادق له خوا را ټوله شوې، چې د ګودر خپرندویې « د مینې ټپې»

ل کال کې خپره شوې ده. د ټولګې په پیل کې د خپرندویې ټولنې په راغلي  ۱۳۸۷ټولنې له خوا په 
کې داسې ښودل شوې ده چې په دې ټولګه کې راغلې لنډۍ مینې مجلې ته د بیال بیلو « یادښت»

اشخاصو له خوا، هغه رالیږل شوې لنډۍ دي چې د مینې مجلې په لومړیو شلو ګڼو کې چاپ شوې 
د مینې »خوا د مجلې له شلو یادو ګڼو نه را ټولې شوي دي او اوس  ښاغلي صادق له بیا د دي او

 په نامه ټولګه کې په کتابي بڼه د مینه والو خدمت ته وړاندې کیږي.« ټپې
 

ښه خبره خو دا ده چې دا لنډۍ د اشخاصو د ملکیت په ډول نه دي ثبت شوي، بلکې د افرادو 
خپرندویې ټولنې په لنډ  دي. دې موضوع ته دنومونه یې د رالیږونکي په بڼه ورسره ثبت کړي 

 کې داسې اشاره شوې ده:« یادښت»
 
ګودر خپرندویې ټولنې د ټپو د رالیږونکو نومونه د مینې په څیر په کتاب کې هم له ټپو سره یو »

 «…ځای خپروي چې دوی هم خوشاله شي 
  
لومړی  ل کال، یادښت،۱۳۸۷ خپرندویه ټولنه،)د لنډیو ټولګه(، ګودر  مینې ټپې )ټولونکی(، د صادق هللا صادق،)

 (مخ.

 
د نورو ټوکونو د چاپ او « مینې ټپې د»کتاب ته یې ځکه د لومړي ټوک نوم ورکړی دی چې 

خپریدو وعده یې سپارلې ده. هیله ده چې د دوی په زیار د دې سلسلې نور ټوکونه هم را ټول او 
یو شمیر نوې لنډۍ هم چاپ او له ورکیدو  چاپ شي، ګوندې د زړو او تکراري لنډیو په ډله کې

 وژغورل شي.
 

ټولګه له تخنیکي او طباعتي پلوه یو شمیر تیروتنې او داسې ستونزې « مینې ټپې د»له بده مرغه 
لري چې لوستونکي له ستړیا سره مخامخ کوي. د لنډیو نا سم ترتیب او نا سم چاپ لوستونکي 

لنډۍ دوه نیم  لوستلو نه مخ اړوي او تیریږي ورنه. د کله یې له ،داسې له ستومانه کوي چې کله
بیتونه باید په منځ کې له لږ واټن سره داسې ولیکل شي چې متن سره ګډ نه شي او یا دواړه نیم 

 بیتیان الندې باندې ولیکل شي.
 

په اغلب ګومان په دې ټولګه کې متن سم لیکل شوی دی، خو د چاپ په وخت کې چې کوم قالب 
وي دی، په قالب کې د متن د نه ځایدو له امله په ډیرو ځایونو کې ډیری لنډۍ ګډې ته اچول ش

 کتاب له لوستلو نه تیریږي. د  وډې چاپ شوي دي، لوستونکي ستړي کوي، آن تر دې چې
 

 په دې ډول د کتاب ټولونکو او چاپوونکو خپله خواري او زحمت ته یو څه تاوان رسولی دی،
د   ،کې خپرندویې ټولنې او اړوند مسوولین دې نیمګړتیاوو ته په پام سرههیله ده چې په راتلونکو 

 متن د دوو مخونو عکس دی، خپله یې ولولئ: کتاب د ورته تیروتنو مخنیوی وکړي. دغه الندې د
 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_landy_aow_de_landy_you_3.pdf
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31لنډۍ، د ثبتولو ستونزه

 
 له ټولګې نه څو لنډۍ:« مینې ټپې د»دا هم د 

 
 شونډې مې وچې رنګ مې تور دی

 سوځوینهزړه کې مې اور دی ټول وجود مې 
 

 جانانه خیر دی که خزان یم
 بهار ښکلي ګلونه تا ته به راوړم د

 
 زما د اوښکو سور بارانه

 د زړه د وینو رنګ لرې رسوا دې کړمه
 
 

 شعر هندسي جوړښت: پښتو ــ د۱۲
 

هر اړخیزې  یون په آثارو کې هغه علمي اثر دی چې ده د پښتو شعر داسماعل ښاغلي  دا د
ال پراختیا سره د  هبیا یې د موضوع د مهموالي په خاطر پ تدریساوه،پیژندنې په برخه کې 

خپل تدریس په  وروسته یې په پوهنتون کې د لویدو له پاره ثبت کړ، پوهنیارۍ علمي رتبې ته د
استاد او زده کوونکو په منځ کې د تجربو او علمي ذخیرې د تبادلې په ترڅ کې نور  جریان کې د

چې بیا د ډیرې اړتیا له مخې د مرستندوی درسي کتاب په  اضافه کړل،علمي مسایل هم ورباندې 
کال پورې شپږ ځلې ۱۳۸۷اړتیا او غوښتنې له مخې تر  د خلکو د بڼه استفاده ورنه شوې ده او

 چاپ شوی دی.

http://www.taand.com/wp-content/uploads/2014/07/1291.jpg
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عربي ژبو کې رایج شعري  په کتاب کې د پښتو شعر شکلي سکښت تشریح شوی او په پښتو او
 تشریح شوي دي. ډولونه په عالمانه ډول

 
د  ریح په لړ کې پرلنډۍ هم بحث شوی دی.شژبې د ولسي شاعرۍ د بیالبیلو ډولونو د ت د پښتو

شعر هندسي جوړښت کوم متن چې زما په اختیار کې دی، په افغان ننګ ویبپاڼه کې آنالین  پښتو
ه او له مانا خو عالمان مخونو کې پر لنډۍ باندې ډیر لنډ، ۱۳۵،۱۳۶،۱۳۷متن دی. د دې متن په 

 ډک بحث شوی دی.
 

 :لیکيیون د لندۍ په باب د خپل لنډ بحث په ترڅ کې 
 

له ږد لېد ځواک او مانا د خو رم دى، وـفي عرـوچنى شـو كـلټور ـې تـكۍ اعرـشښتو په پډۍ »لن
دى. د نه ى شول ليدرى كې یې ساۍ له شاعرایوړې په نـبلكۍ، شاعرښتو په پازې نه یوه پلو
ر ند مانيز بادروكې و مسردوو ا ــیڅپو  ۲۲ه ــاً پــې مجموعــچدى، ې ــكدې ه ــپل اــكمــډۍ لن

د و ـخي، رـقافيه نه لډۍ لني، لرڅپې  ۱۳یمه او دو ۹ه رـمسړۍ و مـلـډۍ لنږدوي. د لې او ښکال 
باید ډۍ لنه هرړوي. پـبشګ هنډۍ ټول آلند چې ي، كلمه لره آهنګینه كې یوى په پاې رـې مسـیمدو

نو ، ينه شدا زور )ه( راكې ى ه پاـپوي. که ېدلې ـسرپایته ږن آواز یا غواول په د زور )ه( 
ده ابع ــت تړښــز( جوــیږیكي )غژوــفونولد ې ــبژتو ښــپډۍ د لنږي. پاتې كېګړى یې نيمګ هنآ

ګ( هنې وزن او آدـلبته په هم)اشعر د دې ډول بو كې رو ژپه نوږي. ېړجوټ ر بنســې پــهغاو د 
 .«دی ىساتل شوګ هند دې آكې ړه اـبژه ـپډۍ لند بو ته رو ژنه نودى او نه ى شول ليدڅرک 

 
څپیز جوړښت یې په  ــ لنډیو خجیز پر لنډیو باندې د بحث په ترڅ کې د یون نوښت دا دی چې د

 کړې ده: اشارهنښه کړی دی. ده د خپل عالمانه بحث په یوه برخه کې دې موضوع ته داسې 

 
ه مسرړۍ لومډۍ لنې هرد ې ــچدا انې ــیوړ دى، ق ــتطبين د انوــوقــیې دــیو بانــډو لنــلټور ــ»پ

څپه او ه ــتماو اه ــمې څلوررــمسړۍ ومــلــډۍ د لنې هرڅپې وي. د  ۱۳یمه او دو ۹باید حتمي 
 لكه:وي. خجنه څپه، لسمه او دوتمه ، امهې څلوررــې مســیمد دو

 
 ږدئكې كې ګورمانتي مې ا

 ینهوړطن ته وخبر شي ما به خپل ر كه یا
 

 دې ډول دى:په ړښت خجيز جو -ډۍ ځپیزلند دې 
 
 U – UUU – UUU 
 U – UUU -UUU – UUU   » 
 

کې چې د پښتو شعر پر هندسي  څدې په تر پښتو شعر هندسي جوړښت( کې د یون په خپل اثر)د
پښتو لنډیو هندسي جوړښت هم شرح کړی  په لړ کې یې د خپلو خبرو د ،جوړښت خبرې کړي دي

 . دی
 
 
 
 
 
 

http://www.afghannang.com/ketabona/pakhtu-ketabona%20(16).pdf
http://www.afghannang.com/ketabona/pakhtu-ketabona%20(16).pdf
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 ــ ادبي هڅې،پښتون آقا شیرزاد: ۱۳ 
 

کال کې چاپ شوی دی. تاند ویبپاڼې یې په دې  ۱۳۹۱دا د ښاغلي شیرزاد هغه کتاب دی چې په 
کال د جون لسمه( د مقالو په بڼه په پرله پسې ډول خپرول پیل  ۲۰۱۴)د  نږدې تیرو ورځو کې

 دي: راغلي کړل. د تاند په یاد داشت کې د کتاب د محتویاتو په باب داسې
 
ادبي هڅې د پوهنوال پښتون آقا شیرزاد د بیالبیلو څیړنیزو مقالو ټولګه ده چې په کتابي بڼه په »

لمریز کال چاپ شوې ده. ښاغلي شیرزاد دا کتاب د تاند په لوستونکو پیرزو کړی. له  ۱۳۹۱
 «دوی څخه په مننې یې تاسو لوستونکو ته پرله پسې خپروو. تاند

 
د  لو ادبې بحثونو په لړ کې پر ادبي ژانرونو بحث کوي او کله ښاغلی پښتون آقا شیرزاد د خپ

 :وایي ټپیزې بحث ته رسیږي، پر ټپیزې باندې د بحث په مقدمه کې
 
 « ټپې په اړه هم لږه رڼا واچوو: چې په ټپیزه خبرې كوو، نو الزمه ده چې د دا»
 

په لنډیو باندې غځوي. د لنډیو په باب د ده مالومات کې کومه نوې خبره او نوښت  بیا خپل بحث
 نه شته، د تیرو څیړونکو لیکنې یې را اخیسټي دي.

 یليو یوه خبره چې د ده په لیکنه کې د پاملرنې وړ ده هغه دا ده چې ده پرته د مآخذ له ښوولو
 دي چې:

 
 « …زیاتره څیړونكي وایي چې د پښتو شاعرې پیل هم له ټپې څخه شوى دى»
 

دا چې دا خبره څومره کره او نا کره ده او څوک به یې له ښاغلي شیرزاد سره ومني که نه، دا 
 جال بحث ته اړتیا لري.

 
لوستونکو ته وړاندې پای کې زه خپلې نوې را ټولې کړې لنډۍ هر پر لنډیو باندې د بحثونو په 

 کوم. د اوس له پاره مې دغه لنډۍ برابرې کړې دي:
 

 منګیو وخت تیر شوی اوس د
 شا لیال ناسته په فیسبوک وخت تیروینه

 
 د ریبار ځای یاري کې نه شته

 ایمل، فیسبوک او سکایپ خو کار آسانوینه
 

 آشنا دې پروت وي بستره کې
 د نورو ګرځي زما بړستنې تودوینه

 
 د زلفو ټال کې زانګيدی دې 

 د نورو ناست دي آنالین وایي سبقونه
 

 امانتي خو اسناد خو راکړئ
 خدای به کرار کړي زموږ وطن کې دا جنګونه

http://www.taand.com/archives/26693
http://www.taand.com/archives/26693
http://www.taand.com/archives/26693
http://www.taand.com/archives/26693
http://www.taand.com/archives/26693
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 کلی نه شته دلته ګودر او

 لیال آیپد په الس کې وړي نخرې کوینه
 

 تِک تنها ورته والړ یم
 راباندې اوري دې د ټول جهان غمونه

 
 خدایه!پر موږ دې څه راوستل 

 چنګیز امام شو اقتدا پسې کوونه
 

 پر ما دې ګرد عمر روژه کړه
 ستا د دیدن اختر به بیا کله راځینه

 
 روژه خو هسکه ال والړه

 سترګو اخترونه زړګی مې غواړي ستا د
 

 د غم وریځ راپسې راغلې
 اوښکو به ژر راشي بارانونه د ویر د

 
 غم خو دې نه وي، جنګ دې نه وي

 څومره وګالو غمونهڅومره جنګونه، 
 

 عمر مې غم او جنګ کې تیر شو
 خدایه نور ټول کړې د غم، جنګ دا ګلمونه

 
 جنګونه څومره زورور دي

 چې زړه له زړه او یار له یاره بیلوینه
 

 نصیبه زه به دې بدل کړم
 تر څو به ګالم ستا په نوم دا ټول غمونه

 
 وجود مې ستړی نور له غمه

 ه وړینهخوښي راولیږه چې غم مې درن
 

 ځیر چې درته ګورم ،دا په ځیر
 تا کې مې نښې د کوم چا لیدلې دینه

 
 ځیر مه راته ګوره ،داسې ځیر

 زما د زړه بڼ کې دې وکرل غمونه
 

 امید مې شته وطن به جوړ شي
 پردي وطن کې زړه نه جوړ شول غلبیلونه

 
 نن مې همځولي میلمانه دي



  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
35لنډۍ، د ثبتولو ستونزه

 په کلي ګرځم بالښتونه ټولومه
 

 ملیمه دی اوس به الړ شيما ویل 
 امریکا جانه؟ اوس اډې آبادوینه

 
 د لنډیو نوې ټولګه(:) پښتو لنډۍ، مصرۍ، ټپېــ  ۴۱
 

 
 

تر سر لیک « پښتو لنډۍ، مصرۍ، ټپې»د لنډیو د منابعو او ټولګو د لټون په لړ کې مې دا ځل د 
پرې وکړم. د لنډیو دا ټولګه الندې یوه ټولګه په بریښنایي بڼه تر السه کړې ده چې دلته به خبرې 

 مې په فیسبوک کې تر سترګو شوه چې کتابتون دات کام خپره کړې وه.
 

د لنډیو د دې ټولګې ترتیبونکی راز محمد نورزی پکتیا وال نومیږي او دا ټولګه یې د روان 
کال په لومړیو کې خپره کړې ده. ما غوښتل چې د دې کتاب د معرفي په ترڅ ( ۲۰۱۶میالدي) 

د ښاغلي راز محمد نورزي لنډه بیوګرافي هم خپره کړم او د کتاب د برابرولو د اصلي موخې کې 
پوښتنه ځینې وکړم، د همدې له پاره مې په الندې متن یو ایمیل، د ده په هغې بریښنایي پتې ور 

 ولیږه، چې  د یادې ټولګې په یوه برخه کې ایښودل شوی دی: 
 
 ونه اونیکې هیلې مې ومنه! ښاغلی راز محمد نورزی صاحب سالم»
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زما نوم آصف بهاند دی، پخوا په کابل پوهنتون کې استاد وم او اوس د اروپا په ډنمارک نومي 
نن  ، خپلو څیړنو ته دوام ورکړی دی   . د مهاجرت په چاپیلایر کې مې هم ژوند کوم هیواد کې

زه د لنډیو د . سترګو شو تر ې(مې په خوشالۍ سره ستاسو د لنډیو کتاب)پښتو لنډۍ، مصرۍ، ټپ
لنډه  لنډه مقاله ولیکم. هیله ده خپله یوه منابعو د معرفي په لړ کې غواړم ستاسو پر دې کتاب یوه 

بیوګرافي زما په پته را ولیږئ او په وروستۍ برخه کې یې دا را ته ولیکئ چې د دې کتاب د 
؛ خو د دې کرښو «مخکې مننه لیکلو او برابرولو اصلي موخه څه ده؟ له مرستې نه مو مخکې له

 تر لیکلو پورې مې ځواب تر السه نه کړ. 
  

رواړل شوې دی. له معمول « پښتو لنډۍ، مصرۍ، ټپې»د کتاب په لومړۍ پشتي باندې د کتاب نوم
سره سم د هر کتاب په پیل کې، د کتاب پیژندنه راوړل کیږي، خو په ټولګه کې د کتاب پیژندنه 
نه شته، کومه مقدمه او کوم تقریض هم په کې نه دی راوړل شوی، مخامخ د لنډیو په باب مالومات 

 ړاندې شوی دی. و
 

 کتاب څلور برخې لري:
 
ــ د کتاب د مدون یا ټولونکي له خوا د لنډیو په باب هغه عمومي مالومات راوړل شوی چې د ۱

لنډیو په ډیری ټولګو او بحثونو کې را اخستل کیږي. دا مالومات تر دغو سرلیکونو الندي ترتیب 
 شوی دی: 

 
ځانګړتیاوې، مصره، د لنډۍپیژندنه، د لنډیو ادبي او معنوي د لنډیو شاعران څوک دي؟، د لنډیو 

 ویش، د لنډیو معنوی او حماسي انځور، فخر او حماسه ، ګودر او لنډۍ.
 

په دې ډول، تر پاسنیو عناوینو الندې پر لنډیو باندې خبرې شوې دي، خو د لنډیو په باب کومه 
رې دي چې په پخوانیو ټولګو او د لنډیو نوې خبره په کې نه لیدل کیږي، ټول هغه مالومات او خب

په باب په کتابونو او مقالو کې راغلې دي. د بحث په منځ کې کله کله لنډۍ هم را اخیستل شوې 
دي، یوازې د همدې بحث په وروستۍ برخه کې  د ټولګې ترتیبونکی ښاغلی راز محمد نورزی 

 بیانوي: داسېپکتیا وال، د لنډیو په باب خپل نظر په ډیر لنډ ډول 
 
په پای کې دومره وایم چې لنډیو ته زه دومره عقیده لرم چې که په پښتو کې هیڅ شعر نه واي  »

 د ټولګې څوارلسم مخ(  «) او یواځې همدا لنډي وی، نو د پښتو ادب له پاره به کا ری وایې.
دویمه برخه کې یو شمیر لنډۍ راوړل شوې دي چې شمیر یې یوسل اوڅلیرویشت  ــ د ټولګې په۲
مخ کې د یو مقفی شعرڅلور بیتونه ( ۱۷رسیږي. د لنډیو په منځ کې، د کتاب په اوه لسم ) (۱۲۴)

 هم ایښودل شوي دي:
  

 مات کودړی
 

 دګودر په غاړه پروت و مات کودړی
 و یلی زه وم روغ منګی کالل جوړ کړی

 لو بو کې زه مات یوه ځلمی کړمد لته 
 یوی پیغلی په اوږو ومه راوړی

 د جهان هره زره کې عشق عیان دی
 مات کودړی سه هم د عشق داستان دی
 ډیر مین په دی ګودر دې یو ځای شوی
 (۱ډیر منګي دلته مات شوی لند بیان دی)

http://ketabton.com/media/books/823_landai.pdf
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یې نه په لمنلیک کې شمیره هم ایښودل شوې ده، خو ځواب او آدرس ( ۱د بیتونو په پای کې د یو)
شته، د دلنډیو په پای کې او نه هم د کتاب په پای کې. کیدای شي چې دا بیتونه په تیروتنې سره 

 دلته ایښودل شوي وي.
 
 ــ د کتاب په دریمه برخه کې یې د لنډیو په باب د دغو لیکوالو نظرونه را ټول کړي دي:۳
 

ــ په پښتو کې لنډۍ څه ته وایي؟ له آلمان ږغ راډیو سره د استاد حبیب هللا رفیع د مرکې متن. د 
 شوې وې. خپرېلنډیو په باب د استاد رفیع دا خبرې په خوست ویب پاڼه کې ال پخوا 

 
لنډیو ژوند څلورنیمو زرو کلونو ته رسیږي، له استاد حبیب هللا رفیع سره د ښاغلي  ــ د پښتو

هم په خوست ویبپاڼه کې خپره  دامرکههارون حکیمي د مرکې متن. د ښاغلي هارون حکیمي 
 شوې ده.

 
ــ په لنډیو کې طنزي او خندونکي توکي، محمود نظري، په دې برخه کې ښاغلي محمود نظري 
په لنډیو کې ځینې طنز ډوله مسایل څیړي دي. د ښاغلي نظري دا نظریات د ده په خپلو آثارو کې 

 شوې دي. راوړلهم راغلي او خوست ویب کې هم 
 

 کې راغلې ده. ویبپاڼهــ  لنډۍ د ګلونو په سمندر کې،  محمد حامد حلیمي، دا لیکنه هم په خوست 
 لیکنهــ  د پښتو لنډیو په اړه یو څو خبرې، والیت خان ځدراڼ. د ښاغلي والیت خان ځدراڼ دا 

 هم په خوست ویبپاڼه کې خپره شوې ده.
 

یب کې پخوا ایښودل شوې دي، ما د په دې ټولګه کې د لنډیو په باب دا یادې مقالې په  خوست و
کال  ۲۰۱۴برخه کې خبرې پرې خبرې کړې دي چې دوه کاله مخکې، د  دریمهلنډیو د مقالو په 

 د فبرورۍ به لومړیو کې خپرې شوې دي.
 
ټولګې په وروستۍ برخه کې بیا یو شمیر لنډۍ راوړل شوې دي. دا لنډۍ په همدې بڼه  ــ د۴

 کال د اپریل په میاشت کې( ایښودل شوې دي. ۲۰۱۰خوست ویبپاڼه کې پخوا)د 
 

پکتیا وال دا هڅه راز محمد نورزی په هر صورت چې وې، زه د دې ټولګې ترتیبونکي، ښاغلي 
مثبته ارزوم چې د دې ټولګې په خپرولو سره یې یو ځل بیا د لوستونکو پام د پښتو فولکلور دې 

 مهمې او ارزښتناکې برخې ته ور واړاوه. 
 

زه نه پوهیږم چې دا ټولګه په چاپي بڼه هم خپره شوې ده که نه؟ څنګه چې د افغانستان په      
السرسی نه لري، نو که دا ټولګه په چاپي بڼه تر لوستونکو پورې ډیرو سیمو کې خلک انترنت ته 
 و رسول شي، ډیره به ښه وي.

 
په ټول کې که د دې کتاب محتویات و څیړل شي، په یوه ټولګه کې د لنډیو په باب مالومات او 
ور سره په دې شمیر لنډۍ را ټولول او لوستونکو ته وړاندې کول، یو ښه او مثبت کار دی او 

ونکي، له پښتو ادب، پښتو فولکلور او پښتو ژبې سره خپله مینه ښودلې ده، خو که یې د لنډیو ټول
په باب د ځینو نورو خلکو نظرونه پیدا کړي وای او یو څه نوې لنډۍ یې هم را ټولې کړې وای، 
بده به نه. هسې یې هم د ټولګې په را ټولولو وخت او انرژي  ضایع کوله، خو که یې یو څه 

 هم کړی وای ښه به و. بیا دې هم کور ودان وي چې همدومره یې هم کړي دي. نوښت
 
 

http://www.khost-web.net/adabyat/landay/5881-2014-08-02-10-15-52
http://www.khost-web.net/adabyat/landay/1049-2010-04-26-07-33-34
http://www.khost-web.net/adabyat/landay/5880-2014-08-02-10-13-31
http://www.khost-web.net/adabyat/landay/5882-2014-08-02-10-16-57
http://www.khost-web.net/adabyat/landay/179-2010-04-10-07-23-38
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_landy_aow_de_landy_you_3.pdf
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 )د لنډیو په باب بحث او د لنډیو ټولګه(:پښتني سندرې ــ ۵۱
 

بیا هم د لنډیو د ټولګو په باب خبره او د لنډیو په آدرسونو پسې ګرځیدل. د لنډیو په منابعو، ټولګو 
پسې لټه او په لنډیو پسې د نوروکتابونو پاڼې اړول، کله ډیر آسانه وي او کله بیا ډیره ګرانه ځکه 

اولکه د چا خبره وي چې د نظر وړ ټولګه، کتاب او یا هم د نظر وړ ماخذ نه شي تر السه کیدای 
 ور نه جوړه وي. « د کرک هګۍ»
 

نومی کتاب دی. ښایي ځینو دوستانو ته دا ډیره ساده « پښتني سندرې»په دغسې آثارو کې یو 
 خبره وي چې مورد نظر کتاب په اختیار کې ولري، خو که د چا په واک کې نه وي نو ...؟

 
د لنډیو د بحث په برخه کې د دې کتاب دواړه ټوکونه مهم ځکه دی چې یو خوا د پښتو فولکور د 
ځینو مهمو برخو لکه: لنډۍ، بابو اللې، د اتڼ نارې، د شین خالو نارې د کاکړو غاړې، چاربیتې، 

باب  غزلونه، مقامونه، بګتیۍ، کیسې، داستانونه، نیمکیۍ او ځینو نورو فولکولوریکو ژانرونو په
 مالومات په کې راغلې دی او له بلې خوا ښایسته ډیرې لنډۍ په کې خوندي شوې دي. 

 
اصطالح « د کرک هګۍ»څنګه چې د اوس له پاره دا کتاب زه په اختیار کې نه لرم، ځکه مې 

ور ته و کاروله. د دې کتاب په باب د اوس له پاره چې کوم مالومات ما تر السه کړی دی هغه 
 لوستونکو سره شریک کړم:به درنو 

 
برخه کې، د هغه وخت د مالوماتو پر بنا د دې کتاب په باب   دریمهد لنډیو د مقالو د سلسلې په 

 ما داسې لیکلي وو: 
 
  :پښتني سندرېــ ۱»
 

لمریزکال د محمد دین ژواک په اهتمام خپره  ۱۳۳۴د لنډیو دا ټولګه د پښتوټولنې له خوا، په 
 «.دا مجموعه ما په کابل کې لیدلې او لوستلې ده، خوپه واک کې یې نه لرم شوې ده.

 
د استاد عبدالروف بینوا په زیار، لومړی )پښتو لنډۍ،  د استاد عبدالروف بینوا له ټولګې

نه پخوا هم د لنډیو په باب معلومات او یو شمیر لنډۍ خپرې شوې دي چې  (.ل کال  ۱۳۳۷،چاپ
 کتاب د یادولو وړ دی.« پښتني سندرې»له هغې ډلې نه د 

  
نومی کتاب چې په دوو ټوکونو کې خپور شوی دی، په دواړو ټوکونو کې یې « پښتني سندرې»

. د دې کتاب دواړه ټوکه استاد حبیب هللا د پښتو ژبې د ولسي ادب بیالبیل ډولونه معرفي شوي دي
کال،  ۱۳۵۴رفیع حبیب هللا، پښتو پانګه، لومړی ټوک، «)پښتو پانګه»رفیع په خپل غنیمت کتاب 

مخونه( کې معرفي کړیدي ــ له استاد معصوم هوتک نه په مننې سره چې  ۴۶ــ  ۴۵پښتو ټولنه، 
د استاد حبیب هللا رفیع د پښتو پانګې د پښتو پانګې مالومات یې زما په واک کې کیښودل ــ 

 مالومات په دې ډول:
 
 پښتني سندرې لومړی ټوک:»
 

، د کابل عمومي مطبعه، د ۱۳۳۴مهتمم: محمد دین ژواک، خپرونکې: پښتو ټولنه، د چاپ نیټه: 
، موضوع: د پښتو د اولسي ادب لنډۍ، بابو اللې، د اتڼ (۳۹۸مخونو شمیر: درې سوه اته نوي)

نارې، د شین خالو نارې د کاکړو غاړې، په کې راغلې دي، چې د لنډیو شمیر یې له اتو زرو 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_landy_aow_de_landy_you_3.pdf
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څخه اوړي، د پښتو د شفاهي ادب یوه لویه چاپي مجموعه ده او د پښتني کلتور د څیړنې په برخه 
 کې زیاته مرسته کوي.

 
 م ټوک:پښتني سندرې، دوی

 
زمری،  ۱۳۳۵مهتمم محمد حسن ضمیر، خپرونکی پښتو ټولنه، کابل، د خپریدو نیټه او ځای

، موضوع یې: د پښتو د ولسي ادب معلومو سندرو: چاربیتو، غزلو، ۳۰۶دولتي مطبعه، مخمونه 
مړي مقامونو، بګتیو، کیسو، داستانونو، نیمکیو یوه زیاته اندازه نمونې په کې را ټولې شوې او د لو

ټوک د بشپړتابه کړۍ ده چې د پښتو د اولسي ادب په برخه کې یو ښکلی او په زړه پورې اثر 
 «دی.
    

په لومړي ټوک کې، چې کومې لنډۍ « پښتني سندرې»د استاد رفیع د پښتو پانګې په حواله، د 
ته، خوندي شوې دي، شمیر یې له اتو زرو نه اوړي. څنګه چې دا کتاب زما په اختیار کې نه ش

 نو ځکه یې د لنډیو د څرنګوالي او څومره والي په باب څه نه شم ویالی.
  

د لنډیو د یویشتمې برخې د ښه پای له پاره به څو نوې او پخوانۍ او په زړه پورې لنډۍ درنو 
 لوستونکو ته وړاندې کړم:

 
 له کلي بیا پولیس را تاو شول

 زما بد ماشه یاره څه دې کړي دینه
 

 مې ګلۍ وشوهد زړه په باغ 
 بویه چې بیا سپرلی راځي سپړي ګلونه

 
 

 په ږیره نښه راته وکړه
 پرون مې بل صوفي ته پورته کړل السونه

 
 د نجونو مشره یې واده کړه

 اوس به په سرو منګولو څوک دریا وهینه
 
 

 ټوپک سینګار د ځوانۍ نه دی
 اوس له زلمو سره قلم مزه کوینه

 
 

 زړه مې ټوټې، پتری به نه شي
 که د تمامې دنیا سر را وغواړمه

 
 زړه مې څلور ځایه سوری دی

 له هر سوري نه د ګیلو لښکر راځینه
 

 زړه مې څلور ځلې ټوټې شو
 هره ټوټه یې د جانان نارې وهینه
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 د استاد ګل پاچا الفت:« پښتو سندرې»ــ ۱۶
 
 

 راځئ، راځئ چې لـنډۍ وایـو
 لنډۍ الښې دي د یار غم غلطوینه

 
 په نرخ  خرڅېږيټپس د باز 

 زه پـه دغه بازار سودا كله كومه
 

 
 

د لنډیو په باب د بحثونو د منابعو د پیژندنې په لړ کې، د لنډیو د مقالو په دې برخه کې د استاد ګل 
کال کې  ۱۳۲۵نومي کتاب باندې لږ تم کیږو او دې ته پام کوو چې په « پښتو سندرې»پاچا الفت 

ت کارونو تر څنګه د لنډیو په باب خپلو لوستونکو ته څه ډول او استاد الفت د خپلو نورو غنیم
 څومره مالومات وړاندې کوي. 

  
نومی کتاب دب. په دې اثر « پښتو سندرې» د استاد ګل پاچا الفت د ګڼو آثارو په ډله کې یو هم 

د پښتو ژبې د بیالبیلو دورو د ځینو شاعرانو د کالم نمونې راوړي دي او  کې استاد الفت لومړی
د الفت صاحب د وخت د تقاضا او دید له مخې اړینې تبصرې پرې شوې دي. دا چې په کتاب کې 
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څه او د چا د کالمونو بیلګې را اخستل شوې دي، په خپله الفت صاحب د کتاب په پیل کې داسې 
 مالومات وړاندې کوي:

 
( پورې له  ۱۳۰۰هجري( څخه تر ) ۱۳۹ې كتاب كښې د پښتو شعر د تاریخ په لحاظ له )پد»

نظر الندې نیول شویدى. او د دې المله چه د پښتو شعر سیر او تحول له هغه وخته تر دغه وخته 
پورې معلوم شي د یوه شاعر په یوه شعر هم اكتفا شویده. د ادبي تبصرې او شعري تحلیل په 

عر د نوعیت په اعتبار په درې دورو ویشل شوى چه د روښانیانو دوره، د خټكو لحاظ د پښتو ش
دوره، د مهمندو دوره ورته ویل شویدى او دغه هره دوره د كتاب باب بلل كېږي. د كتاب په آخر 
كښې دوه بابه نور هم شته چه یو باب د علماء او روحانیونو اشعار دى او بل ته د ساز او سرود 

 « ى... بدلې ویل شوید
 

 کال، عمومي مطبعه، الف ــ ب مخونه( ۱۳۲۵)الفت ګال پاچا، پښتو سندرې، کابل، 

 
د الفت صاحب دې اثر کې د لنډیو په باب هم لنډ بحث شوی دی او د لنډیو ځینې بیلګې خوندي 
شوې دې. استاد الفت هم ال هغه وخت د لنډیو په باب هماغه عمومي مالومات وړاندې کوي لکه 

لیکوالو چې له ده وړاندې او له ده نه وروسته د لنډیو په باب وړاندې کړی دی. استاد الفت نورو 
 د لنډیو په باب د خپل بحث په یوه  برخه کې داسې ویلي دی:

 
په پښتو سندرو كښې یو ډول اشعار شته چه لنډۍ یې بولى، د لنډۍ لمړۍ مسره لنډه او دوهمه »

موسیقى كښې ډېره زیاته برخه لرى ځكه چه د پښتو په هر  اوږده وى، دا ډول اشعار د پښتو په
خوا كښى په بېل وزن او بېل آهنګ ویل كېږى مګر هر آهنګ ئې جذاب او له سوزه ډك وى چه 
اورېدونكى ئى ارو مرو له تاثیر الندى راځى. په دغو ټولو اوزانو كښې چه د لنډۍ دپاره پیدا 

ات موثر دى. لنډۍ عالوه پدى چه په یو مؤثر او شویدى تیرائى وزن ډېر شهرت موندلى او زی
سوزناك لحن ویل كېږى او د آهنګ په لحاظ زیات تاثیر لرى د مضمون او مفهوم په اعتبار هم د 
پښتو په لوړو او عالى ادب كښې ښه ځاى لرى او د فصاحت او بالغت زور او قوت پكښې لیده 

په ډول ویل كېږى او )حكم و امثال( ورته  شى اكثره لنډۍ داسى دى چه په پښتنو كښې د ملتونو
ویلى شو، ډېر مطالب شته چه د یوى لنډۍ په ویلو د كنایاتو په ډول ادا كېږى او له صراحت نه 
اولى بلل كېږى. په لنډیو كښې كه څه هم ځینى داسى وى چه د سوال و جواب په ډول د مین او 

ه شى مګر عموماً یوه لنډۍ له بلى نه په مینې له خوا ویلى شوى وى او د مضون تسلسل پكښې لید
مضمون كښې جال دى او په هره لنډۍ كښې یوه خبره تمامه شوى وى. په لنډیو كښې ساده هى او 
له عمومى ذهن او تخیل سره موافقت، اولسى تعبیرات او ځنى نور صفتونه موجود دى چه د لنډیو 

 «..خوند ئى ډېر زیات كړیدى او په هر چا باندى ښې لګېږى.
 

 ام مخ( ۱۶۰کال، عمومي مطبعه،  ۱۳۲۵)الفت ګال پاچا، پښتو سندرې، کابل، 

 
د لنډیو په باب د الفت صاحب مالومات او نظر د لومړي الس موادو او نظریاتو په ډله کې شمیرل 
کیږي، دی خپله د لنډیو په باب او په ټولنه کې د دې فولکلوري شعر د دریځ او پر خلکو باندې 

 تاثیر په باب نظر وړاندې کوي.یې د 
 

د لنډیو د بحث په ترڅ کې د لنډیو ځینې بیلګې را « پښتو سندرې»الفت صاحب په خپل دې کتاب 
اخیستې دي او د لنډیو د هنري جوړښت او ښکالیز اړخه یې لنډې تبصرې هم ور باندې کړې 

 دي. 
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لولو او نقلولو منبع ته داسې اشاره د لنډیو د بیلګو په پای کې یې په لمنلیک کې د لنډیو د را ټو
 کړې ده:

 
څه لنډۍ له )ملى سندرى( واخستل شوى او ځینى لنډۍ ښاغلى )پرهیز( او ښاغلى محمد على »

 « )لونګین( راكړیدى چه د یادولو حق لرى.
 

        مخ لمنلیک(                     ۱۹۶کال، عمومي مطبعه، د  ۱۳۲۵)الفت ګال پاچا، پښتو سندرې، کابل، 

 
استاد الفت د خپل دې کتاب د لنډیو د بحث په پای کې د هغه وخت د لنډیو نمونې هم را اخیستې 

 دي جې زه یې د لنډیو د دې بحث د پای له پاره ځینې خوږې او جالبې لنډۍ را نقلوم:
 

 راځئ، راځئ چې لنډۍ وایو
 لنډۍ الښې دي د یار غم غلطوینه

 
 آذان ته بېړه مه كړه !مال

 د آشنا په غېږ كې اوس ور ولوېدمهزه 
 

 وار مې د تورو زلفو تېر شه
 اوس مى په تورو زلفو نه نښلي بازونه

 
 خلک جوړه، جوړه ویدیږي

 زه كم نصیبه یار په خوب النه وینمه
 

 چې زه كور نه یم ته رامه شې
 تا له به كور په بڼو څوک جارو كوینه

 
 ټینګه مې مه نیسه په غېږ كې

 ونګین در ځنى ځینهسبا به بوى د ل
 

 له مانه ته ښه ېې چلمه
 چې جانان خوله درباندې ږدى دواړه السونه

 
 د ورځى تورې سترګې ګرزم

 د شپې په لپو، لپو اوښکې تویومه
 

 امیره ستا نوكران ډېر دي
 د سپنې خولى نوكر را پرېږده چې راځینه

 
 هغه ساعت به لوى قیامت وي

 چې زوړ سړى په چټې واچوي السونه
 

 ر دې خروړي سپي را تېر شهت
 تر دې ماللې خولې به زه در تېره شمه
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 ټپس د باز په نرخ  خرڅېږي
 زه په دغه بازار سودا كله كومه

 
 مسلماني په چا كې نه شته

 مرور ګرزم څوک مى نه پخال كوینه
 

 دا به له ما نه پوره نه شي
 چې هر ساعت دې په جرګو پخال كومه

 
 زما زړګې د كاوون غر دى

 په نورو ګرد وي په ما واورې وروینه
 

 :ټولګه او پوهاند رحیم الهام« لنډۍ ها»د ــ ۱۷
 

 
 

تر سر لیک الندې یوې « لڼډۍ ها»د لنډیو د ټولګو او منابعو د پیژندنې په برخه کې مې دا ځل د 
 ټولګې ته الس رسی پیدا کړی دی چې د لنډیو د مقالو په دې برخه کې خبرې ور باندې کیږي.
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د لنډیو د هغې مجموعې نوم دی چې د پوهاند رحیم الهام په زیار او هڅې د لنډیو په « لنډۍ ها»
)دري او پښتو( له یو شمیر لنډیو او په دري ژبې باندې له ژباړې سره، په  باب له یوې مقدمې

 د ګرځنده کتابتونونو د ادارې له خوا خپره شوې ده. «اریک»کال کې د  ۱۳۷۹
 

د  «اریک»ړی د خپرونکې ادارې یاد داشت راغلي دی. په دې یاد داشت کې د په کتاب کې لوم
نشراتي موسسې د تاریخ او کار پر څرنګوالي باندې خبرې شوې دي. وروسته له هغه د لنډیو په 
باب د درانه استاد پوهاند محمد رحیم الهام مقدمه په دوو ژبو)پښتوــ دري( باندې راغلې ده چې د 

 لنډیو په باب نوي او د پام وړ ټکي په کې شته.
  

معمولي او چوکاټي خبرو ور آخوا، نور نظریات لري چې مهم ټکي پوهاند الهام د لنډیو په باب له 
 یې دا دي:

 
لنډۍ د پښتو شفاهي اشعارو یو ډول دی چې له دوو نا برابرو مسریو څخه جوړه ده. لومړنۍ »

او دویمه یې دیارلس سیالبه لري. په لومړۍ مسرۍ کې یې فشار پر څلورم او په  ۹مسرۍ یې 
 څلورم، اتم او دولسم سیالب واقع کیږي.دویمه مسرۍ کې یې فشار پر 

 
په ترنمي غږ پای ته رسیږي. وزن یې آهنګوال « a»لنډۍ قافیه نه لري او دویمه مسرۍ یې د 

 ایقاعي دی او د معمولو عروضي وزنونو څه نښې په کې نه څرګندیږي.
 

علمي بڼه د شکل  د ټولنپیژندنې او ښکال پیژندنې د تحلیل په رڼا کې د لنډیو ارزښت موندنه او په
 …او مضمون او د هغو یو بل سره مناسبت، بررسي او څیړنه ډیره کمه شوې ده

 
لنډۍ د پیدایښت پیالمه تر اوسه نه ده معلومه او داسې بریښي چې تر اسالم د مخه د پښتو د زړو 

 …هیجایي شعرونو یادګار او پاتې شونې وي 
 

یې چاپي نسخې او  ۱۳له معلومات لرو چې مجموعو په هک ۲۲تر اوسه د لنډیو له لږو ډیرو 
 « …نورې قلمي دي او

 
 )لنډۍ ها، د پښتو مقدمې وــ ز مخونه(

 
دا چې پوهاند الهام د لنډیو د داسې یوې ټولګې ټولولو او ژباړې ته ولې مال تړلې، دی په خپله د 

 .وغږیږم)لنډۍ ها( په مقدمه کې ور باندې غږیدلی دی چې زه به وروسته پرې  همدې کتاب
  

 اوس په خپله پوهاند الهام:خو 
 

هغه هم ځانته  ،د الهام د ژوند لیک په باب هغومره چې ښایي خبرې نه دي شوي، دا چې ولې
دالیل لري. د همدې دلیل له مخې زه دلته د ده د بیوګرفي په اړوند څه زړې او نوې خبرې لرم، 

 چې لوستونکو ته به بې ګټې نه وي:
 

الهام زما له پاره خیالي، نا لیدلی داسې څوک نه دی چې ما د بل چا له خولې او قلم نه پیژندلی 
وي. ما مخامخ پیژندګلوي ورسره درلوده، دواړه د یوې علمي موسسې غړي وو، یو ځای مې 
علمي فرهنګي کار ور سره کړی دی، په ټولګي کې د غیر رسمي اسیستانت په ډول ورته ناست 

لو لیکلو کتابونو، اشعارو او مقالو نه یې مستفید شوی یم او تر ټولو مهمه دا چې د شپیتمې یم، له ټو
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)اجتماعي علوم( په مجله کې، کله چې  لسیزې په پیل کې د کابل پوهنتون د علمي نشراتي ارګان
 دی مسول مدیر و، ما یې څو کاله د مرستیال په توګه دنده ور سره تر سره کړې ده.

 
 لهام علمي سویه په دوو ځایونو کې ما ته ښه جوته شوه:د پوهاند ا

 
مضمون تدریس کاوه، « هنري نقد»ــ کله چې ده د کابل پوهنتون د ژور نالیزم په پوهنځي کې د ۱

 زه به د غیر رسمي اسیستانت په توګه، خاص د ده د لکچرونو د اوریدو له پاره ورسره تلم،
 
کې د کار په وخت کې چې د کابل پوهنتون د بیالبیلو مجلې په دفتر « اجتماعي علوم»ــ د ۲

 پوهنځیو څخه د خپریدو له پاره د استادانو راغلې علمي مقالې به مو اصالح کولې.
په رښتیا سره په همدې دوو ځایونو کې ما له پوهاند الهام نه دومره ډیر څه زده کړل چې تر اوسه 

 راغ حثیت لري.هم په علمي مسایلو او څیړنو کې زما د الرې د څ
 

مضمون لکچرونوکې ما ډیر څه زده کړل چې له هغو « هنري نقد»په ژورنالیزم پوهنځي کې د 
)د پښتو ادبیاتو د معاصرې دورې منظوم متون،  نه په استفادې سره مې د خپل یو درسي کتاب

دازه، تر سر لیک الندې د شلو مخونو په ان« متن د تدریس اصول د»ګستتنر چاپ( په مقدمه کې، 
د متن د تدریس الرښود ولیکه او په پای کې مې د مآخذ پر ځای کې د امانت دارۍ د ساتلو په 
موخه ولیکل چې د دې کرښو په لیکلو کې مې د پوهاند رحیم الهام له مخامخ لکچرونو او د مجلې 

 .په دفتر کې د مقالو د لوستلو او تصحح په وخت کې د ده له توضیحاتو نه استفاده کړې ده
 

د پوهاند الهام د بیوګرافي په باب باید و وایم چې ښایي پخوا هم خپره شوې وي، خو ما د ده 
کې ولیدله. په اوسني  «اوسني لیکوال»بیوګرافي د لومړي ځل له پاره د استاد عبدالروف بینوا په 

 لیکوال کې د الهام د بیوګراُۍ مهم ټکي دا دي:
 

 خټه مومند پښتون دی،ــ رحیم الهام د فضل الدین زوی، په 
 

 هجري شمسي کال زیږدلی دی، ۱۳۱۰ــ د کابل په ریشخور نومي کلي کې په 
 

 ــ مروجه دیني زدکړې یې له محلي استادانو نه زده کړي دي،
 

له ادبیاتو پوهنځي څخه د یې کال کې  ۱۳۳۵له غازي لیسې د بکلوریا او په یې کې  ۱۳۳۲ــ په 
 راغت وروسته په علمي کدر کې ومنل شو.لیسانس سندونه واخستل او له ف

 
 کال کې د مساوات اخبار چلونکی شو، ۱۳۴۵کې د وږمې مجلې مدیر شو او په  ۱۳۳۶ــ په 

 
ع کال یې دامریکا له مشیګن پوهنتون نه د  ۱۹۶۴ــ امریکا ته د لوړو زدکړو له پاره الړ او په 

 لوم تر السه کړ.پماسترۍ دی
 

یسي ژبې د موسسې له خوا یې، د انګلیسي ژبې د تخصص سند هم تر ــ د مشیګن پوهنتون د انګل
 السه کړ.

 
)د ډیرو مالوماتو له پاره وګورئ: بینوا عبداروف، اوسني لیکوال بشپړ متن، ترتیب او زیاتونې: 

 ۱۱۷او  ۱۱۶کال،  ۱۳۸۸/۲۰۰۹ مطیع هللا روهیال، عالمه رشاد خپرندویه ټولنه، کندهار،
 مخونه(
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چې زه مالومات لرم پوهاند رحیم الهام دوې ډګریانې در لودلې چې یوه یې په ادبي تر هغه ځایه 

نقد کې وه او بله یې په ژبپوهنه کې او په دې دواړو برخو کې یې ګڼ شمیر مقالې او آثار لیکلي 
او خپاره کړي دي. وروسته یې بیا د ډوکتورا سند هم تر السه کړ چې په خپل همدې وروستي 

 «پوهاند ډاکتر رحیم الهام»کې یې لیکلي دي:  اثر)لنډۍ ها(
 

له نظره تیره شوه چې د  بیوګرافي یوهد استاد الهام کې هم  هپاڼیوه په  مې د فیسبوکیو ځلې 
 ټکي چې په اوسني لیکوال کې نه شته، دا دي:هغه هغې بیوګرافي ځینې مهم 

 
 ــ د شپږو میاشتو له پاره یې د انګلیسي ژبې د زدکړو له پاره هند ته سفر وکړ،

 
 کال کې د یوه کال له پاره د دري ژبې د تدریس له پاره د اوماها پوهنتون ته تللی، ۱۳۶۵ــ په 

 
 اثار او مقالې لیکلي او ژباړلي دي، ۱۷۰ـ استاد الهام په پښتو، دري او انګلیسي ژبو باندې ـ

 
 کال یې په تاجکستان هیواد کې د ژبپوهنې څانګه کې د دکتورا سند تر الس کړ، ۱۹۸۹ــ په 

 
« فاو»کال کې د جګړو په اثر وطن پریښود، پیښور ته الړ او هلته د آزاد افغانستان د  ۱۹۹۲ــ په 

 مسول مدیر شو،
 

د موسسې د درسي کتابونو د نشراتو  ــ او د وفا د مدیریت تر څنګ یې د )جی. تی. زید بیفایر(
 مدیریت هم ور له غاړې و،

 
ــ په پاکستان کې د خپلو لیکنو، اشعارو او انتریو ګانو په ترڅ کې د ویلو خبرو پر بنا، د پاکستان 

افغانستان ته ولیږه او د ډیرو کړاونو له زغملو وروسته، له خپلې دولت له هغه هیواد نه بیرته 
 ،کورنۍ سره امریکا ته مهاجر شو

 
 سیاسي خپرونو مسول پاتې شوی دی: ــ د دریو مهمو علمي او

 
 د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې خپرونه(، )مجله، ــ وږمه۱
 )جریده(، ــ مساوات۲
 جله، د کابل پوهنتون علمي څیړنیزه خپرونه(.)م ــ اجتماعي علوم۳

کال د اپریل  ۲۰۰۳ــ الهام خپل وطن، ژبو ادبیاتو او وطن ته له نیمې پیړۍ خدمت نه وروسته د 
 په دریمه نیټه ومړ او جنازه یې افغانستان ته ولیږدول شوه.

 آدرس ته مراجعه کوالی شي: هد ډیرو مالوماتو له پاره لوستونکي دغ
 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=29170884766
8950&id=141511946021975&substory_index=0   

 
سره کړو سیاسي او علمي کارونو باندې ډیری فرهنګیان پټه د پوهاند الهام په ژوند لیک او تر 

 خوله دي، دومره چې باید، څوک څه نه وایي او نه یې لیکي چې دا د ده په حق کې یوه جفا ده.
پوهاند الهام د فرهنګي ژوند ډیره برخه په پوهنتون کې تیره کړه. د ده نوم او ژوند د پوهنتون له 

وی و، دا چې په پوهنتون کې څنګه پر الهام دایره تنګه کړای شوه، نامه او چاپیلایر سره غوټه ش

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=291708847668950&id=141511946021975&substory_index=0
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=291708847668950&id=141511946021975&substory_index=0
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=291708847668950&id=141511946021975&substory_index=0
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علومو اکادیمۍ ته الړ شي، دا هم د افغانستان د دی څنګه اړ کړای شو چې پوهنتون پریږي او 
 جال داستان او دالیل لري چې په خپل وخت کې ښایي ولیکل شي.

 
بینوا د لنډیو هغه کار ته ورته دی چې  د ښاغلي پوهاند الهام د لنډیو دا جونګ او دا کار د استاد

ل، کال کې چاپ شوه او بیا د اړتیا له  ۱۳۳۷ د استاد عبدالروف بینوا په زیار، لومړی چاپ:

 دریمه ل کال کې د دویم ځل له پاره چاپ او خپره شوه چې ما د لنډیو د مقالو په ۱۳۸۷مخې په 
 برخه کې خبرې پرې کړې دي.

    
الهام صاحب هم لکه استاد بینوا لومړی د لنډۍ پښتو متن، بیا یې دري ژباړه راوړې ده، خو د 

بیا استاد بینوا له کار سره یې تو پیر دا دی چې بینوا لومړی د لنډۍ پښتو متن، بیا دري ژباړه او 
انګلیسي ژباړه راوړې ده؛ خو الهام صاحب یوازې د لنډۍ پښتو متن او ورپسې دري ژباړه ایښې 
ده. په دواړو مجموعوکې له هرې لنډۍ سره داسې رسم شوي انځورونه هم راوړل شوي دي چې 

 هر انځور د لنډۍ محتوی هم څرګندوي.
 

کارونو په لړ کې د لنډیو د دې ټولګې  تر هغه ځایه چې زه پوهاند الهام پیژنم، ده د خپلو فرهنګي
له برابرولو او چاپولو نه سوا نور ډیر مهم کارونونه او پروګرامونه درلودل چې باید د ادبي نقد 
او ژبپوهنې په برخه کې یې کړي وای. دا چې ده ولې د دې ټولکې را ټولولو، په دري ژبه باندې 

ه په خپله د دې ټولګې په مقدمه کې اشاره ژباړلو او بیا چاپ ته خپل قیمتي وخت وقف کړ، د
ورته کړې ده چې د اوږد والي له پاره یې دلته نه را نقلوم. لنډیز یې داسې دی چې په تاجکستان 
کې کوم تن افغانستان پیژندونکي چې دادا جان عابدي نومیده د افغانستان په فولکلور باندې کار 

سړي ته کوم دریم ګړي لنډۍ په دري ژبه باندې  کړی و، چې یوه برخه یې پښتو لنډۍ وې او هغه
ژباړلې وې. دادا جان عابدي د افغانستان د فولکلور په برخه د کړي کار د لنډیو برخه الهام ته د 
اصالح له پاره ورکړې وه. څنګه چې د هغه ژباړه نا سمه وه، نو الهام له سره ور ته ناست دی 

 .ه ژباړلې دياو د هغې مجموعې ځینې لنډۍ یې په دري ژب
  

 )د لنډۍ ها د دري مقدمې ج ــ د مخونه(

 
ټولګه ده. مانا دا چې په دې ټولګه کې راغلې لنډۍ د الهام خپل « لنډۍ ها»چې پایله یې همدا د 

 انتخاب نه دي، یوازې د ناسمې ژباړې په خاطر دی اړ وتلی چې په دري باندې یې وژباړي.
 

کارونو په ترڅ کې د تر سره کولو له پاره نور ډیر کارونه دا چې الهام د خپل ژوند د فرهنګي 
او پالنونه درلودل، د دې په درک سره نورو قلموالو هم د ځینو لیکنو سپارښت ور ته کړی و. 

کې « و، نه و، یو شپون و»شپون صاحب د خپلو یاد داشتونو د لیکلو او خپرولو په سلسله کې په 
هام د لیکلو له پاره ډیر څه لري چې باید وې لیکي. د الهام همدې موضوع ته اشاره کړې ده چې ال

 کې داسې راغلي دي:« و، نه و، یوشپون و»په باب د شپون صاحب په 
 
چې هیر مې نه شي زما د پوهنتون په دوره کې قابل او مشهور شاګردان یو همدا رحیم الهام … »

وه دهقان زوی و، په قام مرچه خیل و، چې په اوله کې رحیم فضلي و. دی د کابل د چار آسیا د ی
مومند و. د پاړسي ژبې پوخ شاعر و، چې زما په شان یې وروسته پښتو لیکل شروع کړل. عجیبه 
استعداد واال و. او که د پوهنتون کوم محصل ، کوم وخت د ده پر ژوند او کارنامو مونوګراف 

کې چې الهام د امریکا  ۲۰۰۱ل ولیکي، افغاني کلچر او ادبیاتو ته به یې خدمت کړی وي. په کا
په اریزونا کې و، ما په تیلیفون کې ورته خواست وکړ چې هسې وزګاره ناست یې، ولې د خپل 

کال کې چې د سرطان په نا روغۍ  ۲۰۰۳ژوند خاطرې نه لیکې. راسره وې هم منله، خو په 
یې دا کتاب نه و پیل کړی. اخته و او ما ور ته ډیر تیلیفون کاوه، یوه هفته یې مرګ ته پاتې وه، ال 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_landy_aow_de_landy_you_3.pdf
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د الهام د ځوانمردۍ یوه بله بیلګه مې یاد ده، چې که څه هم په خپل صنف کې اول لمبر و، خو 
 …ریس ته به یې خواست کاوه چې نسیم نګهت چې دویم نومره و، اول کړي

 
 مخونه( ۸۹او  ۸۸کال،  ۱۳۸۴/۲۰۰۵)سعدالدین شپون، و، نه و، یو شپون و، دانش خپرندویه ټولنه، 

 
تر هغه ځایه چې ما الهام لیدلی، پیژندلی او لوستلی دی، زما له نظره الهام د ویلو او لیکلو له پاره 
ډیر څه درلودل چې وې نه لیکل او خاورو ته یې له ځان سره یوړل. زه په مسولیت سره وایم 

 چې د کابل پوهنتون په پوهاندانو کې د حساب وړ علمي شخص و.
 
 مجلې په دفتر کې مې یوه ورځ د چای څکلو د بڼدار په ترڅ کې ورته و ویل:« علوماجتماعي »د 
 استاده! ته که زما په الس کې وای، پوهیږې څه مې درباندې کول؟» 
 

 ده پرته له ځنډه او پرته له دې چې زما په لوري وګوري، را ته و ویل:
 

 وزلم دې که څنګه؟
 ما ور غبرګه کړه چې نه، نه مې وزلې.

 
 ــ نو څه دې را باندې کول؟

 
ــ دا ځانته مې ګوره، دغسې مې دوه درې تنه ځوان اسیستانتان درته مقرورول چې تا په ټولګیو 

 «کې لکچرونه ور کوالی او هغوی لیکالی او چاپوالی یې.
 

 )لنډۍ ها( نه یو څو منتخبې لنډۍ: په پای کې د پوهاند الهام د مورد بحث وړ کتاب
 

 ډۍ ښه دهپر وطن نیمه ډو
 نه په پردي وطن کې غوښې پوالونه

 
 د هندوستان سفر دې زار شه

 زما په تور اوربل کې سپین ولګیدنه
 

 تر نیمو شپو پورې رانغلې
 سکروټې مړې شوې، اوس ایرو ته ناسته یمه

 
 بیګاه مې یار سره وعده وه

 د الس بنګړي مې په لتو تړلي ونه
 

 افعال مې ټول د لیونو شول
 د یار نوم پر خوله راځینهکلیمه وایم 

 
 دیدن په لک، خندا په زر ده

 د سپینې خولې قیمت به نه مالومومه
 

 چې په دنیا په ښه رانغلې
 بیا مې د شناختو پر سر مه وهه السونه
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 په بریښنایي پاڼو کې د لنډیو څیره
 
ځانته ځای کې  بریښنایي پاڼو مسایلو ډیرو سره، عامیدو او نوې تکنالوژۍ په رامنځ ته کیدو د

 تر سره راښکاره کړ. پیکی په نوي سینګار او له څیرههم په دې نوې کړکۍ کې خپ لنډیو .وموند
 کې لنډیو چې له هغې ډلې نه په ځینو ویبپاڼې خپرونې کوي، شمیر ژبه یو اوسه پورې په پښتو

 لوی ځای ځانګړی شوی دی. یا لږ ته هم یا وړوکی،
 

زیاتوالي په  د لوستونکو خپلو ښایي د ته ځای ورکړی دی، چې په خپله لمن کې لنډیو ویبپاڼو
 دا یو نیت چې وي، په هر خو خدمت له پاره، ته داو لنډیو ادب ، ژبې یا هم پښتو موخه وي او

 ښه ګام وګڼل شي. خوندي کولو له پاره یو د لنډیو پښتو باید د نیک عمل دی او او ښه کار
 

زه  خو لنډیو په باب به یې معلومات وړاندې کړی وي، د به لنډۍ ثبت کړي وي او ویبپاڼوډیرو 
 په پاڼو هغو په باب لنډ معلومات وړاندې کړم چې ما د ویبپاڼو ځینوهغو نمونې په ډول د به دلته د

زما ، که کومه یوه ویبپاڼه را نه پاتې وي، دا لنډیو په باب معلومات لیدلي دي یا د کې لنډۍ او
 :نیمگړتیا وگڼئ او په خپلې بزرګوارۍ سره ما وبښئ
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 :(HEWAD.COM) ـ هیواد دات کام۱
 

 د ترسره کړي دي. پام وړ کارونه په ځانګړې برخې کې د لنډیو د ،لنډیو په باب دغې ویبپاڼې د
 کړي دي.خپاره  نظریات راټول او مقالې او خاوندانو نظر د او لیکوالو بیالبیلو لنډیو په باب یې د
مرکې هغه  استاد حبیب هللا رفیع د د ،سرلیک الندې تر« لنډۍ څه ته وایي؟»په پیل کې یې د 

کلونه پخوا استاد رفیع  رادیو سره کړې ده.« آلمان غږ»متن را اخیستې دی چې رفیع صاحب له 
 په دې مرکه کې هم په باب بحث کړی و. لنډیو کې د« خلکوسندرې د» په خپل ډیر غنیمت اثر

 په لڼډ ډول ،محتوا په باب شکل او تعریف، د لنډیو په سلسله کې رفیع صاحب د خبرو هماغو د

 ویلي دي: داسې

 
لنډ بیت دی چې  لکه له نامه څخه یې چې ښکاري یو جوړښت لري او څپه ایز او لنډۍ سیالبیز»

 دې سیالبونو د سیالبه. (۱۳) بله اوږده دیارلس سیالبه او (۹) یوه لنډه نه دوه مسرۍ په کې دي،
  ادبي کیږي. خوندي کیږي او اعجاز لوی نه لوی مطلب په ډیر کې د په غیږ

 
 ګلو لښته ناخلې ځان د پر

 کوتکو ګوزارونه کړل د پرما دې تیر
 

بیا هم  ،سرلیک الندې تر «رسیږيته  کلونو زرو ژوند څلورنیمو لنډیو پښتو د»په بله برخه کې 
 تعریف، لنډیو د راوړل شوې ده چې د مرکه هارون حکیمي د ،استاد حبیب هللا رفیع سرهله 

 محتوی په باب معلومات په کې ترالسه کیدالی شي. شکل او تاریخ،
 

 غرغرې میدان ته راشه د
 ته خیژوینه ستا په تهمت دارسبا مې 

 
 دې واخله یار خبر ورشه د

 چې بې دیدنه دې ساته لیونی شونه
 
ښاغلي رفیع هللا ستانکزي دی چې  لنډیو په برخه کې دریم مضمون د هیواد دات کام ویبپاڼې د د
 اړخونو لنډیو په بیالبیلو په دې لیکنه کې هم د سرلیک ورکړل شوی دی.« ټپۍ مصرۍ، لنډۍ،»
مقالې په پای کې یې  د په باب خبرې شوي دي او اړیکو ژوند سره یې د ټولنیز له ټولنې او او

 لنډۍ رانقل کړې دي. ګڼ شمیر
 

لیکونکي ښاغلي  د پرکاره طنز ،سرلیک الندې تر «خندونکي توکي کې طنزي او په لنډیو»بیا 

ځای  ،سره ځای په رڼا کولو اړخونو ځینو د طنز راوړل شوی دی چې د مضمون محمود نظري

 مثالونه هم راوړي. طنزي لنډیو د
 

 چې اوږه نه خوري بوی ترې نه ځي
 څوک پرې نه وای تهمتونه چې یاري نه کړي،

 
 حسن دې ورځ په ورځ زیاتیږي

 نه شې مینه باسه چې نظرزکات یې 
 

http://www.hewad.com/landay/rafi.htm
http://www.hewad.com/landay/hakimi.htm
http://www.hewad.com/landay/nazari.htm
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 لنډۍ د»راوړل شوې ده چې سرلیک یې  لیکنه لیکوال یو محمد حامد حلیمي په نامه د ورپسې د
 نورو ارزښت او د لنډیو څنګه د تعریف تر لنډیو د دا لیکوال هم د دی. «په سمندرکې ګلونو

لنډیوغږیږي  هغو په خپل بحث کې پر او سره خپل بحث ته دوام ورکوي باب له مثالونوپه  ځانګړنو
رامبیل چامبیل نومونه  نرګس، غاټول، کشمالي، لونګ، مثالونه یې راوړي چې د ګالب ګل، او

 په کې یاد شوي دي.
 

 نوی دود جاري کړ جینکو
 کشمالي باغچې په بام کې جوړوینه د

 
 شبنم له ګل سره میلمه دی

 نرګس له شرمه سترګې نه پورته کوینه
 
ښاغلي والیت خان ځدراڼ  سرلیک الندې د تر« خبرې څو په اړه یو لنډیو پښتو د»ورپسې د  

لنډۍ په باب  د، په څیر لیکوالو نورو کې هم لکه د مضمون په دې مضمون راوړل شوی دی.
سوال او  له لوري د ښځو نارینه او لومړني مثالونه یې د خو معلومات راوړل شوی دی، عمومي

 :ځواب په بڼه رواړل شوي دي
 

 سوال:
 

 دې مصرۍ ځواب مې راکړه د
 سیند په غاړه دی له تندې مرمه کورمې د

 
 ځواب:

 
 دې مصرۍ ځواب دې دا دی د

 څوک چې مین شي اوبه خوند نه ورکوینه
 

« الف»الفبا په ترتیب له  د  بحث په وروستۍ برخه کې د لنډیو په ویبپاڼه کې د هیواد دات کام د
 لنډیو شویو راټولو په پیل کې د دې لنډیو د لنډۍ راوړل شوي دي. شمیر پورې یو« ی» څخه تر

 لیکل شوي دي: داسې مآخذ په باب د
 
 یبپاڼې درنومینه والو!هیواد و د»

 موخه مو سندرغاړوڅخه راغونډې کړې دي. او ویبپاڼو کتابونو، مختلفو لنډۍ د پښتو دلته د موږ
 «لنډۍ په یوه ځای راټولې کړو. ،ته لنډۍ مینه والو پښتو بریده د وس تر یوازې همدا ده چې د

 
 لنډۍ راټولې شوې دي. ۹۳۸په دې ترتیب په دې ویبپاڼه کې د الف ب په ترتیب سره ټولې 

 
 :(benawa.com)ـ بینوا دات کام ۲
 
کلتورـ »کې د  په لیکلړ محتویاتو دې ویبپاڼې د د، لومړي مخ په پاسنۍ برخه کې بینوا ویبپاڼې د د

 کله چې کلیک شي، لنډۍ سرلیک هم شته. د کې، په لړ نورو ګڼو موادو لست د برخې د« ادبیات
توری  هر لنډۍ راوړل شوي دي. شمیر په ترتیب یو« الف ـ ب»نه د  څه ویلو پرته له بحث او

له بده مرغه  خو ؛کیږي مخ راښکاره صفحې پر لنډۍ د هماغه توري اړوند د چې کیښکودل شي،

http://www.hewad.com/landay/halimi.htm
http://www.hewad.com/landay/halimi.htm
http://www.hewad.com/landay/halimi.htm
http://benawa.com/pashto/landay/7.php
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 نور السه کیدای شي او تورو لنډۍ تر« الف ـ ب ـ پ»په برخه کې یوازې د  لنډیو بینوا د چې د
زه ورباندې پوه نه شوم چې دا به تخنیکي ستونزه  هغه نه ښکاره کوي. توري چې کیښکودل شي،

 نالین؟آکه به څه شی نه وي  وي او
 

 لنډۍ خوندي شوې دي.( ۱۰۵سلو پنځه ) یادو درې تورو کې ټولې یو په پاسنیو
 

 آخربه وران شې پیښوره
 کوینهنجونې ښیرا درته  د ننګرهار

 
 سوځي په زور تیلو باټۍ د

 شول ویې سومه یارغمونه اور ته د ما
 

 نه دی پاچایي تخت مې په کار
 له څنګه نه جدا کوینه یار ما دې د

 
 
 (:zarlakht.net)ـ زرلښت ۳
  
 لست راوړل شوی دی. محتویاتو دې ویبپاڼې د لومړي مخ په ښي اړخ کې د زرلښت ویبپاڼې د د

بیالبیلو  راوزي چې هلته د پاڼه داسې برخه کلیک شي،« متلونه لنډۍ او» په دې لست کې چې د
 ترلو راټولو د لنډیو له خوا د همکارانو دې برخې د د له خوا لنډۍ راټولې شوې دي. اشخاصو

 هم راوړې دي.یې خپلې تبصرې  لنډیو په باب عمومي معلومات او د ،څنګ
   

څه امالیی ستونزې په کې  یو په دې ویبپاڼه کې راوړل شوې لنډۍ که په ځیرسره ولوستل شي،
 زه دلته نه ورباندې غږیږم. چې جال بحث ته اړتیا لري او لیدل کیږي،

 
 څومره ساده اوس عاشقي شوه

 په اس ام اس کې کار کوژدې ته رسوینه
 

 کږې شوېځوانۍ لښتې مې  د
 سرو وهي ټالونه یې پر غم ثمر د

 
 حج دې مکه کې قبول مه شه

 بچیان خپل خرڅوینه مالت کونډې، ستا د
 

  :(afghannang.com)ـ افغان ننګ دات کام ۴
 

لنډۍ په باب  علي خان صافي د له پاره ځای بیل کړای شوی دی. لنډیو په دې ویبپاڼه کې هم د
په دې ویبپاڼه کې یې هم له  کې یې خپور کړی دی، ویبپاڼو نورو هغه لنډ معلومات چې په ځینو

 سرلیک الندې خپورکړی دی. تر «خویونه پښتنو کې د په لنډیو»سره د  لنډیو یو څو
 

سلیمان الیق نظریات هم راوړل شوي دي چې ښاغلي باز  په باب د لنډیو په افغان ننګ کې د
 عابد داسې لیکلي دي: دې بحث په پیل کې ښاغلی د محمد عابد ثبت کړي دي.

http://www.zarlakht.net/fullcontent.php?id=6502
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په هکله سلیمان الیق غږولی  لنډیو نیټه قلم نړیوالې ټولنې د ۲۱اګست په  میالدي کال د ۲۰۰۸ د»
 «دی کټ مټ یې ستاسې په وړاندې خپروم. چې دا ما ثبت کړی و او و
 

 ښاغلي محمد حامد حلیمي مقاله راغلې چې سر لیک یې دی: په باب د لنډیو له دې وروسته د
 «په سمندر کې ګلونو لنډۍ د»
 

 په باب عمومي معلومات وړاندې شوی دی. لنډیو په دې مقاله کې هم د
 

استاد حبیب هللا رفیع مرکه راوړل شوې ده چې سرلیک یې  ښاغلي هارون حکیمي سره د بیا د
 دی:

  
 «ته رسیږي کلونو زرو ژوند څلورنیمو لنډیو پښتو د»
 

لیک  سر تر« کې ښځینه محرومیتونه لنډیو په پښتو» بحث کې دوروسته له هغه په یوه ځانګړي 
 په لنډیو محرومیتونو او پر ښځو کې د په پښتني سیمو ښاغلي جانان مقاله راغلې ده او الندې د

 انعکاس باندې خبرې شوې دي. هغو کې د
 

 کې سپین شو په کور پالر مې د سر
 لکه ډوډۍ په تناره وسوم مینه

 
 خوراک وایترخې مې  غرونو د

 غمونه کور موزي د خوراک مې نه وای د
 

لنډۍ  پښتو د»ښاغلي والیت خان ځداراڼ ده چې د  په افغان ننګ ویبپاڼه کې بله تحقیقي مقاله د
څونمونې  یو لنډیو د عمومي معلومات او سرلیک الندې راغلې ده. تر« خبرې څو په اړه یو

 وړاندې کوي.
 

کې  په لنډیو»نظري ده چې د  ښاغلي محمود په زړه پورې مقاله دپه باب  لنډیو په دې پاڼه کې د
نمونې  لنډیو تعریفونو سره سم دله طنز  په دې مقاله کې د نومیږي.« خندونکي توکي طنزي او

 هم راوړل شوي دي:
 

 څه ټکه لویدلې په ګودر
 یې څنګ په څنګ ورسره ځینه چې کشره خور

 
استادحبیباهلل رفیع  سرلیک الندې د تر« لنډۍ څه ته وایيپه پښتوکې »په باب د  لنډیو ورپسې د

 لنډیو د دغه راز لنډیو په باب عمومي معلومات وړاندې کوي، چې د یوه مقاله راوړل شوې ده،
په باب عمومي معلومات په  لنډیو یوه مقاله راغلې چې د ښاغلي پوهنمل سرفراز مومند په باب د

 کې راوړل شوی دی.
  
مسعود له خوا برابرې شوې انځوریزې  ښاغلي عبدالقادر برخه د پاملرنې وړ دې ویبپاڼې د د

 لنډیو له بیالبیلو ښاغلي مسعود کړي دي. خپرېلنډۍ دي چې په ځینو نورو ویبپاڼوکې یې هم 
 لوستونکي پام ځانته اړوي. هر سره ځینې انځورونه راوړي دي چې د
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 کال ژړلي نه دي دې یو ال
 ولې درکومهداسې آسانه به خوله 

 
 کلي شړومبې غواړي مور یې د

 یې په سپینه روپۍ خوله نه ورکوینه لور
 
 :(khost-web.net)ـ خوست ویب دات نیت ۵
 
په برخه  ادبیاتو او هنر دې ویبپاڼې د د له پاره جال ځای ځانګړی کړی دی. لنډیو ویبپاڼه هم د ېد

بحثونه هم  په باب نظریات او لنډیو د چې په هغه کې لنډۍ او سرلیک هم راغلی دی، لنډیو کې د
کې له بده مرغه بل ډول حالت سره مخامخ  بحث په لړ له پاره د لنډیو دلته د خو راوړل شوي دي،

 تعریف پر تاریخ او د لنډیو د دلته له ورایه لیدل کیږي چې افرادو لنډۍ خپل مال ګڼلی دی. کیږو.

 ته پاملرنه وکړئ: سرلیکونو دغو پورې تړل شوي دي. لنډۍ په افرادو ،خالف
 
 ښاغلي امرالدین سرحد لنډۍ، ـ د
 ښاغلي عظیم جان کړم لنډۍ، ـ د
 آغلې شغله رحماني خوږې لنډۍ، ـ د
 ښاغلي سیف هللا بلایر خوږې ټپیزې، ـ د

 خوږې لنډۍ،ښاغلي شمس خوستي  د ـ
 …او 
 

هغوی په نامه ثبت شوي  ځکه د شخص رالیږلي دي، دلته که منظور دا وي چې دا لنډۍ چې هر
 مخنیوي له پاره داسې ورسره لیکل شوي وای چې: تیروتنې د باید د سمه ده او نو دي،

 
 رالیږلې لنډۍ،… دښاغلي 

له پاره  به د راتلونکو څیړنو دا .اوس به خبره دومره نه اوږدیده دا به کومه ستونزه نه وای، نو
 په مخکې پرته وي. لنډۍ ټولونکو او لنډۍ څیړونکو یوې ستونزې په ډول د هم د

 

چې خوست ویبپاڼې ښایسته  ویالی شو نو نیمګړتیاوو سترګې پټې شي، په هر صورت که له ځینو
 قدر وړ دی. چې کاریې د کې خوندي کړې دي، ډیرې لنډۍ په خپلو پاڼو

 
 میدان ته راشه غرغرې د

 ته خیژوینه سبا مې ستا په تهمت دار
 
 :(Pashtoonkhwa.com)ـ پښتونخوا دات کام ۶
 

کله  راغلی دی. سرلیک «لنډۍ» لومړي مخ د ښي الس په الندنۍ برخه کې د دې ویبپاټې د د

دلته لیدل کیږي  ترتیب شوې لنډۍ راځي. ښاغلي انجنیرعبدالقادرمسعود په زیار د چې کلیک شي،
 خوړونو ګلونو، غروبونو، عکسونو، منظرو، بهرنیو او کورنیو لنډۍ له بیالبیلو چې زیات شمیر

 .ځانته وراړويلیدونکي پام  لوستونکي او هر په داسې ډول برابرې شوې دي چې د ځای، سره یو
 

 ،دلته غواړم په تکرار سره ووایم چې زه ادعا نه کوم چې زما دا څیړنه په ټوله مانا بشپړه ده
 لنډۍ راټولې شوې وي او شوی وي، لنډیو په باب کار کې هم د کیدای شي چې په نورو ویبپاڼو

http://khost-web.net/index.php/2010-04-14-17-48-11/landay/2398-q25
http://picasaweb.google.de/pashtoonkhwa/PashtoLandey/TartebAbdulQadirMasoud
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یا یې لنډۍ  وپه باب څه خپاره کړی وي ا لنډیو چې د ویبپاڼو هغو یي یادونه نه وي کړي. ما
 له مسؤلینونه بښنه غواړم. هغو د یې دلته یادونه نه وي کړې، ما خوندي کړې وي او

  
 نظریاتو ثبتوونه او کې یې په څیړنه، برخو میډیا په ټولو په باب داسې څیړنه چې د لنډیو د

 دا یوې لویې پروژې ته اړتیا لري. پسې وګرځو؛ ورکولو
 

یوې جال ویبپاڼې آدرس یا پته  لنډیو په باب د لومړي مخ کې یې دداسې ویبپاڼې هم شته چې په 
 اوس له پاره زه نه پوهیږم. په دلیل یې هم د السه کیدای نه شي. چې کلیک شي تر خو ښوولې ده،

پتې په لست کې د  د نورو ویبپاڼو په ویبپاڼه کې د (Larawbar.net)ساري په توګه دلراوبر  د
 السه کیدای نه شي. تر خو الندې ویبپاڼه هم شته، سرلیک تر« انځوریزې لنډۍ»
 

کې هم  باندې په چاپي رسنیو له هیواد نه د په افغانستان کې دننه او نه چې ورتیرشو، له ویبپاڼو
نوې تکنالوژۍ  د تشریحات راغلي وي. په باب بحثونه او لنډیو د ښایي چې لنډۍ چاپ شوي وي او

 انځوریزې، خپرونو)غږیزې، ټولو خو کلي بدله شوې ده،سره له دې چې نړۍ په یوه  په برکت،
 ،په باب بحثونه په کې لټول هغو د کې لنډۍ او په دې خپرونو ته السرسی او بریښنایي( چاپي،

هغه به داسې  لنډۍ په باب څه نوي وویل شي، په اوسني وخت کې که د یو څه ستونزمن بریښي.
 وي چې:

 

 کمرونو، غرونو، بڼونو، کنډونو، کوڅو،، بامونو ګودرونو، اوس باید لنډۍ له کیږدیو،
 ایمل، فیسبوک،، پوهنتونونو پوهنځیو، ښوونځیو، ښارونو، ه دبیرنه سر …او کلیو

ته  ځان خلکو قدم په کې کیږدي او ته ځان ورسوي، سیمو پاڼو بریښنا او کمپیوتر
 وښیي:

 
 که دې زما دیدن یادیږي
 والړه یمه فیسبوک دې خالص کړه ګل په الس

 
 له اشارونه مسیژۍ شوه

 یاري خاورې ایرې شوونه مسیژمې نه زده،
 

 پوښتنه کوله: یار که پخوابه مینانو له باد نه د
 

 ته خیژم چنار سبا به لوړ
 مې څه ویلي دینه باد به پوښتم چې یار

 
 ،دیدنونه اومسیژونه  لیکونه، احوالونه، خبرې، په منځ کې پوښتنې، مینانو او ځوانانو اوس د خو

په سکایپ  په ایمل کې لیکونه او په فیسبوک کې، آسانه او وړیا دي. نوې تکنالوژۍ له برکته ډیر د
 سره کیدای شي: بې له ډاره تر بې غمازه او کې دیدونونه بې ریباره،

 
 احوال کیږدهکې ته په فیسبوک 

 زه به ډاډه زړه درته درکړم ځوابونه
 

 په سکایپ کې راغلې برابره
 به راته وایې ځوابونه «نه» او «هو» د
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 ریباریانې هم د موافقې نه وروسته، او خبرو حالت هم راغلی دی چې له دیدنونو، ال دا اوس خو

به له  پخوا شیبه په شیبه جاري وي. اِسونه خو  اِم  ایملونه، اِس همدې تکنالوژۍ په مټ کیږي.
 وکړي:سپوږمۍ نه هیله کیده چې له مینانوسره مرسته 

 
 وهه راخیژه سپوږمیه سر

 مزل کوینه غرو تورو زما اللی د
 

 موټی کړې، چې نړۍ یې یو… سکایپ او فیسبوک، ایمل، موبایل، اوس نوې تکنالوژي ده، خو
کې یې حیرانوکې  برخو ژوند په بیال بیلو د زحمتونه یې لرې کړي دي او الرې یې لنډې کړي او

 دغه ټول مسایل نیغ په نیغه په لنډیوکې انځورشوي دی او او آسانتیاوې رامنځ ته کړي دي،
 انځوریږي:

 
 استوګن دی غرونو مې د یار

 چې موبایل یې اوس آنتن نه ورکوینه
 

 فیسبوک دې خالص که ځوانیمرګ شې
 دا څلور ورځې انتظار والړه یمه

 
 الس دې مات شوی دی که څنګه

 مسیجونه چې ځواب نه شته دی زما د
 

 سره الړو مې کارغانو باز
 به شینه مردارې غوښې بې خوراک شي مړ

 
 لــه مــالجـــانــه تــمـــه نـــــه شــــــي

 غنیمت ورته راوړینه دین یې دکان کړ،
 

 وطــنـــه تـــه بـــه کــــلــه جـــوړشــې
 کړل سل درزونه زما په زړه کې دې راجوړ
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 ټپیزه لنډۍ او

 
 
درد لیدونکي بنده خپل درد  لیدل کیږي چې پخوا به مین او ،ته که وکتل شي تکاملي سیر لنډیو د

چا په  به د لږ ډیر کمره به اوریدله او دیواله او ځنګله، غره، کې ویله، قالبلنډۍ په  غوښتنه د او
 قلم، غوښتنه مطرح کړي، دردمن خپل درد او اوس چې کوم مین او خو ذهن کې خوندي شوه؛

پورې ال په یوه لنډه شیبه  ټولو تر کې ثبتیدای شي او کمپیوتر تلویزیون او رادیو، کتاب، کاغذ،
 له ښار له کلي نه ښارته، ته، غوږونو خلکو نورو بیا د ذهن نه کاغذ ته، له زړه او کې رسیږي.

 ښار ښکاره عشق او له پټې کلیوالي مینې نه د بیا ټولې نړۍ ته، ته او هیوادونو او نه ښارونو
 ده،یکمپیوترته یې چې پښه ورس ته. کمپیوتر فیسبوک او ایمل، نه، له ښکاره غږونو ته، غږونو
 نه ژغورل کیږي. له ضایع کیدو بیا نو

 
ځکه  شخص په نامه، نه د خو خوندي شي، وویل شي چې لنډۍ باید ثبت او سره باید په تکرار

 اړین کار ضروري او ثبتول یو لنډۍ په هر وخت کې د مال ګڼل کیږي. خلکو ټولو چې لنډۍ د
په فیسبوک دریدلې  تکاملي سیر داسې دی چې له ګودره راغله او لنډیو د نه په خپل نامه. خو دی،
 فولکلور وسه دې د تر امکاناتو د همداسې لنډۍ هم باید ثبت شي او څنګه چې تاریخ ثبتیږي، ده.

 سره شي. تر په چوکاټ کې دا کار قوانینو د
 

نوی شعري  په نامه یو« ټپیزه»اړین ګڼم چې په دې ورستیوکې د  خبرې یادول ډیردې  دلته د
 هر دپه لومړیو برخو کې د لنډۍ لومړي نیم بیتونه او  دې شعر د ته کړی دی. سر راپور ژانر

 ستل کیږي.یلنډۍ وروستی نیم بیتی را اخ بند په وروستۍ برخه کې د
  

 باني اوموسس ګڼي.« ټپه»آزاد شعردې  پوهاند دکتورمجاور احمد زیار ځان د
 
دویم  دانش خپرندویه ټولنه، څنګه جوړیږي؟(، وشعر )پښت بدلمیچ پښتو زیار،پوهاند دکتورمجاوراحمد،)

 (مخ ۲۷۵ زکال،۲۰۱۰چاپ،

 
بیا یې د  کې کړې ده او« څنګه جوړیږي؟(  شعر بدلمیچ )پښتو پښتو»دا ادعا یې په خپل اثر

 سرلیک الندې مقاله کې، تر« منلی نوی شعري خیل دی څنګ یو تر جاپاني هایکو پښتو ټپیزه د»
په افغان جرمن ویبسایت کې خپره ( ۰۸.۰۳،۲۰۱۲)  مارچ په اتمه چې د دوه زره دولسم کال د

 هم کړی دی. مهموالي باندې ټینګار ټپیزې په ابداع او د کړې ده،
 

 دې نوي شعري ژانر)ټپیزه( نوښتګر کې ښاغلی فرید احمد تسکین د لیکنه په یوه ډیره تازه خو
 حنیف حیران بللی دی. ډاکتر

 
 د شعر)ټپیزه( کې لنډۍ یا نويدغې موضوع ته ځکه څنګځنې اشاره وکړه چې په دغه  دلته ما
اخیستنې  دې ډول پور چې څومره فرهنګیان به له لنډۍ نه د دا نیم بیتی را اخستل کیږي. لنډۍ یو

http://www.taand.com/archives/17891
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زه د اوس  کې مالومه شي. دا به راتلونکو څومره به مخالف وي، کارونې سره موافق وي او او
جال  ځکه چې دا یو باندې څه نه وایم، طلنډۍ اختال په هغه کې د نوي ژانر او ټپیزې د له پاره د

 او اوږده بحث ته اړتیا لري.
 

دې دعوا نه لرم چې دا څیړنه به له هره اړخه بشپړه  دې خبرې یادول اړین ګڼم چې زه د دلته د
دې څیړنه  ؛«هلته تیروتنه هم شته شته،  چیرې چې کار هر» دې اصل ته په پام سره چې: وي.

امکاناتو په چوکاټ کې  او الس لرلو موادو خپلو ما خپله وسه د کې به هم خامخا اشتباه وي،
قلموال یې  هیله ده چې نور دا اوږده پروسه ده، د اوس له پاره ما همدومره وکړای شول. .وکړه

 هم پسې وغځوي.
 

څرنګوالي په برخه کې  طریقې د د ثبتولو لنډیو د که د زه خپلې هڅې نه درووم،جاري یې ساتم،
دې بحث  هغه به هم د یا زه چیرې ورباندې ورپیښ شوم، چا کوم مثبت څه راسره شریک کړل او

لنډیو داسې چاپي ټولګې الس ته راغلې چې ما په دې بحث کې  که مې د یوه برخه وګرځوم،
هڅې به نورې هم  ټولولو د ولنډیو نوی د ته وروپیژنم، لوستونکوهم هغه به  معرفي کړې نه دي،

 کوم.کې وړاندې  برخو دې سلسلې په نورو سره به یې د تبصرو او بحثونو له نویو ګړندۍ کوم او
 
همدې مودې په اوږدوکې مې دغه  د باندې ما ښایسته اوږده موده تیره کړه، په لیکلو دې مقالو د

زه ورنه بښنه  چا له پاره تکراري وي، که د الندې لنډۍ ثبت کړي دي چې زما له نظره نوې دي.
ه پاره مخ لوستلو ل لورینې سره یې ورته د په ډیره مینه او چا له پاره نوې وي، که د غواړم او
 کې ږدم:

 
 وران یې مه وای کابل یې وران کړ

 الس دې یې مات شي چا چې ویشتي راکټونه
 

 جانانه سمه امریکا یې
 درته کومه ۍهم زار هم مالمت یې،

 
 وړاندې ګلباغ نه ډزا ډوزشو

 وختــل دودونـــــــــه آسمــایــي لــه څـــوکــو د
 

 شـــــــو سکر غږ خاونده بیا د
 سم بیا کابـــل جان ژړا کـــویـــــنـــهورسره 

 
 بیا ټوپکي وحشیان ښکاره شول

 ستوني ږدیــنــه انســان پــر قدم خپل د یو هر
 
 

 شول چې وحدتیان دوستمیان یو
 بیا به تاال کړي کورا کور زلمي سرونه

 
 دې سپیره شه ټوپکیه کور

 کابل شینکي باغونه چې دې سپیره کړل د
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 راغلې خدایهکابل ږیرې  پر
 پیکي هسک اورمیــــږونه بیا به تاالکړي تور

 
 

 ږیرورو لښکر راغی د
 رڼا اوښکې تویوینه تیارې خورې شوې،

 
 خواره زه شوم ته شوې، مسافر

 ته دې لیږینه شه چې سفر خواره دې مور
 
 دي نور دادې سیاسي واک کې 

 نیولي یونه ته دې موږ داغونو تورو
 

 توپکیانو کارغانو تورو
 تباه کړنه تباه کړه چې کابل مو خدای مو

 
 دې خدای مل شي کابلیانو د

 تور اورمیږونه چې پرې راتوی شول ږیرور،
 

 آسمایي بیا په ژړا سرشو
 چې یې قتلیږي لورا لور زلمي سرونه

 
 ګوري ورته ژاړي په رڼو

 کابلیان نه شي خالصوي زلمي سرونه
 

 سګرته اوس به دې لمبه کړم
 خولګۍ تا ته درکوینهجانان زما دی 

 
 که دې زما دیدن یادیږي

 فیسبوک دې خالص کړه په خندا والړه یمه
 

 کړ دې ټول کلی خبر په ما
 زړه دې چوینه شو دادا خبر په تا دې یو

 
 که دې زما دیدن په کاروي

 فیسبوک دې خالص کړه زه آنالین والړه یمه
 

 سپین دی کوچو زما جانان تر
 تور به شینهدی  له ډنمارکي سره نوکر
 

 جانانه ستا مزه ګۍ نه شته
 کې زنګوینه زانګو یو دوه یې ګړنګن او
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 جانانه ستا مزه ګۍ نه شته
 زما همځولي یې تخرګ کې ګرځوینه

 
 دمداریانو استا کاره

 توره مدیره کږه خوله دې پیژنمه
 

 له ما نه پاتې شوې کابله
 لوټه دې الماس شي څه بې کړمه ،که لوټه

 
 دې کیناراب شه خاینه ګور

 چې لوی واړه دې په خولګۍ بولې کوینه
 

 نه مسیجۍ شوه له اشارو
 مسیج مې نه زده یاري خاورې ایرې شونه

 
 مې سیمه غرنۍ ده یار د

 چې موبایل یې اوس آنتن نه ورکوینه
 

 استوګن دی غرونو مې د یار
 چې موبایل یې اوس آنتن نه ورکوینه

 
 فیسبوک دې خالص که ځوانیمرګ شې

 څلور ورځې اتظار والړه یمه دا
 

 الس دې شل شوی دی که څنګه؟
 مسیجونه چې ځواب نه شته دی زما د

 
 په موبایل کې بې چارج نه وي

 اتومات وایي یاردې نه کړي ځوابونه
 

 که دې زما څیره یادیږي
 سکایپ کې مې ګوره په خندا والړه یمه

 
 په سکایپ کې راغلې برابره

 وایې ځوابونهبه راته « نه » او« و» د 
 

 دیدن دې سکایپ کې راولیږه
 سکایپ نه شته قیمتونه څه وړیا دې د هر

 
 حال دې مسیژ کې راولیږه

 ډکې دینه الرې کوڅې له مالیانو
 

 حال دې فیسبوک کې راته کیږده
 پردی وطن دی مزدورۍ کې اخته یمه
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 حال دې مسیج کې راته کیږده

 مزدورۍ کې اخته یم دلته ډنمارک دی،
 

 ټوپکیان راغلل کابل تهچې 
 ګرځي غمونه خوشالي الړه کوراکور

 
 بل چا شوې کابله الړې د

 ناچارۍ شپې په بل ملک سبا کومه د
 

 دی به په کوم وطن دیره وي؟
 راتګ تمه لرمه زه ساده ناسته د

 
 ملک دې روزي شه ډنمارکیه

 زما په کلي ټوپکیان غوبل کوینه
 

 ته خپل وطن ګلزاردی چا هر
 کابل سپیره ډاګونه ګلزارکړې دما ته 

 
 وطن مې لویشت په لویشت خطرشو
 خدای ناترسوډیرکرلي دي ماینونه

 
 ابرار به نه شي اخوان اشرار،

 که په کعبه کې زروار وخوري قسمونه
 

 له مال جانا نه تمه نه شي
 غنیمت ورته راوړینه دین یې دوکان کړ،

 
 زیړه به یم بیا به شنه نه شم

 یک تنها پرې ایښې یمهنا مرد په دښته 
 

 هولیږته دې عکسونه را 
 که په دارمې خیژوینه هرسات بې ګورم،

 
 کړئ لوست ته ځان چمتو ځوانانو

 تیاره خوریږي ټوپکیان راغلي دینه
 
 
 ښاماران دي دا ټوپکیان خو

 رڼا کوي قتلونه چې تیاره غواړي د
 
 

 دی لوی ښامار یو ږیره ور هر
 په دمونهخلک یې چیچلي روغ به نه شي 
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 تا چې کوڅه کې ټوخی وکړ

 زه په توده بړستن کې نیغه کیناستمه
 

 خوب کې کابل سره ویده شم
 شم په پردي وطن کې یمه چې رابیدار

 
 ایمل دې راغی ته رانغلې

 خالص به دې نه کړم بې دیدنه ایملونه
 

 که په زنکدن مې ځان حاضر
 سره کومه وروستی دیدن دی زه یې تا

 
 دې رضا ويخاونده دا به 

 کې تیرومه ماسکو ځوانۍ عمر چې د
 

 خاونده دا به دې رضا وي
 اروپا کې تیرومه چې باقي عمر

 
 شوه دا خپله زدکړه راته اور

 نه په چل کې ځان ساتمه له جاهالنو
 

 فیسبوکي یاران دې نور دي دا
 ته دې زه نیولی یمه خوشې لیکنو

 
 توره ښاماره غرو تورو د

 به دې ومهکړی  چې دې چیچلم خبر
 

 جانانه راشه په فیسبوک کې
 چې په بیغمه زړه دې وکړم دیدنونه

 
 راشه فیسبوک په څپو ته د

 زه به دې وکړم ښه بیغمه دیدنونه
 

 فیسبوک مخ کې ځان ښکاره که د
 زه دې بشره خپل کمپیوترکې تل ساتمه

 
 

 فیسبوک آینه کې راشه ته د
 دم زیارت کومه زه خوش نصیبه دې هر

 
 راشه چې آنالین شوجانانه 

 خپل ډک زړونه به ښه تش کړو بس په خبرو
 



  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
63لنډۍ، د ثبتولو ستونزه

 که دې زما دیدن یادیږي
 فیسبوک ته الړ شه مخامخ والړه یمه

 
 ته دې فیسبوک کې ځان څرګند کړه
 زه به ګیډۍ ګالن په الس والړه یمه

 
 کې فیسبوکعکس دې راولیږه 

 یې رانه کډه شي غمونه چې په لیدو
 

 ښکاره کړهفیسبوک کې ځان راته 
 کډه شینه چې مې غمونه د ټول عمر

 
 پخوا ګودر و اوس فیسبوک دی

 نرم بادونه ګودر فیسبوک کې نه شته د
 

 آذان په ځنډ کوه طالبه
 جانان غیږې ته اوس ورسیدمه زه د

 
 آغه تیره چوړکۍ مې راوړه

 چرګان ټول ټوغکي نیولي دینه چرګې،
 

 پرتې دي دلته سترۍ د ویر
 غم والړې دینه هلته دلۍ راته د

 
 په شرعه ناروا دی خو سود

 ښځې کومه په ما روا دی چې څلور
 

 هغه تیره چوړکۍ مې راوړه
 دا ټول چرګان مې ټوغکي نیولي دینه

 
 حاللولی یې هم نه شم

 ګرده چرګان مې ټوغکي نیولي دینه
 

 ته په فیسبوک کې عکس کیږده
 زیارت کومه دې په لیدو سهار چې هر

 
 
 جانان نه شتهزما نصیب کې 

 غاړه کړمه پر ځای مال پر تعویز که د
 

 پلمې مې نورې په زړه مې ته،
 کلي کې ګرځم ماشومان کرارومه
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 جانان دی جانان زما په سر
 ملنګ به شینه کوڅو که زه یې پریږدم د

 
 څومره ساده اوس عاشقي شوه

 په اِس اِم اِس کې کار کوژدې ته رسوینه
 

 له مانه پاتې شوې کابله
 لوټه دې الماس شي څه بې کړمه ،که لوټه

 
 ویـــزه پــاسپـورت دې درنــه ورک شـــه
 درپسې ورک مې دي له سترګونه خوبونه

 
 قـــلــم راواخــلــئ ټـــــوپـــک کــــیــږدئ
 چـــې لــــه دنیــا ســـره قـــدم پرقدم ځونه
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 ښاغلي مجیب مهرداد مقاله په باب د لنډیو د
 

 ټکي پام وړ د څو هغې یو د او
 
 کال د ۲۰۱۴د ستونزه(، ثبتولو د لنډیو د )لنډۍ او څلورمه برخه مقالو په باب زما د لنډیو د

 پورې د لیکلو دې کرښو تر بیا د له یادې نیټې نه وروسته، نیمایي کې خپره شوه.  جنورۍ په
لنډیو په  کې د په دې مقالو سره مخ شوم. مقالو شوو نشر شمیر یوله  قلموالو نورو په باب د لنډیو

پام  په باب زما له پاره د لنډیو کې د په دې لړ کله هم نوې خبرې راغلي دي. باب کله تکراري او
بحث په دې پنځمه برخه کې یوازې په  لنډیو د چې د ښاغلي مجیب مهرداد مقاله ده، مقاله د وړ

 .همدې مقاله تم کیږم
 

 میډیا راته وایي چې دی شاعر، خو نه پیژندګلوی ورسره لرم، ما مجیب مهرداد نه لیدلی دی او
 .البیروني پوهنتون استاد دی د ژورنالست او لیکوال،

 
-mojib-afghanistan-rights-human-http://8am.af/1393/01/12/election

  mehrdad/ 
 

کې یې داسې  انتریوګانو او مقالو په ځینو کیدای شي دی ډیرې ښیګڼې او یا منفي څه ولري.
افغانستان ځینې مطرح  د نشان ته تاوان رسوي او افغانستان نوم او نظریات راغلي چې هغه د

 .نه یادوي شخصیتونه په ښوفرهنګي 
 

http://www.tajikmedia.com/index.php/1390-01-02-23-12-32/716-2013-12-12-01-
24-12             

 
 خو درناوی کوم، بنا آزادۍ پر بیان د یې د زه ده شخصي نظریات دي او سره له دې چې دا د

 .ورسره منالی یې نه شم
 
 ده د هغه ټول به د یا خدای مه کړه منفي پاینټـونه ولري، ده شخصیت چې څومره مثبت او د

په باب په میډیا کې مطرح  لنډیو پښتو هغه مثبت نظریات یې چې د خو بیوګرافۍ یوه برخه وي،
فرهنګ له  په ټول کې د او ادبیاتو ژبو، افغانستان د هغه د څه ویلي،په اړوند یې  هغو د کړي او

 بشپړیدو خپل ریسرچ د لنډیو په باب د د اً زه مجبور او دي، تایید وړ زما له پاره د او پاره ګټور
 بنا مې، پر دځانګړنو نظریاتو همدغو ده د لنډیو په باب د د یاد کړم او ورباندې تم شم. یېله پاره 

 .مقالو په سلسله کې دا مقاله ورته جال کړې ده دلنډیو  د
 
 
 :مقالې سرلیک دا دی د ښاغلي مجیب مهرداد، د
 
 «افغانستان فارسی در پشتو و معاصر اهمیت لندی برای شعر»
 

 :دا مقاله ښاغلي مهرداد دوه ځلې خپره کړې ده له مخې، معلوماتو زما د

http://8am.af/1393/01/12/election-human-rights-afghanistan-mojib-mehrdad/
http://8am.af/1393/01/12/election-human-rights-afghanistan-mojib-mehrdad/
http://www.tajikmedia.com/index.php/1390-01-02-23-12-32/716-2013-12-12-01-24-12
http://www.tajikmedia.com/index.php/1390-01-02-23-12-32/716-2013-12-12-01-24-12
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 کې. ورځپاڼه نومې« هشت صبح » ــ له کابل نه په خپریدونکې،

 کې. ویبسایت  (razaqmamoon.blogspot) ــ درزاق مامون

 
کې خپره  برخو په وروستیوکې په دریو ل کال د دلو ۱۳۹۱ورځپاڼه کې یې د« هشت صبح»

 .ثور په یودیرشمه نیټه خپره کړه کال د ۱۳۹۳مامون په ویبالک کې یې د  او د کړې ده
 

 خپلو مقالو د خو وه،ورځپاڼه کې له خپریدا سره سم زما له نظره تیره شوې « هشت صبح»په 
مقالې  کې مې یې یادونه ځکه وه نه کړه چې د برخو په تیرو ستونزه( ثبتولو لنډیو د د )لنډۍ او

 خو لینک یې هم رانه ورک و؛ کې سره وړاندې وروسته شوې وه او چاپي بڼه مې په یادداشتونو
مقاله « هشت صبح»زه مجبورشوم چې د نو مون په ویبسایت کې بیا راغله،ارزاق م اوس چې د
 .هم پیدا کړم

 
وکړ چې لیکوال به په خپله  داسې مې فکر مخکې له دې چې په ویبالک کې راغلې بڼه ولولم،

خو  اضافه کړې وي؛ ژباړه ور هغو د یا به یې نوې لنډۍ او لیکنه کې بدلون راوستی وي او
 په دواړو بدلون نه، اوپرته له السوهنې  کله مې چې دواړه برخې په ځیر ولوستلې، داسې نه وه.

 .ځایونو کې کټ مټ راوړل شوې ده
 

پښتني فرهنګ باندې  ژبې او پښتو پښتنو، اول خو زه له ښاغلي مجیب مهرداد نه مننه کوم چې پر
قلموال یعنې مجیب مهرداد  یو څوک، نه یو له ویونکو ژبو نورو د سره، ــ له دومره نارواوو سره

 وکړ، په باب یې فکر لنډیو بیا د په باب او پښتني فولکلور د پښتو ژبې په باب، د پیدا شو را
 .څه یې پرې ولیکل یو احوال یې واخیست او

 
 مقالې په مقدمه کې د ځکه د نو ي ژبي دي،درښاغلي لیکوال ډیره سلنه مخاطبین  څنګه چې د

 مقالې دیوې  چې د تم شوی، ډیر شاعرانو ایران پر په تیره د شاعرۍ باندې، ي ژبې پردر
 .شوی دی څه ورنه اوږد حوصلې په چوکاټ کې بحث یو

 
نومونه په مقایسوي ډول  شاعرانو کالسیکو ژبې د پښتو ځای د ،خبرو په ترڅ کې یې ځای خپلو د
کې  تاریخ په اوږدو سره داسې یاد کړي دي چې دې دواړو ژبو څنګه د ي ژبې له شاعرانودر د

 .ډیر لنډ دی خو ښه جدي او اوږد وای، بحث باید دا بل تاثیر کړی دی. پر یو
 

په  خبرو خپلو د نه لیکوال خپل اصلي مطلب یعنې لنډیو ته راځي او بحثونو وروسته له دغو
 :لومړنۍ جمله کې وایي

 
فرهنګ عامیانه پشتون ها است به  بلکې ژانرې در نه، پشتو آماج مقا له من جریان رسمي شعر»
 «…این ها جدی ګرفته شود شعری که باید بیش از« لندی»نام
 

جدیت لوستي چې ویلي یې  لنډۍ په ډیره مینه او له دې نه داسې ښکاري چې ښاغلي مهرداد پښتو
 :دي
 

په باب خپل بحث  لنډیو وروسته د څیړل باید جدي وګڼل شي. لنډیو د لنډۍ نه دي څیړل شوي،
 :داسې غځوي

 

http://8am.af/oldsite.php?option=com_content&view=article&id=29818:1391-11-20-16-49-41&catid=114:1390-05-17-16-35-15&Itemid=576
http://razaqmamoon.blogspot.dk/2014/05/blog-post_9288.html#more
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دو گونه برخورد با لندی وجود داشته  هازبان ها و چی در میان فارسی چی در میان پشتون»
ای پژوهشی گذرانی، دو دیگر مواجهه باشی و خوش است، یکی برخوردی از سر تفنن و خوش

کنون در  شناسانه در معنای عام آن. من تا شناسانه و فرهنگ های مردمدر چارچوب پژوهش
تواند برای شعر معاصر  که میهایی  شناسانه لندی و اهمیت و پیشنهاد های زیباییباره ویژگی

ام. بر این مبنا هدف من در کنار اهتمام به بار پشتو و فارسی داشته باشد، چیزی ندیده یا نخوانده
 «شناسانه آن است. های جمالفرهنگی این پدیده فولکوریک ارزش

 
 او ی،په باب هغسې چې ښایي کار نه دی شو لنډیو څیړونکي په دې سره متفق دي چې د لنډیو د

ښکالیز اړخ په باب چا  د لنډیو زړه سوي له مخې اشاره کړې ده چې د دا ښاغلی لیکوال هم د
 .څه نه دي ویلي

 
بې  د لنډیو سره له دې چې د څه ویل شوي دي. بلکې ډیر څه نه، زه فکرکوم چې په دې باب یو

په دې  خپاره شوي دي. لیکل شوي او څه ویل شوي، یو خو پایه سمندرله پاره به هیڅ هم نه وي،
که ښاغلي  هم په فارسي ژبه باندې. له پاره شته او لوستلو ژبه د هم په پښتو څه، برخه کې ډیر

بریښنایي آدرسونوته دې یو وار سر ورښکاره  چاپي او مجبیب مهرداد ته زحمت نه کیږي دغو
 :کړي

 
 ،مقدمهل کال، ۱۳۶۳ علومواکادیمۍ خپرونه، افغانستان د د لنډۍ، ــ پښتو

 ، ګڼې ۲-۱کال، ۱۳۸۶ــ کابل مجله،
   وی جهانبیني پشتون(گلنډۍ ال)، (Spinta.de )ه سلیمان الیق ویبپاڼ ــ د
 
 ده د چې د –له پاره څومره تومنه درلودالی شي  فارسي شعر او اوسني پښتو چې لنډۍ د دا او

چې باید کار  ده،نوې خبره  خبره ده، تآمل وړ او فکر دا د –مقالې اصلي موضوع جوړوي 
 .ورباندې وشي

 
 :خبره دا ده پام وړ کې بله د په باب د ده په خبرو د لنډیو

 
برای خودش جا باز  پهنه جهاني مطرح ګردد و من شعری است که میتوان در لنډۍ به نظر»

آن اقصا نقاط جهان به  دارای چنان ظرفیت های است که ما در کنارآن این نوع شعر در کند.
 «…سرګردانیمدنبال آن 

 
 :هغه داسې چې وړاندې کړی دی، نوی نظر دوره بندۍ په باب هم یو لنډیو د ښاغلي مهرداد د

اساس  مردمي را بر تاریخي دوره های این شعر شاید بتوان با پژوهشې سبک شناسانه و… »
سبک های  پذیري شان از با توجه به تاثیر ها و این شعر رخداد های تاریخي بازتاب یافته در
 « …رایج رسمی هر دوره مشخص کرد

 
 ټول اړخونه نه شي روښانه کوالی. لنډیو یوازې تاریخي مسایل د خو ډیره ښه خبره ده، دا خو

له مخې  تاریخي پیښو یا لنډۍ د کې تاریخي مسایل په نظر کې ونیسي او که یوازې څوک په لنډیو
 د تاریځی متونو کې د دي چې دا په ادبیاتوڅیړل  تاریخي پیښو کې د یوازې په لنډیو دا وڅیړي،

ټولنیز ژوند ټول اړخونه  د ویونکو لنډۍ د د په داسې حال کې چې لنډۍ، برخې څیړنه کیدای شي،
 .ژوند هنداره باید وګڼل شي ټولنیز د پښتنو د رانغاړي او

 
محسوسیدای  هندي سبک تاثیرات هم کې د خپلې مقالې په یوه برخه کې ویلي دي چې په لنډیو ده د
 .شي
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که لنډۍ  او بیا سمه ده؛ نو په هندي سبک پورې وتړو،… کنایه او استعاره، هره تشبیه، که موږ
 لیدل کیږي چې د لنډیو اصلي ویونکي ساده کلیوال، نو ژوند وڅیړل شي، هستونکو د لنډیو د او

هندي  د وو اوسواد له نعمت نه محروم  چې ډیره سلنه خلک یې ددي، … او بزګر پونده شپانه،
 ال څه کوې. څرنګوالي او له هغو نه استفاده کول خو سبک له مطالعې،

 
یا  وي، بل نه خبر کې موجود دی چې پرته له دې چې له یو فرهنګونو ژبو او دا حقیقت په ټولو

 .پلوه ځینې ګډې ځانګړنې په کې وي له ښکالییز مطالعه کړي وي؛ بل آثار یې یو د
 

دې  دا په خپله د ډول ښکالییزې ژبنۍ ځانګړنې یا محتوایي ښیګڼې شته، کې چې هر په لنډیو
خپل ژوند بیالبیل اړخونه په کې  یې په طبعي ډول د ځانګړتیاوې دي چې ویونکو شعري ژانر

 .انځورکړي دي
 

لنډیو فارسي ژباړه را ( ۲۵پنځه ویشت ) نمونې په ډول د ښاغلی مهرداد په خپله مقاله کې د
لوستونکو له پاره  فارسي ژبو که یې پښتو متن هم ورسره راوړی وای دا به د خو اخیستې ده،
توري په نښې سره ځینې  د« اشاره»له هرې لنډۍ سره د  رې متن وای.وپه زړه پ ښه نمونه او

څه  لږ خو بینوا صاحب ژباړه ده، دی په خپله وایي چې دا هماغه د توضیحات هم ورزیاتوي.
 :خولې خبره داسې ده ده د په دې برخه کې د دی. تصرف یې په کې کړی دخل او

 
به صورت تطبیقی در زبان  من این لندی ها را از روی ترجمه های جناب بینوا به فارسی و»

نشان  ګاهی برای روشن شدن مفهوم لندی و تصرف باز سرایی کرده ام و مبدا با اندک دخل و
 اضافه کرده ام.اشاره های را هم  دادن سویه زیبایی شناسانه شان،

 
یا څومره  څومره به مثبت او تصرف کړی دی، بینوا صاحب په ژباړه کې چې ده کوم دخل او د

 :بیلګې دي دا الندې یې څو زه دلته څه نه ورباندې وایم. څیړنه غواړي او جال به منفي وي،
 

 آواز های نیمه شبان بردل می نشیند
 افتاده است دوروطن  یاعاشق است یا از سرداده، آن که آواز

 
 توته های دلم را از زمین برمیدارم

 اما دستانم را از روی دوش محبوبم برنمی دارم
 

 آتش های صبحګاهی را افروختند
 من هنوزنشسته ام ویارم را راضی می کنم

 
بیا  ،بیا او ځل بیا مننه کوم نویو وړاندیزونو نه زه یو دې ښاغلي له څیړنې او په باب د لنډیو د

 :ده له دې نظر نه کوم چې ویلي یې دي مننه د
 
لندی های پشتون ها به این نتیجه رسیدم که خشونتی که امروز در  من با خواندن بخشی از»

مردمان پشتون را دارای روح  تحمیلی و پدیده است وارداتی و جنوب حکمفرما شده است،
 «انعطاف پذیریافتم. و زیبا پسند لطیف،

 
فارسی(  پشتو و معاصر )اهمیت لندی برای شعر پای کې اصل موضوعمقالې په  دغه راز دی د

 :ته اشاره کوي او وایي
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می توانیم برای رشد ظرفیت های  لندی نیز از شعرجهان بهره می بریم، همان ګونه که از ما»
 «معاصرمان بهره مند شویم. شعر در
 
 کې، ادبیاتو ازې په فولکلوریکونه یو کې له پخوانه هم شته وو، ژبو متقابل تاثیرات په دواړو دا

چې هره برخه یې ځانته  کې ډیرې نمونې لرو، تاریخ په اوږدو بلکې په لیکني ادب کې یې هم د
 .څیړنه غواړي

 
 هرې مقالې په پای کې به نوې راټولې شوې لنډۍ هم وړاندې کیږي، څنګه چې ما وعده کړې وه د

 :دایې هم زما له نظره څو نوې لنډۍ نو
 

 شم ترې به الړ پریږدم،وطن به 
 سم راسره ځینه ،غم پریښودی نه شمه
 

 ویزه پاسپورت دې درنه ورک شه
 درپسې ورک مې دي له سترګونه خوبونه

 
 دې کومې کوډې کړي پرما

 زړه مې ناست ژړا کوینه چې پښې مې درومي،
 

 وه د کرزي په شان جانانه
 پیښمانه یمه مینې په ووټ ډیر تا ته د

 
 سره ناسته په چت کې بل چا

 ته یې زه نیولی یمه تیلیفونونو
 

 نورو عکسونه دې د او چت
 ته دې زه ساتلی یمه خبرو تشو

 
 واخلئ ټوپک کیږدئ قلم را

 قدم ځونه چې له دنیا سره قدم پر
 

 ته الړې غرو کډې مې تورو
 کلي چنارونه راپسې ژاړي ستا د
 

 زړه ته مې خپله مخه ورکړه
 ځینه لکه ماشوم اوس په ټوپو راڅخه

 

******* 
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 په مخکتاب کې د لنډیو یوه نوې څپه
 

 ږمـدې نه پوهی   I Love youپه
 ما ته په سپینه پښتو وایه یار دې یمه

 
 کور ته د تګ امید مې نه شته

 راباندې کوټې د هجرت درانه بارونه
 

 کیري باداره رارسېږه
 غني سېالب دی را روان ما درنه وړینه

 
لنډۍ په هر ډول حاالتو کې خپل فعالیت ته دوام ورکوي، غلې نه پاتې کیږي او د ژوند له څپو 
سره اوږه په اوږه مخ پر وړاندې ځي. د لنډیو همدا متحرک خاصیت دی چې لنډۍ نه مري او د 
تل له پاره د عیني ژوندانه پیښې انځوروي او داسې یې په خپله لمن کې رانغاړي چې لوستونکي 

  ي.دونکي ورته حک حیران او ګوته په غاښ پاتې کیږاوری
  

ټولنه ده، خلک دي، ورځنی ژوند دی او له هغو سره لنډۍ په هسکه غاړه، جګ غږ خپل کار 
اوس د آزادۍ بیان او ټولنیز پرمختک  ،کوي او ورځني مسایل په خپله لمن کې رانغاړي. اوس

فعاالن او پلویان په دې باور دي چې ټولنیزې شبکې کوالی شي چې په خلکو کې د اطالعاتو او 
مالوماتو د خپرولو په وجه، په پرمختګ او ویښتیا کې لوی رول ولوبوي، خو دا هم باید په یاد 

داسې هم کیدای شي چې د ناسمو او  کله د دې ټولنیزو شبکو د کارولو له الرې ،ولرو چې کله
غیر واقعي مالوماتو په خپرولو سره عامه ذهنیت تخریب او په ناسمو الرو سیخ کړای شي، په 

 .تیره بیا په افغانانو کې
 

رښتیا ته په پام سره باید وویل شي چې مخکتاب ښه شی دی، خو افغانان یې داسې کاروي چې د 
توي، مسولیت او پته نه په کې ښکاریږي، له همدې کبله هر ښو پر ځای بد ډیر په کې سر را اوچ
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څوک هر څه وایي، په زړه کې ور تیریږي چې: ځه څوک دې نه پیژني هر څه چې کوې کوه 
 یې، هر څه چې وایي اولیکې یې، خپله خوښه دې ده او

 ...  
دار ته  په کله ښه شیان هم لکه ما غوندې سرګردان خری ،خو په دې بې مسولیته بازار کې کله

 .الس ورځي
 

څه موده وړاندې مې د مخکتاب د بنډار د یوه بنډاري په پاڼه کې په څو لنډیو سترګې خوږې شوې 
چې د سوال ځواب په بڼه راوړل شوې وې، سمدالسه مې کاپي کړې او زړه کې مې غوټه کړه 

برخه( دغو لنډیو ته چې پر دې لنډیو باندې به یو جال مقاله لیکم. اوس مې همدغه مقاله)شپږمه 
 ه.جال کړ

  
دلته د دې خبرې یادول اړین ګڼم چې دا لنډۍ چې د سوال ځواب په بڼه راوړل شوې دې، نیغ په 

سیاست او په وطن کې له روانو حاالتو سره تړلي دي او د ټاکنو  د یوه لوري  نیغه له ساسیونو،
ه د ټاکنو د هیڅ لوري د قوت او په پلوي او د بل لوري پر ضد دي، زه یې په ښکاره وایم چې ز

َضعف له پاره په دې حساس وخت کې دا کار نه کوم، بلکې د یوه عیني واقعیت په ډول هغه څه 
چې په لنډیو کې انځور شوي دي، زه هغه را اخلم، هغه هم یوازې د دې له پاره چې دغه لنډۍ 

  .هیرې نه شي تیرې او
 

کال د اګست په اتمه ولیدې. ښایي  ۲۰۱۴دغه لنډۍ ما د عبدالهادي هادي د مخکتاب په پاڼه کې د 
د ډیرو ورته پام شوی هم نه وي. دا لنډۍ د سوال ځواب په ډول راوړل  شوې دي، دا یې د هادي 

 :متن دی بشپړ صاحب له پاڼې نه
 
  ي:دا دې هم په کې و»

د مقاومتیانو، مجاخدینو او خاص ډول عبدوګک وکیل بالتوکیل اصیل مجاخد، الحاج جان مامد 
خان کیري په کابل کې دی. وایي عبدوګک چې ورسره مخ شو، نو له اوښکو په ډکو سترګو یې 

 :ورته وویل چې
 

 کیري باداره رارسېږه
 وړینه غني سېالب دی را روان ما درنه

  
 :کېري وایي په قار ورته کړه چې

 
 رایې دې لږ، الپې دې ډېرې

 بې شرمه سم شه ګنې خوله دې څیرومه
 

 :وایي عبدوګک کړنګ په ژړا شو او په ژړغوني غږ یې وویل چې
 

 ته د نوک ځای دولت کې راکړه
 سوک به بیا زه په بې شرمیو ځایومه

 
 ې:کیري ته وایي خندا ورغله او ورته کړه یې چ

  
 صبر کوه یو څه به درکړم

 «بې شرمه ستا دا دیوثي مې ژړوینه

https://www.facebook.com/abdulhadi.hadi?fref=nf
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کله چې ما دا لنډۍ ولوستې، ډیرې راته جالبې شوې، هادي مې هم آنالین ګیر کړ او سمدالسه د 

په بنډار کې ورسره کیناستم. په پیل کې مو پر یوه بله ډیره مهمه موضوع څه سوال « چت»
 .مساله را میدان ته کړهځواب وکړ، بیا مو د لنډیو 

 
د بنډار بشپړ متن چې زه « چت»دا هم د لنډیو په باب زما او د هادي صاحب د هغې ورځې د 

 »:یې په امانتدارۍ سره پرته له السوهنې تاسو درنو لوستونکو سره شریکوم
 

 :ــ د اوس له پاره به دا موضوع پر ځای پریږدو، را به شم ستا نوښتونو ته
 
 ،دا لنډۍ دې چې د سوال ځواب په ډول لیکلې دي، د دې په باب مالومات راکړه دا ووایه چې 

زه خو اوس د لنډیو په باب څیړنه کوم، شپږ مقالې مې خپرې شوې دي، اومه یې پر الره ده. ستا 
 .دې لنډیو راتلل، ما ته یو نوی څپرکی پرانست، کیدای شي یوه مقاله پرې ولیکم په مخکتاب کې د

 .المونه استاده، مننه چى بزرگواري دى وكړهــ هههههه س
 

دا زما په مخكتاب کې لنډى تازه د خلكو له خوا جوړې شوې دي، البته كه مو په یاد وي یو وخت 
د ا خ د گ په حاكمیت كى هم دې ته ورته، خو مصنوعي لنډۍ حتى د مستقلو تولگو په نوم خپرې 

و كه راټولې كړې وې، همدا شان دوه درې شویدي)سرحدي لنډۍ( فكر كوم فاروق فردا لیكلې ا
كاله دمخه تاسو سره نیږدې د محمدآجان غلجي په نوم یو چا د لندیو یوه لویه مجموعه خپره كړه 
چى متاسفانه ټولې یې خپله لیكلې وې او دا له بدعته ډكه مجموعه یې شه ډیره خپره هم ده. نو دا 

 گڼه هههههزما پر مخكتاب خپرې لنډۍ هم همداسې یو بدعت و
 

سره شته، پر هغې مې  ــ د لنډیو په باب له دې لنډ مالومات نه مننه. د محمداجان غلجي ټولګه ما
د لنډیو د مقالو په لړ کې خبرې هم کړې دي. د فاروق فردا د لنډیو ټولګه ما په کابل کې لیدلې وه 

و د خلکو ګډ مال چې په خپل نامه یې چاپ کړې وه، ما هماغه وخت ورته ویلي وو چې لنډۍ خ
 دی، تا څنګه ځان پورې تړلې دي؟

 
د ده ځواب یوه نرۍ مسکا وه او بس. اوس ځکه څه نه شم ورباندې ویالی، چې په واک کې مې  

 .نه شته
 

زما هیله له تا دا ده چې که دې نوې لنډۍ له چا اوریدې او یا د لنډیو کومې ټولګې سره مخ کیدې، 
ره شریک کړه چې زه یې د لنډیو په باب په خپل کار کې ور ګډ سما د هغو په باب مالومات له 

 .کړم
 

 .ــ په دواړو سترگو استاده
 .ــ زه سترګې پر الر یم، مننه

 «ــ انشاهللا
 

د لنډیو په باب د تیرو بحثونو په تایید سره باید ووایم چې لنډۍ د ورځني ژوند د انعکاس هنداره 
په طبیعت کې پیښیږي، د انسانانو څارویو او طبیعت د ده. څه چې په ورځني ژوند کې تیریږي، 

نورو اجزاوو پر سر راځي یا د دوی په خپلمنځي اړیکو کې پیښیږي، په لنډیو کې خامخا را 
څرګندیږي. ښکال، ضعف او قوت یې په ویونکو او د پیښو په انځورولو پورې اړه لري، چې کله 

دا کوي او تل پاتې کیږي، یا د ضعف په وجه د د قوت په وجه د خلکو خولو او زړونو ته الر پی
 .خلکو له پامه لویږي
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)مثال مینه( پورې اړه لري او یوه  هغه شمیر لنډۍ چې یوه شخص پورې اړوند یوې نازکې پیښې
نازکه رشته انځوروي؛ د هستیدو وخت او ځای معلومول یې ګران بریښي. او یو شمیر لنډۍ چې 

نظام په ښه او بد پورې اړوند هست شوې یا رامنځ ته شوې وي، د یوې ټولنې او یا کوم ټاکلي 
پیښې او کرکترونه په کې مالوم وي، بیا یې د وخت او ځای معلومول آسانه کار وي. لکه د جان 

 ب.کیري او عبدهللا تر منځ د لنډیو له الرې پاسنی سوال ځوا
  

لنډۍ له مینه والو نه دا ده چې د لنډیو  زما هیله له ټولو قلموالو، د ټولنیزو شبکو له کاروونکو او د
د ثبت او ټولولو په برخه کې پوره او په زړه سوی سره پام وکړي. که چیرې څوک له داسې 
سوال ځواب ډوله لنډیو سره مخ کیږي، یا کومه لنډۍ نوې په نظر ورځي، نو د مهربانۍ له مخې 

 ي:دې په الندې آدرس کې له آصف بهاند سره شریکې کړ
  

asif_bahand@hotmail.com 
 

چې له الزمو توزیحاتو او تبصرو سره یې د لنډیو د دې بحث یوه برخه وګرځوو او د انترنت په 
جال کې د لنډیو له ثبت او غنا سره مرسته وکړو او په دې ډول د لنډیو د بربادیدو او ورکیدو 

 .مخنیوی وکړو
 

برابرې کړې دي، که چا ته کومه یوه تکراري د دې برخې د ښه پای له پاره مې دغه نوې لنډۍ 
 :وه، ما دې وبښي

 
 چې څه دې وکړه، ښه دې وکړه

 نور مې پلو پر مخ را خپور کړه خوب راځینه
 

 په جرمني ټوپک سوری شې
 ورور مې والړ وو تا مې تاو کړل مړوندونه

 
 څوک به له ما نه شتمن نه وي

 که خرڅیدالی په پیسو د یار غمونه
 

 سترګې څلور شي ېدوپریږده چې 
 یا به پیغور شي، یا به مینه پاتې شینه

 
 پر زړه مې ځای د ټپو نه شته

 پردی وطن دی، دا به څنګه رغومه
 

 یو وارې بیا کلي ته راشه
 څانګې غوټۍ دي چې خوله پرانیزي مینه

 
 زموږ په خوا دې ګذر نه شته

 ځکه سپیره دي الرې، مځکې او باغونه
 

 یېله هغې ورځې چې ته نه 
 پر ما انبار دي د ګرد کلي پیغورونه
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 په هغې ورځ چې ږیرې راغلې
 پر وطن راغلل د ویرونو سیالوونه

 
 کور ته د تګ امید مې نه شته

 راباندې کوټې د هجرت درانه بارونه
 

 دې نه پوهیږم  I Love youپه
 ما ته په سپینه پښتو وایه یار دې یمه

 
 آسمان ته ګوره ستوري څو دي

 مې یاره ستا له السه دینه دومره ګیلې
 

 غمونو زړه راته ډک کړی
 پردي دي خلک زه بې چا ته تشومه

 
 خبرې ډیرې پای یې نه شته

 زه به په پای کې دغه تریخ جام ګوټومه
 

 کیري باداره رارسېږه
 غني سېالب دی را روان ما درنه وړینه

 
 رایې دې لږ، الپې دې ډېرې

 بې شرمه سم شه ګنې خوله دې څیرومه
 

 ته د نوک ځای دولت کې راکړه
 سوک به بیا زه په بې شرمیو ځایومه

 
 صبرکوه یو څه به درکړم

 بې شرمه ستا دا دیوثي مې ژړوینه
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 کې د لنډیو څرک په مخکتاب او تویتر
 
 

 ګورونه سم جوړ کړئ عالمه
 د پکتیکا وړوکي نازک دي خوږ به شینه

 
 خدایه د تیلو کوهیان وچ کړې

 هعرب غریب کړي چې جانان کور ته راځین
 

ځینې خلک یې داسې انګیري چې لنډۍ یوازې د خندا، عشق و عاشقي له پاره کارول کیږي؛ چې 
داسې نه ده. لنډۍ د ژوند د ټولو اړخونو رڼه هنداره ده، داسې صافه هنداره چې د ژوند هر څه 

کې تیریږي، هغه د لنډیو په هنداره  او هر اړخ په کې لیدل کیدای شي. هر څه چې په عیني ژوند
کې لیدل کیدای شي. دغه لنډۍ یې ښه مثال کیدای شي. دغې لنډۍ ته وګورئ چې د کومې مور، 
کومې خور، کومې میرمنې، کوم پالر، کوم ورور یا کوم هیواد وال د سوي زړه د اور له لمبو 

 نه به را ټوکیدلې وي:
 

 ګورونه سم جوړ کړئ عالمه
 کي نازک دي خوږ به شینهد پکتیکا وړو

 
په اوسني وخت کې ژوند له نوې پرمخ تلونکې تکنالوژۍ سره تړلی دی. ټول خلک او هر ژوندی 
ملت هڅه کوي چې د پرمختګ او نوي ژوند له دې کاروانه بیرته پاتې نه شي. د تکنالوژۍ او 

غوړیدو او ملي ګټو په تمدن ټولې الس ته راوړنې باید د نوي انسان دروزنې ، د خپل فرهنګ د 
پام کې نیولو سره وکارول شي. دا دی لنډۍ هم د تکنالوژۍ او نوي عصر د نویو وسایلو له 

 کاروان سره یو ځای روانه او له نوې میډیا سره یې ځان همغږی کړی دی.
د نوي ژوند د نویو قوانینو په لړ کې په دولتونو کې د قواوو اصل د جان الک له خوا وړاندې شو 

 و بیا منتسکیو په نوې بڼه وده ورکړه او د دولت په چوکاټ کې یې قواوې په دریو برخو وویشلې: ا
 
 مقننه، ــ 
  ،اجرائیهــ 
 او قضایه.ــ 
 

ړندي پرمختګ سره میډیا د خپل گوروسته له دې د نوې نړۍ په نوي ژوند کې د تکنالوژۍ په 
 ټولنې ته ور وپیژاند.مهم رول له کبله د څلورمې قوا په بڼه ځان خلکو او 

د خپل اوسني رول د …( )فیسبوک، تویتر او اوس داسې ویل کیږي چې ټولنیزې شبکې ،اوس

په ډول پیژندل شوی  ځواکقواوو تر څنګ، د پنځم  شوو ډیر مهموالي په خاطر د څلورو یادوو

 دی.
ه اړینه ده چې د لنډیو د پښو پل په ټولنیزو شبکو کې هم پسې واخلو. د د همدې له پاره موږ ت

اوس له پاره زه د ټولنیزو شبکو په ټولو برخو کار نه لرم، غواړم یوازې د ټولنیزو شبکو په دوو 
برخو)فیسبوک او تویتر( کې د لنډیو پلټنه وکړم. دا ادعا هم نه کوم چې زه به د ټولنیزو شبکو په 

http://www.taand.com/archives/34993
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و کې ټولې راغلې یا راوړل شوې لنډۍ ستاسو مخکې کیږدم. غواړم په فیسبوک او دغو دوو برخ
تویتر کې یوازې په هغو لنډیو لنډ بحث وکړم او نوې لنډۍ ورنه را انتخاب کړم چې زما له نظره 

 تیرې شوې دي.
 

 څنګه چې ما د لنډیو د مقالو په مخکنیو برخو کې ویلي وو: 
 

پولې، پټي او کلیو نه راپیل؛ بیا ښار، ښاري ژوند، مطبوعاتو، لنډۍ له بام، ګودر، بڼ، غره، 
رادیو، تلویزیون، ښوونځي او پوهنځي ته ورسیده او اوس په کمپیوتر کې، د فیسبوک او تویتر په 

 عصري باغونوکې چکر وهي.
 

دا د لنډۍ ځانګړنه ده چې ځان له ورځني ژوند سره برابروي او په ټولنیز ژوند کې چې هر څه 
تیریږي، لنډۍ یې په هنري بڼه اوسني نسل ته او راتلوونکو نسلونو ته ورښیي؛ او دا دی اوس 

 ګام په ګام له تکنالوژۍ سره هم مسته روانه ده.
 

دا چې لنډۍ د ژوند په هر پړاو کې ځان ته بدلون ورکوي، همدا یې د تل پاتې کیدو، غني کیدو 
تل او د نوي ژوند نویو پدیدو ته په خپله لمن کې او ښکال سبب دی. همدا په ځان کې بدلون راوس
 ځای ورکول؛ همدا لنډۍ ته نوی ژوند ورکوي.

 
لندۍ کوالی شي چې د بدلون راوستلو د استعداد په زور په نوې نړۍ کې ځان ته نوی ځای او 
دریځ پیدا کړي او په نوي عصر کې ځانته نوی مقام وګټي. همدا د لندۍ د تل پاتې کیدو او غني 

 یدو یو لوی عامل او دلیل هم دی.ک
 

کله چې په فیسبوک او تویتر کې ما په لنډیو پسې لټه پیل کړه، نو ډیر ژر له لنډیو سره مخ شوم. 
ومې لیدل چې د لنډیو څه باران غوندې دی. دا چې چا څه ډول پیل کړي دي، زه ورباندې پوه نه 

 شوم.
 

 ې پروفیل انځورونه ما ولیدل:په فیسبوک او تویتر کې د لنډیو له پاره دغه در
 

 
 

http://www.taand.com/wp-content/uploads/2014/11/11100.jpg
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 دا په فیسبوک او تویتر کې د پښتو لنډیو ځانګړې پاڼه ده، چې آدرسونه یا لینکونه یې دا دي:
 
https://twitter.com/PashtoLanday 

   
https://www.facebook.com/pashtolanday   

 
په تویتر او فیسبوک کې د پښتو لنډیو له پاره په ځانګړو پاڼو کې له راغلو موادو داسې ښکاري 

ه یې کله، چې د پاڼې چلوونکو د پاڼې د شکلیاتو د ال ښه کولو هڅې هم کړي دي. د همدې له پار
 کله له خپلو لوستونکو نه نظر غوښتی دی. د پاڼې په یوه مخ کې داسې نظر غوښتل شوی دی:

 
 په انځور خپل نظر راکړئ. آیا مناسب دی او کنه؟ Coverد پاڼي د »

 همدارنګه د کوور او پروفایل د انځور نوښت مو خوښ دی او کنه؟
 هیله ده ډاډ راکړی.

 «ژوندون
 

 ګینۍ له پاره په پای کې دغه څو نوې لنډۍ:د دې برخې د ال رن
 

 خدایه د تیلو کوهیان وچ کړې
 عرب غریب کړي چې جانان کور ته راځینه

 
 ستا چې دا شنې شولې پخیږي

 ما به مرغۍ په ژړا ستړې کړي مینه
 

 زړه ویکټ مې نه دریږي د
 د جانان سترګو په فولټاس ویشتلي یمه

 
 خیال دې د خوار پټي غله ده

 ډیر شي کله ځان پنا کوینهکله را 
 

 ستوري مي ټوله شاهدان دي
 تل مي سپوږمي خورکۍ ته وایمه حالونه

 
 خدای دی زما د چای پیاله کړه

 چی هر سهار دی په سرو شونډو ښکلومه
 

 ګودرد پیغلو پارلمان دی
 بوتلی نشته په منګو ویشتل کوینه

 
 ستا یارانه د شګو بند دی
 ړینهکه چنارونه پکې ږدم اوبه یې و

 
 ځوانان یې ګور ته روان کړي

 میندې یې ناستې په سر خاورې بادوینه
 

https://twitter.com/PashtoLanday
https://www.facebook.com/pashtolanday
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 په خوله دې الس کېږده اللیه
 فېسبوک کې ګرځي شیطانان رسوا به شونه

 
په ټولنیزو شبکو کې مې د لنډیو د لټې په سلسله کې، په فیسبوک او تویتر کې په ځیر سره ټولې 
شته لنډۍ ولوستې. بیا مې د پاڼې د جوړونکوو، د لنډیو د ټولولو د څرنګوالي او د دې پاڼې د 

بر په کال د نوم ۲۰۱۴د مالومولو په موخه، د دوي ایمل پیدا او د … پرانستلو د نیټې، انګیزو او
ل ور یبجو او پنځه دیرش دقیقو، په الندې متن یو ایم ۱۳دریمه نیټه د اروپا په وخت د ورځې په

 ولیږه:
 
 ګرانو دوستانو، درناوی مې ومنئ!»

زما نوم آصف بهاند دی. زه پخوا په کابل پوهنتون کې استاد وم. اوس د اروپا په ډنمارک کې 
کوم، شعر او ادب ته کار کوم. د همدې فرهنګي کارونو  ېژوند کوم، خو په ډیره مینه ادبي څیړن

په سلسله کې له څه مودې را په دې خوا د لنډیو په باب څیړنه کوم او د نویو لنډیو د ثبت او را 
 ټولولو کارمې پیل کړی دی او د مقالو په بڼه یې خپروم. اوه برخې یې خپرې شوې دي.

 
پاڼو باندې  رمرغه په فیسبوک او تویتر کې ستاسو پد خپلو څیړنو او لټونو په لړ کې له نیکه 

ورپیښ شوم. زښته ډیر ورته خوشاله شوم، خدای دې تاسو سره ښه وکړي چې دا کار مو پیل 
کړی دی او پر مخ یې بیا یئ. زه غواړم له خپلو مقالو څخه په یوه برخه کې ستاسو پر فعالیتونو 

 راکړئ، خوشاله به شم: تم شم. که لطف وکړئ ما ته د دغو پوښتنو ځواب
 

 ــ له څه مودې پخوا مو دا کار پیل کړی دی او په ټاکلي ډول د چا له خوا پیل شوی دی؟
 ــ آیا لنډۍ خپله راټولوئ که یې نور خلک درته درلیږي؟

ــ دغه راز که د خپلو هڅو په باب نور هر څومره مالومات راکړئ، زما په لیکنه کې به ډیر 
 موثره وي
 «واړم.بریا مو غ

 
مه نیټه ده، ما کوم ځواب نه دی تر السه کړی. بیا مې نو پاڼه ۲۱خو تر نن پورې چې د نومبر

 کې په شته لنډیو باندې خپل کار پیل کړ.
 

)پښتو لنډۍ، د  په پیل کې باید وویل شي چې دوی دا توره کړې چې د بینوا صاحب د لندیو
یې، چې د لنډیو په باب عمومي مالومات دی، کال( پښتو مقدمه ۱۳۳۷عبدالروف بینوا په زیار، 

 په انګلیسي ژبه په بشپړ ډول ژباړلې ده او د لنډیو په پاڼه کې یې ایښې ده.
 

 )فیسبوک ـ تویتر( کې څو ډوله لنډۍ تر سترګو کیدای شي: د ټولنیزو شبکو په دې پاڼو
 

 ،ــ داسې لنډۍ شته چې کیدای شي د پاڼو کارکوونکو په خپله ایښې وي
 ،د نورو خلکو له خوا ورته رالیږل شوې لنډۍ ــ

 ،ــ د مناسبتونو په خاطر لنډۍ
 …ــ ځانګړي پښتني نومونو له پاره لنډۍ. لکه لونګ او

 
 د نورو خلکو له خوا په رالیږل شوو لنډیو کې د دغو ښاغلو او آغلو نومونه ډیر تر سترګو کیږي:

خیل، ګلستان شینواری، ی ـ دراني، نذیر احمد برهان الدین کریمي، شینوګۍ بالګۍ، نبي خان تره 
نذیر، سمسور کنړی، انجنیر عبدالقادر مسعود، س احمدزی، حنیف مایار، ایرج شکیب، بالل 

 …سلطاني او
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 که د ځینو کسانو نومونه زما له قلم نه پاتې وي، همدا اوس بښنه غواړم.
 

ازې دغه څو دګوتو په شمار کسان د دې یادول اړین دي چې له بده مرغه په دومره پښتنو کې، یو
کله یوه نیمه لنډۍ  ،دي چې له دې پاڼو سره مرسته کوي، په بنډارونو کې یې ګډون کوي او کله

 ورلیږي. زما په نظر دا دوه دلیله لري:
 

 ــ ښایي دا پاڼې تر اوسه چاته سمې مالومې نه وي،
افغان ځوان قشر ښایي له خپلې ژبې ــ له افغانستان نه د باندې په لرې پرتو هیوادونو کې میشت 

 او کلتور سره سمه آشنایي ونه لري او په خپله مورنۍ ژبه باندې به لیک لوست نه شي کوالی.
 

دواړه ټولنیزې شبکې که په ځیر سره له نظره تیرې شي، هماغه یو ډول لنډۍ او پر لنډیو باندې 
 بحثونه لري.

 
خوا ایښودل شوې لندۍ چې دا مطلق د دوی د ذوق په لومړۍ برخه کې په خپله د چلوونکو له 

 نماینده کوي.
 

 د خلکو له خوا ورلیږل شوې لنډۍ چې دا یې څو بیلګې دي:
 

 ږيیړمې په توپو نه نزړه 
 شينه و دړې وړې خبروړو ستا په 

 )د سمسور کنړي له خوا(
 

 ما ته دې داسې غم راکړی
 چې خوشحالو پسې اوس کډې ګرځومه 

 لخوا( )د شینوګۍ بالګۍ
 

 د زړه ویکټ مې نه دریږي
 د جانان سترګو په فولټاس ویشتلي یمه 

 )د خلیل ارغستاني له خوا(
 

 خدایه د تیلو کوهیان وچ کړې
 عرب غریب کړي چې جانان کور ته راځینه 

 )د اسد افغان له خوا(
 

 د یار به هله یقین راشي
 چې ساه مې خیژي نوم یې نیم نیم یادومه 

 خوا()د اسد افغان له 
 

 ــ د مناسبتونو له پاره لنډۍ:
 

په دې پاڼو کې د ځانګړو مناسبتونو په خاطر هم لنډۍ ایښودل شوې دي. دا څو مناسبتونه د نمونې 
 له پاره ولولئ:

 …نن د اختر ، وصال ، میني ، خوشحالۍ، سولې او خندا لنډۍ وایو
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 د شپې او کټ له پاره یې داسې وړاندیز کړی دی:
 ې د نیمي شپې او کټ لنډۍ، راځئ چې څوک به ډیرې ولیکي:په نیمه شپه ک

 راشه په کټ راسره کینه
 په صراحي غاړه مې واړوه السونه

 
 په بل ځای کې لولو:

 
 د لنډۍ مینه والو ستړي مه شئ. راځئ د روژې، شب قدر او اختر لنډۍ ولیکو:

 
 لکه شب قدر راښکاره شه

 لکه اختر راباندې واچوه السونه
 

 اختر به راشيصبر كوه 
 موږه روژې د صداقت نیولي دینه

 
 پوښتۍ مې ماتې شوې یارۍ کې

 مورته بانه کړمه چې برېښ کوي مینه
 

 د مرګونو په مناسبت لنډۍ:
 

کله داسې هم پیښ شوي دي چې دوی د چا د مړینې په خاطر هم یوه نیمه لنډۍ ایښې ده. د مثال 
 لنډې جملې او بیا یوه خوا شینونکې لنډۍ: له پاره د پسرلي صاحب د مرګ په خاطر لومړی دا

 
په خواشینۍ سره مو خبر تر السه کړ چې د افغانستان د ادب د آسمان ځالنده ستوری او ستر »

 «…انسان محمد صدیق پسرلي له دې نړۍ سترګې پټې کړې دي
 

 مرګی ظالم دی، په زړه سخت دی
 د پښتنو له بڼ نه څانګې غوڅوینه

 
 

 و زړې لنډۍ:دلته هم یو څو نوې ا
 

 ځوانان یې ګور ته روان کړي
 میندې یې ناستې په سر خاورې بادوینه

 
 ګورونه سم جوړ کړئ عالمه

 د پکتیکا وړوکي نازک دي خوږ به شینه
 

 آیپد پـــه الس درتـــه والړ یم
 چوپه خوله راشه ګاونډیان بـه خبر شینه

 
 په خوله دې الس کېږده اللیه

 رسوا به شونهفېسبوک کې ګرځي شیطانان 
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 دا دی څو ورځې انتظار یم
 چوپه خوله راشه غمازان به خبرشینه

 
 لکه اختر را باندې راشه

 لکه ماشوم به درته ډیر خوشاله شمه
 

 دهجرت تورو تور شپوکې
 مخ دې ډیوه زه به تیارې رڼا کومه

 
 خلکو زړې یارۍ تازه کړې

 ما ته د نوې یارۍ غم جوړ کړ مینه
 

 یموم کړهد سهار لمونځ په ت
 چې د سرو شونډو خوند دې خوله کې پاتې شینه

 
 خوله مې پرون اخیستی خلکو

 پر شونډو نن ژبه وهم مزه کوینه
 

 یاري د خوار پټي غله ده
 کله چارک شي کله وکړي خروارونه

 
 ه هسکو غرو پنا دیپکور دې 

 زه واوره نه یم چی په غرو در جګه شمه
 

 په آخرت به سترګې غواړم
 دنیا خو راته نه شته عالجونهپه دې 

 
 ستا د راتلو لوظ میرات شـه

 زه دې د ګوتو په شمارلو ستړې کړمه
 

 حسن دې کم ظلم دې زیات دی
 خلک د حسن مطابق ظلم کوینه

  
مخکې له دې چې د لنډیو د مقالو لسمه برخه وړاندې کړم، اړینه یې ګڼم ووایم چې د همدې سلسلې 
په نهمه برخه کې ما لیکلي وو چې په فیسبوک او تویتر کې مې د لنډۍ د پاڼو پرانیستونکو او 

ې مه نیټ۲۱ل لیږلی و چې د نومبریکال د نومبر په دریمه نیټه یو ایم ۲۰۱۴مسولینو په آدرس د 
پورې ما ځواب تر السه نه کړ، خو دا دی د دسمبر په دریمه د دوی ځواب را ورسید او په خپل 

 ل کې یې داسې لیکلي دي:یایم
 
 ښاغلی بهاند، زموږ سالمونه او نېکې هېلې هم ومنئ.»
 

 تر سرلیک الندې ولوستل. «لنډۍ او د لنډیو د ثبتولو ستونزه»ستاسو لیکنه مو د 
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ستاسو بریښنالیک مو اوس ترالسه کړه. کاش همالته فیسبوک کې راته پیغام ډېره بخښنه مو وي، 
و د بریښنالیک د نه ځوابولو ساستوالی وای. یا همالته نېغ پر پاڼه مو لیکالی وای. په هر حال، ستا

 لپاره بخښنه غواړو!
 

ې هیله څومره ښه! په دې څېړنه کې درته بریالیتوب غواړو. او موږ ورته ډېر خوشال یو. په د
 چې خپلې څېړنې او مالومات وخت په وخت موږ سره هم شریکې کړئ.

 
 د دې پاڼې د ال زیاتو مالوماتو لپاره دې بریښنالیک سره مل یوه پخوانۍ مرکه درته استوم.

 «د ال زیاتو مالوماتو لپاره همالته په فیسبوک کې راته ولیکئ.
 

غوښتی، پوښتنې او غوښتی مالومات تر یوې د دوی په رالیږلې مرکه کې د پاڼې په باب زما 
اندازې ځواب شوی. څنګه چې په فیسبوک او تویتر کې پر لڼدیو باندې زما د بحث ور تړل شوی 
دی، ځکه د دوی د رالیږلې مرکې په جزیاتو باندې نه غږیږم، که الزمه وه، د دوی له مالوماتو 

 نه به په راتلونکو مقالو کې استفاده وکړم.
 

وی نه د زړه له کومې مننه کوم، هیله ده چې دوی په ځوانې انرژۍ او پراخې حوصلې زه له د
قوانینو په چوکاټ کې د لنډیو د ثبت او راټولولو په برخه کې خپلو کارونو ته  سره د فولکلور د

کال دسمبر په دریمه مې چې د دوی ایمل ولوست، د دوی  ۲۰۱۴په علمي ډول دوام ورکړي. د 
 پاڼه مې هم خالصه کړه، دغه نوې لنډۍ مې تر سترګو شوې:

 
 افغانه پورته شه السه راکړه

 په وینو سره ځوانان مې تور لحد ته وړینه
 

 افغانه پورته شه الس راکړه
 په پکتیکا وګړو بل دي سره اورونه

 
 افغانه پورته شه الس راکړه

 نکي ځوانان یې په بمو وژلې دینهت
 

د مخکتاب او تویترپه دې پاڼو )پښتو لنډۍ( کې کله داسې هم شوي چې د یوه ځانګړي مناسبت له 
پاره چلنج ډوله یو، دوه، درې لنډۍ لیکل شوي، بیا په کې راغلي چې څوک به د همدې مناسبت 

 له پاره ډیرې لنډۍ ولیکي. دا یې بیلګه ده:
 

 ورځې په مناسبت یې دا لنډۍ ایښې ده:د مورنۍ ژبې د 
 

 زه به قربان تر هغه چا شم
 چې د پښتون قام د راتلونکې غم کوینه

 
کله کله یوه نیمه ټپیزه هم په دې پاڼو کې خوندي شوې ده چې د ټپیزې په پای کې د لنډۍ دویم نیم 

 شوې ده:بیتی راوړل کیږي. لکه دا ټپیزه چې د کریکټ د لوبډلې د بریا په ویاړ ویل 
 

 راځه رادرومه پرې افـــــغانه
 ورته زمری جوړ کړه له ځانه

 الره کړه ورکــــه له کېنیا نه
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 یو یو وباسه له مــــــــــیدانه
 هیلې یې خاورو سره خاورې کړه مینه

 
 د پاڼې مسولینو کله داسې هم کړي لکه زړه یې چې تنګ وي، نا څاپه یې لیکلي دي:

 
 لنډۍ زده وي؟چې د چا به د لونګو 

 
تر همدې موضوع او سر لیک الندې یوه نیمه لنډۍ ایښودل شوې، چې هغه کلیک شي، بیا نو د 

 لونګو په باب ټولې هغه لنډۍ چې د دې بحث ګډون کوونکو ور لیږلې دي، ایښودل شوې دي.
 یو څو بیلګې یې دا دي:

 
 یو غنمرنګ یم بل لونګ یم

 ځکه د کلي جینکۍ راپسې مرینه
 

 دې هر بوټی لونګ دید باغ 
 پرې لګیدلي دي د چټو پلونه

 
 که چا لونګ بوی کړی نه وي

 پیغله خوله کړه د لونګو بوی ترې ځینه
 

 لکه دا تور لونګ چې تور دي
 داسې مې زړه در پسې تور دی مړ به شمه

 
رکالم  ېکله داسې هم شوي دي چې دوی خپل نږدې یاران د لنډیو بنډار ته ور میلمه کوي. دغ

 ډوله جملې ته پام وکړئ:
 
 «په نیویارک کې د پښتو لنډیو بنډار، خپل نیویارک میشتي ملګري راوبولئ»
 

په هره برخه کې یوه لنډۍ د دوی له خوا ایښودل شوې، بیا کله نورو ګډون په کې کړی او کله 
 هم نه.

څیړونکو مقالې او لنډۍ هم را لنډیو په باب د ځینو  په دې پاڼه کله داسې هم شوي دي چې دوی د
)هندوستان په پښتو  اخیستې دي او په خپله صفحه کې یې ایښې دي. لکه د ډاکتر لطیف یاد مقاله

 لنډیو)ټپو( کې(.
 

 دا یوه لنډۍ د ډاکتر صاحب لطیف یاد له مقالې نه د بیلګې په ډول راوړل کیږي:
 

 په هندوستان خوشاله ګرځه
 ته یمهاصیل زاده یم په نامه دې ناس

 
 که په ځیر سره د لنډیو دا پاڼې ولیدل شي، مالومیږي چې چلوونکو یې ښه زحمت ایستلی دی.

د لنډیو د ال رنګینولو په غرض یې په ځان زحمت ګاللی او یا یې خپل همکاران دې ته اړ ایستلي 
انځور ته دي چې ځینو انځورونو ته لنډۍ کیږدي او بیا نور خلک هم ګډون ته په کې ور وبولي، 

 د خپلې خوښې وړ داسې لنډۍ ولیکي چې په انځور پورې یو څه تړاو ولري.
 د مخکتاب په پاڼو کې داسې هم شوي چې:
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یوه ورځ د خپل ورځني پروګرام له مخې د مخکتاب د لوست خونې ته ننوتم. دا هم عجیبه خونه 
 …ده هر څه په مخه درځي. دخندا، د ژړا سم ناسم، او

 
پتمبر په اتلسمه په مخکتاب کې یوه ویدیو په مخه راغله. د ویدیو ایښودونکي کال د س ۲۰۱۴د 

Adnan Mohmand  :نومیده اوهیله یې کړې وه چې 
 
د دې کا کا زړه خوړین دی ما داسې توري پیدا نه کړل چې د ده غم ورباندې انځور کړم ، که »

 «یې تاسو وکړای شئ.
 

غیچک یې په الس کې نیولی دی او ښه په سوز او په ویدیو کې یو تن ناست دی محلي شانتې 
مزه د خپلو ړندو سترګو او حزین زړه غم د لنډیو د زمزمه کولو له الرې په کې بیانوي. ما دوه 
ځلې ویدیو ولیدله، یو څو لنډۍ یې سره له دې چې ځینو لوستونکو ته به تکراري وي، خو ما د 

 هغه له خولې نه لیکلې دي، هغه لنډۍ دا دي:
 

 د غرمنۍ په خوب ویده وم
 بیلتون په مخ څپیړه راکړه ویښ یې کړمه

 
 ځوانانو ښه کوئ لمنځونه

 دنیا فاني ده تورو خاورو ته به ځونه
 

 په آخرت به سترګې غواړم
 په دې دنیا خو راته نه شته عالجونه

 
نه ده ځلیدلې، د لنډیو له پاره په دې ځانګړو پاڼو کې د پښتني نجونو او میرمنو فعاله څیره دومره 

 خو یوه پیغله یا میرمن دومره ښه او ډیره په کې فعاله ده چې د نورو حق یې هم ادا کړی دی.
 

پښتني میرمنې سره له دې چې په اوسني وخت کې دومره متمدنې دي چې حتی ټولنیزو شبکو او 
کوي. د په کې فعاله دي، خو بیا هم ډیر ځلې ځان سانسوري  کمپیوتر ته هم السرسی لري او

بیالبیلو دالیلو له مخې خپل نوم نه شي اخستالی او په پټو مستعارو نومونو خپل احساسات 
 څرګندوي.

 
)او یا  د مخکتاب او تویتر په همدې پاڼو)پښتو لنډۍ( کې چې یوه پیغله یا میرمن په مستعار نامه

نامه لنډۍ  په« شینوګۍ بلوګۍ»به یې خپل نوم وي( د خپل زړه احساسات څرګندوي، هغه د 
به کومه با ذوقه با درده پیغله یا میرمن وي چې په دې نامه د خپل « شینوګۍ بلوګۍ»خپروي. دا 

زړه احساسات څرګندوی. له لنډیو نه ښکاري چې ډیره با ذوقه، با درکه او با درده ده. د لنډیو 
 دوې نمونې یې دا دي:

 
 چي لمر ډوبیږي تیاره کیږي

 باندي وینهزه چې تا نه وینم تیاره را
 

 زما د خوب سره کار نه شته
 لیونۍ سترګې را نه تا غواړي مینه
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لکه په تیرو مقالو کې چې د ویبساتونو په بحث کې اشاره ورته شوې وه. ځینې خلک لنډۍ په 
ځان پورې تړي او د ځان ملکیت یې ګڼي؛ په دې پاڼو کې یوه ستونزه دا ده چې دلته هم د لنډیو د 

داسې پیښ شوي دي چې لنډۍ د شخص مال ګڼل شوی دی. دغې جملې او دې اصولو خالف کله 
 لنډیو ته پام وکړئ:

 
 زرغونه لودین

 پښتو لنډۍ( خپلې )زما
 

 ګناه مي څه ده لویه خدایه
 جاهل جانان مي پرځان جوړکړل پرهارونه

 
 نصیب مي ولې داسې خوار دی

 ناوېتوب شپې مې په غم کې تیرومه د
 

 پالره صغیره دې واده کړم
 وړه نجلۍ وم په واده څه پوهیدمه

 
 نورې لنډۍ یې هم لیکلې دي، خو په پای کې دا لنډۍ هم راوړي:

 
 زرغونه تل رب ته دوعا کړي

 دافغانانو منځ کي ورک کړي نفاقونه
 

ي چې آغلې زرغونه لودین په دې پاڼو له پاسنۍ جملې او وروستنۍ لنډۍ نه په ښکاره مالومیږ
 کې را ټولې کړې لنډۍ خپل ملکیت ګڼي، چې دا یوه ستره تیروتنه ده.

ږي چې ځینې خلک د لنډۍ د شکلي جوړښت، تعریف او ـډیر ځلې داسې هم شوي دي او کی
 اصولو خالف د لنډۍ په نامه یو څه په خپل مخکتاب پاڼه کې ږدي. لکه دا مثال:

 
 واورې اوري په كابل سپینې

 په ننګرهار تورې قلبې ګډې ګل كرینه
 

دلته لیدل کیږي چې په دویم نیم بیتي کې یوه هجا ډیره ده او د لنډۍ وزن هم دهمدې یوې هجا د 
 زیاتوالي له کبله وران شوی دی او ښایي اصل یې داسې وي:

 
 په کابل سپینې واورې اوري

 په ننګرهار کولبې دي ګډې، ګل کرینه
 

چې د لنډۍ درانه مینه وال او د میډیا د بیالبیلو برخو مسوولین په ډیر پام سره د لنډیو د هیله ده 
 یوې هجا د زیاتوالي یو بل مثال: اصولو له مخې لنډۍ په خپلو یاد داشتونواو پاڼو کې ثبت کړي. د

ي. خالف یوه هجا په کې ډیره و اصولو کله کله دې پاڼې داسې لنډۍ هم ایښې دي چې د لنډیو د
د دې احتمال شته چې رالیږونکو به تیروتنه کړې وي، خو د پاڼې مسولینو باید پاملرنه ورته کړې 
وای. یا یې دا تیروتنه اصالح کړې وای او یا یې نه وای خپره کړې. دغه لنډۍ یې ښه بیلګه ده 

ورنه توری « او»چې په دویم نیم بیتي کې یې یوه هجا زیاته ده، یعنې څوارلس هجا ده. که د 
 لرې شي، بیا سمیږي:

 

http://www.facebook.com/pashtolanday
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 د خدای په لوی کرم به کیږي
 په عقل ګرانه ده زما او د جانان مینه

 
 د خدای په لوی کرم به کیږي

 په عقل ګرانه ده، زما د جانان مینه
 

که په دې پاڼو کې ځینو لنډیو ته ښه پام وشي، مالومیږي چې دوی هم لکه د ځینو ویبپاڼو مسولین 
سمې کړي،  مطلب یا لنډۍ سم والي او نا سم والی ته وګوري یا یې تیر وتنې ورپرته له دې چې د 

 له خپل ایمل نه یې را اخلي او په پاڼه کې یې ږدي. ښه مثال یې همدا پاسنۍ لنډۍ ده.
 

په دې پاڼه کې د ښیګڼو تر څنګ یو ښه نوښت دا دی چې د منظرو او د یوې لنډۍ لیکلې بڼه 
نه غږ کې د صفحې په مخ لیکل شوې لنډۍ دکلمه کیږي. دومره ښوول کیږي او یو پوست ښځی

ښه دکلمه کیږي چې هر اوریدونکی او لیدونکی ځانته جذبوي. کومه ویدیو چې دوی په خپله 

 نه را اخستل شوې ده. یوتیوب صفحه کې ایښې ده له
 

داسې هم راغلي چې د یو سندر غاړی په غږ کې له موزیک سره زمزمه شوې په دې پاڼه کې 
« سر»یوازې لنډۍ په کې ویل کیږي، نه کوم  لنډۍ د ویدیو په بڼه ایښودل شوې دي چې یوازې او

ګالنو او منظرو عکسونه  ورسره ویل کیږي او نه هم بل شی، یوازې لنډۍ دي او ورسره د
ټکر په غږ کې زمزمه شوې لنډۍ، مګر خوا بدي خو په دې  بدلیږي را بدلیږي. د سردار علي

 کې چې ورنه الندې یې لیکلي دي چې:
 
 «لنډۍ سردار علي ټکر د»
  

له دې نه ځینې لوستونکي او لیدونکي ښایي داسې پوه شي چې دا سردارعلي ټکر ته منسوبي 
راغلي چې لنډۍ د لنډۍ دي، په داسې حال کې چې د لنډۍ په تاریخ، تعریف او تیوري کې دا 

ټولو خلکو مال دی، نه د شخص او ما څو ځلې په تیرو بحثونو کې په ټیګار سره ویلي دی چې 
 لنډۍ د هیڅ چا مال نه دی او په ټولو خلکو پورې اړه لري.

 
دغه راز د دوی د مخکتاب او تویتر په آدرس کې یو ویدیو کلپ کاپي شوی دی چې د سندر غاړو 

 ره لنډۍ زمزمه کیږي.په غږ کې له موسیقي س
 

په دې پاڼو باندې کیدای شي ډیر څه وویل شي، خو که خبره را لنډه کړم، نو په پای کې به ووایم 
 چې: 

 
تر نامه الندې مخکتاب پاڼه او تویتر چې ټوله ما ولیدله، داسې « پښتو لنډۍ»په فیسبوک کې د 

ې برابرې وي او یا یې د خپل یې انتخاب کړي دي چې خپل ذوق سره ی لنډۍ خلکو لیږلي دی یا
زړه بړاس په کې ایستلی وی. اکثریت یې په دې نیت نه دي ثبت شوي چې نوې لنډۍ دي یا باید 
د کمپیوتر جال ته ولویږي چې له پوپناه کیدو نه وژغورل شي. په هر صورت د ټولنیزو شبکو 

ین د فولکلور ټولونې په په پاڼو کې د لنډیو د پاڼې پرانستل ډیر لوی خدمت دي، خو که یې مسول
اصولو ځان خبر او پوه کړی او له دې اصولوسره سم لنډۍ را ټولې او خوندي کړي، ډیر ښه 

 کار او خدمت به وي.
 

ښه وسیله ده،  دغه راز ټولنیزې شبکې د لنډیو د عامولو او تر نورو پورې د رسولو ښه آدرس او
 خو که په دقت او مسولیت سره کار وشي.

https://www.youtube.com/watch?v=a1nfSJD-xW0
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 دغه لنډۍ د ډالۍ په توګه:په پای کې 

 
 په خوله دې الس کېږده اللیه

 فېسبوک کې ګرځي شیطانان رسوا به شونه
 

 په زړه مې تورې لړې راشي
 چې د دیدن کړکۍ دې پورې ووینمه

 
 خوی ته دې غر ټینګېدی نه شي

 ما زړه بایللی ورته سر مخکې کومه
 

 د جینکو کافرې سترګې
 کوینهلوګی بهانه کړي ژړا یار پسې 

 
 ږيیړمې په توپو نه نزړه 

 شينهو دړې وړې خبروړو ستا په 
 

 یو غنمرنګ یم بل لونګ یم
 ځکه د کلي جینکۍ راپسې مرینه

 
 صبر كوه اختر به راشي

 مونږه روژې د صداقت نیولي دینه
 

 لکه دا تور لونګ چې تور دي
 داسې مې زړه در پسې تور دی مړ به شمه

 
 ما ته دې داسې غم راکړی

 وشحالو پسی اوس کډی ګرځومهچی خ
 

 چي لمر ډوبیږي تیاره کیږي
 زه چې تا نه وینم تیاره راباندي وینه

 
 زما د خوب سره کار نه شته

 لیونۍ سترګې را نه تا غواړي مینه
 

 په آخرت به سترګې غواړم
 په دې دنیا خو راته نه شته عالجونه

 
 یو غنمرنګ یم بل لونګ یم

 ځکه د کلي جینکۍ راپسې مرینه
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 «ټپې او څپې»
 د لنډیو د پیژندلو نوی آدرس

 پروګرام «ټپې او څپې»د اراکوزیا رادیو 
 

 زما د زړه پر سر دې نوم دى
 د اوبو غوړپ کولی نه شم، وران به شینه

 
 اې د نیمروز بندره وران شې

 شي، د کلو مسافر شینه په تا چې تېر
 

برخې)لندۍ( پسې زما هڅې جاري دي، کله په چټکه د پښتو ادب د فولکلوریکو ادبیاتو د پام وړ 
ړې په لړ کې دا دی وروسته له یو څه اوږدې مودې ـتوګه او کله هم په ځنډ. د همدې ځنډ او بی

نه مې د لنډیو د څیړنې، د منابعو د پیژندنې او را ټولونې په برخه کې بیا د لڼدیو د مقالو څو برخو 
 رخه کې جال منایع معرفي او نوې لندۍ وړاندې کیږي.هره بپه بشپړ کړی دی چې  رباندې کا

د میډیا په بیال بیلو برخو کې د خپلې څیړنې د دوام په لړ کې دا ځل د څیړنې پل د یوې رادیو  
خپرونه چې په اونۍ کې یو وار، د یوه « ټپې او څپې»د  FM سیمې کې ږدو، د اراکوزیا رادیو
 نه وړاندې په خپله اراکوزیا رادیو:« ټپې او څپې»ساعت له پاره خپریږي؛ خو له 
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کله مې چې د دې رادیو په باب د څیړنې ور پرانست، سمدالسه مې د دې رادیو په یو آدرس کې 

 مخکې کیښودل شو: مالومات په ډیرې مهربانۍ سره دا
 
 :د اراکوزیا اف ام په اړه»
 

کال اکتوبر میاشتې کې پرانیستل شوه،  ۲۰۱۰ارکوزیا راډیو یوه څلوریشت ساعته راډیو ده چې د 
ملیونه هغه افغانان چې ډیری یې پښتانه دي او د افغانستان په  ۱.۵دغې څلوریشت ساعته راډیو 

ختیځو او سویلي سیمو کې ژوند کوي تر پوښښ الندي راوستي. ارکوزیا د اوسني افغانستان د 
اف اېم خپو  ۹۰.۳سویلي او ختیځو برخو پخوانی نوم دی. نوموړی راډیو اوس کوالی شئ په 

و سیمو پښتنو ته داسې تازه مالومات چې د هغوی پر نوموړې راډیو د لرو پرتئ. باندې واور
 ژوند او دولت پورې تړاو لري خپروي.

اراکوزیا رادیو بېالبېل کورني او بهرني خبرونه خپروي چې پکې حکومتداري، کرنې، امنیت، 
او دودونو لمانځولو ته هم ځانګړی پام  نوسره د سیمه ایزو فرهنګو ،روغتیا سره  اقتصاد او

 .کېږي
ې رادیو ژوندۍ خپرونې به اوریدونکو ته دا موقع برابره کړي ترڅو خپلې اندیښنې له ټولنې، د د

حکومت او سوداګرو سره شریکې کړي چې پکې والیان، د روغتیایي او کرنیزو چارو کارپوهان، 
 .پر سوداګرۍ بوخت کسان، او مذهبي مشران شامل دي

وان ورکړي ترڅو یو بل سره مالومات او نظریات دا رادیو به له دې سربیره د ټولنې غړو ته دا ت
 .شریک کړي

د اراکوزیا اف ام خپرونې اوس مهال د جالل آباد، کندهار، قالت، ګردیز، خوست، اسداباد او 
لښګر ګاه په ګډون په پښتون میشتو سیمو کې اوریدل کیږي. تر څلورو راتلوونکو میاشتو پورې 

 «.سویلي او ختیځو سیمو ته هم پراختیا وموميبه د دې راډیو خپرونې د هېواد نورو 
   

د اوس له پاره زه د ارکوزیا رادیو د نورو خپرونو په باب څه نه وایم، دلته زما د بحث اصلي 
خپرونه ده چې لنډۍ او د لنډیو په باب خبرې او بحثونه « ټپې او څپې»موضوع د یادې رادیو 

 خپروي.
په باب لټه پیل « ټپو او ځپو»له تر السه کولو وروسته مې د د اراکوزیا رادیو په باب د مالوماتو 
 مه نیټه دا ایمل ور ولیږه: ۱۷کال د اکتوبر په  ۲۰۱۵کړه، د مسولینو پته مې پیدا کړه، د 

 
 د اراکوزا ټولو چلوونکو ته سالمونه او درناوی!»
 
 وړ!د چلونګو ښاغلي رضوان زرمتي او آغلې عادله حصین د پام « ټپې او څیې»د 
 

زما تاوده سالمونه ومنئ، زما نوم آصف بهاند دی. زه پخوا په کابل پوهنتون کې استاد وم او 
او  د وطن پریښودلو ته اړ شوم  وروسته له هغه چې په وطن کې د ټوپک شپیلۍ په غږیدا شوه،

 اوس د اروپا په ډنمارک کې استوګن یم، خو خپل فرهنګي کار ته مې دوام ورکړی دي. د فرهنګي
 .کارونو یوه برخه مې د لنډیو په باب څیړنه ده

 
خبر شوم بیا مې ستاسو د لنډیو او  له ښکلي پروګرام نه« ټپو او څپو»د میډیا له برکته ستاسو د 

 پاڼې ته سر ور ښکاره کړ.  عکسونو 
 

په ځانګړې پاڼه کې د عکسونو او لنډیو په باب مالومات راکړئ،  په باب او« ټپو او څپو»که د 
 لنډیو په باب زما د څیړنې په بشپړتیا کې به مو مرسته کړې وي.  د

http://www.arakozia.fm/ps/component/content/article/22-welcometoarakozia
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پروګرام په ورځ یا اونۍ کې څو ساعته یا څو ورځې خپریږي، له څه وخت نه « ټپو او څپو»د 

 یې خپرونې پیل کړې دي؟
 

که مو مفصل مالومات راکړ ډیره مننه او که مو ونه شو کړای، د دې کرښو د لوستلو زحمت مو 
 «ئرا وبښ

 
 په باب داسې ولیګل:« ټیو او څپو»دوی هم په ډیرې مهربانۍ سره زما د ایمل په ځواب کې د 

 
 استاد محترم درناوی!»
 

هیله ده چې روغ به یاست، دا چې ټپې او څپې مو خوښه کړې درنه مننه کوم دا ستاسو پېرزوینه 
 ده په موږ.

 
کاله کېږي چې په اراکوزیا راډیو کې روانه اونیزه خپرونه ده چې هره شنبې  ۴ټپې او څپې کابو 

موږ تر ډېره  .بجې پېلېږي او څلور یې ختم دی، زه رضوان او عادله یې پرمخ وړو ۳ماسپښین 
دې خپرونې ته نوې ټپې د اونۍ په لړ کې را غونډو تر څو له اورېدونکو سره نوې شرېکې کړو 

ې بڼه همداسې ده چې که موږ کومه پخوانۍ یا هم تکراري ټپه واورېده نو او نوې واورو د خپرون
اړیکه یې پرې کو د اورېدونکو ټپې د اراکوزیا فیسبوک پاڼې څخه هم لولو چې هره شنبې ددې 

 :خپرونې پوست په نوموړې پاڼه کې خپرېږي
 

www.facebook.com/Arakozia.fm     
    

 :همدارنګه په ژوندۍ بڼه تاسو کولی شئ دا خپرونه له دې تړون څخه واورئ
  

www.arakozia.fm   
 

 که مو زموږ په دې خپرونه ښه کېږي نو تر تاسو ځار.
 «مننه

 
او بیا دې خپرونې ته په مخکتاب کې پاڼه خپرونه « ټپې او څپې»د اراکوزیا رادیو اف ام، 

په بڼه مطالب ایښودل چې تر ټولو پورې ورسیږي، د لنډیو د پیژندلو « هش تګ»پرانستل او د 
 او را ټولولو له پاره یو ښه آدرس او منیع کیدای شي.

 ته، « هش تګ»راغلو 
 

حالت کې دي، دا اوس داسې زمانه او وخت راغلی چې هر څه د منډو، پرمختګ او بدلیدو په 
بدلون په تخنیکي برخه کې ډیر ګړندی روان دی او په میډیا کې هم، د همدې ادلون بدلون په 
سلسله کې، د میډیا په کورنۍ کې نوي لمسیان کړوسیان او نوي نسلونه را منځ شوي او رامنځ ته 

نومیږي او په میډیا   «Hash Tag»کیږي. د دې نوي نسل یو نوی شوخ او نه ایلیدونکی بچی 
 » # «کې یې نښه دا ده:

 

په باب، د بي بي سي په پښتو ویبپاڼه  تگ هش د نوي نسل د پیژندلو په لټه کې مې د  د نوې میډیا

 »و شوی و:کې یو وخت داسې مالومات تر سترګ
 

https://www.facebook.com/Arakozia.fm?ref=hl
http://www.arakozia.fm/
http://www.bbc.com/pashto/interactivity/2014/06/140609_hq_social_media.shtml
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 (:Hash Tagهش تګ )
 

 پر ټویټر ډیر کله د ځینو الفاظو تر څنګ دا # نښه ګورئ، دې ته هش ټیګ ویل کېږي.
دا نښه چې هر څوک په خپل ټویټ کې له یوه لفظ یا د څو لفظونو له ګډولې سره ور اضافه کړي 

 نو دا ټول ټویټونه )پوسټونه( پر ټویټر سره یو ځای کېږي.
 

که یو څوک غواړي پر ټویټر د یو څه شي په اړه کمپاین یا مبارزه پېل کړي او یا هم په  ،ډیر کله
 یوه موضوع د خلکو نظرونه را ټولول غواړي، نو دوی ورته ځانګړی هش ټګ جوړوي.

 
په دې ډول دغه کس کوالی شي د ټولو هغو خلکو ټویټونه سره راټول کړي چې د موضوع په 

 «انګړی هش ټګ یې په کې کارولی.اړه یې خپاره کړي او دا ځ
 
 
چلونکو، لنډۍ، د لڼدیو په باب مالومات، د لنډیو را ټولول او په غږیزه بڼه د « ټپو او څپو»د 

 لنډیو وړاندې کول په فیسبوک کې، د هش تګ په بڼه ایښی دی.
 

ورپسې دا د دې پرګرام چلونکي لومړی د پروګرام نوم )ټپې او څپې( لیکي بیا یوه لنډۍ ږدي او 
 لنډ متن په هره برخه یا هره لنډۍ پسې ور اضافه کوي:

 
شریکې کړئ، نو په یې که ښکلې ټپې مو یادې وي، او غواړئ د ټپو او څپو په خپرونه کې »

 کمېنټ کې یې پرېږدئ.
 

 ده. 903 903 798د اړېکې شمېره مو هم +
 

 ،ټــــپــــې او څــــپــــــې: هره شنبه، ماسپښین درې بجې
 

 چلوونکي: 
 ،رضوان لرمل او عادله حصین

 
http://www.arakozia.fm 

 
 #ټــــپــــې_او_څــــپــــــې‘

 
 سپینې سپوږمۍ حال راته وایه

 زما جانان مجلس له چاسره کوینه
 

https://www.facebook.com/hashtag/?ټــــپــــې_او_څــــپــــــېsource=feed_
text&story_id=1031712913547671     

 
خپرونې مسولینو د فیسبوک په چوکاټ کې د هش تګ په بڼه افغاني ټولنې، « ټپې او څپې»د 

پرې د پاسه   پښتني ژوند او لنډیو پورې اړوند ځینې داسې عکسونه شریک کړي دي چې لنډۍ
لیکل شوې ده چې عکس د لنډۍ محتوا څرګندوي. په دې بڼه د لنډۍ وړاندې کول او پیژندنه په 

http://www.arakozia.fm/
https://www.facebook.com/hashtag/ټــــپــــې_او_څــــپــــــې?source=feed_text&story_id=1031712913547671
https://www.facebook.com/hashtag/ټــــپــــې_او_څــــپــــــې?source=feed_text&story_id=1031712913547671
https://www.facebook.com/hashtag/ټــــپــــې_او_څــــپــــــې?source=feed_text&story_id=1031712913547671


  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
92لنډۍ، د ثبتولو ستونزه

ستونکي باندې ژور اغیز کوي او له ورایه له لنډۍ سره مینه پیدا کوي، لولي یې لیدونکي او لو
  او زده کوي یې یا یې ځانته کاپي کوي. دا یې څو بیلګې دي:
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د مسولینو په غوښتنه لوستونکي هم د خپل زړه بړاس باسي،   ډیر ځلې داسې کیږي چې د صفحې
 اضافه کوي. دا یې دوې نمونې دي:نوې یا زړې لنډۍ په کامنتونو کې ور 

 
سالم می قبول کړی دوکتورس ملیحه باریکزۍ یمه له کابل شارسخه هیله ده زما دا ټپی مو د »

 پام وړ وگرځی:
 

 محصل شهید شو فارغ نشو
 موریی په چیغو چیغوټول کړل کتابونه

 
 صبر کوه اختر به راشی

 «…چاچی روژی دی صداقت نیولی دینه
 

 بیلګه:او یا هم دا 
 

 ي:توحیدهللا یم له شینوارو څخه دا یو بیت درسره شریکوم.هیله لرم چی نشر ش
 

 که ګناهګار یم ربه ستا یم
 پیغمبر امت می ولی ځوروینه د
 

کله داسې هم شوي دي چې ځینې لوستونکي د تر بحث الندې فولکوریک شعر)لنډۍ( او  ،کله
عادي مقفی شعرونو تر منځ یا په نه پوهیدنه او یا په تیروتنې سره د یو نیم غزل ډوله شعرونو 

 ده: بیلگه ینې بیتونه د لنډۍ پر ځای په کامنت کې ورلیکي. دا یې یوهځ

 
 پریمانهیوگل وی گلبوته کی نور اغزی پکی 

 ژوندون کی یو جانان وی نور پردی پکی پریمانه

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%BC%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%BE%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%DB%90_%D8%A7%D9%88_%DA%85%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%BE%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%DB%90?source=feed_text&story_id=1031712913547671


  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
94لنډۍ، د ثبتولو ستونزه

 
 هړی یی دنگه غاحدیارسترگی جامونه سرا

 سره خوله یی میکده ده جام منگی پکی پریمانه
 

 جار دمیکده شه د دنیا شکلو بنگلو نه او
 «…خمرو په جام مست روغ لیونی پکی پریمانه د

 
پته را ټولیږي او خوندي کیږي. زه دا کار  په دې کار سره بې شمیرې نوې او زړې لنډۍ په دې

د نویو او زړو لنډیو د را ټولو او خوندي کولو له پاره ډیره ښه وسیله ګڼم، په دې شرط چې 
 مسولین ستړي نه شي او د خوندي کولو له پاره یې منظم پروګرام ولري.

 
د یوه ټیټ او خواږه موزیک  ،کله بیا د پروګرام چلونکي څو لنډۍ په ترنم سره په خواږه غږ کې

 په ملتیا سره وایي چې هر اوریدونکی اړوزي چې تر پایه غوږ ورته ونیسي.
 

 د لنډیو د پیژندنې او وړاندې کولو له پاره زه دا طریقه او دا الره ډیره غوره ګڼم او د رادیو
زه د اراکوزیا اف  )اراګوزیا اِف اِم( د دې پروګرام د چلونکو دا کار ستایم او ډیر ښه یې ارزوم.

ام رادیو په نورو خپرونو نه غږیږم چې څه ډول پیام لیږدوي، خو د لنډیو له پاره دا یو ساعته 
پروګرام او په مخکتاب کې یې پاڼه د لنډیو د پیژندنې، ټولونې او خوندی کولو له پاره ډیره ښه 

 ارزوم.
 

 اب:دا هم له دې صفحې نه د څو نویو او په زړه پورې لنډیو انتخ
 

 زما د زړه پر سر دې نوم دى
 د اوبو غوړپ کولی نه شم، وران به شینه

 
 څنگه خواږه، خواږه راگورې

 لمن دی ونیسه چی زړه در واچومه
 

 ما درته ویل پوره بی نه کړې
 د یارانې خبرې ډیرې گرانې دینه

 
 زه په باران کی درته راغلم

 ته می په شنه آسمان کی نه کوې پوښتنه
 

 نوکره ورله بوزمزه به 
 په شینوګۍ دې تنور نه لمبه کوېنه

 
 د اوسنو پېغلو ولوره

 زموږ د کلي ځوانان تا ورک کړي دینه
 

 اې د نیمروز بندره وران شې
 په تا چې تېرشي، د کلو مسافر شینه

 
 د زړه طاقت مې اندازه کړه
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 غمونه دومره را کوه، چې وړی یې شمه
 

 په نصیبونو به روغېږم
 روغې راستۍ وهلې یمهزه د آشنا 

 
 مسافرو خوړلیه یاره

 بالښت دې شته او که په الس کوې خوبونه
 

 اېرې به ټولې پر سر باد کړم
 د مینې اور به دې په زړه کې وساتمه

 
 ته په آباد محل کې اوسې

 زه به کنډر زړګی په چا آبادومه
 

 باران ورېږي، کوڅه خټې
 پل مې معلوم دی، جینۍ مه خوره قسمونه

 
 یمو شپو پورې رانغلېترن

 په مادې سپي ال مازدیګر تړلی وونه
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 په نویو شعري فورمونو کې د لنډۍ کارول
 
 

 زه به یې سپینه در ته وایم
 څوک چې موتاد وي، د هر چا د غاړې وینه

 
 زما او ستا یاري ونه شوه

 چې ته طالب، زه غږوومه تمبلونه
 

یوې لوېې فکري  هم په ښکاره او هم په پټه، د ،هڅخشعري فورم دی چې ډیر ځلې ورلنډۍ داسې 
او انځوریزې منبع په توګه کار اخستل شوی دی. لنډۍ د پښتو شاعرۍ په ځینو نویو فورمونو کې 

 داسې کارول شوې دي چې د همدغو نویو شعري فورمونو اساس جوړوي.
 

شوي دي چې د دې نویو زیږیدلو ژانرونو په جوړښت د پښتو شعر په نویو فورمونو کې داسې هم 
نومي « ټپیزه او ټکوریزه»کې لنډۍ د هغه نوي ژانر د مرستندوی په ډول کارول شوې ده لکه 

 شعري ژانرونو کې.
 

)لنډۍ او د لنډیو د ثبتولو ستونزه(  ما لږ څه کم دوه کاله وړاندې د لنډیو د مقالو د همدې سلسلې
موضوع ته اشاره کړې وه چې د ځینو نویو رامنځ ته شویو شعري  په څلورمه برخه کې دې

 ما داسې ویلي وو: هلته ژانرونو په جوړښت کې له لنډۍ نه استفاده شوې ده.
 
ی شعري په نامه یو نو« ټپیزه»دلته د دې خبرې یادول ډیراړین ګڼم چې په دې ورستیوکې د … »

ژانرسر راپورته کړی دی. د دې شعرد هر بند په وروستۍ برخه کې لنډۍ را اخستل کیږي. 
موسس ګڼي. دا ادعا یې په  باني او« هیزټپ»پوهاند دکتورمجاور احمد زیار ځان د دې آزاد شعر

پښتو ټپیزه د »بیا یې د  کې کړې ده او« پښتو بدلمیچ ) پښتوشعرڅنګه جوړیږي؟( »خپل اثر
ترسرلیک الندې مقاله کې، چې د دوه زره « منلی نوی شعري خیل دی څنګ یو جاپاني هایکو تر

په افغان جرمن ویبسایت کې خپره کړې ده، د ټپیزې په ابداع او  یې مارچ په اتمه دولسم کال د
 مهم والي باندې ټینګارهم کړی دی.

 
نوي شعري ژانر)ټپیزه( نوښتګر  په یوه ډیره تازه لیکنه کې ښاغلی فرید احمد تسکین د دې خو

 حنیف حیران بللی دی. ډاکتر
 

دلته ما دغې موضوع ته ځکه څنګځنې اشاره وکړه چې په دغه نوي شعر)ټپیزه( کې لنډۍ یا د 
لنډۍ یو نیم بیتی را اخستل کیږي. دا چې څومره فرهنګیان به له لنډۍ نه د دې ډول پوراخیستنې 

http://www.taand.com/archives/19440
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کې مالومه شي. زه د اوس  به مخالف وي، دا به راتلونکواو کارونې سره موافق وي او څومره 
له پاره د ټپیزې د نوي ژانر او په هغه کې د لنډۍ اختالت باندې څه نه وایم، ځکه چې دا یو جال 

 «او اوږده بحث ته اړتیا لري
 

مبتکر ډاکتر حنیف « ټپیزې»زما په را نقل شوې لیکنه کې اشاره وشوه چې ښاغلی تسکین د 

 :دي ي. ښاغلي تسکین داسې لیکليحیران ګڼ
 
د ټپه ایزې دغه فورم څومره چې زه خبر یم یا ډېر شمېر د ادب الرویان پرې متعقد او همغږي »

 دي د دې فورم د تخلیق او د هنریت زیور د نوښت ګام ډاکتر حنیف حیران ته رسیږي.
 
شاعران د دې فورم نوښت او تخلیق د ځان په ګټه بولي ولې ما چې د ټپه ایزې نوي یو شمېر  

فورم هغه مهال چې د دې فورم نوم نه چا اوریدلی و او نه مې د چا له خولې اورېدلې ده؛ خو ټپه 
)پکتیا په ډاګ  ایزې چې ما په لومړي ځل ولوستلې د ډاکتر صیب حیران په خپل شخصي ویبالګ

 «کې( وې
 

لي تسکین د ویبالک نوم ښوولی دی، خو له بده مرغه چې لینک یې نه دی ایښی چې لوستونکي ښاغ
مراجعه ورته وکړي او وې ګورې چې د زیار خبره او ټپیزې پخوانۍ دي، که د حنیف حیران په 

 ویبالک کې راغلې ټپیزې.
 

او موافقین هم  په پښتو شعر کې د دې نوي شعري فورم په رامنځ ته کیدو سره، د هغه مخالفین
رامنځ ته شول. چا تایید کړ او څوک یې د ځانګړو دالیلو له مخې پرضد ودریدل. د اوس له پاره 
د مخالفینو او موافقینو د شمیر مالومول یو څه ګران کار دی، خو کله نا کله په میډیا کې د دواړو 

فق، چې د اسماعیل یون ډلو غږونه له خپلو دالیلو سره جګ شوي دي، زه به یې دلته په یوه موا
 نظر دی او یوه مخالف، چې د الل پاچا آزمون نظر دی، مالومات وړاندې کړم:

 
نومې مقاله کې چې د دوه زره « پښتو کې درې نوي شعري فورمونه»ښاغلي اسماعیل یون په 

وریزې دولسم کال د نهمې میاشتې په نهمه نیټه یې په بینوا ویبپاڼه کې خپره کړې ده، د ټپیزې او ټک
په جوړښت کې یې د لنډیو د کارولو پر څرنګوالي مفصل بحث کړی دی. د ښاغلي یون د مقالې 
په یوه برخه کې د ټپیزې او ټکوریزې په جوړښت کې د لنډیو د کارولو د څرنګوالي په 

 راغلي دي: داسې باب
 
تر ټولو قوي او مشهور شعري فورم )لنډۍ یا ټپې( پر بنسټ رغول شوى فورم ټپیزه د پښتو »

دى. سره له دې چې د پښتو مشهور شعري فورم )لنډۍ( نور نومونه ټیکۍ، ټپه، مصرۍ هم لري، 
خو د پوهاند زیار په نظر )ټپیزه( نومونه تر ټولو ځکه غوره برېښي چې له بلې نومونې یا 

ېښوي او یا هم ویون یا تلفظ یې اسانه دى. لکه څنګه چې څرګنده اصطالح سره مانیز ټکر نه پ
ده پښتو ټپه یا لنډۍ دوه ثابتې مسرې لري او یوه څپه یې هم تر ټاکلي حده زیاتېدى یا کمېدى نه 
شي او که د فشار له امله یې کومه څپه زیاته یا کمه شي، نو لنډۍ یا ټپه خپله دا ځانګړتیا له السه 

 …هغه خوند او اهنګ چې لري یې، نه شي ورکوالى  ورکوي او هېڅکله
 

ټپیزه چې اساس یې همدا لنډۍ ده او په وروستۍ برخه کې یې همدا لنډۍ ورزیاتېږي او ټپیزه … 
سره تړي، د لنډۍ یا ټپې تر وروستني پیوستون وروسته ثابت شکل غوره کوي او د نور انکشاف 

 امکان یې له منځه ځي.
 

http://www.taand.com/archives/17891
http://benawa.com/fullstory.php?id=51370
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ډول پینځه مسرې لري؛ درې مسرې په خپله د ټپیزې لومړۍ برخه وي هره ټپیزه په مجموعي 
او دوه مسرې د لنډۍ وي، چې له لومړیو درېو مسرو سره یوځاى کېږي یا د لومړۍ برخې درې 

(، درېمه ۹(، دویمه )۹مسرې له وروستیو دوو مسرو سره یوځاى کېږي. د ټپیزې لومړۍ مسره )
( څپیزه وي، په دې ډول دا څلور مسرې ۹خو هسې هم )( څپې لري، د لنډۍ لومړۍ مسره ۹هم )

نه یوازې د څپو د شمېر له مخې سره مساوي دي، بلکې د قافیز جوړښت له پلوه هم په خپل منځ 
کې هم قافیه دي او څلور واړه مسرې یوه مشترکه قافیه تعقیبوي، که چېرې احیاناً د لنډۍ لومړۍ 

ټپیزې د لومړۍ برخې د لومړیو دریو مسرو ردیفونه مسره پر قافیې سربېره ردیف هم ولري، د 
هم تر همغې قافیې وروسته هماغه ردیف تعقیبوي. دلته پوښتنه پیداکېږي چې خپله لنډۍ خو اصالً 
یو ناقفیوال نظم دى، نو دلته بیا قافیه له کومه شوه؟ دلته باید واضح شي چې کله هم یو ټپیزوال 

توګه غوره کوي؛ د لنډۍ د لومړۍ مسرې وروستۍ بڼه،  ټپیزه جوړوي، نو لنډۍ یې د اساس په
اهنګ یا د کلمې سکښت په پام کې نیسي، خپلې لومړۍ درې مسرې هم پر همغه وزن او اهنګ 
برابروي، نو ځکه د لنډۍ لومړۍ مسره که څه هم له آره قافیه نه لري، خو چې د لومړۍ مسرۍ 

غاړه غړۍ شي، نو قافیواله بڼه خپله  وروستۍ برخه یې د ټپیزې له دریو لومړیو مسرو سره
 «کړي.

 
 په دې ډول لیدل کیږي چې ښاغلی یون له دې نوي شعري فورم سره موافق او پلوی یې دی.

 له کې را اخیستې دي، څو بیلګې یې دلته وړاندې کوم:اښاغلی یون د ټپیزې نمونې په خپله مق
 

 لومړۍ بیلګه:
 

 څښتن دې مات هغه لښکر کړي
 اکه الس پر سر کړيله ژوند و ژو

 چې پښتانه ته بد نظر کړي
 میرویسه خداى دې جنت درکړي

 چې مــوږ دې خـــالص کــړو د پــردو لـــه مـــنتونــه
 

 دویمه بیلګه:
 

 شوم الس پر سر له پردي خپله
 څوک به یې نه کړي پر ما بله

 څو دا ستا مینه نه کړم خپله
 پاس پر کمره والړه ګله

 ې کــــړم یـــا بــه ځـــان وغـــورځـــومــهیا بـــه دې پـــر
 

 دریمه بیلګه:
 

 ګورئ د نورو ګوډاګى دى
 پرې مه غولېږئ دا پردى دى

 دى د ډالرو لېونى دى
 سړى په رنګ کله سړى دى

 سړى هغه دى چـــې یـــې خـــوى د ســـړي ویــنه
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 څلورمه بیلګه:

 
 هسې مې کلي کې زړه تنګ شو

 په څنګ شوچې یار روان رانه 
 له خپل نصیب سره مې جنګ شو

 زما د مینې یار ملنګ شو
 اوس بـــــه دېـــــرې د مـــــــلنګانــــــو لـــــټومــــــــه.

 
د لنډیو د مقالو د نورو برخو په څیر دلته هم د ښه پای له پاره څو نوې او د پاملرنې وړ لنډۍ را 

 اخلم:
 

 ایمان دې ښه راته مالوم دی
 ه السونههلباسي ږیرې دې مه وپه 

 
 زړه مې د ډنډ خړه کې پریږدئ

 نه یې مایان خوري، نه یې ښار ته اوبه وړینه
 یار خبردې واخله ! راشه د

 په ځمکه ناست دی په سر خاورې بادوینه
 

 زه به یې سپینه در ته وایم
 څوک چې موتاد وي، د هر چا د غاړې وینه

 
 سوری دی ،کابل جان ټول سوری

 ویشتي له هر خوا نه راکټونه ټوپکي
 

 د مجاهد ظالم له السه
 ترغۍ ورغۍ خلک به چیرې تللي وینه

 
 زما او ستا یاري ونه شوه

 چې ته طالب، زه غږوومه تمبلونه
 

 اتلسم د سنبلې شو
 عالمه تښتئ لنډغر راغلي دینه

 
 د سریندې وچه لرګیه

 غږ دې نری دی پرې کوې نتلي زړونه
 

 ور دیخلک خو وایي یار دې ت
 ما په رڼا لیدلی نه دی تور به وینه

 
 دیموکراسي له بر کته

 دلنډغرو بز غلي شنه شوي دینه
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 خالي به پاتې شې کابله
 زلمیان روان دې درنه کډې باروینه

 
ټکوریزه د پښتو د نویو شعري ژانرونو په ډله کې بل نوی شعري ژانر دی چې په جوړښت کې 

اساسي برخه یې لنډۍ جوړوي. ښاغلی یون د خپل بحث په لړ یې لنډۍ کارول شوې ده او د بدن 

 ویلي دي: داسې کې د ټکوریزې او لنډۍ د امتزاج یا یو ځای والي په باب
 
ټپیزې  ټکوریزه په پښتو ادب کې بله جوله ده چې غالباً تر ټپیزې وروسته رامنځته شوې ده. له»

دى چې دا فورم په مجموعي ډول شپږ مسرې لري او ټپیزه پینځه. په ټکوریزه  سره یې توپیر دا
کې څلور مساوي الوزنه مسرې چې د یوې څلوریزې بڼه لري؛ د ټکوریزې لومړى اصلي برخه 

 او دوه وروستۍ مسرې چې اصلي لنډۍ ده، د ټکوریزې دویمه برخه جوړوي.
 

ومونه یوه محتوایي اصطالح ده نه شکلي، خو بیا هم چې د یو شکل که څه هم د )ټکوریزې( ن
لپاره غوره شوې ده، پر ذهن بده نه لګي. ټکوریزې ته ځکه محتوایي اصطالح وایو چې یوه 
محتوا بیانوي؛ یانې همغه شعر چې زړه ته تسکین او ټکور ورکوي. لکه مرثیه، ویرنه، ویاړنه 

وه ویرنه یا مرثیه کېدى شي په غزل، قصیدې، مثنوي او یا یا غندنه چې محتوایي فورمونه دي. ی
هم کوم بل فورم کې وړاندې شي، دغسې په یو غزل، قصیده، یا بل شعري فورم کې کېدى شي، 
ټکوریزه محتوا هم وړاندې شي، نو دلته باید د فورم بڼه یا محتوایي شکل په دقت سره وارزول 

ته او خوږه نومونه ده او راساً د سړي د زړه تل ته شي، خو له دې سره سره ټکوریزه ډېره ښایس
الره کوي او د هغه شعري فورم، چې د یوې لنډۍ او څلورو لنډو محدالوزونه مسرو لرونکى 

 وي، د هغه لپاره یې کارونه مناسبه برېښي.
 

ځینې لیکوال وایي چې ټکوریزه اصالً له یوې قطعې او یوې لنډۍ څخه جوړېږي. دلته ځینې 
)قطعې( او )څلوریزې( ترمنځ توپیر نه کوي. قطعه او څلوریزه دواړه هغه شعري کسان د 

فورمونه دي، چې له عربي څخه پښتو ته راغلي دي، د دواړو د مسرو شمېر سره مساوي وي، 
خو توپیر یې یوازې په دې کې وي چې د قطعې دویمه او څلورمه مسره په خپل منځ کې مشترکه 

 «یا لومړۍ، دویمه او څلورمه مسره خپل منځ کې مشترکه قافیه تعقیبوي.قافیه لري او د څلوریزې ب
 

ښاغلی یون وایي چې ټپیزه او ټکوریزه دواړه د لنډۍ تابع دي، توپیر یې دا دی چې د مسرو شمیر 
نومې ټولګې څخه را « ګور ګورې»یې فرق لري. دغه بیلګې یې د استاد محبوب شاه محبوب له 

 خوښې کړې دي:
 

 له!سویه ګوګ
 مړ شې پاګله

 زما جانانه
 د ګالب ګله

 پاس په کمره والړه ګله
 نصیب د چا یې اوبه زه درخېږومه

 
 جانانه خاندې

 سترګې دې الندې
 په ترڅ راګورې
 هیلې دې تاندې

 جانانه زېرى مې درباندې

http://benawa.com/fullstory.php?id=51370
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 زموږه کډه ستاسو کلي ته درځینه.
 

تر سر لیک الندې ښایسته   «اوهایکوټپیزه ،ټکوریزه »دغه راز ښاغلي الال پاچا آزمون هم د 
 اوږده مقاله لیکلې ده.

 
د ښاغلي آزمون د مقالې اصلي موخه له دغو نویو شعري فورمونو سره د مخالفت غږ اوچتول 
دي. ده خپل مخالفت په ښکاره ډول له خپلو دالیلو سره وړاندې کړی دی او ویلی یې دي چې دا 

 ده چې ارزښت یې له خاورو سره برابروي.د لنډۍ له شعري فورم سره یو ډول جفا 
 

ښاغلی آزمون د خپلې مقالې په پیل کې په پښتو کې د رایجو شعري فورمونو په باب له ښاغلي 
یون سره د خپل نظر مخالف ټکي وړاندې کړي دي او بیا یې په ټپیزې او ټکوریزه کې د لنډۍ 

)موړ یا ډک( فورم دی نور اوږدولو  عکارول یو منفي کار ګڼلی دی. آزمون وایي چې لنډۍ یو ُمشب
 دي: راغلي ته اړتیا نه لري. د ده د نظریاتو په یوه برخه کې

 
داسې نه شي چې سباهرسړی پاڅي، زاړه او دودیز فورمونه د خپلې وینا په پای او یا پیل کې »

کېږدي. ټپیزه له نومه ښکاري چې له ټپې راوتې وینا ده. نه  راوړي او بیا پرې د نوي فورم نوم
یوازې د جوړښت له مخې، بلکې د منځپانګې له مخې هم. د دغې منظومې ویناویناوال لومړی 
یوه ټپه اورېدلې یا لوستې. په زړه یې ناسته ده. ایسته یې ترې درې مېسرې ورته له مخه کړي 

ې ګومان یې کړی چې ګوندې نوښت یې وکړ. دا نوښت نه .بیا یې خوله په سره کږه ایښې او داس
دی چې سړی پر بل بنسټ، هغه هم پرهغه بنسټ چې عام ښایست او مقبولیت لري، خپله وینا 
ورواچوي او بیایې نوی بنسټ یا فورم وبولي. که دا الره خالصه شوه، نو موږ به له ډېرو 

ر نورو زړو فورمونو خپله وینا داسې فورمونو خالص شو. سبا به نور ځوانان را جګېږي او پ
ورغورځوي چې له هغې پخوانۍ وینا سره به هم تړاو نه لري. ښه اوس پوښتنه دا ده چې که موږ 
دا یو نوی فورم وبولو، نو بیا لنډۍ څه شوه؟ لنډۍ خو دولس مال او یو نا څرګند ویونکي وینا ده. 

ري، نو دغه ویناوال د ولس مال په خپل نوم کله چې په ټپیزه کې راغله. ټپیزه خو خپل ویناوال ل
کړ. هغه کوم ارزښت چې له موږ سره و او پرې حساب مو کاوه، هغه خپله له منځه الړ. داسې 
ښکاري چې د دغه وتلي فورم د ارزښت خاورې کولو او تاریخي قدامت په له منځه وړلو پسې 

 «خلکو راخستې ده.
 

مخالف دی چې له لنډۍ سره دې څو نورې مسرې الل پاچا آزمون په جدي ډول له دې سره 
 ونښلول شي او نوی نوم دې ور ته غوره شي:

 
زما له نظره موږ باید په زوره او په لوی الس دغه د زر غوندې وینا په ایرو کې ورکه نه »

 «کړو. دا هغه وینا ده چې د ژوند د نورو تجربو په منځ کې راوتې او لکه زر ځلېدلې.
 

دې کار سره د خپل مخالفت په ترڅ کې د خپلې مقالې په یوه بله برخه کې داسې دغه راز دی له 
 وایي:

 
که څوک لوبه، یا بل کوم فورم د ټپې پر وزن او بحر لیکي، ودې یې لیکي، خو په طبعي ټپو » 

 «پورې دې څه نه تړي.
 

کله داسې هم په ټپیزو کې  دی د خپل مخالفت د دالیلو په لړ کې په دې ټکي ټینګار کوي چې 
کیږي چې چې ویناوال د خپلو غوښتنو او ذوق له مخې په لوی الس ټپه خرابوي او زیان ورته 

 رسوي چې دا کار د ټپې ښکال او معنوي ارزښت ته هم زیان رسولی شي.

http://tolafghan.com/posts/26594
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آزمون د ټکوریزې له شعري ژانر سره هم مخالفت ښودلی دی، په تیره بیا په هغې کې د لنډیو 

نو نورو شعري فورمونو راوړل او په پای کې ور پورې د یوې لنډۍ نښلول کارول او یا د ځی
 غیر قانوني بولي. دی د خپل استدالل په یوه برخه کې داسې وایي:

 
که کوم ځانګړی فورم له داسې ترکیبي فورمونو رامنځته کېدای شي او بیایې موږ ځانګړی »

پوره ده چې دې ته ورته دوه یا تر دوو فورم او نوښت هم وبولو، نو دا خو هم د هر چا له وسه 
زیات نور زاړه فورمونه را واخلي او سره ګډ یې کړي. سبا به بیا هغه هم نوی فورم ګڼو؟ زه هم 

سره ګډ کړم او په پای کې یوه لنډۍ … دا اوس کوالی شم چې یوغزل، پښتو څلوریزه، چاربیته او
نو دا به نوی فورم وي؟ که دا نوی فورم ور وولم. زما دا نوښت به معنوي تړون هم سره ولري. 

وي، نو بیا خو دا کار اسانه دی. له ټپې پرته لرې نه ده چې زموږ زلمي نظم لیکونکي سبا 
سروکي او یا د عامو سندرو نور ځېلونه را واخلي او خپلې یو څومنظومې خبرې ور پورې 

ل ټول زاړه ارزښتونه او دولس وتړي. دا به هم سبا یو نوی فورم یادېږي. په دې توګه به موږ خپ
 «مال بایللی وي.

 
د دغو دوو شعري فرمونو)ټپیزه، ټکوریزه( چې له لنډیو نه په استفادې سره ویل کیږي، د موافقینو 
او مخالفینو جګړه او استدالل، د دغو فورمونو له رامنځ ته کیدو سره پیل شوې ده. ما یې دلته 

فقت او مخالفت په پلوي نورې لیکنې هم شوې وي چې دوې بیلګې را واخیستې، ښایي د دې موا
 ما به نه وې لیدلي، او دا لړۍ روانه ده.

 
ما چې د نویو پښتو شعري ژانرونو)ټپیزه، ټکوریزه( د پلویانو او مخالفینو نظریات ولوستل او 

ړه سره پرتله مې کړل، تر اوسه پورې دوی د خپلو استداللونو له وسلو نه په استفادې سره په جګ
 لګیا دي او د سالمت او مالمت پته یې نه ده مالومه.

 
لکه د نورو برخو په څیر، د دې برخې د ښه پای له پاره به هم د نمونې له پاره څو نوې لنډۍ را 

 وړم:
 

 حسن دې کم غوسه دې ډیره
 خلک د حسن مطابق غوسې کوینه

 
 یو دوس نه دی چې به مړ شي

 دوسانو بزغلي شنه شوي دینه د
 

 اروپا ته نه راتلمهزه 
 د ټوپکیانو واکداري پسې واخیستمه

 
 خالي به پاتې شې کابله

 زلمیان روان دې درنه کډې باروینه
 

 له هندوستانه مې را ستون کړې
 له ګورستانه به دې څوک را ستنوینه

 
 د والنتاین ورځې له پاره

 ما په ډالۍ کې درلیږلي سالمونه
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 ظلم له ظلمه پیدا کیږي

 ې په چا مه کوه ظلونهامریکا جان
 

 سفر ته، ځې څادر دې پریږده
 ګۍ راغله، تراویح به پرې کومهروژه 

 
 په تراوو کې راپه یاد شوې

 مال والړ و زه سجدې ته ښکته شومه
 

 دیموکراسي له بر کته
 دلنډغرو بز غلي شنه شوي دینه
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 ته ځي تکنالوژي په لنډیو پسې کلیو
 

لنډۍ له کلیو، کورونو، کمرونو، غرونو، ګړنګونو، بامونو او ګودرونو نه، له خولو نه او له سینو 
نه قلمونو، کتابونو، ښوونځیو، پوهنځیوو، نورو سیمو، هیوادونو، کمپوترونو، فیسبونو، ټویترونو 

ر او ځای جوړ کړ، او نوې تکنالوژۍ ته پل کیښود، د هغو په لمونو او کورونو کې یې ځان ته کو
خو اوس دا دی داسې وخت راغلی چې تکنالوژي ورپسې ګرځي، د لڼدیو اصلي کور ته: کلي ته، 

 ګودر ته، غرونو، ګړنګونو او کروندو ته په لنډیو پسې ځي او لنډۍ لټوي او خوندي کوي یې.
   

ې د یو کلي په د لنډیو په بابد د بحث په دې برخه کې به په داسې یوې مستندې بیلګې وغږیږو چ
یوه کرونده کې د نوې تکنالوژۍ په یوې پرمخ تللې وسیلې، یعنې موبایل باندې لنډۍ  ټولې نړۍ 
 ته ښودل کیږي او تر غوږونو پورې رسول کیږي او په دې ډول له پوپناه کیدو نه ژغورل کیږي.

  
ل او اوس په کمپیوتر لنډۍ له بام، پیتاوي، پولې، پټي، غره، کمره، باغ، کروندې او ګودر نه راپی

او فیسبوک کې له خلکو سره خبرې کوي او د نوې تکنالوژۍ نوې نومونې او اصطالحات په 
خپله لمنه کې رانغاړي. دې موضوع ته انجنیر صاحب زهیر شینواري په خپله فیسبوک پاڼه کې 

 اشاره کړې ده: داسېد لنډیو له نویو نمونو سره 
 
 ! زموږ کالسیک او معاصر ادب»

شمان. ګریبان، زلفان، بیابان، چشکوه، غماز، رقیب،  که کالسیک ادب مو له بهرنیو كلمو لكه:
عر ته مو بیا د نوې ټکنالوژۍ نو معاصر ش ،ما ه تابان، ریګستان، شراب، ساقي، میکده ... ډک دی

 ی.روان د ... لوي سیالب هم را د کلمو لکه : سکرین، فیسبوک، ډسکټاپ، ډیلیټ، مسنجر
  : لكه
 

 زړګي درته د سکرین پر مخ درولیږه  حال مې د
 زړه مې درلیږه خو په فیسبوک کې دا سیستم نه و

 
 شوې  (DELETE) خوشالۍ ټولې مې

 کومه (SAVE) اوس په زړګي د یار غمونه
 
 شه   LOW د غمازانوبیټري 

 راکوینه ( MISSCALLY) ماته هر وخت د غم
 
 کړل   (SEND) دومره غمونه دې را 

 کې نه راځینه (INBOX) سترګو په زما د
 

https://www.facebook.com/zaheer.shinwari?fref=nf
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 راښکاره کړه  (SCREEN) یاره د مخ 
 راغلی یمه (BLUETOOTH) ستاسو کوڅې ته په

 
 دې رانه وران شو   (PICTURE") یاره 

 ولګیدنه (FORMAT") ته مې (FOLDER) زړهد 
 
 .«پورتنى لنډۍ مى د انټرنیټ نه را اخیستي دي 
 

چې دا لنډۍ به له دې نویو لغتونو سره څومره د عامو خلکو له پاره د پوهیدنې او منلو وړ وي، 
 وو چې: ویليدا وخت او آزمیلو ته اړتیا لري.ما د لنډیو د مقالو په یوه برخه کې 

  
د لنډیو تکاملي سیرته که وکتل شي لیدل کیږي چې پخوا به مین او درد لیدونکي بنده خپل درد »

مره به اوریدله او ډیرلږ به د چا په اوغوښتنه د لنډۍ په جامه کې ویله، غره، ځنګله، دیواله اوک
ذهن کې خوندي شوه؛ خواوس چې کوم مین او دردمن خپل درد اوغوښتنه مطرح کړي، قلم، 

پورې په یوه لنډه شیبه کې  ټولو کاغذ، کتاب، رادیو، تلویزیون او کمپیوتر کې ثبتیدای شي او تر
، له کلي نه ښارته، له ښارنه له زړه او ذهن نه کاغذ ته، بیا د نورو خلکوغوږونوته رسیږي.

ښارونو او هیوادونو ته اوبیا ټولې نړۍ ته، له پټې کلیوالي مینې نه د ښار ښکاره عشق او غږونو 
ده، بیا نوله یکمپیوترته یې چې پښه ورس ته. کمپیوتر ته، له ښکاره غږونونه، ایمل، فیسبوک او

ی چې له ګودره راغله اوپه فیسبوک تکاملي سیر داسې د د لنډیو...  ضایع کیدونه ژغورل کیږي
څنګه چې تاریخ ثبتیږي، همداسې لنډۍ هم باید ثبت شي او د امکاناتو تروسه دې د  دریدلې ده.

 «.فولکلور د قوانینوپه چوکاټ کې دا کارترسره شي
   

لنډۍ خو له کور کلي را و وته ښاري او کمپیوتري شوه، خو اوس داسې هم شوي او کیږي چې 
لنډیو پسې کلی، ګودر او کروندې لټوي، را ټولوي یې او په خپله حافظه کې یې تر  کمپیوتر په

 مینه والو لوستوونکو اوریدونکو او لیدونکو پورې رسوي.
 

دا د ټولنې د هر لوستي او منور غړي دنده چې د خپل کلي کور، ښار یا کوڅې په هر موقعیت 
اوري یا د دوی په نظر نوې ورځي، هغه کې چې وي، د هر چا له خولې چې له مازې نوې لنډۍ 

له الس لرلو امکاناتو )قلم کاغذ، کمپیوتر، آیپد، موبایل( نه په استفادې سره ثبت او د خپلې 
فیسبوکپاڼې له الرې دې، خپلو ملګرو سره شریکه کړي. دا کار په یوازېتوب هم شوی دی او 

ی هم دا کار شوی دی چې ډیر کیږي او ډیر ځلې د سندرغاړو له خولې له موزیک سره یو ځا
 موثر واقع شوی دی. دا یې یوه وړه بیلګه ده چې زه یې لنډکی ګزارش لیکمه:

 
کال د جنورۍ په نولسمه نیټه مې د کمپیوتر د خزانې ور پرانست. د خبرونو ډیره سلنه  ۲۰۱۵د  

مې په یوه  منفي او خواشینونکې وه، د مخکتاب پاڼې مې واړولې. وروسته له یو څو مطلبونو نه
 واړه انځور سترګې ولګیدې. ښه چې ورته ځیر شوم ویدیو وه، پرې د پاسه داسې لیکلي وو:

 
 شین لغمان -یو څو کلیوالي ټپې »

 «له ښاغلی صالح محمد صالح په منننې
کال د جنورۍ په اتلسمه بزګر صاحب دا ویدیو له صالح صاحب نه را پور کړې وه او  ۲۰۱۵د 

کال د جنورۍ په نولسمه ویدیو دوه ځلې ښه په مزه ولیدله. کلي کور ته الړم، میدان  ۲۰۱۵ما د 
ښار نرخ او دادل ته الړم او لغمان ته یې هم بوتلم. لنډۍ مې ورنه یاد داشت کړې او د فیسبوکي 

 ولیکه: کامنټدود له مخې مې ښاغلي طارق بزګر ته داسې 
 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_landy_aow_de_landy_you_4.pdf
https://www.facebook.com/mtariq.bazger?fref=nf
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بزګر صاحب لومړی له تاسو نه بیا له ګران دوست صالح صاحب نه ډیره، ډیره مننه چې دا »
په « بقال»ډیره، ډیره مننه ځکه چې  .ویدیو او په هغې کې مو دا ټپې تر ما پورې را ورسولې

دوې ګټې « بقال»کلي کې هم سودا خرڅوي، هم دیدنونه کوي، ما هم ستاسو په مرسته، لکه 
وکړې: هم مې له سندرې او کلیوالي ماحول نه خوند واخیست او هم مې د خپلې یوې مقالې)لنډۍ 

 «ه کې تر السه کړېاو د لنډیو د ثبتولو ستونزه( له پاره ښایسته او څو نوې لنډۍ پ
 

په ویدیو کې مې ولیدل چې اوسنۍ تکنالوژي تللې او له کلي، کور، پولې، پټي او کروندې نه لنډۍ 
را ټولوي، د خلکو د زړونو حال راسپړي او غوښتنې او دردونه یې، لرو لرو وطنونو کې نورو 

ځای کې ثبت شوې ده. ته رسوي. دا سندره د لغمان د یوې شنې کروندې په یوه ټوټه ریبل شوي 
پر مځکه باندې څو تنه ځوانان ناست دي، یو زلمي، په خپلو هنرمندو ګوتو یې پرته له ضربه 
دمبوره غږوي. زلمی وړ دمبوره په خپلو هنرمندو ګوتو نازوي او داسې غږونه ورنه باسي چې 

 د لنډیو سوز نور هم زیاتوي.
 

تلفظ سره خپل سوځنده زلمی غږ یو ځای کوي زلمی د وړې لنډۍ دمبورې له غږ سره د لنډیو په 
او هر اوریدونکی، لیدونکی یې چې د زړه په غوږو واوري، په رښتیا چې په یوه کلیوالي بې 
وسه ژوند کې د ډیرو خاورې شوو هیلو خاورې کیدل او نورې ټولنیزې نا خوالې په کې لیدل 

 کیږي.
 

نارینه اوښځینه کلیوالو په زړونو کې به  خدای خبر چې زموږ د هیواد په لرو پرتو سیمو کې، د
نورې څومره نا اوریدل شوې لنډۍ د دوی له ژوند سره خاورې شوې وي او نورې څومره به 

 دغسې کیږي، د همدې اړتیا پر بنا یې دلته بیا په تکرار او ټینګار سره وایم چې:
  

رایطو کې چې وي، باید ثبت لنډۍ د هر ډول امکاناتو نه په استفادې سره په هر ډول حاالتو او ش
 کړای شي. یا د کاغذ پرمخ او یا د کمپیوتر په جال کې وا چول شي.

 
په پاسنۍ یاده  ویدیو کې هره لنډۍ او د دمبوري هر غږ په بیا بیا اوریدلو او لیدلو ارزي. په دې 

دي او ویدیو کې چې دا زلمی کومې لنډۍ زمزمه کوي، دغه الندې لنډۍ یې زما له پاره یا نوې 
 یا هم داسې جالبې دي چې سړی نه شي کوالی چې بې پروا ور نه تیر شي:

 
 چې د شیدو لښتی پرې سپور کړې

 په اور اخیستي باغ به ونه کړې ګلونه
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 په غنملو کې دې ځان جوړ کړ
 زه خوار به لو کړم  که به ستا دیدن کومه

 
 په زنکدن مې را حضور شه

 السونهپر خمارو سترګو مې ته کیږده 
 

 د چا دادا به ورته ټینګ شي
 په ګالبي شونډو د ژبې سر وهینه

 
 یو کال به بل وطن ته الړ شم

 چې د ځوانۍ دور دې تیر شي را به شمه
 

 که نصیبونه له ځنګله وای
 ما به دا خپل نصیب په اور سیځلی ونه

 
 غمونه مه کوه جانانه

 غمونه وینه وچوي ځان رنګوینه
 

 دا څو نورې نوې لنډۍ هم ډالۍ کیږي: د دې برخې په پای کې
 

 په ډالرو دې اموخته کړم
 ما ته دا خپلې روپۍ خوند نه راکوینه

 
 د دریابونو المبو زن وم

 نصیب مې خوار شو د لښتي اوبه مې وړینه
 

 هیڅ څوک د چا د غمه نه مري
 شیرینه یاره چا دروغ ویلې دینه

 
 شومه در جګه ن، مسافر تلې

 ومهې سلګو نیوله ، زشېه ګیلمن ن
 

 ېاوس به څه خورې وشي مسافر چ
 نه خوړل د سرو شونډو سرونهې په کور د

 
 دهي جوارې مسافری د

 دولتونهې نه به راو ړې، نه به زما ش
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 لنډۍ د خلکو مال، که د شخص مال؟
 
 

اوس تم کیږم یوه  د لنډیو د منابعو د پیژندلو او د لنډیو په باب پر نظریاتو باندې د بحث په لړ کې
د بحث وړ نظر ته. څه موده پخوا پیاوړي شاعر او محقق باري جهاني د پښتو ادب په باب د 

په اندازه یوه لیکنه خپره کړه. ده د دې لیکنې په ترڅ کې د لنډیو په باب هم نظر  رسالې یوې
سر « د پښتو نظم ځیني توکي او اړخونه»جهاني صاحب خپلې دې لیکنې ته څرګند کړی دی. 

کال د دسمبر په وروستیو کې په  ۲۰۱۴د دا څیـړنه څه د پاسه اویا مخه ده او . لیک ټاکلی دی

پښتو ژبې د نظم پر ډولونو او ځانګړنو ویبپاڼو کې خپره شوه. جهاني په دې څیړنه کې د  ځینو

 باندې بحث کړی دی. د ځینو برخو د معرفۍ په څنګ کې پر پښتو لنډیو هم بحث کړی دی.
 په نښه کوي: داسېجهاني د خپلې رسالې په پیل کې د خپلې لیکنې هدف 

 
پښتو لیکلی نظم زیاتره د فارسي او عربي نظمونو سره توپیر نه لري او د نظم په قوانینو کي »

یې شریکه الره ورسره نیولې ده. باید چي موږ د پښتو نظم پر ځای په عمومي صورت د نظم د 
نظمونه هم شامل دي خو څرنګه چي د پښتو په نظم کي فوکلوري  ،توکو په باره کي ږغیدلي وای

او هغه له فارسي او عربي سره څرګند توپیر لري او وروسته به وګورو چي پښتو نظم، په تیره 
بیا د سیالبونو د شمیر په برخه کي، له فارسي نظمونو سره څرګند توپیر لري، نو ځکه په مشخصه 

ظم خبره رامنځته کله چي د ن توګه د پښتو نظم د جوړښت او ځینو اړخونو په باب لیکنه کوو.
کوو، نو لومړنی شی چي ورسره مخامخ کیږو او په وجود سره یې نظم له نثر څخه بیلیږي هغه 

 «قافیه ده. ځکه نو د قافیې په باب په عمومي صورت یو څه ویل الزم دي.
 

جهاني د خپلې لیکنې په لړ کې د پښتو نظم پر نورو توکو هم غږیدلی دی، چې زه دلته کار نه ور 
 سره لرم. دلته زه د ده پر هغو نظریاتو غږیږم چې ده د لنډیو په بحث کې مطرح کړي دي. 

 
ښاغلی جهاني د لنډیو د بحث  په پیل کې د لنډیو په باب هماغه د نورو خلکو خبرې کوي، خو لږ 

 یو برخه ده: خبروه نوې بڼه. دا د لنډیو په باب د ده د پ
 
لنډۍ دي چي د سیالب په برخه کي هیڅ ډول  ېد پښتو ژبي په فوکلوري نظمونو کي یواز»

کموالی او زیاتوالی نه مني. لومړۍ برخه یې باید حتما نهه سیالبه او دوهمه برخه یې باید هرو 
مرو دیارلس سیالبه وي. که داسي نه وي نو په هغي لنډۍ کي د اصیلي لنډۍ خوند نه پاته کیږي. 

« نه» سو سیالبونو څخه جوړه سوې وي خو چي دد بلي خوا، که هر څو یوه لنډۍ د نهو او دیارل
 «په تورو پای ته رسیدلې نه وي هغه ته نه لنډۍ ویل کیږي او نه د لنډۍ خوند کوي.« مه»او 
 

 په دې رساله کې چې کوم بحث جهاني د لنډیو په باب کړی دی، څو ټکي په کې د پام وړ دي:
 

http://www.graanafghanistan.com/?p=136381
http://www.graanafghanistan.com/?p=136381
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/jahani_bari_de_pashtu_nasem_joky.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/jahani_bari_de_pashtu_nasem_joky.pdf
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 او مستند تاریخ او ښه هنداره ده،ــ لنډۍ د پښټني ټولنې او پښتني ژوند تر ټولو ښه ۱
ــ د پښتو ژبې ډیره سلنه لنډۍ چې تخلیق یې ښځو ته منسوب دی، دا د ښځو نه، بلکې د نارینه ۲

 وو تخلیق دی،
 ــ د لنډیو لرغونوالی څومره چې فولکلور څیړنکو ښودلی دی، دا مستند نه دی،۳
 ــ هر څوک کوالی شي چې لنډۍ په خپل نامه ثبت کړي.۴
 
لنډیو په باب د جهاني صاحب پر دې هر یو نظر به د نورو څیړونکو نظریاتو ته په پام سره د 

 خبرې وکړم:
 
 ــ لنډۍ د پښټني ټولنې او پښتني ژوند تر ټولو ښه او مستند تاریخ او ښه هنداره ده:۱
 

باب د لنډیو په بحث کې د لنډیو په « د پښتو نظم ځیني توکي او اړخونه»جهاني د خپلې لیکنې
ویلي دي چې لنډۍ د پښتني ژوند د یوې ریښتینې هندارې په توګه د هیڅ کلتور اغیز پر ځان نه 

 خبرې دي: خپلېچې په رښتیا هم همداسې ده، دا د جهاني  دی منلی
 
، د اتڼ نارې او بابوالله)چي وروسته به بحث ورباندي وکړو( ښایی د پښتنو د کلتور او لنډۍ»

عنعناتو، د هغوی د ټولني او د هغوی د خپلو خصوصیاتو تر ټولو ښه او لرغوني ښکارندوی 
وي. که د پښتو نظم نورو شکلونو لکه غزل، رباعي، قصیدې او مثنوي، په یوه او بل رنګ، د 

تر اغیزې الندي وده کړې وي، نو دا په پوره جرأت سره ویالی سو چي لنډۍ  ګاونډیو نظمونو
او بابوالله تقریباً د هیڅ کلتور تر اغیزې الندي نه دي راغلې او د شکل او مضمون له پلوه یې 
بشپړه مستقله وده کړې ده. د یوې لنډۍ په همدغو نهو او دیارلسو سیالبونو کي هدف او موضوع، 

، داسي افاده کیږي چي د بلي لنډۍ سره تړلو ته چنداني ضرورت نه پاتیږي. لنډۍ په مستقله توګه
د موضوعاتو له پلوه دونه غني ده چي د جنګونو له تودو سنګرونو څخه نیولې، تر مړاني او 
نامردۍ، د میني تر راز و نیاز، د ښکال تر ستایلو، د خیالي ګودرونو سره د پیغلو تر پیزوانونو 

، تربورګلویو او تقریبا ټولو اجتماعي او اخالقي موضوعاتو پوري پکښي نغښتي دي. او پایزیبونو
زموږ په ګاونډیو کلتورونو کي د سیالبونو په دغه ترکیب او نظم او د موضوعاتو په دغه غنا او 

 «ښکال د فوکلوري نظمونو مثال نه لیده کیږي.
 

پخوا نورو کورنیو او بهرنیو څیړونکو د لنډیو په باب دغه نظر نوی نه دی، بلکې له جهاني نه 
او د نظر خاوندانو د لنډیو په باب همدا نظر وړاندې کړی دی او د لنډیو په باب زما د څیړنې په 
ځینو برخو کې په دې باب د نورو څیړونکو د نظریاتو تر څنګ، زما خپل نظر همداسې دی چې 

 د تاریخ او ښه هنداره وه او ده.لنډۍ د پښټني ټولنې او پښتني ژوند تر ټولو ښه او مستن
 
ــ د پښتو ژبې ډیره سلنه لنډۍ چې تخلیق یې ښځو ته منسوب دی، دا د ښځو نه، بلکې د نارینه ۲

 وو تخلیق دی:
 

جهاني د خپلې رسالې د لنډیو په بحث کې د پښتني فولکلور څیړونکو خالف ځینې نظریات وړاندې 
سلنه څیړونکي په یوه خوله دا خبره کوي چې د پښتو کړې دي. د پښتني فولکلور څیړونکو ډیره 

 لنډیو ډیره برخه ښځینوو تخلیق کړې ده.
 

خو جهاني بیا وایي چې نه، کومې لنډۍ چې ښځینوو ته منسوبې دي، دا د پښتنو ښځینوو له لوري 
نه دي ویل شوې، بلکې دا په خپله نارینه وو ویلې دي او په ښځینوو پورې یې تړلي دي. ښه مثال 

 کړی دی: استداللیې هم حماسي لنډۍ ښوولې دي. جهاني په دې برخه کې داسې 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/jahani_bari_de_pashtu_nasem_joky.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/jahani_bari_de_pashtu_nasem_joky.pdf
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دغه راز دا خبره زما په عقیده د تاءمل وړ ده چي وایی اکثریت لنډۍ د پښتنو ښځو ویلي او »
جوړي کړي دي. زه فکر کوم چي د پښتنو مخ پوټو، له معاشرې څخه لیري ساتلیو سویو او 

ښځو، په دې ښایست، د نظمونو د لیکلو توان نه درلود. دا لنډۍ، زیاتره، پخپله نارینه وو بیسوادو 
لیکلي او ویلي او ښځو ته یې منسوبي کړي دي. اولسي شاعرانو دا غوره بللې ده چي خپل جنګي 
میړونه د ښایستو پیغالنو په واسطه جنګ ته وهڅوي، او بیا نو وعده ورکړي چي که په جنګ 

و نو، پر هغه باندي مینه او د هغه په نامه ناسته ښایسته پیغله، به د هر پرهار د ګنډلو کي ټپي س
سره یو ځل خوله ورکوي. او که چیري شهید سو نو دا به خپل سور شال د هغه پر زیارت 
وغوړوي او که یې چیري په جنګ کي بې ایماني وکړه او پر شا راغی نو هغه ښایسته پیغله به 

ه ناسته ده په همزولو کي څوړي سترګي ګرځي. نارینه شاعرانو د میني په برخه چي د ده په تم
کي خپل د زړه بړاس ایستلی او ښځو ته منسوبول یې غوره بللي دي. وروسته داسي فکر سوی 
دی چي دا لنډۍ په حقیقت کي هم ښځو ویلي دي. البته احتمال لري چي ښځو هم د لنډیو د جوړولو 

ډه اخیستې وي، خو زه فکر نه کوم چي د پښتني ماحول شرمیندوکو، په برخه کي یو څه ون
حیاناکو، او له تقریبا ټولو اجتماعي حقوقو څخه محرومو ښځو دي د لنډیو په ژبه د میني د 
اظهارولو زړه کړی وي. هغه پیغالني به چي حتی نن ورځ د یوه مشروع میړه د انتخابولو حق 

او مشرانو د اجازې او خوښي پرته ځانته د ژوند ملګری نه ورکول کیږي او که چیري د پالر 
انتخاب کړي د وژل کیدلو له خطر سره مخامخ کیږي، هغوی به، دوه درې او حتی څلور سوه 
کاله مخکي، څرنګه په دومره ښایستو کلماتو د خپلي سوځنده میني د اظهارولو جرأت کړی وي. 

اعراني د ګوتو په شمیر دي، په هغه اندازه یې د په هغه اندازه چي د پښتنو په تاریخ کي ښځینه ش
 «لنډیو شاعري هم کمه ده او که یې چیري لنډۍ جوړي کړي وي هم به د ګوتو په شمیر وي.

 
زه ښاغلي جهاني ته او د ده نظریاتو  ته له درناوي سره ـ سره، د ده  له دې نظر سره موافق نه 
یم او دا د یو انسان  او د یوې پښتنې له استعداد نه منکریدل ګڼم او د ټولنې د یوه  قشر پر استعداد 

لکلوریستان او باندې یې خاورې اړول ګڼم. د لنډیو په باب له پیل نه تر نن پورې ډیره سلنه فو
څیړونکي په دې عقیده دي چې د لڼډیو د ډیرې سلنې تخلیقونکي، پښتني پیغلې او میرمنې دي چې 
د بند ټولنیز چاپیلایر او په دې چاپیلایر کې پر دوی باندې د شوو ظلمونو انعکاس او د خپل 

 دردیدلي زړه غږ یې په کې اوچت کړی دی. 
 

لنه هغو سیمو کې چې پښتني میرمنې په ورته شرایطو او په تیرو زمانو او اوس هم په ډیره س
تړلو چاپیریالونو کې ژوند کوي، د غږ د اوچتولو او د زړه د بړاس د ایستلو یوازینۍ الر همدا د 
لنډیو ایجاد دی. ډیر اوسني ژوندي څیړونکي د همدې پاسني نظر پلویان دي لکه: سلیمان الیق، 

 نور.حبیب هللا رفیع، اعظم سیستانی او 
 

سلیمان الیق د لنډیو په باب د خپلو څیړنو په یوه برخه کې د لنډیو د ډیرې سلنې تخلیقونکې ښځې 
ل( ل کا ۱۳۶۳پښتو لنډۍ،دافغانستان دعلومواکاډیمي،پښتوټولنه،« )پښتو لنډۍ»ګڼلي دي. الیق د 

ډول یې د نومې ټولګې په مقدمه کې پر لنډیو باندې ډیره اوږده څیړنه کړې ده او په ځانګړي 
لنډیو په تخلیق کې د ښځو رول باندې خبرې کړې دي. ده په خپله لیکنه کې دې موضوع ته دا 

 سرلیکونه ټاکلي او بحث یې ور باندې کړی دی:
 

 ــ لنډۍ د ښځې د تاریخي، اجتماعي موقعیت صادق ویندوی )د مقدمې شپږ دیرشم مخ(،
 مقدمې یو څلویښتم مخ(  ــ په ښځمنو لنډیو کې د اعتراض تاریخي سر چینه )د

 الیق په پاس یاد اثر کې د لنډیو په باب د خپلو نظریاتو په یوه برخه کې داسې ویلي دي:
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 کله که څوک پنځه لنډۍ ووایي، هر نو څنګه چې ډیره سلنه لنډۍ دښځوله خوا تخلیق شوې دي،»
یا ښځه خبرې  کې، دریولنډیونه په  پنځو لیدل کیږي چې له هغو نو یا یې ولولي؛ یا یې واوري،

 په باب خبرې کیږي. ښځو یا د کوي،
 

له مخې په ټولنه کې  هغو چې د پرخالف لیدل کیږي، دودونو هغو دریځ د  ښځو کې د په لنډیو
کوم دریځ چې ښځه په افغاني ټولنه)په ځانګړي ډول پښتني ټولنه(  سره ناوړه چلند کیږي. له ښځو

په مستقیم  انتقاد کوي، اوچتوي، غږ جګیږي، ضد را یځ پرهغه در کې ښځه د په لنډیو کې لري،
میدان دومره پراخ دی  لنډیو د مسآله مطرح کوي. غوښتلو د حقوقو خپلو مستقیم ډول د غیر او

منفي  د چاپیریالونو نورو ښاري او قبیلوي، کلیوالي، هرډول کورنیو، د  چې ښځه کوالی شي
 تیري، ظلم، خوښیو، غم، درد، د څرګنده کړي، خپله مینه اوچت کړي، ضد خپل غږ پر اړیکو

ظالمانه نا وړه  ټولنیزو په ځانګړي ډول د په باب خپل احساسات څرګند کړي او… عدل او
 مخونه(۴۷-۴۱مقدمې )د« اوچت کړي. پرضد غږ شرایطو

 
 د نجونو او ښځو له خوا د تخلیق شوو لنډیو څو نوې او زړې بیلګې: 
 

 پرې کړيپریږده چې بند په بند مې 
 ما چې د ژڼو یاري کړه مرګ ته ور تلمه

 
 

 چیرې پناه شوې په غم ورکه
 ما په اوښانو بدلوي، تا غرقوینه

 
 پالره کوډله دې ایره شه

 سورکۍ مڼه دې په کارغانو وخوړمه
 

 د دې برخې د ښه پای له پاره دا څو لنډۍ:
 

 د کلي یو نوي کوڅې دي
 جانانه ستا لیدو ته چیرې ودریږمه

 
 د غلو شو د مال شووطن 

 په هر یو اړخ د بې وطن ټاپې ارمه
 

 پاس په هوا اوسیدی نه شم
 په اوبو  وچه خو ځای نه راکوینه

 
 وطن دې ستا وي مال ګله

 د تا فتواوو ته به څوک ځان ټینګوینه
 

 د ربابو به دې څونډی شم
 له مالیانو نه مې پټ ساته مینه

 
 ته به بیا راشې که را نه شې

 مې در ته سپینې کړې مینهتورې کوڅۍ 
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استاد اعظم سیستاني هم د الیق د نظر په څیر همداسې ګڼي چې د لنډیو ډیره برخه د ښځینوو له 
تر سر « مولود ذهن زنان پښتون یهای پښتو،ډلن »خوا تخلیق شوې دي. استاد اعظم سیستانی د 

 ویلي دي: داسې کې بحثلیک الندې د پښتو لنډیو په یوه 

   
 های فولکلوریک ومردمی اند که گویندۀ اصلی آنها معلوم و شناخته نیست،ها، تک بیت  ۍلند »

اما جزئی از ادبیات شفاهی مردمان پشتو زبان است که در سراسر افغانستان و بیشتر دردو سوی 
هیچکس نمیداند که لندی ها در چه زمانی و توسط چه اشخاصی  . خط دیورند زندگی میکنند

آنجا که مخاطب اکثریت لندیها، مردان نامزد دار یا زن دار اند که به سروده شده اند، اما از 
مسافرت رفته اند و زمان بازگشت شان معلوم نیست و یا جوانان مورد نظر دخترانی اند که برای 

در هرحال، دراغلب لندیها سوز وگوداز فراق یار ، دیدار برسرچشمه آب به آنها پیغام داده میشود
شم میخورد، بنابرین تصور میکنم که باید گویندۀ اکثریت لندیها، زنان و و معشوق مردانه بچ

شان باشند و عالقه خت و محروم از لذت جنس مخالف و امکانات دیدار بامرد مورد پدختران دم 
 «.این دور از واقعیت زندگی روستائی جامعهٔ پشتوزبان نیست

 
پلوي شوې چې ډیره سلنه پښتو لنډۍ د د دې تر څنګ په ځینو بیخي تازه لیکنو کې د دې نظر 

کال د دسمبر په دیرشمه ښاغلي زهیر شینواري په یوه  ۲۰۱۵ښخو له خوا تخلیق شوې دي. د 
فیسبوکي پوست کې له همدې موضوع سره اړوند په ټینګار ولیکل چې ډیره سلنه پښتو لنډۍ د 

 متن دی: بشپړذهن محصول دي. دا د زهیر شینواري د لیکلي نظر ښځو د 
  

 ! په لنډیو كى د ښځو ونډه»
لنډۍ د پښتو د ولسي ادب یوه بې سارې بډایه پانګه ده . زموږ د ټولنې دژوند او ایډیا هیڅ خوا نه 

خوښي، خواشیني، مینه، ښکال، وصال، بیلتون  شته چې په لنډیو کې یې انعکاس نه وي میندلی.
 تیری، عدالت، سر ښندنه، وطن پالنه او هر ډول رزمي او بزمي ایډیا په لنډیو کې ځای شوې ده

. 
د پښتوپه ولسي ادب کې عموما او په لنډیو کې خصوصا د ښځو ونډه ډیره زیاته ده .همدغه لنډۍ 

 «دي چې په ویرونو ، ودونو، د غم اوخوښیوپه وختونو کې یې وایي
 

چې په پښتني ټولنه کې د ښځو د محرومیت په برخه کې د جهاني استدالل د پښتني  سره له دې
ټولنې له عیني واقعیتونو سره اړخ لګوي، هلته په عیني ډول لیدل شوي او لیدل کیږي چې ښځه 

ده، خو دومره به هم واقعیت نه وي  محکومه او له ډیرو لومړنیو حقوقو محرمومه )بې برخې(
ټولې هغه لنډۍ چې ښخینه وو ته منسوبې دي، نارینه به ورته ناست وي او ځان چې د پښتو ژبې 

به یې د یوې ښځې او پیغلې په رول او قالب کې اچولی وي او د هغو له فکر، د هغو له روان او 
د هغوی له آدرسه به د هغوی دردونه په هنري ژبه داسې بیانوي چې هیڅ څوک به فکر هم نه 

 ه لنډۍ پرته له ښځې بل چا تخلیق کړې ده.شي کوالی چې دا ښخین
  
 ــ د لنډیو لرغونوالی څومره چې فولکلور څیړنکو ښودلی دی، دا مستند نه دی:۳
 

څنګه چې جهاني د لنډیو د ډیرې سلنې د تخلیق په برخه د ښځینه وو پر رول شک ښودلی دی، 
دې برخه کې یې د استاد  دغسې یې د لنډیو تاریخي قدامت ته هم  د شک په سترګه کتلي دي. په

حبیب هللا رفیع هغه نظر ته د شک په سترګه کتلي دي چې هغه د لنډیو تاریخ په اټکلي ډول څلور 
نیم  یا پنځه زره کاله پخوا ښوولی دی. جهاني وایي چې که څوک دومره لویه ادعا کوي، د هغو 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/a_sistani_landai_moulude_zanan_pashton.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/a_sistani_landai_moulude_zanan_pashton.pdf
https://www.facebook.com/zaheer.shinwari?fref=nf
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پیښو انعکاس په کې وي،  زمانو خو کم له کمه شل، پنځوس یا سل لنډۍ چې د هغو زمانو د ځینو
 دي: لیکليولرو. جهاني 

 
محترم حبیب هللا رفیع د ځوان ژور نالیسټ او شاعر محمد هارون حکیمي سره په خپله یوه »

لري. البته د مرکه کي ویلي دي چي لنډۍ له څلور نیم زرو څخه تر پنځو زرو کالو پوري عمر 
دونه یوې لویی ادعا د اثبات لپاره موږ یوازي پر تاریخي اټکلونو او قیاسونو باندي تکیه نه سو 
کوالی، بلکه ډیرو اسنادو او شواهدو او د لنډیو ډیر زیات شمیر مثالونوته ضرورت لرو. له 

ه ژور تغیرات دومره پخوانیو زمانو څخه تر اوسه پوري د پښتنو د ژوند په هره برخه کي دومر
راغلي دي چي کتابونه ورباندي لیکل سوي او ال ورباندي لیکل کیدالی سي. په دې پنځه زره 
کلونو کي پښتنو زر ځله داخلي او خارجي جنګونه کړي دي. د هستوګني ځایونه، ښارونه او 
سیمي یې بدلي کړي دي، مذهبونه یې بدل کړي دي او د ژوند داسي ساحه یې نسته چي په هغې 
کي دي ژور او د پام وړ تغیرات راغلي نه وي. دا امکان نه لري چي دومره لویو او ژورو 
تحوالتو دي د پښتنو په اصیل فوکلور کي انعکاس نه وای کړی. خو که موږ په زرهاوو لنډۍ تر 

ر تیري کړو نو موږ به د شکل له مخي هیڅ تغیر پکښی ونه وینو او د متن له مخي به له ډیر ظن
سره مخامخ سو. د دې خبري معنی به داوي چي له دوو دریو سوو کالو څخه مخکي  لږ تغیر

ټولي لنډۍ ټولي هیري سوي او د وروستیو پیړیو لنډۍ په میراث راپاته دي. د دې خبري احتمال 
ډیر کم دی او که داسي پیښه سوې وي نو بیا موږ په کوم استناد د لنډیو د پنځه زره کلن عمر 

زه دا نه وایم چي لنډۍ به زیات عمر نه لري خو کله چي موږ د کلونو، او دومره ادعا کوالی سو. 
 «زیاتو کلونو، خبره کوو نو باید چي لږترلږه شل او حتی سل یا څو سوه مثالونه خو ولرو.

 
 د جهاني صاحب د دې استدالل په برخه کې باید و ویل شي چې:

  
کاغذ کې په لیکلې بڼه نه لرو چې د څلور یا  سمه ده چې د اوس له پاره داسې لنډې په ذهن او

څلور نیم زره کلونو پخوانۍ زمانې پیښې، خبرې او اسناد په کې وي، دلیل به یې هم همدا وښودل 
شي چې په هغه وخت کې د ثبت او لیکلو وسایل او د را پاتې کیدو اسباب او وسایل به پښتنو نه 

څه نه وو چې له هغو نه په استفادې سره دې د هغه لرل او ټولنیز او عملي ژوند کې به یې داسې 
وخت افکار چې په لنډیو کې منعکس شوي وو، داسې خوندي کړي چې د تکنالوژۍ تر دې زمانې 
پورې را رسیدلي وای، او بیا دا د څلور نیم زره کاله لرغونتوب خو لکه د نورو ټولنو او نورو 

 خلکو ځینې اسناد پر اټکل استواره دي.
 

د لنډیو د لرغونوالي په باب استاد اسدهللا غضنفر د یوې مقالې د لیکلو په ترڅ کې د ښاغلي پیر 
 محمد کاروان او استاد شپون نظریات  را اخیستي دي. 

 
بللې او شپون صاحب بیا د لنډیو د غني « لنډۍ زموږ د ارواګانو همځولې»هلته ښاغلي کاروان 

ظر را اخیستی دی. او بیا ښاغلي غضنفر د یوه اوږده بحث ژانر او شتمنۍ په باب د یو بهرني ن
په ترڅ کې د لنډیو د تل پاتې کیدو او کشش د راز په باب خبرې کړي او د لنډیو په باب یې خپل 

ویلي  داسېنظریات هم ورسره مل کړي دي. د دې مقالې په یوه برخه کې استاد اسدهللا غضنفر 
 دي:

 
کال په جوزا کې د لنډیو په باره کې له استاد شپون او کاروان صاحب سره مرکه  ۱۳۸۶ما د »

لرله. کاروان صاحب لنډۍ زموږ د ارواګانو همځولې وبللې چې ډېر خوند یې راکړ. استاد شپون 
هم د لنډیو په باب د لنډیو غوندې خوږې خبرې وکړې. استاد د شلمې پېړۍ د مشهور ژبپوه یوه 

زه له مارګن سټرن سره تګاب ته تللی وم. ده اووه څلوېښت ژبې زده وې، » خاطره بیان کړه:
 یوازې یې د پښتو اووه لهجې یادې وې. دی هغه وخت اتیا کلن و. غره ته یې وکتل، ویې ویل:

http://www.graanafghanistan.com/?p=136381
http://www.taand.com/archives/44143
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 په لویو غرو د خدای نظر دی 
 په سر یې واورې وروي چاپېر ګلونه 

شي، که یې غرونه ونړېږي او سیندونه یې وچ که افغانستان تکه تکه » او بیا یې مونږ ته وویل:
شي او پښتانه ټول محوه شي خو لنډۍ به پاتې وي ، له دغو لنډیو به بېرته پښتانه را زرغونېږي 

 «او بېرته به افغانستان جوړ شي.
 
 ...« ګڼ پښتانه د لنډیو په باب د استاد شپون او کاروان صاحب په احساس کې شریک دي 

د لنډیو لرغونوالی ډیر پخوانی دی چې د زمانې په تیریدو او د نه ثبتیدو په له دې نه ښکاري چې 
وجه ډیرې لنډۍ چې د پخوانیو زمانو د پیښو اسنا د او شاهدي په کې  خوندي وي، تیرې او هیرې 

 شوې دي.
 
 ــ هر څوک کوالی شي چې لنډۍ په خپل نامه ثبت کړي:۴
 

ټولو نوی، د پام وړ او د بحث وړ نظر دا دی چې دی د لنډیو په باب د جهاني په نظریاتو کې تر 
وایي چې هر څوک کوالی شي لنډۍ و وایي، په خپل نامه یې ثبت کړی، څو په دې ډول د لنډیو 

 ویلو او لیکلو یو رقابت رامنځ ته شي.
 

دی داسې استدالل کوي چې پخوانیو خلکو سواد نه درلود، لنډۍ یې په خپل نامه نه شوې ثبتوالی 
نډۍ سینه په سینه تر نورو نسلونو پورې لیږدول کیدې. دی وایي چې هغه کسان چې وایي او ل

چې لنډۍ دې د شخص په نامه نه ثبتیږي، دا یو نا پوهیدنه یا غلط فهمي ده چې که د لنډۍ شاعر 
 مالوم نه وي، ارزښت به یې ال ډیر وي.جهاني د خپل بحث په یوه ځای کې داسې لیکلي دي:

 
کي بیا په دې عقیده دي چي اوس هم شاعران کوالی سي چي لنډۍ جوړي کړي او ځیني څیړون»

ویې لیکي، خو په دې شرط چي لنډۍ به په خپلو نومونو نه ثبتوي. د دې عقیدې او نظر اساس 
هغه غلط فهمي ده چي ګواکي د لنډیو ارزښت په دې کي دی چي شاعران او ویونکي یې څرګند 

داسي په زرګونو لنډیو ویونکي څرګند نه دي چي دومره له هنري  نه دي. په داسي حال کي چي د
ارزښت څخه بې برخي دي چي نه پر کاغذ باندي په لیکلو او نه ذهن ته په سپارلو ارزي. دا چي 
زړې لنډۍ موږ ته سینه پر سینه را رسیدلي دي، علت یې دا دی چي زموږ اولسونو سواد نه 

چا په خپلو نومونو د لنډیو د ثبتولو کمال نه درلود. ځکه نو درلود؛ لنډۍ یې لیکالی نه سوای او 
لنډۍ نه لیکل سوي وې او نه یې شاعران څرګند وه. خو که چیري یو شاعر د سل ګونو او 
زرګونو ښو لنډیو د لیکلو استعداد ولري، موږ څرنګه هغه په خپل کالم او کمال د فخر کولو له 

یکلي سوې نه وې خو چا لیکالی نه سوای؛ اوس چي حق څخه محروموالی سو؟ پخوا چي لنډۍ ل
یې لیکالی سي پریږدی چي په خپلونومونو یې ثبت کړي او د رقابت په میدان کي ښې، ښکلي او 
غښتلي لنډۍ ایجاد سي. یعني د لنډیو د اصیل والي او سوچه والي اساس دا نه دی چي لیکل سوي 

ه خبره د لنډیو په ښایست، موضوع، متانت او نه دي او اولسونو سینه پر سینه نقل کړي دي بلک
تاثیر کي ده. که یوه لنډۍ ښایسته، سوچه او متینه وي؛ که یې شاعر معلوم وي او که نه وي 
اولسونه به یې حتما خوښوي، سینو ته به یې سپاري، له یوې حوزې څخه به یې بلي ته نقلوي او 

 «کلونه وروسته به له اولس سره اوسیږي. خپل ګډ مال به یې بولي او د شاعر له مړیني څخه سل
 

که د لنډیو د ثبتولو د بیالبیلو ستونزو په لړ کې د جهاني صاحب دا نظر ومنل شي چې هر څوک 
هر ډول لنډۍ کوالی شي په خپل نامه ثبت کړي، دا پو ښتنه به د ځینو فولکلوریستانو او څیړونکو 

په داسې تورو او مضمون ثبتوي چې ښایي  له خوا مطرح شي چې مثآل همدا نن څوک یوه لنډۍ
پخوا به په عین تورو او عین مضمون لیکل شوې او ثبت شوې وي، هغه بیا څنګه کیږي او دا 
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مسآله به څنګه کیږي چې فولکلور د اولس مال دی او لنډۍ هم د فولکلور یوه برخه ده، څنګه 
 کیدای شي چې د خلکو مال دې د یوه شخص په نامه ثبت شي؟

 
لنډیو په باب چې که د هر بهرني او کورني څیړونکي بیانې، مقالې، کتاب او بحث ته مراجعه د 

وشي، ټول په یوه نظر دي چې لنډۍ مشخص ویونکی نه لري، د لنډۍ ویونکی مالوم نه دی او 
 لنډۍ د ټولو خلکو مال دی. 

 
امه او د خپل تخلیق دا چې لنډۍ باید مشخص ویونکی یا مالک و نه لري او که یې څوک په خپل ن

 په توګه وړاندې کوي، دا په رڼا ورځ غال بلل کیږي، ما د لنډیو د مقالو د همدې سلسلې په دویمه
ښاغلی الیق دافغانستان  برخه کې د الیق استدالل را اخیستی دی چې دلته یې بیا تکرار اړین ګڼم.

 د»ګڼه کې، ۲ -۱هجري شمسي کال په  ۱۳۸۶دعلومواکادیمۍ په نشراتي ارګان کابل مجلې د
دا یې په نښه کړي دي  ترسرلیک الندې په زړه پورې بحث کړی دی او« لنډیومسخ کوونکي

ته به یې ډیرتاوان رسولی  اصیل فولکلور نو که لنډۍ څوک په ځان پورې منسوبې کړي، چې،
 بحث خپل دی د دی.چا دا کارکړی  کې چا او تاریخ په اوږدو یې هم ښوولي دي چې د دا وي او

 وایي:داسې  په ترڅ کې 
 
له  مسخ کولو او کولو غال فورم د او فکر د هغو د او ثبتولو د ولسي لنډیو هغه کسان چې د… »

 مسخ کوونکوپه  فولکلورونو او اسطورو د دیوانونه خپروي، مجموعې او ځانګړیو خپلو الرې د
 مقبولیت پیدا کړی دی او کې چې لنډیو کلونو په وروستیو کې شمیرل کیږي. ادبي جعلکارانو او
له دې سره غبرګ دا ستونزه هم رامنځ ته شوې ده چې  پاملرنه یې ځانته را اړولې ده، نړیوالو د

فرهنګ ودې  پښتني ال د ځینې خو ته هڅیدلي دي. چاپولو او هستونو ځاني لنډیو ځینې ښاغلي د
سره  لنډیو شویو ټولو را خدمت په نیت داسې هم کوي چې خپلې لیکلې لنډۍ له ولس څخه د ته د

 «…خپروي یې  بې تفکیکه چاپ ته رسوي او په مخلوط توګه او
 

 کسانو هغو او« تاریخ مسخ کول دي د په رډه رڼا ورځ غالکول او»الیق له نظره  د دغه کار
 ښودلي دي. په یو یو په خپله لیکنه کې،الیق  کړی دی، چې دا کار

 
کال په لومړۍ، دویمه ګڼې په اولسم مخ، اومه او اتمه ګڼه شپږم مخ  ۱۳۸۶د کابل مجلې د یق ال

رفیع او هیوادمل، د فولکلور د ساحې د  :ځایه وایي څوکې د همدې بحث د دوام په لړ کې 
هیوادمل  جوړونکو مخه ونیسي، خو رفیع اوو لنډی متخصصینو په توګه باید په جدي ډول د نویو

  بیا استدالل کوي چې هرڅوک خپله باید پام وکړي، موږ چاته دستور نه شو ورکوالی.
 

 :په سختګیرانه ډول وایيپه پاسني یاد اثر کې یق اړوند، الپه  د رفیع اوهیوادمل د دې نظر
 
ره دا ده الاغیزمنه  توثیق ګټوره اوڅخه د لنډیو د ژغورنې، ساتنې او  له غلو او مسخ کوونکو«

چې د هغوی د راټولولو، فهرست او زیرمه کولو له پاره د فولکولور د خوندي کولو نړیواله 
 طریقه وکارول شي او د هغې په موجب ټولې چاپ شوې او نا چاپ شوې لنډۍ له نوي سره د

   «  ي.زیرمه ش ترتیب او همدې طریقې مطابق راټولې،
 زیاتوي: داسېظر د ټینګار په لړ کې الیق د همدې ن

 
 منل شوی اصل دی چې لنډۍ د اولس مال دی، نه د شخص. په پښتو فولکلور کې دا یوعام او»

یې د خپلو لنډیو په نامه  په خپل نامه ونوموي او یاباید ځانته څوک دا حق ورنه کړي چې لنډۍ 
 .«ته صدمه رسولې وي به یې اصیل فولکلور که څوک دا کار وکړي، نو چاپ کړي.

   

http://spinta.de/PDF/maqalat/PPLoo1.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_landy_aow_de_landy_you_1.pdf
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زه خپله په دې نظر  څیړونکي څه وایي، زه نه پوهیږم، خو یق له دې طرحې سره نورالدا چې د 
کور،  کې ژور بدلونونه راغلي دي.یم چې اوس ژوند بدل شوی، هغو پخوانیو ټولنیزو اړیکو 

کلی، طرز تفکر، د ژوند وسایل، ارتباطات او ... بدل شوي دي او ورځ تربلې بدلیږي پسې. که 
د لنډیو او نورو فولکلوري ژانرونو د ثبت څرنګوالی یا لیکل هم بدل شي، څنګه به وي؟ زه هم 

که یې  ټولو خلکو مال دی. ې دد دې نظرټینګ پلوي یم چې لنډۍ د یوه ټاکلي شخص مال نه، بلک
څوک خپله هم جوړه کړي، حق نه لري چې خپل نوم په لنډۍ پسې ولیکي یا د لنډیو کومه ټولګه 

که یې ثبتول همداسې پریښودل شي، نو د هغو لنډیو سرنوشت  خپره کړي؛ خو په خپل نامه چاپ او
هماغسې پرځای پاتې ت البه څنګه شي چې نه دي ثبت شوې؟ وبه یې ګڼوچې په هیواد کې حا

له هیواد نه د باندې  له هیواده بهر داسې نه ده. ت بدل شوي، خوالدي، په هیواد کې دننه هم حا
په زرګونو، لکونو حتی په میلیونونو افغانان د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خواره واره دي، د دغو 

پښتانه او د لنډیو  نه هغه طرز تفکر، خو خورو ورو افغانانو په منځ کې نه هغه اړیکې شته او
او د هغو د خوښیو اوغمونو  لایرویونکي او رامنځ ته کوونکي شته، لنډۍ تخلیقوي او د نوي چاپی

 څرنګوالی په کې منعکسوي او... 
 

ما خپله په شخصي او رسمي محافلو کې په لسګونو داسې لنډۍ له پیغلو، ځوانانو اوسپین ږیرو 
 نا ثبت شوې بریښیدلې دي او د لنډیو هغه ثبت شوې او نه اوریدلي دي چې ماته بیخي نوې او

دغو لنډیو څرک هم په کې نه لګیږي؛ د  د چاپ شوې ټولګې چې زما له نظره تیرې شوې دي،
خوندي شي او که ثبت نه شي  همدې اړتیا له مخې اړینه ده چې دا نوې تخلیق شوې لنډۍ ثبت او

ډیو د نه ثبت د پالیسۍ له مخې به دغه په زرګونو له دې سره به څه ډول چلند کیږي؟ آیا د نویو لن
نوې لنډۍ د نابودۍ له غمیزې سره مخ نه شي؟ او که دې پالیسۍ ته پریښودل شي چې لنډۍ دې 
وروسته له تخلیق نه باید له ولسي آزمون نه بریالۍ را ووزي، چاڼ دې شي، چې د ولس له خوا 

دلته دا پوښتنه رامنځ ته کیږي چې له افغانستان  ړي.بیا به یې کوم فولکولوریست ثبت ک ،ومنل شوه
 څومره چې یو نه د باندې، حتی په ګاونډیو هیوادونو کې د افغانستان په څیر روابط نه شته او

کور او نغري نه لرې کیږي، په هم هغه اندازه روابط او قوانین سره  ،له وطن، کلي افغان مهاجر
دغو بدلونونو انعکاسات د یو انسان په ذهن کې بل  څه په بل ډول عیاریږي؛ او د بدلیږي، هر

همداسې د لندیو د تخلیق پروسه کې هم بدلونونه رامنځ ته کیږي  ډول مسایل رامنځ ته کوي؛ نو
او د اروپا په دې پرمخ تللې ټولنه کې کیدای شي د نوې تکنالوژۍ له بدلون سره ژوند داسې په 

که  څوک وخت هم ونه لري، نو الً روسې له پاره اصګړندي بدلون کې وي چې د لنډیو د چاڼ د پ
کیدای شي له هیواد نه د باندې د افغانستان   ي.ښه به و ،لنډۍ له رامنځ ته کیدو سره سم ثبت شي

هغسې ټولنه نه وي، چې ځینې د نظر خاوندان لنډۍ وروسته له تخلیق نه  په څیرهغسې ولس او
 مهاجرت په چاپیالیر کې هغسې وطني ولس نه شته اود  په کې د چاڼ او آزمیښت له پاره ږدي.

په چوکاټ  وښیي چې د هغه کلتور کلتور ور نه هم داسې څوک چې دوی ته پاکه سوچه ژبه او
 .کې دې لنډۍ تخلیق او چاڼ شي او وروسته له هغه دې ثبت شي

 
په کومه ویبپاڼه زه خو داسې وایم چې هر ډول لنډۍ چې چا اوریده، ثبتوي دې. یا له ځان سره، یا  

رې دې له چا سره شریکه کړي او په دې ډول دې د الیا هم د ایمیل له  کې، یا په فیسبوک کې او
نه منل کیدو مسأ له بیا په  د خلکو او ټولنې له خوا یې د منل کیدو او کمپیوتر جال ته وسپاري.

ه منل کیږي او یا له سر وخت په تیریدو څومره یې د رښتیا هم وخت ته اړتیا لري چې کومې او
همدا اوس یې که قیاس کړو او اوسنی ژوندی نسل په دروو برخو وویشو،   .خولو او قلم نه لویږي

 :داسې به وي
 
یاوو جګ دی، خدای مه کړه که دوی ته اجل  له سني پلوه هغه نسل چې عمر یې له شپیتو یا او 

وټکوي، له هغو سره به شته زده کړې او تخلیق کړې نا ثبت شوې لنډۍ ضایع نه  دروازه ور
 شي؟ 
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سره بلد دی، لنډۍ  څه له ژبې او کلتور د شلو او شپیتو په منځ کې ځوان نسل چې تر اوسه یو
ندې د آزمیښت الی شي، که دا هم د زمان تر میچنې الی او حافظې ته سپارالی، تخلیقوالزده کو
 ثبت نه شي، بیا یې هم د ضایع کیدو خطر شته. پریښودل شي اوله پاره 

  
بدلوي، او که د دوی  ن مجبوراً ابدلونونو سره ځوخت له نویو  يله بلې خوا همدا ځوان نسل د نو

 څنګه به شي؟  نوې تخلیق شوې لنډۍ هم ثبت نه شي، نو
 

دی زموږ ترسترګو وړاندې  دا ،کې له دې نه وروسته راتلونکی نسل دلته د مهاجرت په چاپیلایر
له دوی نه د لنډیو د  مورنۍ ژبې ویل او لیکل.د سه ورکوي، له هغې ډلې نه الخپل هرڅه له 

  .یالتخلیق څه چې د یوې لنډۍ د یادولو تمه هم بیا نه شو کو
 

نوي نسل له نوې تکنالوژۍ او نویو بدلونو سره ځان ګړندی بدلوي او که یې بدل نه کړي په دې 
پردۍ ټولنه کې له نورو ستونزو سره مخامخ کیږي. له دوی نه د دې تمه چې له مشرانو  نوې او

نه لنډی یادې کړي او بیا دې د آزموینې له پاره وساتي، یوڅه له تصورنه لرې ښکاري.د همدغو 
ی دی، چې یوه برخه یې همدا لنډۍ الرسید موږ پورې را چې تر ،یلو له مخې که تیر میراثالد

خوندي نه شي، د بربادۍ له خطرسره مخامخ کیږي چې په ټول کې زموږ د فرهنګ دي، ثبت او
  «و.ی شالاوتأریخ د یوې برخې پوپنا کیدل یې ګڼ

 
چې نه هر څوک کوالی شي لنډۍ په خپل  وایيله دغو نظریاتو سره سره، بیا هم جهاني صاحب 

 نامه ثبت کړي او  د خپل بحث په لړ کې یې دا ویلي دي چې لنډۍ ویونکی باید مالوم وي:
 
که چیري یو شاعر د سل ګونو او زرګونو ښو لنډیو د لیکلو استعداد ولري، موږ څرنګه ... »

پخوا چي لنډۍ لیکلي سوې  هغه په خپل کالم او کمال د فخر کولو له حق څخه محروموالی سو؟
نومونو یې ثبت  نه وې خو چا لیکالی نه سوای؛ اوس چي یې لیکالی سي پریږدی چي په خپلو

 « کړي او د رقابت په میدان کي ښې، ښکلي او غښتلي لنډۍ ایجاد سي
 

زه خپله په دې عقیده یم چې د لنډیو ویونکی نه دی مالوم، دا ښکاره خبره ده چې لنډۍ ویونکی 
لري، خو د چا په نامه باید ثبت نه شي. لنډۍ دې جوړې شي، لنډۍ دې ثبت شي، خو نه د شخص 

 په نامه. 
 

میر مقالې لیکلي ما د لنډیو د منابعو د معرفي کولو او د لنډیو د ثبتولو د ستونزو په برخه کې ګڼ ش
لنډۍ د خلکو »برخه کې مې د  اتلسمهاو  ولسمه، ا شپاړسمهاو خپرې کړې دي. د دې مقالو په  

تر سر لیک الندې په دریو برخو کې د لنډیو د ثبت په برخه کې د « مال، که د شخص مال؟
تم شوی یم ښاغلي جهاني پرنظریاتو باندې بحث کړی دی او د ده د نظریاتو په هغو برخو باندې 

چې زما له نظره د تأمل وړ وو. ده هم زما د هغو خبرو په ځواب کې چې ما د ده نظریاتو ته 
تردید ښودلی و، د ځواب په ډول بله مقاله ولیکله چې په افغان جرمن کې د جنورۍ په دیرشمه 

 خپره شوه. نیټهاو په تاند کې د جنور ۍ په یو دیرشمه  نیټه
 

د دې بحث په پیل کې زه د څیړنې د ښونځي د یو شاګرد په صفت، دومره وایم چې هره څیړنیزه 
استدالل باید مستند وي، مآخذ، ریفرنس او لینک ولري. د جهاني صاحب لیکنه او د هغه له پاره 

په اته مخیزه لیکنه کې نقل قولونه شته، خو هیڅ ډول پته یې ښودل شوې نه ده، چې زه یې په 
 دلیل باندې پوه نه شوم.

 

 :وایيپه پیل کې   لیکنې ښاغلی جهاني د خپلې

http://www.graanafghanistan.com/?p=136381
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_landy16.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_landy17.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_landy18.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/jahani_b_bari_jaw_zel_beai_de_landu_pa_bara_kay.pdf
http://www.taand.com/archives/62676
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/jahani_b_bari_jaw_zel_beai_de_landu_pa_bara_kay.pdf
http://www.taand.com/archives/62676
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الندي یو مضمون لیکلی ما کال یو نیم مخکي  د پښتو نظم ځیني توکي او اړخونه تر عنوان »

 « وو.
 

که له یونیم کال مخکې زماني قید نه د ده هدف دا وي چې ما ولې هغه وخت څه پرې څه و نه 
لیکل، دلیل یې د جهاني صاحب په اداري او سیاسي ژوند کې ځینې ملحوظات وو چې د هغو پر 

 بنا په هغه وخت کې یې لیکل ما اړین و نه ګڼل. 
 

ې مواردو کې زما پر نیوکو قناعت نه لري او پر خپلو پخوانیو دالیلو باندې ښاغلی جهاني په الند
 یې نور هم ټینګار کړی دی:

 
 ــ د ښځینه لنډیو د سلنې ډیر والی یا لږ والی،

 ــ د لنډیو د لرغونوالي مساله،
 ــ لنډۍ د شخص مال، که د خلکو مال؟

 
نظر وړاندې کړی و، دا   داسېښاغلي جهاني د ښخینه لنډیو په باب په خپل لومړني بحث کې 

چې ډیری څیړونکي په دې عقیده دي چې د لنډیو ډیره سلنه د ښځو تخلیق دی، دی یې نه مني او 
 د استدالل له پاره یې ویلي وو: 

              
دغه راز دا خبره زما په عقیده د تاءمل وړ ده چي وایی اکثریت لنډۍ د پښتنو ښځو ویلي او »... 

جوړي کړي دي. زه فکر کوم چي د پښتنو مخ پوټو، له معاشرې څخه لیري ساتلیو سویو او 
پخپله نارینه وو بیسوادو ښځو، په دې ښایست، د نظمونو د لیکلو توان نه درلود. دا لنډۍ، زیاتره، 

 «لیکلي او ویلي او ښځو ته یې منسوبي کړي دي.
 

ما په خپله لیکنه کې خپل دالیل وړاندې کړي وو، خو ښاغلي جهاني زما دالیل ضعیف او نه قانع 
 سره لیکي: ټینګارکوونکي ګڼلي او بیا هم پرخپلو خبرو په  

  
لومړی خو ما، خدای مه کړه، د پښتنو ښځو او پېغلو له استعداد او پوهي څخه هیڅ وخت »... 

انکار نه دی کړی. دغه ګړی، په افغانستان کي دننه او له افغانستان څخه دباندي، داسي ځواني 
نه یوازي په شعر او نثر کي له نارینه وو سره سیالي کوالی سي بلکه نجوني او مېرمني لرو چي 

د ډېرو نارینه لیکواالنو، شاعرانو او څېړونکو زور نه په رسېږي. خو زما خبره د نن څخه سل 
دوه سوه یا درې څلور سوه کاله مخکي زمانې ته متوجه ده. هغه زمان چي ښځو سواد نه درلود 

ې. نه یوازي یې سواد نه درلود بلکه د ټولني ظالمانه حاکمو قوانینو د او په قفسونو کي ساتل کېدل
یوه پردي زلمي سره د میني د څرګندولو په بدل کي د هغوی سرونه غوڅول. لیري به نه ځو، د 
یویشتمي پېړۍ په شرایطو کي چي د لویو او پرمخ تللیو ښارونو په منځ کي ځواني نجلۍ ته د 

بولو حق نه ورکول کېږي او حتی له کوره ایستل کېږي او یا له زلمي خپلي خوښي د زلمي د انتخا
 «سره یو ځای وژل کېږي، نو سل کاله مخکي تصور کول خو بیا ډېر ګران کار نه دی.

 
زما دالیل زما په درې ګونو مقالو کې شته چې پاس یې ما پتې وښوولې او د بیا تکرار اړتیا یې 

دې نه زیات دالیل هم راوړم، دی نه قانع کیږي، پر خپل نظر نه وینم. زه فکر کوم چې که زه له 
د ټولني ظالمانه حاکمو قوانینو د یوه پردي زلمي سره د میني د »ټینګ والړ دی او وایي: 

 « څرګندولو په بدل کي د هغوی سرونه غوڅول.
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دغه ګړی، په افغانستان کي دننه او له افغانستان څخه دباندي، :»... چې  وایيپه بله برخه کې بیا 
داسي ځواني نجوني او مېرمني لرو چي نه یوازي په شعر او نثر کي له نارینه وو سره سیالي 

 «کوالی سي بلکه د ډېرو نارینه لیکواالنو، شاعرانو او څېړونکو زور نه په رسېږي.
 

 ښاغلی جهاني!
په باب زما او ستا خبرې پر حدثیاتو والړې دي، اوس یې په رڼو سترګو وینو  د پخوانیو زمانو 

چې نه یوازې سر، بلکې پزه، شونډې او غوږونه یې هم پرې کیږي، سنګسار خو ال نارینه خپل 
شرعي او قانوني حق ګڼي او په رڼا ورځ د ارګ په څو سوه مترۍ کې اور ور اچول کیږي، نو 

په استناد له دومره وهلو ټکولو او تهدید سره، سره دا دی داسې څه تخلقوي څنګه بیا هم ستا د وینا 
 چې له نارینه وو سره سیالي کوي او ال ور نه مخکې هم دي.

 
د ښاغلي جهاني په خبرو کې ښکاره تناقض لیدل کیږي. دی وایي چې څلور سوه کاله پخوا که 
کومې میرمنې د مینې اظهار کړی وای، سر ور نه غوڅیده، ځکه په هغه وخت کې هغوی داسې 
لنډۍ نه دي ویلي او دا ټولې د نارینه وو تخلیق دی. نو اوس څنګه چې پزه، غوږونه، شونډې او 

م ورسره دي او تاسو خپله وایئ چې له نارینه وو نه مخکې هم دي، پخوا زمانو کې ال سوځول ه
یې د سر د غوڅولو له ډاره څه نه شوای تخلیقولی او اوس له هغه نه د زیاتو تهدیدونو په دایره 

 کې بیا څنګه له نارینه نه هم مخکې شوې؟ 
 

اهد دی څه شي ته وایي؟ زه د بل ښاغلی جهاني الزم شواهد غواړي، زه پوه نه شوم چې الزم شو
چا شواهدو ته اړتیا نه لرم او په یوازې ډول د خپل نظر په څرګندلو سره وایم چې زه د ښاغلي 

 جهاني دا نظر چې ده ویلي دی چې لنډۍ د ښځو تلخیق نه، بلکې د نارینوو تخلیق دی، نه منم.
  

نکو چې د لنډۍ په باب یې څیړنې بله خبره دا ده چې ما د لنډۍ په باب  د دغو مشهورو څیـړو
کړي او مقالې او آثار یې خپاره شوي دي، د استناد په ډول راوړي دي او دی وایي چې دا کافي 
نه دي. زه فکر کوم چې که زه د ده د قناعت له پاره هر څومرښه دالیل پیدا کړم او په مخ کې 

خبرې ټینګار کوي چې نه ډیره  یې ور ته کیږدم، دی به قانع نه شي او بیا به هم پر خپلې دې
سلنه لنډۍ د ښځو تخلیق نه، بلکې دا لنډۍ نارینه ووړ جوړې کړي او د ښځو له آدرسه یې جوړې 
کړې دي.  زه په دې پوه نه شوم چې هغه نارینه چې له هر اړخه له ځان نه ښځه جوړوي، له 

 کې دروي او د هغې رواني پلوه له ځان نه ښځه جوړوي او ځان د یوې ښځې په رواني چایلایر
 له خولې او ذهن نه لنډۍ را باسي، دې کار ته څه اړتیا لري؟ 

 
)که چیري  په ثبت سویو لنډیو کي»... چې  وایيد خپلو نوو خبرو په یوه برخه کې ښاغلی جهاني 

 «وبولو( اوس هم د نارینه وو ونډه زیاته ده.ښځو ته منسوبي سوي لنډۍ ریشتیا هم د ښځو 
  

دا خبره د فولکلور او لنډیو په بډاینه کې څه رول لوبوي چې موږ په لنډیو کې د نارینه او یا 
ښځینه تله درنه او یا سپکه ثابته کړو، خبره د نارینه او یا ښخینه لڼډیو د سلنې په کم والي یا 

ه تیرو مقالو کې دا و چې تاسو د ښځو له لنډیو انکار کړی زیاتوالي کې نه ده، بلکې زما سوا ل پ
ویلي  داسېاو هغه مو ټولې د نارینه وو د فکر او مغز محصول ګڼلې دي. تاسو په هغې برخې 

 و:
 
لنډۍ د پښتنو ښځو ویلي او  دغه راز دا خبره زما په عقیده د تاءمل وړ ده چي وایی اکثریت»

 «جوړي کړي دي.
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زه یې بیا هم تکراروم چې دا د ښځو په حق کې جفا ده چې د هغوی له استعداد څخه انکار وشي 
 او پر تخلیق باندې یې سترګې پټې شي.

 
بله د بحث وړ موضوع د لنډیو په لرغونتوب کې ده چې ښاغلي جهاني د استاد رفیع ، استاد 
غضنفر، استاد شپون او کاروان صاحب پر دې نظریاتو شک ښوولی دی چې لنډۍ دې ډیر 

ه دې برخه کي هم یوازي د څو تنو ښاغلي بهاند پ »یې دي چې:  لیکليلرغونوالی ولري او 
پوهانو او شاعرانو په ویناوو او لیکنو استناد کړی دی، چي زما په نظر یوازي د نظریاتو راوړل 

 «او په هغوی استناد کول د یوې عقیدې د ردولو او خپلي عقیدې د ثابتولو لپاره کافي نه دي.
  

استدالل په دې برخه کې راوړم د ده قناعت زه فکر کوم چې زه که هر څومره دالیل او د هر چا 
نه حاصلیږي، که تاسو داسې لنډۍ او اسناد غواړۍ چې په څلور زره کاله مخکې زمانې باندې 
داللت وکړي، دا یو څه ګران کار دی. بله خبره دا ده چې د ډیرو علمي مسایلو په برخه کې هم 

و بنا وي، چې یوه یې هم ښایي د لنډیو همدا په نړیواله کچه ځینې مسایل په ابتدایي بڼه پر حدثیات
 لرغونوالی وي.

 
د لنډیو د لرغونوالي او نه لرغونوالي د استدالل په برخه کې ښاغلی جهاني د خالو د لښکرو او 

 ګومل کیسه را اخیستې ده او د بل چا په آدرس خبرې کوي. 
 

ل څوک دی چې دی یې د جهاني صاحب په لومړنۍ لیکنه او اوسنۍ لیکنه کې اصلي مخاطب ب
براال نوم نه اخلي. زما هیله دا ده چې که جهاني صاحب د خالو او ګومل د لنډۍ د راوړنکي او 
یا هم په نورو برخو کې د خپل اصلي مخاطب په نوم او آدرس لیکل وکړي، ښه به وي، نه سر 

 در ګومه او بې پتې. 
 

 چې: لیکلي جهاني صاحب د خپلې تازه مقالې په یوه برخه کې
 

موږ باید د خپلو ځوانو څېړونکو او زده کونکو ماغزه په دغه راز بېځایه لیکنو مغشوش نه »... 
 «کړو.

 
زه څه د پاسه پنځه دیرش کاله کیږي چې قلم چلوم، ما هیڅ کله د چا یا کوم ځوان، یا کوم زده 

خپلو لیکلو نه دي مغشوش کړي، د ښاغلي جهاني له نظره د چا لیکنې بې ځایه کوونکي ماغزه په 
 او مغشوشونکې دي، لطفاً د ې د هغه نوم او پته ولیکي او د هغه په آدرس دې لیکل وکړي.

 
بله مسآله دا ده چې زموږ د وطن اوسني حاالت دا نه ایجابوي چې موږ دې اوس د نورو ډیرو 

ریږدو او د لنډیو د لرغونوالي او یا نه لرغوانوالي کیسه را پیل کړو. ستونزو د حل الرې لټول پ
دا به منو چې لڼډۍ یا ډیر پخوانی ژانر دی او یا هم نوی ژانر، دا زموږ په مخ کې د پرتو ستونزو 
په حل کې څه رول لوبوالی شي چې موږ د لنډیو پر لرغونوالي او نه لرغونوالي باندې مقابله 

 وکړو؟ 
 

د بحث بله موضوع چې زه یې د بحث اصلي برخه ګڼم، لنډۍ د شخص په ملکیت کې د راوستلو 
کړی و چې لنډۍ هر څوک کوال شي په  ټینګارموضوع ده. ښاغلي جهاني په تیره مقاله کې هم 

   خپل نامه ثبت کړي:
 

لیکلي سوې نه وې خو چا لیکالی نه سوای؛ اوس چي یې لیکالی سي پریږدی  پخوا چي لنډۍ»... 
 ...«چي په خپلونومونو یې ثبت کړي
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باندې کړی دی چې لنډۍ د هر چا په نامه ثبتیدالی شي ور  ټینګاراو په اوسني بحث کې یې ال 

 او حتی خلک کوالی شي د خپلو لنډیو دیوانونه هم چاپ او خپاره کړي:
 
ځوانان باید کوښښ وکړي چي خپلي لنډۍ په خپلو خاصو ټولګو کي په خپلو نومونو چاپ کړي »

چوي. په دې توګه به هم د هر او د راټولو سویو یا را ټولو کړو لنډیو په کتابونو کي یې وانه 
شاعر خپل خپل شعري استعداد څرګند وي، هم به پخې او بېخونده لنډۍ سره بېلي سوي وي او 

 ...«هم به مو د لنډیو امانت، چي له بده مرغه تر اوسه نه دی خوندي سوی، ساتلی وي
 

ټینګار کوي په هر صورت جهاني صاحب له تیرې مقالې نه ال اوس پرخپلو ټولو هغو نظریاتو 
چې ما ور باندې بحث کړی و. دی د هر بحث په برخه کې وایي چې د آصف بهاند دا دالیل کافي 
نه دي. د ښاغلي جهاني نظریات زما له پاره د یوه شخص د نظریاتو په توګه د قدر وړ دی او زه 

د ثبتولو  یې در ناوی کوم، خو ورسره دا خپل حق ګڼم چې د لنډیو د تاریخ، جولې، منځپانګې او
 د ستونزو په باب خپل نظر څرګند او دفاع ورنه وکړم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/jahani_b_bari_jaw_zel_beai_de_landu_pa_bara_kay.pdf
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 د لنډیو بڼ ته د نویو کلماتو راتګ
 

 حال دې فیسبوک کې راته کیږده
 پردی وطن دی مزدورۍ کې اخته یمه

 
 ته په فیسبوک کې عکس کیږده

 چې هرسهاردې په لیدوزیارت کومه
 

 لویشت په لویشت خطرشو وطن مې
 خدای نا ترسو ډیرکرلي دي ماینونه

 
که په لنډیو کې د نویو کلماتو د کارولو موضوع وڅیړل شي ، لیدل کیږي چې د نوې زمانې،  
نویو غوښتنو او پوښتنو ته په پام سره، د نویو اختراعاتو په رامنځ ته کیدو سره او د نوې تکنالوژۍ 

لو جیزم او پورونې د قواعدو په رڼا کې کیدای شي چې نوي کلماتو  په رامنځ ته کیدو سره د نیو
ته په ژبه کې ځای ورکړل شي او بیا په ورځنۍ محاوره وکارول شي او په لنډیو کې هم.  په دې 
ډول د هرځای اوسیدونکي پښتانه او د هر نسل استازي کوالی شي خپلې غوښتنې پوښتنې او د 

یې ور اضافه کړي. خپله ژبه او  او د لنډیو پر غني شتمنۍ زړه خبرې په لنډیو کې مطرح کړي
کلمات ور ننباسي او له نوې زمانې او نوې تکنالوژۍ سره را منځ ته شوي کلمات په سمه او 
علمي توګه وکاروي. دا کار په هغه صورت کې کیدای شي چې د نویو رامنځته شوو س یا نوو 

 ادل و نه موندل شي.اختراع شوو ټوکو له پاره یې په پښتو کې مع
   

دغه راز که د لنډیو د رامنځ ته کیدو، ودې ، بډایدو او هنري غنا تاریخي سیر و څیړل شي ، لیدل 
کیږي چې په لنډیو کې د هر وخت او زمان غوښتنې او پوښتنې مطرح شوې دي، ستونزې، 

ټولنې هر اړخبز امکانات مطرح او له الس لرلو هنري او لغوي زیرمې نه په استفادې سره د 
 ژوند په کې انځور شوی دی.

  
دې باید ټول پام وکړي چې په لنډیو کې د تورو او کلماتو کارول ښایي د اوس له پاره یا د لنډیو 
د تخلیق په شیبه کې یو څه ساده وي، خو وروسته له مودو یا یو څه وخت له تیریدو نه لوستونکو، 

ې هم پیښوالي شي. بیا نو تازه څیړنو ته اړتیا ده چې په ته او را تلونکو نسلونو ته یو څه ستونز
لنډیو او حتی په لنډیو کې د ځینو کارول شوو تورو په باب مقالې او رسالې ولیکل شي ښه مثال 

میوندۍ ماللي ته  »یې د استاد معصوم هوتک هغه مقاله ده چې د میوندي ماللې پر لندۍ یې د
 الندې لیکلې ده. لیکتر سر «  منسوبه لنډۍ

http://www.taand.com/archives/36344
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په لنډیو کې د نورو ژبو د کلماتو راوړل یا کارونه، له علمي پلوه ور ګرځي د ژبې هغه علمي 
اصل ته چې په څه ډول یا د کوم اصل له مخې او څومره د یوې ژبې ویونکي کوالی شي د نورو 

عین بڼه وکاروي او یا یې د خپلې ژبې د ځینو اصولو پر بنا ژبو کلمات را پور کړي، یا یې په 
یې کړي. د دې اصولو په نظر کې نیولو « مفغن»لږ څه بدلون هم په کې را ولي لکه د چا خبره 

سره سره ، په لنډیو کې د نوو تورو کارونکي دې باریکۍ ته هم باید پام وکړي چې د لڼدیو توري، 
ظریف دي او په نویو جوړیدونکو لنډیو  اندامونه باید له داسې  کلمات او اندامونه ډیر ښکلي او

هنري ظریفو تورو نه جوړ کړای شي چې د لنډیو را تلونکې مانۍ په ښکلې بڼه لوړه کړای شي 
 او سمه محتوی هم  په کې په نظر کې وساتل شي.

 
څلورو برخو پر دې خبرې د نړۍ ډیره سلنه ژبپوان سره سال دي چې د هرې ژبې ویي پانګه له 

نومي « neologismsپښتو سیندګی، نویزونه،»جوړه شوې ده. پوهاند ډوکتور زیار په خپل 
اثر کې د ژبې همدې څلور ګونو برخو ته په اشارې سره، په یوه ژبه کې د را پور کړل شویو 

 لغاتو په باب داسې نظر لري:
 
پور وییونه )پردي  ( یاForeignisms and adoptismsفارنیزمونه او اداپتیزمونه )»

وییونه( د ژبنۍ پانګې څلورمه ډله وییونه دي چې له نورو ژبو څخه را پوریږي، داسې چې، که 
په پور وړې یا اخستونکې ژبه کې په هماغه آره)اصل( جوله او مانا وکارول شي، 

ه وینا، د فارنیزمونه)دخیل( بلل کیږي او که لږ و ډیر جولیز یا مانیز بدلون په کې راشي، یا په بل
پور وړې ژبې له فونولوجیکي او رغاونیز)ګرامیري( او یا هم له مانا پوهنیزو آرونو)اصولو( 

«( مفرس»او د فارسي په اړه « مفغن»سره اړخ ولګوي، نو بیا اډاپټیزمونه)لکه د پښتو په اړه 
م وي، نومول کیږي، خو څنګه چې هر راز پوروییونه که د ډیرو نژدې خپلوانو ژبو تر مینځه ه

کارول کیږي، « اداپتیزمونه»هیڅکله بې بدلونه نه پاتیږي، نو له دې کبله یې لویدیز انډول زیاتره 
لکه بېنک)بانک(، شمع)شمه(. یوازې لیکلې جوله لکه ظلم یا قاضي... هم د دې پلمه نه شي 

ه کبدای چې اره جوله یې خوندي پاتې ده، ځکه وینګیزه)تلفظي( جوله یې له عربي وینګ څخ
 هرو مرو لږ و ډیر توپیر لري.

      
نړیزونه بیا په دغه لړ کې هغو نړۍ سراسر دود ویینو ته وایي چې لکه ځانګړي نومونه  په ډیره 
لږه استثناء په ټولو ژبو کې له لږ و ډیر جولیز بدلون سره کارول کیږي، لکه تیلیفون، رادیو، 

 یوې نیمې بلې ژبې ژباړلي دي. تلویزیون )ټیلویژن( ... چې جرمنۍ، عربۍ، هندۍ او
 

په دې توګه د آرو پرنسیپ له مخې په هره ژبه کې د ویي پانګې له څلور ګونو برخو څخه لومړۍ 
درې برخې آره)اصلي( پانګه ګڼل کیږي او وروستۍ برخه یې پورنۍ یا عاریتي، په بله وینا باید 

ی و نه کړي، که نه د اردو غوندې په سلو کې یې تر پنځو ویشتو پردۍ یا را پور کړې پانګه تیر
جوړیږي او په پای کې له خپلې ټولنې څخه کورټه او سکوټه پردۍ « پتوا»ترې یوه کنډیباغي 

کیږي. او که دغه څلورمه برخه، په سر چپه توګه بیخي له ژبې و کښل شي، نو خبره بیا پیوریزم 
ا کوي. خو که څوک له خپلې درې ته رسي چې یوازې په بنسټپالو نیشنلسټانو)فاشیستانو( اړه پید

ګونې)ګړدودي، لرغونې یا تاریخي او رغښتي( پانګې څخه له ژبني او نړیوال دود سره سم کار 
واخلي،هیڅکله پرې د پیورست یا فاشیست تور لګیدای نه شي. د نوې جوړونې دواړه یا ټول 

ژبې خپل مال وي او  رغښتي توکونه، بیلښتي)اشتقاقي( وي که تړښتي)ترکیبي(، باید د اړوندې
 «تر وسې وسې ګډوله نه وي، لکه نمر پرست یا نور پرست چې ولسي تیارونه یې نمرګلی دی.

 
)زیار پوهاند ډاکټر مجاور احمد، پښتو سیندګی نویزونه، خپرونکی: د ساپي د پښتو څیړنو او پراختیا مرکز، 

 مخونه( ۱۱ــ  ۸م کال،  ۲۰۰۰ل ــ  ۱۳۷۸پیښور، 
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پوهاند ډوکتور زیار دې نظر ته که په ځیر سره پام وشي، لیدل کیږي چې دی په هره د ښاغلي 
ژبه کې د پور وییوکو په باب ډیر په ټینګه د دې پلوي دی چې د اړتیا په وخت کې باید پنځه 
ویشت سلنه را واخستل شي او که څوک یوه ژبه په ټولیز ډول له دې برخې مبرا کوي، نو بیا د 

ورکول کیږي؛ نو د همدې علمي او جایزو اصولو له مخې دا پورونه په لنډیو کې بنسټپالو نوم 
روا او په ځای کار دی او دا کار په عام ډول د خلکو له خوا کیدای شي، خو شرط یې دا دی چې 
د لنډیو د شکل او محتوا ظرافت ته په پام سره هغه کلمات رواخستل شي چې په پښتو عامو لغتونو 

ه وي او بل شرط به یې دا وې چې د لنډۍ نازکو اندمونو ته تاوان و نه رسوي، کې یې معادل ن
دا چې بیا د ټولنې او خلکو له خوا منل کیږي که نه، هغه د وخت آزموینه غواړي او د لنډۍ 

 ښکالیز اړخ پورې هم اړه لري. دا یې څو بیلګې دي:
 

 که دې زما دیدن یادیږي
 یمه فیسبوک دې خالص کړه په خندا والړه

 
 نه مسیجۍ شوه له اشارو

 مسیج مې نه زده یاري خاورې ایرې شونه
 

 مې سیمه غرنۍ ده یار د
 چې موبایل یې اوس آنتن نه ورکوینه

 
 استوګن دی غرونو مې د یار

 چې موبایل یې اوس آنتن نه ورکوینه
 

 فیسبوک دې خالص که ځوانیمرګ شې
 دا څلور ورځې اتظار والړه یمه

 
 که څنګه؟ الس دې شل شوی دی

 مسیجونه چې ځواب نه شته دی زما د
 

 په موبایل کې بې چارج نه وي
 اتومات وایي یاردې نه کړي ځوابونه

 
 که دې زما څیره یادیږي

 سکایپ کې مې ګوره په خندا والړه یمه
 

 په سکایپ کې راغلې برابره
 به راته وایې ځوابونه« نه » او« و » د 

 
 دیدن دې سکایپ کې راولیږه

 سکایپ نه شته قیمتونه وړیا دې دهرڅه 
 

 حال دې مسیژ کې راولیږه
 ډکې دینه الرې کوڅې له مالیانو

 
 پخوا ګودر و اوس فیسبوک دی
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 نرم بادونه ګودر فیسبوک کې نه شته د
 

 حال دې فیسبوک کې راته کیږده
 پردی وطن دی مزدورۍ کې اخته یمه

 
 ته په فیسبوک کې عکس کیږده

 لیدوزیارت کومهچې هرسهاردې په 
 

 شو وطن مې لویشت په لویشت خطر
 کرلي دي ماینونه خدای نا ترسو ډیر

 
فولکولور پیژندونکي او لنډۍ پیژندونکي ټول په دې عقیده دي چې لنډۍ د هر وخت له شرایطو 
سره ځان عیاروالی شي، د هر وخت د عیني ژوندانه بیالبیل اړخونه په خپله پراخه لمن او ښکلې 

میلمه کوالی شي، د هر وخت نویو کلماتو ته ښه راغالست وایي او داسې یې را ورشو کې 
 غواړي او جذبوي یې، لکه خپل یې چې وي. 

 
د ژوند له بدلون سره، په ژوند کې د نویو مفاهیمو په راتګ سره، لنډۍ هم په خپله لمن کې د 
زړو مفاهیمو په ځای نوي مفاهیم منعکسوي او دغسې چې زاړه مفاهیم او زړه محتوی پریږدي، 
دغسې زړې نومونې او لغات هم نه کاروي او د نوې محتوی له پاره د توان تر حده نوي لغات 

 کاروي. 
 

سلیمان الیق د لنډیو په باب علمي بحثونه کړي دي، یو اوږ او هر اړخیز تحلیلي بحث یې د لنډیو 
کال کې  ۱۳۶۳د هغې ټولګې په پیل کې راوړل شوی دی چې د افغانستان د علومو اکادیمۍ په 

خپره کړه. الیق د خپل بحث په یوه برخه کې پر دې خبرې کړې دي چې لنډۍ څه ډول په خپل 
 ې بدلون راولي. دا د الیق د بحث یوه برخه ده:ځان ک

 
ما څو واره د لنډیو تعمیمي کرکتر او هغه عالي خصوصیت واضح کړی دی چې هغوی ته له »

 راز راز شرایطو سره د تطابق او پر له پسې نوښت امکان ورکوي.
 

ر سپاري او د لنډیو مست او له شوره ډک سین تل د یوې څپې ځای بلې ته او د بلې ال بلې ته و
په دې توګه د لنډیو رنګین ګلستان او د هغوی د غاړو)آهنګونو( مهیجه او نڅونکې سنفوني، له 
مطلق خزانیدو، وچیدو او غلي کیدو څخه ساتي. د لنډیو د سین په څپو کې توحید شوي څاڅکي 

ل سیر په له خپلې چینې څخه تر یو قانونمند دود الندې د خپل سفر پر لیکه الر وهي. هغوی د خپ
ښکلي نندارتون کې یوه الزمه زماني فاصله ډکوي او بیا د نندارې له سیمې څخه وزي، مګر د 

 څاڅکو او څپو په بدلیدو د سین عمومي شکل او منظر ته تاوان نه رسیږي...
  

... د لنډیو همیشنۍ شنه ونه چې پر له پسې د لنډیو زاړه افراد تویوي او نوي افراد زیږوي، 
ونه ده او د هغې پاڼې او ګلونه تر یو قانون من بهیر الندې بدلون، وده او تکامل « ارهمیشه به»

مومي. د دې تکامل په ترڅ کې د لنډیو افراد په دوام داره توګه نوي کیږي، زړیږي او زاړه شوي 
 یې مري...

  
اقتصادي بدلون په ... د لنډیو د زیږیدو او مرګ د چټکتیا او پراختیا اندازه د ټولنې د اجتماعي، 

 سرعت او وسعت پورې اړه لري...
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نوي مضمونونه او بکر مفاهیم لنډیو ته ننوتي او ډیر زاړه اصطالحات او لغات او ژبني عالیم له 
 «لنډیو څخه لویدلي دي...

 
)لنډۍ، د افغانستان د علومو اکادیمۍ د ژبو او ادبیاتو مرکز د فولکلور دیپارتنمت د غړو ډله ایزه 

کال، درویشتم، څلور ویشتم او پنځه  ۱۳۶۴علمي پروژه، د افغانستان د علومو اکادیمۍ خپرونه، 
 ویشتم مخونه(  

 
هغه نوي اړین لغات په خپله د لنډیو د همدغه ادلون بدلون په سلسله کې، لنډۍ کوالی شي هر کله 

لمن کې ومني چې د خلکو په ورځني ژوند، ژبه او محاوره کې کارول کیږي. د نوې زمانې، 
نویو ستونزو اونوې تکنالوژۍ ځینې لغات چې په خلکو کې دود شوي دي، په لنډیو کې یې هم په 

 ماهرانه ډول کارول پیل شوي دي. دا یې څو یوه بیلګه ده:
  

 کوهیان وچ کړې خدایه د تیلو
 عرب غریب کړې چې جانان کور ته راځینه

 
دا د هغې پیغلې یا میرمنې غږ دی چې د خوښې وړ نارینه یې په عربي هیوادونو کې مزدورۍ 

ته چې اوس په پښتنو کې دا مزدوري ډیره معموله ده، تللی دی او د هغه د بیرته راتګ له پاره  
کوي. دغه راز د لنډیو د محتوایي بدلونونود عوامولو په د عربو د تیلو د کوهیانو د وچیدو دعا 

 باب  الیق د خپلو خبرو لمن داسې غځولې ده:
 
د لنډیو تطور او بدلون مختلف عوامل لري لکه اجتماعي ــ اقتصادي تحوالت، لیږدونه او »

پروسه، مهاجرتونه، ایدیالوژیک عوامل، د همسایه ژبو اغیز، او د بیالبیلو لهجو د اصطکاک 
تجارتي روابط، د صنایعو انکشاف، د تخنیک ترویج او پرمختګ او په ُکلي توګه د اجتماعي 

 خوځنده توب پروسه... )لنډۍ، دري دیرشم مخ(
  

اوس کې په لنډیو کې د شکل او محتوا د بدلون په برخه کې دا خبرې د یو معیار په توګه ومنو، 
په رښتیا سره د همدغو د الیلو پر بنا د افغانانو د  په نویو را زیږیدلو لنډیو کې موږ ګورو چې

ژوند په هره برخه کې که مثبت یا منفي بدلون راغلی، په لنډیو کې هم دغه بدلون په جوته محسوس 
 دی. دا بیلګه وګورئ: 

 
 جانانه سمه امریکا یې

 هم مالمت یې، هم زارۍ در ته کومه
 

خو په لنډیو کې د نوو را منځ ته شوو تورو کارولو په برخه کې دې ته هم باید پام وشي چې 
څنګه چې لنډۍ د خلکو او اولس مال دی، ځکه نو لنډۍ باید په اولسي ژبه وي. په لنډیو کې 
کارول کیدونکي توري او کلمات باید دا ځانګړنه ولري چې د خلکو او اولس له خوا منل شوي 

 پرې پوه او وایې خستالی شي.  وي چې خلک
 
کال د اپریل په میاشت کې مې په دې باب د تلیفون پر لیکه دا خبره له استاد معصوم  ۲۰۱۶د 

 هوتک سره شریکه کړه، هغه خپل نظر داسې را ته څرګند کړ:
 
زه د نوو لغتونو له جوړونې سره مخالف نه یم، خو د هغو تورو له پاره چې موږ په خپله ژبه »

یو څه لرو ، نو بیا یې ولې له نورو ژبو نه را واخلو، لکه د ِسیف یا دیلت توري چې موږ د کې 
ِسیف توري ته د خوندي کولو یا ساتلو کلمه لرو او د دیلیت له پاره د توږلو کلمه لرو. هغه توري 



  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
127لنډۍ، د ثبتولو ستونزه

 چې بیخي یې نه لرو او نوې تکنالوژۍ پورې اړه لري، باید وکارول شي. لکه د موټر کلمه چې
اوس په پښتو ژبه کې یوه منل شوې کلمه ده او که دا منل شوې کلمه په لنډیو کې هم وکارول شي 
زه یې  په ځای کار بولم. د را پورونې په برخه کې باید و وایم چې که په لومړي سر کې له هغو 
ژبو کلمات را واخستل شي چې پښتو ژبې ته یې جوړښت نږدې وي یعنې د پښتو ژبې له خویندو 

بو نه. که موږ داسې پردي توري په لنډیو کې کاروو چې په خپله ژبه کې یې یا معادل لرو یا ژ
 تر هغه ښه لرو، دا نو لنډیو او ژبې ته خدمت نه، بلکې له ژبې او لنډیو سره جفا ده.

 
لنډۍ هم د شکل له مخې او هم د محتوا له مخې ډیر ظریف ژانر دی او ظریف ژانر په ظریفو 

کیږي. که ځینې پیکه او نا صیقل شوي توري ور زیات شي، خپل ظرافت له السه تورو ښکلی 
ورکوي. دغه راز که دیني یا ایدیالوژیک مسایل عمداً ور زیات کړای شي، یو څه یې خوند کموي 

 او په خلکو کې یې د منل کیدو چانس کم وي. لکه دا لنډۍ:
 

 اسالم کشتۍ ُکفر دریاب دی
 غرقوینهشیطان نهګ دی، عالونه 

 
لنډۍ ما ته ډیر دروند والی لري، حتی د مقدسو شیانو تر بریده. د لنډیو کلمات باید پاک وساتل  

شي. که څوک لنډۍ جوړوي، جوړه دې کړي، خو په خپل نامه دې نه ثبتوي. په لنډیو کې داسې 
 کلمات لکه: 

 (، Lowلو )
 (، saveِسو )

 (، deleteدیلیت )
 او ... 

ر نه لري، ځکه چې د دې مفاهیمو له پاره په پښتو ژبه کې تر دې ښه، خوندور کارول دومره تاثی
او پاک کلمات لرو، د داسې تورو کارول د لنډیو ظرافت ته تاوان رسوي. زموږ په ژبه کې د 

 ښایسته کلماتو کمی نه شته، لکه: 
 

 زما د زړه پیکچر دې مات کړ.
 

چې تر هغه ال ښه لګیږي او ښه مفهوم افاده دې ته موږ په پښتو کې د زړه ماتولو توری لرو 
 «کوالی شي او دې ته ورته نور کلمات...

 
د استاد معصوم هوتک خبرو ته په پام سره دا اصل دایم باید په نظر کې ونیول شي چې په لنډیو 
کې د غیر اړینو پردیو تورو کارول او په عمدي ډول پښتو ژبې او په ځانګړي ډول پښتو لنډیو 

خلول، نه یوازې دا چې لنډۍ نه غني کوي، بلکې د لنډیو بدن سره، د لنډیو سیمې او بڼ ته یې دا
سره جفا ده. څه موده وړاندې چیرې دا لنډۍ په مخه راغلې، ما هم خوندي کړې او دلته یې تاسوږ 

 سره شریکوم، چې خلک به یې و مني که نه، وخت به یې بیا و وایي:
 

 بل چا شوې کابله الړې د
 رۍ شپې په بل ملک سبا کومهناچا د

 
 حال دې فیسبوک کې راته کیږده

 پردی وطن دی مزدورۍ کې اخته یمه
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 یږدهپرحال دې مسیج کې راته 
 همزدورۍ کې اخته یم ،هدا اروپا د

 
 خاونده دا به دې رضا وي

 هچې باقي عمراروپا کې تیروم
 

په سیاسي نظامي نې په برخه کې باید و ویل شي چې کارود د نورو ژبو د لغاتو په لنډیو کې 
معادل نه په پښتو ژبه کې برخه کې ځینې کلمات را اخستل شوي دي چې د هغو له پاره ښایي 

چې زموږ د وطني جګړې په اوږدو کې یې « سکر»وې، نو په هماغه بڼه کارول شوی دی لکه 
 دې کارول شوی دی.په زرګونو ځلې زموږ پر خلکوکورونو، کلو او ښارونو بان

غلې او کومې غمیزې اکومې نا خوالې رچې په هیواد او خلکو باندې د څلورو لسیزو په اوږدو کې 
او د خلکو او ټولنې په ژوند باندې څه راغلل، په لنډیو کې هم د شکل له دي یې رامنځ ته کړې 

 :مخې او هم د محتوا له مخې اړین بدلونونه راغلي دي، دغه یې څو بیلګې دي
 

 خاونده بیا دسکر غږشـــــــو
 ورسره سم بیا کابـــل جان ژړا کـــویـــــنـــه

 
 چې وحدتیان دوستمیان یوشول

 بیا به تاال کړي کورا کور زلمي سرونه
 

 کوردې سپیره شه ټوپکیه
 چې دې سپیره کړل دکابل شینکي باغونه

 
 پرکابل ږیرې راغلې خدایه

 ـــږونهبیا به تاالکړي تورپیکي هسک اورمیـ
 

 دږیرورو لښکر راغی
 ور ته قتلیږي لورا لور زلمي سرونه

 
 په رڼوګوري ورته ژاړي

 کابلیان نه شي خالصوي زلمي سرونه
 

دغه راز د ژوند په نورو ډګرونو کې هم چې کوم بدلونونه راغلي دي، له ورایه ښکاري چې په 
یې د بیالبیلو مجبوریتونو له امله لنډیو کې یې هم پراخ انعکاس موندلی دی چې تر تولو ښه بیلګه 

 د کلي، کور او وطن پریښودل او مهاجرت ته مخه کول دي. د لنډیو دغو څو بیلګو ته پام وکړئ:
 

 کابله الړې دبل چا شوې
 ناچارۍ شپې په بل ملک سبا کومه د

 
 خاونده دا به دې رضا وي

 کې تیرومه ماسکو ځوانۍ عمر چې د
 

 خاونده دا به دې رضا وي
 اقي عمراروپا کې تیرومهچې ب
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ډیرې داسې لنډۍ شته چې که د بحث مجلس ورته پرانستل شي، نو په یوه لنډۍ باندې د هغې لنډۍ 
د تورو په تلفظ باندې او د لنډۍ د ویلو په اټکلي زمان او چاپیلایر باندې کیدای شي اوږده بحثونه 

ث بله ښه بیلګه د ښاغلي لطیف یاد وشي، په لنډیو کې د پام وړ نوو تورو په کارولو باندې د بح
ده او  لیکلې په باب« انجروت»هغه وړه مقاله ده چې په یوې لنډۍ کې یې د کارول شوي توري

 په خپله فیسبوک پاڼه کې یې خپره کړیده: 
 

 که انجروت شي وبه یې نه خورم
 دې شمه منلی نه شم مړد چا احسان 

 
 دا هم د ښاغلي ډاکتر لطیف یاد د مقالې یوه برخه ده:

 
 ه پښتنو اوپښتو لنډیو کې دانجروت دکلمې کارونهپ»

ابله ورځ دفیسبوک یوه ښاغلي ملګري زمانه پوښتنه وکړه چې ته خو دپښتو لغاتوپه اړوند څیړنې 
دانجروتو په اړوند لږ شانته معلومات ورکړل، کوي دا انجروت بیا څه ته وایي. ما هغه شیبه ورته 

 نور تفصیل سره څیړم. دی د دوستانو سره دغه کلمه په لږ خو دا
 

خپله هم ه انجروت کلمه کاروي او دا ما پ پښتانه په خپلو ورځنیو خبرو اترو او محاوره کې د
ر اباندې اوریدلي ده چې وایی چې پالنکی شی یا څیز انجروت هم وګرځي په وهللا که یې 

 ې( هم شته.پکې لنډۍ )ټ وخورې،همداراز دانجروت په اړوند په پښتو
 

اوس به راشو او وبه ګورو چې انجروت څه ته وایی؟ انجروت چې علمي او طبي نوم یې په 
انزروت او عنزروت په بڼو هم راغلی  دی په طبي یوناني کتابونو د Ferula assaالتین کې 

څه په  چې سریښناکه ماده ترې راوځي چې خوند یې تریخ او لږدی یوه اغزي لرونکې ونه ده 
انجروت ډیر ډولونه  انجروتو په نامه یا دیږي. وي چې دغه سریښناکه ماده د تریخوالي کې خوږ

 لري چې ډیرښه ډول یې سپین رنګه انجروت دي.
 
ي دیره قیمتي وځ انجروت یا انزروت ونه یوه نایابه ونه ده او دغه سریښناکه ماده چې ترې را د

طبي له پلوه یې خاصیت ګرم دی او د ډیرو ناروغیو عالج پرې کیږي چې دغه ناروغۍ  وي او د
چاغوالي  وژلو، د چینجیانو د خیټې د د غوږونو درد، بلغمو، د مال او مفاصلو درد، د عبارت دی:

 پاره ورنه ګټه اخیستل کیږي.ه پیاوړتیا ل جنسي ځواک د مخنیوي او هم د د
 

 کلمې یوه بېلګه: انجروت د په پښتو لنډیو کې د داهم
 

  که انجروت شي وبه یې نه خورم
 «دې شمه د چا احسان منلی نه شم مړ

 
کله داسې نادر توري تر سترګو کیږي چې د مانا په یوهیدنه یې د هر ، دغه راز په لنډیو کې کله

غواړي. یو ښه مثال یې د  لوستونکي یا اوریدونکي سر نه خالصیږي او ځانته څیړنه او مطالعه
 :کلمه ده چې کله کله په لنډیو کې تر سترګو شوی دی. دغو څو لنډیو ته پام وکړئ« مارګله»
 

 یار به مې بل ملک ته پرې نږدم
 مارګلې په کنډو ږدمه ورته پیزوان د

 

https://www.facebook.com/latif.yad.5?fref=ts
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 تر مارګلې درسره ځمه
 په هندوستان کې دې په خدای سپارم مینه

 
 مې رانه الړه ساتلی باز

 زلفو ږدمه مارګله به ورته دام دپه 
 

ښاغلي ډاکتر لطیف یاد څومره مطالعه کړې وې چې دا پته به د همدې یوه توري د مانا له پاره 
د ښاغلي   بابدا د مار ګلې په    ...یې لګولې ده چې مار ګله په کومه سیمه کې موقعیت لري او

 ډاکتر یاد د مالوماتو لنډیر دی:
 
 :مارګله او په پښتو ټپو) لنډیو( کې یې یادونه»
 

)پالزمیینې( اسالم آباد په شما لي برخه کې  پایتخت پاکستان د مارګله یوه غرنۍ سیمه ده چې د
هیمالیا  مارګله په اصل کې د مارګلې په لمنه کې موقعیت لري. پرته ده چې پخپله اسالم آباد هم د

مري سیمه هم پکې  هکټاره ده چې د( ۱۲۶۰۵مارګلې غرنۍ سیمه )  غرونو یوه لړۍ ده. د د
 راځي

 . 
باد هم پکې شامل دی. پخوا آمارګلې سیمه د ډیرو غرونو او وادیو نه جوړه شوې ده چې اسالم  د

مخه  تر هغې د وسیمې ته پټوهار) پوټوهار( ویل کیده ا په تاریخي کتابونو کې د اوسني اسالم آبا
 . د چورپور په نامه یادیده

 
مارګلې په اړوند ځینې اسطورې هم شته چې ځینې په دې اند دي چې مارګله ځکه ورته وایی  د

 . چې دې سیمې ډیر ماران درلودل
 

، راز ډول ښکلي طبیعت او غرونو په وجه رنګارنګ بوټي، ګالن او ونې لري او همدا مارګله د
 . مارغان هم پکې شتهډول وحشي ځناور او 

 
مارګلې  د ځایونه دامن کوه، پیر سوهاوه، ګو کینا، لوهي ډنډي،شاه هللا دته او مارګلې مشهور د

متره  ۱۶۰۴تله چروني په نامه یادیږي چې  غره لوړه څوکه د په مارګله کې د نیشنل پارک دی.
 .لوړه ده

 
یادونه شوې ده. په پخوا وختونو کې به چې نوم ډیره  مارګلې د په پښتني کلتور او تاریخ کې هم د

پښتو په ټپو)لنډیو(  مارګلي پر الره به یې خپل یون )سفر( کاوه او ان د پښتانه هندوستان ته تلل نو د
ښکلي سیمې یادونه شوې ده چې زه به یې تاسو ته دلته یو څو پښتو ټپې )لنډۍ(  مارګلې د کې هم د

 :بیلګې په توګه راوړمه د
  
  نه الړه مې را ساتلی باز  -۱

 زلفو ږدمه ته دام د په مارګله به ور
 

چې هندوستان ته ځي تر مارګلي پورې بدرګه  په دې بله ټپه کې ګورو چې جانان خپل یو مساپر
 :لکه چې وایی، یې په خدای سپاري نور کوي او

 
  سره ځمه تر مارګلې در  -۲

 په هندوستان کې دې په خدای سپارم مینه

https://www.facebook.com/latif.yad.5?fref=ts
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 :تلو نه منعه کوي او وایي هندوستان د یمه ټپه کې ګورو چې خپل جانان دپه در

 
 یار به مې بل ملک ته پرې نږدم - ۳

 «مارګلې په کنډو ږدمه ته پیزوان د ور
 

ما پخوا هم د لنډیو د مقالو په دریمه برخه کې چې د دوه زره څوارلسم کال د فبرورۍ په نهمه 
نیټه مې خپره کړې وه، ویلي وو چې په لنډیو باندې د پردیو لغاتو، نومونو، سیاست، مذهب او 

 نوې تکنالوژي، پردي چاپیلایر نوې نومونې، دنورو فرهنګي اغیزو تاثیرات باید محسوس وي، 
. هغه څه چې په کې راځيبه  خامخا ځان په کې څرګندوي او… نوي فکرونه او ي ترکیبونه،نو

 ا دي:دي، یوه برخه یې او څو بیلګې یې د  ویليما د لنډیو د مقالو په دریمه برخه کې 
  

 .ویښې جذبې،روغ توپانونه)دجهادي لنډیوټولګه(،لومړی ټوک،ټولونکی:عوض الدین صدیقيــ 
حکومت  کابل د د برحق توب او جهاد السوهنې په ډول د یوه تیلیغاتي ټولګه ده چې لنډۍ کې د دا
 ټوله ټولګه عوض الدین صدیقي له خوا را دا لنډیو د ضد لنډۍ اړول شوي دي. پر روسانو او

 کې لرم. اوس یې زه یوه کاپي په اختیار کال په حمل میاشت کې خپره شوې او۱۳۷۰د  شوې ده،
لنډۍ په  ۹۱۴الفبا په ترتیب تقریبآ  بیا لنډۍ د راټولونکي په قلم یوه سریزه راغلې او په پیل کې د

وړاندې لنډیو محتوی ډیره سلنه له مینې نه پل  لنډیو په دې جونګ کې د د ټولې شوې دي. کې را
 دښمنیو، د شوی او لکړ حماسي مضمون منفي اړخ ته عمدآ زور ور کې د په دې لنډیو ایښی دی.

 او وورانی وینې تویولو، دښمنۍ، بد رد ته زور ورکړل شوی دی او او لګولو تور غچ اخیستنې،
 هم راوړل شوی دی. نومښود دې ټولګې په پای کې یو د ته لمن وهل شوې ده. تضادونو

 
رنګ  نه لري، وطني رنګ و خامخا به ډیر باندې تخلیقوي، لنډۍ چې افغانان له هیواد نه دکومې 

نوې  پردي چاپیلایر نوې نومونې، د ورکوي. ځانته په مثبت یا منفي لوري تغییر بدلوي او
 نو په کې راځي؛ خامخا ځان په کې څرګندوي او… ،نوي فکرونه او نوي ترکیبونه تکنالوژي،

 کې تخلیقیږي، محیطونو په نورو کومې لنډۍ چې له وطني چاپیلایر بهر ویالی شو:په دې اساس 
وطن کې  همدا پښتانه چې په هر به په کې ښکاري. اثر رنګ او ځایونو هماغو لږیا ډیره سلنه د

په  یا غوټیو تڼاکو زړه د د ویونکو د لنډیو مثبت اثرات به د منفي او ځایونو هماغو د میشت دي،
 مثال: یوازې یو انځوریږي به. ډیوکې سر اوچتوي اوپه لن څیر

 
 زما اللی ترکوچوسپین دی

 به شینه دی تور له پیرنګي سره نوکر
 
کې یوآه  ځایونو په بیالبیلو زوریدلي زړه له نغري نه، کوم مجبور که د یوه پخوانۍ لنډۍ ده، دا

 داسې به وي: نو شي،کړای  ځای حالت په کې انځور هماغه وطن او د جګ شي او را یا غږ
 

 کوچو سپین دی زما اللی تر
 به شینه دی تور له ډنمارکي سره نوکر
 به شینه دی تور له جرمني سره نوکر
 به شینه دی تور امریکایي سره نوکر
 به شینه دی تور له عربي سره نوکر
 به شینه دی تور پاکستاني سره نوکر

 «…او
 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_landy_aow_de_landy_you_3.pdf


  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
132لنډۍ، د ثبتولو ستونزه

یو څو داسې لنډۍ د نمونې په ډول ټوک(  لومړی لنډیوټولګه،جهادي  ددلته به له یادې ټولګې نه )
را واخلم چې په هغو کې نوي داسې کلمات کارول شوي دي چې له یوې خوا په اصل او پخوانیو 
لنډیو کې نه وو او له بل پلوه د لنډۍ د جوړونکي مقابل لوري ته د منفي نظر په څرګندولو سره 

 د خپل زړه بړاس ایستلی دی:
 

 
 ونستو دوکه مه شئپه کم

 ام مخ( ۲۵دوی مزدوران دي، کریملین ته یې ګټینه )
 

 د مجاهد له سترګو جار شم
 روس یې له السه سیاسي چیغې وهینه

 
 په کریملین کې شیطان ناست دی

 ام مخ( ۲۲هره لحظه نړۍ فساد ته لمسوینه )
 

 جهاد د خدای له لوري فرض دی
 ام مخ( ۳۴ځوانان د خدای امر مني سر ورکوینه )

 
 خالقه کور یې په مرګ وران کړې

 ام مخ( ۴۲چې د هورا نارې وهي الس پړکوینه )
 

 دا بریژنف لکه چې تور شو
 ام مخ( ۶۹چې په کابل هم د پراګ ګومان کوینه )

 
 سبا به بیا په سړک جنګ وي
 ام مخ( ۷۸نن په سړک غازیانو ایښي دي مینونه )

 
 مجاهدین په اتفاق دي

 ام مخ( ۹۶شیطانت نه قبلوینه ) د دین په الر کې 
 

دا پاسنۍ لنډې او دې ته ورته نورې لنډۍ چې عمداً نوي توري په کې ور اچول شوي دي، چې 
 څنګه د خلکو د نقد له میچنې تیریږي آیا منل کیږي که نه منل کیږي، دا وخت ته اړتیا لري.

 
استاد حبیب هللا رفیع زموږ د هیواد له هغو څیړونکو نه دی چې د لنډیو په برخه کې یې د پام وړ 
او د قدر وړ کار کړی دی. په لنډیو کې د تورو او لغاتو د بدلون په باب استاد حبیب هللا رفیع له 

کلماتو د هارون حکیمي سره په یوه مرکه کې یو څه رڼا اچولې ده. ده په لنډیو کې د تورو او 
 ویلي دي:  داسېبدلون په باب  

 
استاد: دا د ژوند د کولو لپاره، هر شی هڅه کوي ژوند وکړي، د هر څه مبارزه روانه ده،  »...

دې  لنډۍ شفاهي شی دی، له یوې خولې بلې خولې ته ځي، له یوې سیمې بلې سیمې ته ځي، په
لېږد کې داسې بدلونونه پیدا کوي چې غواړي پکې د خپل پایښت لپاره له هغو څخه کار واخلي 
لکه دا لنډۍ چې یار مې د کوټ زه د تیرا یم دا لنډۍ که خوست ته ځي، دا لنډۍ که د کوټ او د 
تیرا وي پنځه ورځې وروسته یادېږي ځکه که له خپلې سیمې سره مینه لري، نو په همدې اساس 

ا منطقوي نومونه بدلېږي، سیمه ییز اتالن پکې بدلېږي، په یوه لنډۍ کې په یو ځاى کې یو کس د

http://www.hewad.com/landay/hakimi.htm
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اتل وي خو هغه لنډۍ چې بل ځاى ته ځي بل اتل مومي، د هغه ځاى مشهور اتل ورسره اچول 
کېږي چې دا لنډۍ ژوند ورسره وکړي. حتى لنډۍ یو بل کمال هم لري، لغتونه بدلوي، د لغتونو 

  لو سره ژوند کوي اوس دا لنډۍ د زرګونو کلونو لنډۍ ده:په بدلېد
 

 سپوږمیه سر وهه راخېژه
 یار مې د ګلو لو کوي ګوتې رېبینه

 
دا )جون زانولسونیو( یو پښتو پوه څېړونكى دى هغه وایي چې دا د هغه وخت لنډۍ ده چې آریایان 

بیا به انتظار وو ترڅو د څوارلسمې به د شپې لخوا د سوما د بوټي د لو کولو لپاره غره ته تلل او 
سپوږمۍ راوخېژي او دوى د سوما بوټي لو کړي، ځکه که دا په لمر کې لو شوي واى شیره یې 
خرابېدله، نو دوى به د سپوږمۍ د شپې انتظار ویست او ټول به راټول وو بیا به یې د دې بوټي 

ب جوړول چې دوى ته ډېر مقدس لو کاوه او له هغه به یې شیره ایستله او له هغه به یې مشرو
وو او له هغه به یې استفاده کوله. دا لنډۍ یا له څوارلسم وړاندې ویل شوې، یا په داسې ځاى کې 
ویل شوې چې غرونه لوړ دي او سپوږمۍ ژر نه راخېژي یا هر څه چې دي د مینې لخوا دا لنډۍ 

 :ورته ویل شوې ده چې
 

 سپوږمیه سر وهه راخېژه
 کوي ګوتې رېبینه یار مې د ګلو لو

 
نو په دې لنډۍ کې چې کوم لغتونه دي دا په ژبه کې عادي دي، فکر کېږي چې دا لغتونه یې هم 
د وخت په تېرېدو بدل شوي ځکه که هغه زاړه لغتونه واى نو په هغه څوک نه پوهېدل نو هغه 

 دي. یې همداسې پرې اېښي

 
 یادا چې:

 
 مازدیګرۍ دى ښېرې مه کړه

 ښېرې کوې ریښتیا به شینهته به د ناز 
 

دا د لمر پالنې د وخت لنډۍ ده، کله به چې لمر لوېده نو په دې وخت کې به لمر پالونكو عبادت 
کاوه دوى باور درلود چې په دې وخت کې هره دعا قبلېږي، نو په همدې اساس ګوري چې مینه 

 )معشوقه( ښېرې کوي او هلته مازیګر دى نو وایي چې:
 

 رې مه کړهمازدیګرۍ دې ښې
 ته به د ناز ښېرې کوې ریښتیا به شینه

 
دا د هغه وختونو لنډۍ دی خو کلیمې یې نوې دي او ټولې بدلې شوې یوازې فکر یې را لېږدولی 
دی، ما وویل، چې هغه یو کس جوړوي، لیکن د کس په نامه ځکه نه وي چې هغه ټولنې ته ځي، 

کوي، ډېر شیان ترې توږي، او خلک پکې ټولنه یې لکه شعر هسې نقد کوي، ټولنه پرې نقد 
ښکلي ښکلي لغتونه اچوي او خراب ترې باسي، نومونه پکې بدلېږي، ځایونه پکې بدلېږي په ټوله 

 پښتونخوا ګرځي او ژوند کوي او ټول پښتانه ورسره بلدېږي.
 

ځایه  حكیمي: تاسې د څو لرغونو لنډیو یادونه وکړه د تاریخ له نظره څېړونکو دا خبره تر کومه
 رسولې چې لنډۍ له کوم مهال راهیسې ویل کېږي.



  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
134لنډۍ، د ثبتولو ستونزه

استاد: د لنډیو لرغونتوب د آریایي سندرو له لرغونتوب سره سم دى، عالمه کهزاد دې خداى 
وبښي هغو د افغانستان په تاریخ کې یو عجیب ابتکاري کار کړى هغه وایي چې په نړۍ کې د 

ندې دوره ده او یوه هم تاریخي دوره ده، لیکن هېوادونو ژوند دوه برخې لري، یوه تر تاریخ وړا
د افغانستان ژوند درې دورې لري، یوه تر تاریخ وړاندې دوره ده، یوه د سرودونو او داستانونو 
دوره ده او یوه هم تاریخي دوره ده، د سرودونو او سندرو دوره داسې مهال ده چې خط ال ندې 

رامنځته شوي چې هغه لومړى ویدي سندرې رامنځته شوى، لېکن د ولس شعور د شعر په ژبه 
دي، ویدي ورکې سندرې دي د آریانا ویجه په خاوره کې کابو څلورنیم پنځه زره کاله پخوا ویل 
شوې دي، بل د ریګوېدا ده چې دا هغه مهال دى، چې کله له بلخ څخه لېږدېدنې پیل شوې او 

تونخوا کې مېشت شول، یوه برخه آریایان له هندوکش څخه را واوښتل او پښتانه په موجوده پښ
آریایان پاس ته والړل یوه بله برخه هند ته الړل په دې وخت کې د ریګویدا سرودونه ویل شوي 
چې پکې د پښتني سیمو د قبیلو، سیمو، سیندونو او ځایونو نومونه راغلي، په همدې دوره کې د 

هم تشکل کړى، او دغه ادبیات پښتو ژبې کلیمې هم لیدل کېږي او دا هغه وخت دى چې پښتو ژبې 
پښتو ژبې ته له آریایي ژبو څخه له ویدا او اوستا څخه رالېږدېدلي دي، په دې اساس د پښتو 
لومړنۍ سندرې د ماشومانو او میندو سندرې ورپسې لنډۍ دي، دا له همغو آریایي سندرو څخه 

و په سندرو کې داسې مصرې ډایرکټ یا نېغ په نېغه رالېږدېدلي دي، ځکه موږ د ماشومانو او میند
لرو چې هغه سګنالونه دي او معنا نلري، چې دا ترې ښکاري دا د هغه وخت د ژبې لغتونه دي 

 چې مستقیما راغلي او په پښتو کې پاتې دي:
 

 «اکو بکو سرسیندکو... هېڅ معنا نلري، یا هم اللؤ لؤ...
 

 ولیکل: داسېپښتو لنډیو ته د نویو تورو د راتګ په باب ښاغلي انجنیر زهیر شینواري 
 زموږ کالسیک او معاصر ادب !»
 

 ګریبان، زلفان، بیابان، ،شمانچشکوه، غماز، رقیب،  که کالسیک ادب مو له بهرنیو كلمو لكه:
نو معاصر شعر ته مو بیا د نوې ټکنالوژۍ  ،ما ه تا بان، ریګستان، شراب، ساقي، میکده... ډک دی

 «د کلمو لکه: سکرین، فیسبوک، ډسکټاپ، ډیلیټ، مسنجر... لوي سیالب هم راروان دی.
 

نیټه ( ۹کال د فبرورۍ په نهمه) ۲۰۱۵دغه راز د ښاغلي ډاکتر لطیف یاد په فیسبوک پاڼه کې د 
یو شمیر داسې لنډۍ را ښکاره شوې چې په هرې یوې کې یې نوې نومونې، نوي لغات او د نوې 

 تکنالوژۍ اصطالحات لیدل کیږي. 
 
ښاغلي انجنیر زهیر او ښاغلي ډاکتر یاد د لنډیو ځینې داسې بیلګې هم وړاندې کړې دي چې د  

دلته ځکه نه را اخلم چې په لنډیو دوی له خوا یاد کلمات په کې کارول شوي دي او زه یې بیلګې 
کې د یادو نوو کلماتو له پاره زموږ په خپله ژبه کې هم له پخوا نه توري او کلمات شته او کله 
چې په خپله ژبه کې د یو مطلب د ادا کولو له پاره خپله لغوي زیرمه ولرو، نو بیا اړینه نه ده چې 

ې وښودل شي چې دا دی موږ په داسې کلماتو د نورو کلمات د دې له پاره را واخستل شي چې داس
مثال د ِسیف کلمه چې موږ په خپله ژبه کې د   هم پوهیږو او نا وړه عواقبو ته یې پام نه وي.

خوندي کولو منل شوې کلمه لرو او د دیلیت له پاره د توږلو منل شوې کلمه لرو چې ما د لنډیو د 
 برخه کې د استاد معصوم هوتک له قوله بحث ثبت کړی دی:  درویشتمهمقالو په  

 
خو ځینې کلمات چې موږ په خپله ژبه کې معادل نه ور ته لرو کوالی شو هغه د ژبنیو قوانینو له 

 او... چارج، آنتن، سګرتاکټ، امریکا، سکر، مخې را پور کړو. مثال: ر
   

 دغه یې د لنډیو بیلګې دي:

https://www.facebook.com/zaheer.shinwari?fref=nf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_landy23.pdf
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 وران یې مه وای کابل یې وران کړ

 الس دې یې مات شي چا چې ویشتي راکټونه
 

 جانانه سمه امریکا یې
 هم مالمت یې،هم زارئ درته کومه

 
 شـــــــو سکر غږ خاونده بیا د

 کـــویـــــنـــهسره سم بیا کابـــل جان ژړا  ور
 

 سګرته اوس به دې لمبه کړم
 جانان زما دی خولګۍ تا ته درکوینه

 
 مداریانو استا کاره د

 توره مدیره کږه خوله دې پیژنمه
 

 یارمې سیمه غرنۍ ده د
 چې موبایل یې اوس آنتن نه ورکوینه

 
 په موبایل کې بې چارج نه وي

 اتومات وایي یاردې نه کړي ځوابونه
 

نوي لغات له نوې تکنالوژۍ او نوي ژوند سره د لنډیو لمن ته راځي، دا چې څه وخت او څنګه 
به ومنل شي، دا په خلکو او ټولنې پورې اړه لري، چې کوم شی مني او تلپاتې کوي یې او کوم 

 شی غورځوي او هیروي یې. 
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 الیق او د لنډیو بحث
 
 

 شعرونو په لړ کې د لنډیود پښتو د فولکلوري »
 برخه واقعا  د ټول بشریت د فولکلوري شعرونو

 «د عظیمې شتمنۍ یوه مهمه برخه ده.
 )سلیمان الیق(

  
 په تور پیکي دې غوړي کم کړه

 اونهــګـــړی ولــو دې زیــانــلکــه هــپ
 

 هــــانــانــې جــه یــن دوــریــیــده
 ومهـادتــان عــره دې ځــۍ ســدایــجله 

 
 ړې همدا یې کال دیـه یاري کـک

 بیا مې د برېتو خط راځي بدرنګ به شمه
 
 

د فرهنګي یارانو په پنډارونو کې هلته او دلته په شفایي ډول هم دا خبره خوله په خوله کیدله چې 
ښاغلي الیق په پښو لنډیو په باب کار کړی دی او ځینو به ال دا ویل چې اوس هم د پښتو لنډیو په 

 باب د الیق کار روان دی چې ژر به میدان ته راووزي.
 

د لنډیو د مقالو په همدې سلسله )لنډۍ او د لنډیو د ثبتولو ستونزه( کې مې د لنډیو په باب د الیق 
له لیکل شوو مقالو نه کله، کله استفاده کړې ده چې په خپلو ځینو مقالو کې مې یې مآخذونه هم په 

ښتو ژبې د فولکلور او په ځانګړي ډول د لنډیو په باب د الیق نښه کړي دي، خو زه چې د پ
نظریاتو او لیکلو مقالو ته ګورم، باید ډیر څه ور باندې ولیکل شي، ځکه نو زه د لنډیو د مقالو په 

 دې برخه کې د لنډیو په باب د الیق کارونو ته یو ځغلند نظر کوم:
 
الیق د ژوند په باب د یو لنډ مستند جوړ  کال د جنورۍ په میاشت کې ځینو ویبپاڼو د ۲۰۱۶د 

نومیږي چې د مصور بنسټ په مرسته « د ترانو شاعر»شوي فلم خبر او ویدیو خپره کړه. دا فلم 

او ورپسې  روهيکې ولید، بیا مې په   تاند  محبوب هللا خان چمتو کړی دی. ما دا فلم لومړی په

شو. زه دلته د الیق په بیوګرافۍ او په فلم کې په نورو راغلو  کې تر سترګو یوتیوب مې په

http://www.taand.com/archives/62046
http://rohi.af/fullstory.php?id=43195
https://www.youtube.com/watch?v=AUmxlB08Hxs
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مستندو مسایلو باندې نه غږیږم، یوازې په هغو خبرو باندې تم کیږم چې په فولکلور او لنډیو 
 پورې اړه لري.

    
د دې ویدیو په یوه برخه کې استاد حبیب هللا رفیع د سلیمان الیق د علمي شخصیت په باب غږیږي 

یق د هغو کارونو په باب مالومات ورکوي چې الیق د پښتو فولکلور او پښتو لنډیو په باب او د ال
 متن دی:  خبروکړي دي. دا د استاد حبیب هللا رفیع د 

 
چې د پښتو په ولسي سندرو  ما ډیر پخوا، د څلویښت په لسیزه کېد ده)الیق( یوه مقاله لوستې وه،»

یې لیکلې وه. هغه ولسي سندرې، چاربیتې چې په کلیو کې، په کلیواله ژبه ویلې کیږي او د 
بیسواده شاعرانو له خوا ویل شوې وې، هغه یې را غونډې کړې وې، زما له پاره ډیره جالبه وه. 

ا شوم او عالقه مې ور سره زه له هماغه وخته ، د فولکلور په برخه کې، د ده له کارونو سره آشن
 پیدا شوه.

 
وروسته له هغه، ده)الیق( بیا د پښتو لنډیو په باب ژوره مطالعه وکړه، د هغو په سوابقو، د لنډیو 
په جوړښت، د لنډیو په سکښت، خوږوالي او بالخرهد لنډیو په متنوع والي، په راز راز والي او 

 پرتله ده. د ځینو نورو ژبو له ورته ادبیاتو سره د لنډیو
 

نو په دې ترتیب، ده د لنډیو له پاره ډیر کار کړی او د خپل کار له پاره یې په زرګونو لنډۍ له 
 «کتابونو او د خلکو له خولو را غونډې کړي او یو لوی کلیکسیون یې د لنډیو جوړ کړی دی.

 
و فولکولور  او د رفیع صاحب له دې خبرو نه دا ثابتیږي چې الیق ال په تانده ځواني کې له پښت

لنډیو له ټولولو او خوندي کولو سر مینه درلوده او دې کار ته یې بډې وهلې وې. کله چې د رفیع 
صاحب د مالوماتو له مخې زه د پښتو فولکلور او پښتو لنډیو په باب د الیق د کار له پیل نه خبر 

نډیو په باب به، په شوم خپل هغه مالومات را ته غلط ثابت شو چې ما فکر کاوه چې د پښتو ل
نومې ټولګه کې د الیق په قلم لیکلې مقدمه، د ده لومړنی کار او « کال ۱۳۶۳پښټو لنډۍ، »

لومړنۍ لیکنه وي. سره له دې چې ما خپل دا نا سم مالومات چیرې خپور کړی نه دی او یوازې 
 غواړم. له ما سره موجود و، خو بیا هم زه له خپل دې ناسمې انګیرنې نه همدا اوس بښنه

  
سلیمان الیق د لنډیو په باب ډیرې علمي او هر اړخیزې څیړنې کړې دي. د لنډیو په باب به الیق 
ال په تانده ځوانۍ کې هم څه لیکلي او خپاره کړي وي، خو لومړني علمي او هر اړخیزه لیکنه 

کې خیره  ۱۳۶۳یې ما د لنډیو په هغې ټولګکې کې ولیدله چې د افغانستان د علومو اکادیمۍ په 
کړه. الیق هلته د لنډیو په شکل او محتوا باندې ډیره ژوره او هر اړخیزه لیکنه کړې ده. ټوله 

 شپیته مخه ده چې د یوې رسالې بڼه لري. 
 

په دې لیکنه کې د لنډیو په باب له مقدماتی خبرو نه وروسته اصلي بحث پیل کیږي او الیق په 
 اندې خبرې کړې دي:لنډیو پورې اړوند، پر دغو موضوعاتو ب

  
 ــ په لنډیو کې د منظرې جوړولو او شکل مننې خصوصیت،

 ــ د لنډیو وحدت الوجود،
 ــ باد او انسان،

 ــ سپوږمۍ او لنډۍ،
 ــ لنډۍ د وطن د انسان د غمونو هینداره،

 ــ په لنډیو کې د ویاړونو د عنعنې هستونی،
 ــ د لنډیو د تغزلي ماڼۍ اساسي مضمون،

https://www.youtube.com/watch?v=AUmxlB08Hxs
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 لنډیو کې د تغییر او بدلون پروسه،ــ په 
 ــ لنډۍ د ښځې د تاریخي، اجتماعي موقعیت صادق ویندوی،

 ــ په ښځمنو لنډیو کې د اعتراض تاریخي سر چینه،
 ــ د لنډیو طبقاتي خصلت،

 ــ د فیوډالي دوران په لنډیو کې د ښځې د موقف انعکاس.
 

نډیو په باب د الیق هغه مقالې یادوالی شو د لنډیو په باب د الیق له دې سریزې نه وروسته، د ل
( کې په دري او پښتو ژبه باندې Spinta.deدات ډي اي ) سپنتاچې د ده په خپل ویبسایت، 

 ایښودل شوي دي.
 

( هم شته spinta.deویبپاڼه )کله مې چې د لنډیو په باب دا څیړنه پیل کړه، پته را ته ولګیده یوه 
چې د الیق په باب مالومات او د الیق آثار خپروي؛ هلته مې چې سر ور ښکاره کړ، د الیق او د 
الیق په باب له مالوماتو سره د الیق آثار او د الیق په باب د لیکل شوو مقالو تر څنګه، د لنډیو په 

لیکل شوي مفصل او هر اړخیزه مالومات  باب په پښتو او دري ژبو باندې د سلیمان الیق په قلم
 هم ایښودل شوی وو.

 
په پښتو برخه کې یې د لنډیو په باب هغه مقالې را اخستل شوي دي چې د افغانستان د علومو 

په بیالبیلو ګڼو کې چاپ شوې  ۱۳۸۷، ۱۳۸۶، ۱۳۸۵اکدیمۍ په نشراتي ارګان کابل مجلې د 
 دي. د یادو مقالو سر لیکونه دا دي:

 
 پښتانه په لنډیو کې، لومړۍ برخه،ــ 

 ــ  پښتانه په لنډیو کې، دویمه برخه،
 ــ د لنډیو مآخذونو ته یوه کتنه، لومړۍ،

 ــ د لنډیو مآخذونو ته یوه کتنه، دویمه برخه،
 ــ د لنډیو مآخذونو ته یوه کتنه، دریمه برخه

 ــ د لنډیو مآخذونو ته یوه کتنه، څلورمه برخه.
 

ه ترڅ کې یې د لنډیو په باب ډیر په زړه پورې بحثونه کړي دي چې ما د لنډیو د همدغو بحثونو پ
په باب د مقالو د سلسلې په دویمه  برخه کې استفده ورنه کړې ده. په یاده مقاله کې د الیق د بحث 

 اړوند داسې راغلي دي:
 
هجري شمسي کال  ۱۳۸۶ښاغلی الیق دافغانستان دعلومواکادیمۍ په نشراتي ارګان کابل مجلې د»

دا  سرلیک الندې په زړه پورې بحث کړی دی او تر« لنډیومسخ کوونکي د»ګڼه کې، ۲ -۱په 
ته به  اصیل فولکلور نو که لنډۍ څوک په ځان پورې منسوبې کړي، یې په نښه کړي دي چې،

ړی ک چا دا کار کې چا او تاریخ په اوږدو یې هم ښوولي دي چې د دا تاوان رسولی وي او یې ډیر
 په ترڅ کې داسې وایي: بحث خپل  دی د دی.

 
له  مسخ کولو او کولو غال فورم د او فکر د هغو د او ثبتولو د ولسي لنډیو هغه کسان چې د… »

 کوونکو په مسخ فولکلورونو او اسطورو د دیوانونه خپروي، مجموعې او ځانګړیو خپلو الرې د
 مقبولیت پیدا کړی دی او کې چې لنډیو کلونو په وروستیو کې شمیرل کیږي. ادبي جعلکارانو او
منځ ته شوې ده چې  له دې سره غبرګ دا ستونزه هم را پاملرنه یې ځانته را اړولې ده، نړیوالو د

فرهنګ ودې پښتني  ال د ځینې خو ته هڅیدلي دي. چاپولو او هستونو ځاني لنډیو ځینې ښاغلي د
سره  لنډیو شویو راټولو خدمت په نیت داسې هم کوي چې خپلې لیکلې لنډۍ له ولس څخه د ته د

 «…خپروي یې بې تفکیکه چاپ ته رسوي او توګه او په مخلوط 

http://spinta.de/PDF/maqalat/PPLoo1.pdf
http://www.taand.com/archives/18448
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 کسانو هغو او« تاریخ مسخ کول دي د کول او په رډه رڼا ورځ غال»الیق له نظره  د کار  دغه
 هغه کسان دا دي: ښودلي دي. په یو یو خپله لیکنه کې، الیق په کړی دی، چې دا کار

 
 لنډیو لیکلو محمد ادریس صاحبزاده د د پوهنتون پښتواکادیمۍ، پیښور م کال کې د۱۹۷۷ــ په ۱

 نامه الندې خپره کړه. تر« شعور رود د ټپې او»مجموعه د 
 
په خپل شخصي  او لوستلې مې هم و دا جونګ ما)آصف بهاند( په کابل کې لیدلې و، لنډیو د

په یاد مې نه دي چې څومره لنډۍ په کې خوندي شوې وې او اوس  خو کتابتون کې مې درلود،
 شوی. سترګو په تاریکه کې کله نه دی تر« قحط الکتاب»مې په اروپا کې د 

 
چې  نومیږي،« عوامي ټپې»بله دې ته ورته مجموعه  لنډیو د لیکنې په استناد، الیق د ــ د۲

 خپره کړې ده. صابر اکبرښاغلي سید 
 
م ۱۹۹۷ټولګه ده په  سیدا ګل غریبیار د کې معرفي شوې ده، بله ټولګه چې په دې لړ لنډیو ــ د۳

دي او ختیځ کلتوري   لنډۍ په کې چاپ شوي ۳۷۱۵ټولې  کال کې په امریکا کې ټوله شوې،
 کې خپره کړې ده. ټولنې په پیښور

 
 اصالت او د لنډیو بلکې د ادب ته خدمت نه، هڅه الیق پښتودغه  قلموالو یادو پورتنیو دوو دغو د

 علمي اعتبارته زیان بللی دی.
 
 یو متلونو او لنډیو پښتو د(  Jens Enevoldsen )ــ ډانمارکي محقق ینس اِنه فولدسین۴

 لیک الندې خپورکړ. سر تر« خیژه سپوږمیه کړنګ وهه را»د  له انګلیسي ژباړې سره، جونګ،
 یو نومونو په پای کې د انځورونه او شپږ سل متلونه، سل لنډۍ، کې یوه مقدمه، په دغې ټولګې

 فهرست راوړل شوی دی.
 

نومې ژر فوتوکاپي کړه او اوس  لومړي ځل له پاره ولیدله، دغه ټولګه مې چې په ډنمارک کې د
م کال او دویم ځل ۱۹۶۹لومړی ځل په  دغه ټولګه دوه ځلې چاپ شوې ده. مې په واک کې ده.

 م کال. ۲۰۰۰په 
 

ولس له آزمینې وروسته  )لنډۍ دې د هغه څه چې الیق خپله مقاله )کابل مجله( کې طرح کړي دي
څه په خپل حالت  هر او دریږو خپل ځای و که پر هغه په باب څیړونکي څه وایي، د ثبت شي (

 ګه کیږي؟ثبت مسآله څن د لنډیو نویو بیا د چې لنډۍ مسخ نه شي، پریږدو
 
وزي چې ډله ایزې السوهنې  ولسي نقد له میچنې را الیق نظر داسې دی چې لنډۍ لومړی باید د د

 ته ویالی شو. بیا نو ولسي سندرې ور له خوا ثبت شي؛ خلکو عامو د سمونې په کې وشي، او
نظر زه خپله په دې  خو زه نه پوهیږم، څیړونکي څه وایي، الیق له دې طرحې سره نور دا چې د

 کور، بدلونونه راغلي دي. کې ژور اړیکو ټولنیزو پخوانیو هغو یم چې اوس ژوند بدل شوی،
که  بلې بدلیږي پسې. بدل شوي دي او ورځ تر… ارتباطات او ژوند وسایل، د طرز تفکر، کلی،

څنګه به وي؟ زه هم  ثبت څرنګوالی یا لیکل هم بدل شي، د نورو فولکلوري ژانرونو لنډیو او د
که یې  خلکو مال دی. ټولو بلکې د یوه ټاکلي شخص مال نه، نظرټینګ پلوي یم چې لنډۍ د د دې

لنډیو کومه ټولګه  حق نه لري چې خپل نوم په لنډۍ پسې ولیکي یا د څوک خپله هم جوړه کړي،
سرنوشت  لنډیو هغو د نو که یې ثبتول همداسې پریښودل شي، خو خپره کړي؛ په خپل نامه چاپ او

 « شي چې نه دي ثبت شوې؟به څنګه 
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( کې په دري ژبه باندې هم د لنډیو په باب مفصل Spinta.deدات ډي اي ) سپنتادغه راز په 
 بحث راغلی دی او دغه موضوعات په کې څیړل شوي دي:

 
 ــ شناخت فشرده لنډۍ،

 در لنډۍ ها،ــ منظره سازي و تصویر کشي 
 ــ وحت الوجود در لنډۍ ها،

 ــ مضمون اساسي کاخ تغزل در لنډۍ ها،
 ــ پرورش عنعه ملي در لنډۍ های زنانه،

 ــ شوریدن زن بر مرد فاقد مردانګي و شایستګي در لنډۍ ها،
 ــ مسأله تحول جایګاه اجتماعي زن پشتون و لنډۍ ها،

 ــ مرګ، زنده ګي و تحول پذیري لنډۍ ها.
 
دې نه وروسته د لنډیو په باب د الیق هغه مقالې د یادولو وړ دي چې په دې ورستیو وختونو  له

 کې یې په کابل مجله کې خپرې کړې دي.
 

کال د آپریل او می میاشتې څو ورځې په کابل کې تیرې کړې، د لنډیو په  ۲۰۱۵کله مې چې د 
کال  ۱۳۹۲ه ترڅ کې د کابل مجلې د باب زما د لیکنو او څیړنو له پاره مې د موادو د پوښتنې پ

ګڼې په پي ډي اف بڼه، په هغه وخت کې د افغانستان د علومو  ۲-۱کا  ۱۳۹۳ټولې ګڼې او د 
اکادیمۍ غړي او د نشراتو ریس ښاغلي څیړنوال ظاهر شکیب په مرسته تر السه کړې چې دلته 

 د زړه له کومې د هغه له دې علمي مرستې نه مننه کوم. 
 

یادو ګڼو کې د لنډیو په باب د ښاغلي الیق ځینې مقالې چاپ شوي دي او بحثونه یې تر په دغو 
پخوا نوي او د پاملرنې وړ دي، ښایي دا سلسله به اوږده وي او په نورو ګڼو کې به یې په لنډیو 
کې ځینې نور ټولنیز مسایل هم څیړلي وي چې ما نه دي لیدلي، خو هغه سر لیکونه چې په یادو 

 ونونو کې زما له نظره تیر شوي دي ، هغه دا دي:کلیکسی
 
، کابل مجله، په لنډیو كې دېب ) دېو( ، دریمه برخه،په لنډیو كې د اسطوره یي هویتونو غبرګونــ 

 ګڼې، ۲-۱کال  ۱۳۹۲
، کابل مجله، پېري اسطوره د ، څلورمه برخه،په لنډیو كې د اسطوره یي هویتونو غبرګونــ 

 ګڼې، ۴-۳کال  ۱۳۹۲
، کابل مجله، ښاپېرۍ اسطوره د ، پنځمه برخه،په لنډیو كې د اسطوره یي هویتونو غبرګون  ــ

 ګڼې، ۶-۵کال  ۱۳۹۲
 ګڼې، ۸-۷کال  ۱۳۹۲، لومړۍ برخه، کابل مجله، ښځه او لنډۍــ  
 ګڼې، ۱۰-۹کال  ۱۳۹۲، دویمه برخه، په لنډیو كې د ملي دود پالنه، کابل مجله،ښځه او لنډۍــ 
 ګڼې. ۱۲ -۱۱کال  ۱۳۹۲کابل مجله،  آیا لنډۍ حماسه ده؟ ، دریمه برخه،ډۍښځه او لنــ 
 

د لنډیو په باب د الیق د څیړنو له یادو برخو نه عالوه چې په چاپي او بریښناي برخو کې وړاندې 
کال د سفر په ترڅ کې، ما خپله مخامخ هم له الیق سره درې  ۲۰۱۵شوې دي، کابل ته زما د 

ولیدل او د لنډیو، شعر او ځینو نورو فرهنګي، سیاسي مسایلو په باب سره ځلې په اکادیمۍ کې 
 وغږیدو چې زه به یې دلته لنډیز وړاندې کړم:

 
کال د اپریل په دیارلسمه نیټه د افغانستان د علومو اکادیمۍ ته د الیق لیدلو ته ورغلم. له  ۲۰۱۶د 

 رې ساعته سره ناست او وغږیدو. یو عادي روغبړ نه وروسته مو، ډیرې عادي خبرې پیل کړې. د

http://spinta.de/PDF/maqalat/PPLoo1.pdf
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لومړنی بحث مو په لنډیو باندې پیل کړ. څنګه چې ما د لنډیو د مقالو په ترڅ کې اشاره ور ته 
کړې ده، په لنډیو باندې الیق ال له پخوا نه ډیر ارزښتمن کار پیل کړی و چې ګڼې مقالې یې په 

د بحث په پیل کې، د لنډیو په باب  بیالبیلو خپرونو کې خپرې شوې دي، ځکه مې د لنډیو په باب
 د خپلو کړو کارونو په باب مفصلې خبرې ور ته وکړې.

 
وروسته له هغه نه مې له ده پوښتنه وکړه چې تاسو د لنډیو په باب په دې وروستیو کې څه کړي 

 دي؟
 

 الیق پرته له دې چې د لنډیو په باب د خپلو تیرو کارونو یادونه وکړي، په اکادیمۍ کې یې د
فولکلور او په خاصه توګه د لنډیو په باب خبرې وکړې، خو د فولکلور د خوندي کولو، او په 

 ځانګړې توګه د لنډیو د خوندي توب په برخه کې ډیر نا راضه ښکاریده او ویل یې چې: 
 

د لته په اکاډیمۍ کې څوک کار نه کوي، ما )الیق( د اکادیمۍ په رییس و منله چې د فلکلور، په 
ډول د لنډیو د را ټولولو له پاره ځانګړې بودجه برابره کړي دا کار هم وشو، خو عملي  ځانګړي

 کار ته په بیالبیلو پلمو چا زړه نه کړ.
 
ده د خپلو خبرو په ترڅ کې په ټینګار سره و ویل چې لنډۍ د شخص مال نه ده. که لنډۍ د  

، په امریکا کې چا کومه شخص په نامه ثبت شي، لنډۍ مسخه کیږي او دا کار پخوا هم شوی
 ټولګه چاپ کړې او الیق دې ستونزې پورې اړوند کوم لیک هم ورلیږلی دی. 

 
 د لنډیو د را ټولولو له پاره د الیق طرحه داسې وه:

  
کلیو ته دې الړ شي، چاپ کړې فورمې دې ور سره وي له عامو خلکو )ډم، بزګر، شپون، ترګاڼ، 

لنډۍ واوري او داسې دې ثبت کړي چې د لنډۍ د ویونکي او کلکار، خان، ملک او...( نه دې  
 لنډۍ د ثبتونکي شهرت دې په ځانګړې فورمه کې درج کړای شي.

 
 کله مې چې د ده د یادې نظر وړ فورمې پوښتنه ور نه وکړه، دا بیلګه یې په الس راکړه:

 



  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
142لنډۍ، د ثبتولو ستونزه

  
 

هم را ته و ویل چې دا وروسته له هغه یې چې د دې فورمې په باب څرګندونې وکړې، بیا یې دا 
د کار نه دي، دوی کار نه کوي، او دا کار باید وشي، ځکه چې موږ په فولکلور کې خپل  خلک

اصیل تاریخ پیدا کوالی شو، د فولکلور د مطالعې او پیژندنې له الرې موږ خپله ټولنه په هر 
 اړخیز ډول پیژندالی شو.

 
پرانست. د میز پر سر یې د چاپ له پاره یوه بیا یې د خپلو نا چاپ شعرونو په باب د بحث ور 

نومیده. د مریانو سرود د الیق د نا چاپو « د مریانو سرود»برابره کړې ټولګه پرته وه. دا ټولګه 
کال د اپریل  ۲۰۱۵قصیدو او یو شمیر نا چاپو آزادو شعرونو ټولګه ده. او په همدې ورځ )د 

انداز او شور سره ما ته څو قصیدې په داسې غږ دیارلسمه( یې په خپل غږ کې په عالي شاعرانه 
 واورولې چې دی پوهیده چې زه یې د زړه په غوږونو اورم. 

 
د دې ټولګې)دمریانو سرود( د یوه آزاد شعر سرلیک یې د ټولګې له پاره د نامه په ډول غوره 

او خپل  کړی دی او په خپل غږ کې یې ما ته داسې واوراوه چې ته به ویل الیق خپله مریی دی
 غږ اوچتوي.
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عقاب »دا یې هم را ته و ویل چې د مریانو سرود له چاپ نه وروسته د دري شعرونو یوه ټولګه چې
نومیږي د چاپ له پاره چمتو کوي. البته چې سپانسور نه لري او دی خپله یې په خپل « ګم شده

 مصرف چاپوي.
 

 ویل:په پای کې یې په یوه ځوانه انرژۍ او جدیت سره را ته و 
  

اوس په خانه ټکانۍ باندې لګیا یم. زما د عمر څومره برخه چې پاتې ده، غواړم هغه د خپلو پاتې 
کارونو په تر سره کولو ولګوم، خپل تر سره شوي کارونه سره منظم او چاپ کړم، په ککره کې 

 پاتې پالنونه باید ژر تر ژره تر سره کړم.
 

چې دی د افغاني ټولنې د سره اور په بټۍ کې له شپیتو  له الیق سره په دې لیدنه کې زه پوه شوم
پوخ شوی او په دې ښه پوه شوم چې په هغه اور کې  کالونو نه زیات وخت تیر کړی او سم دم

 چې دی پوخ شوی دی، ما ته یې ایله اوس یو نیم ُدرلمه تاو را رسیدلی دی.
 

کاډیمۍ )شا ببو جان ودانۍ( په انګړ مازدیګر مهال کله چې له دفتره د کور پر لوري روانیده، د ا
کې مو څو یادګاري عکسونه هم واخستل، بیا د ده د اکاډیمۍ موټر په سورلۍ د مکرویانو پر لور 
رهي شوو. د کابل ښار د واټونو په اړخونو کې چې له مازې جګ ځای )دیوال، پایه، ونه، او...( 

نو لګول شوي وو. الیق زما د مخ کتاب په و، د لویو او وړو ټوپکیانو عکسونه په بیالبیلو سایزو
لیدلو پوه شو چې زه د عکسونو په لیدلو څومره خوا بدی یم او څومره رنځیږم، نو را غبرګه یې 

 کړه:
  

 بهاند صاحب مشران خو یې ال څه کوې، آن د محلي اشرارو عکسونه یې هم را ځړولي دي.
، په دې موده کې ښایي ده د لنډیو په باب خپلې له الیق سره زما د لیدنې تقریباً یو نیم کال واوښت

نورې تازه څیړنې خپرې کړې وي چې ما نه دي لیدلې او یا ښایي پخوا یې هم څه خپاره کړي 
 وي چې زما له نظره نه دي تیر شوي چې ما دلته په دې څیړنه کې یاد کړي وای. 

  
ما نه پاتې وي، زه دا خپل قصور  که د لنډیو په باب د الیق کوم بحث یا کومه چاپ شوې مقاله له

ګڼم، او وایم چې که په راتلونکې کې د لنډیو په باب د ده نوې څیړنې ما تر السه کړې، خامخا به 
 یې یادونه وکړم او یو څه به پرې ولیکم.

 
 د لنډیو په باب د الیق له مارونو او نظریاتو نه وروسته بیا څو نوې او زړې لنډۍ: 

 
 

 یې کال دیکه یاري کړې همدا 
 !بیا مې د برېتو خط راځي بدرنګ به شمه

 
  !دهیریدونه یې جانانه

 دجدایۍ سره دې ځان عادتومه
 

 په تور پیکي دې غوړي کم کړه
 په هلکانو دې زیړی ولګاونه

 
 ستا یارانه دناړۍ خوړ دی

 ناړۍ خوړ تر غنم لوه پورې وینه د
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 پاس په سینه مى غلى څمله

 درالندى شمهبه ونه کړم که ورسته  غږ
 

 طالبان خړې خړې ګوري
 ګلبدین کډه باروي کابل ته ځینه

 
 یار مې په لوړه جلغوزی دی

 په دې یریږم څوک به اور ورواچوینه
 

 جانانه زېری مې درباندې
 د رخصتۍ په پلمه کلي ته درځمه

 
 د خیال قلم مې په ژړا شو

 ذ کې سپین شعرونهغډک مې شول کاد تورو 
 
 

 مې غریبي وه ته پېغور ما
 په تا څه زور و چې رقیب دې خپلونه

 
 

 زما نه مشر له یې ورکړې
 نهوما چې غوښتې مور به دې عمر یاد

 
 ناړۍ خوړ دی ستا یارانه د

 ناړۍ خوړ تر غنم لوه پورې وینه د
 

 هپه سر دې شل ګزه پګړۍ و
 زه دې له پکه سره څه خبره ومه

 
 خانان خو بیا سره خانان سوه

 الندي سوه رامبیل چامبیل ګلونهتر خاورو 
 

 جانان د شونډو وعده راکړه
 اوس مې له خولې ورته اوبه روانې دینه

 
  د دروازې ملنګ ته وایه

 ور پورې کوونه تکیه دې خدای شه، موږ
 

 څوک د وطن په ننګ شهید شو
 چا د شهید په وینو جوړ کړل بلډینګونه
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 څوک له مال نه تپوس وکړئ
 اتیږي غرقه شومهکه په خولګۍ روژه م
 

 د اوبو غوړپ کوالی نه شم
 د زړه پر سر مې د یار نوم دی وران به شینه

 
 غرونو غاړې پسې ګورئ د

 رامداد د تیښتې سړی نه دی مړ به وینه
 

 پګړۍ تیر شو وار د رامداد د
 نورمومندان دې پګړۍ نه په سروینه

 
 مسکال دې شته، درک دې نه شته

 مسکالونهپه کار مې نه دي بې دیدنه 
 

 باتدې تیر شو عمر عبث را
 لکه مڼه په اروپا کې خوسا شومه

 
 د لیونۍ حاجت پوره شو

 په الره ځي په کاڼو ولي زیارتونه
 

 د نجونو مشره یې واده کړه
 اوس به په سرو منګولو څوک دریا وهینه

 
 کیږدهپه ږیره نښه راته 

 پرون مې بل صوفي ته پورته کړل السونه
 

 مات شي قصابه تبر به دې
 زما هډوکي بیلتانه وچ کړي دینه

 
 د کلي دوه پنځوس کوڅې دي

 جانانه ستا دیدن ته چیرې ودریږمه
 

 د ربابو به دې څونډی شم
 له مالیانو نه مې پټ ساته مینه
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 د استاد معصوم هوتک یو یاد داشت
 او څو را لیږلې لنډۍ

 
 له ما نه لرې لرې ګرځه

 لېونو ګومان راځینهزما په ځان د 
 

 بېګا ماښام مې خولګۍ درکړه
 سهار وختي راغلې چې بیا له تندې مرمه

 
په پیل کې باید د دې اړینې خبرې یادونه وکړم چې استاد معصوم هوتک اوس په څیړنیزو کارونو 
 کې د یوه منل شوي استاد حیثیت لري او زه د یوې با اعتباره علمي مرجع په سترګه ور ته ګورم.

 
زما او د ده پیژندګلوي د شپیتمې لسیزې لومړیو کلونو ته ور ګرزي. کله چې په سویدن  کې د ده 
لمانځغونده، د مالمو میشتو فرهنګیانو په همت جوړیدله، نو ما د ده د علمي شخصیت د درناوي 

 ما داسې لیکلي و: بابله پاره یوه مقاله ولیکله، د هغې مقالې په یوه برخه کې د ده په 
 

ما د لومړي ځل له پاره معصوم هوتک په یوه معصوم او مقدس ځای کې ولید، په پوهنتون »... 
 کې، په ټولګي کې، نه د ښوونکي په توګه، بلکې د زدکوونکي په ډول.

 
کال ۱۳۶۰ادبیاتوپوهنځي کې دخبره زما د ژوند هغه وخت ته ور ګرځي چې په کابل پوهنتون، 

په ساړه ژمي کې زه د اسیستانت په توګه ومنل شوم. له هغه وخته څه موده وروسته د ځوانو 
استادانو په ډیر او پرله پسې ټینګار سره، عالمه رشاد دا ومنله چې بیا د تدریس له پاره ادبیاتو 

ن استادان به له استاد نه د پوهنځي ته راشي. په هغې موده کې چې ده تدریس کاوه، ډیری ځوا
علمي ال زدکړو په خاطر په ډلیزه توګه تولګي ته ور سره تلل او دا ویاړ ما ته هم را په برخه 

 شوی و.
 
وخت د بریښنا په چټکۍ تیریده. یوه ورځ مهربان عالمه، وروسته له درس نه د چای غوښتنه را  

نه وکړه، د چای څکلو د پنډار په ترڅ کې یې را یاده کړه چې په دغو ځانګړنو یو څوک د زدکړو 
 …د دوام له پاره راځي او

 
مطالعه، د لویې او پراخې او ښه مې په یاد دي چې یوه ورځ په ټولګي څنګه یو با تجربه، با 

حوصلې خاوند استاد، د یوعاجز شاګرد په رول کې د عادي شاګردانو په لیکه کې ناست و، هر 
 څه ته یې غوږ نیولی و، خوهیڅ یې هم نه ویل.

 
ما معصوم هوتک سره هغه وخت ولیدل او وپیژندل چې زما د الزدکړو د منډو کلونه وو، نوی 

ه ټولګي کې، بل قدم په کتابتون کې؛ یوه منډه تر رشاد پورې، بله اسیستانت شوی وم، یوه پښه پ

http://larawbar.net/33602.html
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تر روهي پورې او بله پښه مې تر رادیو افغانستان پورې، بیا د مجلو او ورځپاڼو تر چلونکو 
پورې. زما او هوتک لیده کاته او خبرې ډیرځلې په همدې زماني واټن کې په تولګي کې تر سره 

 «شوي دي...
 

، طوفانونو، اورونو، سیالونو او پیښو له راتلو او پیښیدو سره، سره اوس هم د زمان د بادونو
دانشمند معصوم هوتک لکه غر والړ دی، خپله علمي الر یې نه ده پرې ایښې، ور باندې روان 
دی او ښې الس ته راوړنې هم لري او څومره یې چې الس او توان رسیږي، همغومره په فرهنګي 

 قلموالو سره مرستې هم کوي. علمي څیړنو کې له نورو
 

د همدې مرستو په سلسله کې مې یوه ورځ د لنډیو په باب د خپل کار په هکله یادونه ور ته وکړه، 
 ده اړینې مشورې راکړې چې ما یې په امانتدارۍ سره یادونه هم کړې ده.

 
نکو نه مې غوښتي ما ال پخوا د لنډیو د مقالو په لړ کې خپل ایمل آدرس ایښی و او له ټولو لوستو 

وو چې نوې لنډۍ، د لنډیو د نویو ټولګو په باب مالومات را سره شریک کړي، ځینو دوستانو دا 
کار وکړ چې ما یې په ټاکلو وختونو او ځایونو کې په امانتدارۍ سره مالومات او را لیږلې لنډۍ 

 خوندي کړي دي او دا دی اوس د استاد هوتک مالومات.
 

کال د نومبر په  ۲۰۱۶سلسله کې دانشمند همکار استاد معصوم هوتک د د همدې مرستو په 
 څلورمه نیټه د ایمیل پر مټ دا لنډۍ او یاد داشت را ته را ولیږه:

 
 ښاغلې بهاند صاحب»

 .ورسېږي سالمونه دي در
نقل مي کړې او  نن مي د کابل مجلې پخوانۍ گڼې کتلې، د ارواښاد رشتین پر لنډیو پېښ سوم. را

نقل کړی  کټ مټ را لیکدود مې ته ئې درلېږم. په څېړنه کي مو ښایي په درد وخوري.تاسي 
 :دي
 

 زړه می هوا کړی راته وائی
 چه شین طوطی شه لټوه د غرو سرونه

 
 زړه می په هغه صنم مین دی

 چه بوراگان ئی په باغو کښ لټوینه
 

 می پری غوړیږی ۍد زړه غوټ
 راشینهخوشبو نسیم چه می د یار له لور 

 
 "رشتین"

 
 مخ ۳۸گڼه ،  ۱۲۵کابل مجله، 

 گڼه( ۵، )۱۹۴۱، جوالی ۱۳۲۰یوولسم کال، اسد 
 گڼه ده او د یوولسم کال پنځمه گڼه ۱۲۵پرله پسې 

 دوهمي لنډۍ اول بند سکته لري. یوه هجا ئې زیاته ده د
 په مخه مو ښه

 «هوتک
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 ما په خپل یاد داشت کې ورته ولیکل: 
 

هوتک صاحب له تاسو نه ډیره، ډیره مننه چې زه مو په یاد یم، او بیا مو زما د لنډیو په برخه کې 
څیړنې ته داسې پام دی چې کله مو مشورې نه را نه سپموئ او کله دا دی چیرې چې په لنډیو 
پورې اړند مواد، نوې خبره او یا نوې لنډۍ په مخه درشي تاسو یې زما د څیړنې د ال غنا او 

 رنګینۍ په خاطر له ما څخه نه سپموئ. 
 

زما ښه یه یاد دي چې تاسو ما ته ویلي و چې په کابل کې د پښتو ټولنې غړو لنډۍ هم ټولولې او 
هم یې جوړولې، ښایي دا د هماغو هڅو په لړ کې په رښتین صاحب پورې اړند یا د رښتین 

یاده ګڼه کې هغه وخت چاپ شوې صاحب له لوري را ټولې شوې لنډۍ وي چې د کابل مجلې په 
 دي.

 
استاد هوتک خو هر کله خپله علمي مرسته نه ده سپمولې  او هر کله یې پر ما لورولې ده او دا 
ځل یې دا دی د لنډیو د د مقالو د غنا په برخه کې دا مرسته ولوروله، چې زه دلته یو ځل بیا د 

 زړه له تله مننه ور نه کوم.
 

 ره یو څو نوې او زړې لنډۍ:د دې برخې د پای له پا
 

 بېګا ماښام مې خولګۍ درکړه
 سهار وختي راغلې چې بیا له تندې مرمه

 
  ریږيڼې واپه نیمه شپه ک

 روینهان مې ډااللیه ته یې که پیری
 

  ایرې به ټولې په ځان باد کړم
 د مینې اور به دې په زړه کې وساتمه

 
 له ما نه لرې لرې ګرځه

 ګومان راځینهزما په ځان د لېونو 
 

  ه غړمبیدلو سپو راتیر شهل
 مهوخیژپه خونړو چړو به زه در 

 
 مسافري مي زره نري كره

 چي تش وطن رأیادوم ژرا رازینه
 

 ته دې د سترګو شربت راکړه
 زه د هجرت تورو تیارو ځبلی یمه

 
 !دستنې سوم کې مخ ښکاره کړه

 !لکه یعقوب پیغمبر ړوند درپسې شومه
 
 دی ړجالت والپه سر دې كوم 

 چې دې زما له یارۍ واخیسته السونه
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 چې په مرض مې نه پوهېږې

 خوشي خراب دې کړل زما د الس رګونه
 

 سندان كړه هچى سیاست كړى زړ
 هپه كى پیښیږي د نیوكو گوزارون

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 برېخدوې وروستۍ 
 

 (ډوکتور لطیف بهاند) ...«د نړۍ تر ټولو بې جوړې شعر؛ لنډۍ ده »
 

 (مجید قرار) «فلکلور چې ټپه لري، نوره یې څه خواري ده.زموږ »
 

 باد د کابل له لوري راغی
 په ما خوږ ولږیدنه ،ا به څنګهچپه 

 
 چې دوه خیرن سره یو ځای شي

 په مازدیګر کې د صابون صفت کوینه
 

کې په همدې نږدې وختونو کې په کابل کې له لطیف الال )ډوکتور لطیف بهاند( سره په یوه بنډار 
 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. 
 

ا جمله ولیدله، کاپي دغه راز مې چیرې د ښاغلي مجید قرار په کومه لیکنه کې د لنډیو په باب د
 مې کړه او دا دی اوس یې دلته خوندي کوم: 

 
 «زموږ فلکلور چې ټپه لري، نوره یې څه خواري ده.»
 

د نویو موادو د نشتوالي په وجه او یا د ( لنډۍ او د لنډیو د ثبتولو ستونزه)ه لد لنډیو د مقالو سلس
په وجه، دا ډیره  ډیرې بوختـیاپه ورځني ژوند کې د یا نورو علمي کارونو د زیاتوالي په دلیل او 

د میډیا په بیالبیلو برخو مې چې به دا لړۍ هیره نه وه، هر کله ما زموده همداسې پاتې وه، خو 
وه، یا به نسبي نوې وه او یا به د ښکاره شبیخي نوې به ولیده چې ما ته  داسې لنډۍکې کومه 
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ه وه او یا به زما خپله خوښه شوه، نو په ځانگړې پاڼې کې پیښو او ځینو مناسبتونو په وجه برابر
 به مې یاد داشت کړه. 

 
لنډۍ او د لنډیو د ثبتولو )د لنډیو د مقالو ،لنډۍاو خوندي کړې دا دی هماغه یاد داشت کړې 

حضور ته وړاندې  مینه والولوستونکو او د لنډیو  کې د درنو هبرخ (۳۱یو دیرشمه ) په (ستونزه
را  تهخوندي کړي وي او بل دا چې د لوستونکو پام به دې لنډۍ نوي  مهوک ښایيکوم، یو به مې 

واړوم چې زما د لنډیو د مقالو کار نه دی هیر او کار مې د نویو لنډیو د ټولولو په برخه کې روان 
 دی.

 
 نوې لنډۍ چې ستاسو مبارک حضور ته یې وړاندې کوم: څه نا څهدا هم څو نوې یا  
 

 جانان په هیڅ نه رضا کیږي
 د دروغجن مال دې ورک شي تعویذونه

 
 چې وعده وکړې پوره یې نکړي

 چې وعدې پرې نه کوینه شيپرې  دېژبه 
 

 ستا د دیدن ماښام ته ناست یم
 زما روژه به تر قیامته پورې وینه

 
 روژه د صبر مې نیولې

 دیدن ته د عمرونو تږې یمهد یار 
 

 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 ما خوږ ولږیدنه ،ا به څنګهچپه 
 

 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
 مه کابل جان ته به درځمههد زړه مر
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 خبرې لنډې، لنډې وایه
 د الرې سر دی څوک به ځي څوک به راځینه

 
 لیدد غم په ورځ مې دوست ونه 

 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

 بریتو دي مه وهه السونهپه رواجي 
 

 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
 

 دادا به ور ته ټینگ شي اد چ
 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

 
 ېګوره چی بیا خندا ونکړ

 د زړه زخمونه مې پرون ګنډلې دېنه
 

 چې دوه خیرن سره یو ځای شي
 مازدیګر کې د صابون صفت کوینهپه 
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د  ما د نویو لنډیو په ډول را ټولې کړي دي اودلته ټولې هغه لنډۍ په پرله پسې ډول راوړم چې 
وړاندې کړې  ، ځای، ځایسره ملو او یا جالبو لنډیو ید مثالونو په ډول د نومې کتاب په لړ کې 

 دي:
 

 په رڼا ورځ یې درنه یوړم
 بوډا یې خرڅه کړمهپه  پالرمې ظا لم شو

 
 بل دی صورت زما واک یې د

 صورته وسوځې چې نوردې واک لرینه
 

 په زلمیتوب دې اور شه پورې
 ستا په نامه مې نن سبا سنګساروینه

 
 فیسبوک دې خالص که ځوانیمرګ شې
 دا څــلـورورځــې انـتــظـاروالړه یمـــه

 
 شــو وطن مې لویشـت په لویشـت خـطر

 کـرلي دي ماینـونــه یـرډ خـدای ناتـرسـو
 

 ټینګه مې مه نیسه په غیږکې
 تي مې نازک دي سږنۍ بالغه یمه

 
 وره چې مونځ کړيگ پورې لیال

 ږدینه خاورو اوربل پر قبول یې مه کړې تور
 

 کـــابــل بیا راکـټ را اوري پــر
 آســمایــي لـــــه ډډو وخـــتــل دودونــــــه د

 
 فیسبــوک دیپــخـوا ګــودر و اوس 

 نرم بادونه ګودر فیسبوک کې نه شته د
 

 وطــنه تــــه بــــه چـــې جــوړیــــږې
 خاورو درمندونه ما به کوټې وي د پـر

 
 کابل یې وران کړوران یې مه وای

 الس دې یې مات شي چا چې ویشتي راکټونه
 

 جــانــانــه سـمـه امــریـکـا یــې
 درتــه کــومه هــم مــالمــت یــې هــم زارۍ
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 څوکې دې کږې دي بریتو د

 زما نتکۍ په کې راکاږې مړه دې کړمه
 

 بیا به نری کمیس ونه کړم
 باران لمده کړم جانان ټوله ولیدمه

 

 څوک مې له حاله خبر نه دي
 زړه چاودلې یمه نم دړه پر لکه د

 
 په رڼا ورځ یې درنه یوړم

 په بوډا یې خرڅه کړمه پالرمې ظا لم شو
 

 بل دی زما واک یې د صورت
 صورته وسوځې چې نوردې واک لرینه

 
 په زلمیتوب دې اور شه پورې

 ستا په نامه مې نن سبا سنګساروینه
 

 فیسبوک دې خالص که ځوانیمرګ شې
 دا څــلـورورځــې انـتــظـاروالړه یمـــه

 
 شــو وطن مې لویشـت په لویشـت خـطر

 کـرلي دي ماینـونــه ډیـر خـدای ناتـرسـو
 

 وره چې مونځ کړيگ پورې لیال
 ږدینه خاورو اوربل پر قبول یې مه کړې تور

 
 کـــابــل بیا راکـټ را اوري پــر

 آســمایــي لـــــه ډډو وخـــتــل دودونــــــه د
 

 پــخـوا ګــودر و اوس فیسبــوک دی
 نرم بادونه ګودر فیسبوک کې نه شته د
 

 ــږېوطــنه تــــه بــــه چـــې جــوړیــ
 خاورو درمندونه ما به کوټې وي د پـر

 
 له ما نه پا تې شوې وطنه

 که چنارونه دې لونګ شي څه بې کړمه
 

 کمپه اور واخلې هریپور د
 نه مې سیوری ولیدنه نه درکې ونه،

 
 امانتي اسناد خو راکړئ

 خدای به کرار کړي زموږ وطن کې دا جنګونه
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 تِک تنها ورته والړ یم

 د ټول جهان غمونهراباندې اوري دې 
 
 کلی نه شته دلته ګودر او

 لیال آیپد په الس کې وړي نخرې کوینه
 

 شونډې مې وچې رنګ مې تور دی
 زړه کې مې اور دی ټول وجود مې سوځوینه

 
 جانانه خیر دی که خزان یم

 بهار ښکلي ګلونه تا ته به راوړم د
 

 زما د اوښکو سور بارانه
 کړمهد زړه د وینو رنګ لرې رسوا دې 

 
 

 منګیو وخت تیر شوی اوس د
 شا لیال ناسته په فیسبوک وخت تیروینه

 
 د ریبار ځای یاري کې نه شته

 ایمل، فیسبوک او سکایپ خو کار آسانوینه
 

 آشنا دې پروت وي بستره کې
 د نورو ګرځي زما بړستنې تودوینه

 
 دی دې د زلفو ټال کې زانګي

 د نورو ناست دي آنالین وایي سبقونه
 

 امانتي خو اسناد خو راکړئ
 خدای به کرار کړي زموږ وطن کې دا جنګونه

 
 کلی نه شته دلته ګودر او

 لیال آیپد په الس کې وړي نخرې کوینه
 

 تِک تنها ورته والړ یم
 راباندې اوري دې د ټول جهان غمونه

 
 پر موږ دې څه راوستل خدایه!
 چنګیز امام شو اقتدا پسې کوونه

 
 روژه کړهپر ما دې ګرد عمر 

 ستا د دیدن اختر به بیا کله راځینه
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 روژه خو هسکه ال والړه
 سترګو اخترونه زړګی مې غواړي ستا د

 
 د غم وریځ راپسې راغلې

 اوښکو به ژر راشي بارانونه د ویر د
 

 غم خو دې نه وي، جنګ دې نه وي
 څومره جنګونه، څومره وګالو غمونه

 
 عمر مې غم او جنګ کې تیر شو

 ټول کړې د غم، جنګ دا ګلمونه خدایه نور
 

 جنګونه څومره زورور دي
 چې زړه له زړه او یار له یاره بیلوینه

 
 نصیبه زه به دې بدل کړم

 تر څو به ګالم ستا په نوم دا ټول غمونه
 

 وجود مې ستړی نور له غمه
 خوښي راولیږه چې غم مې درنه وړینه

 
 ځیر چې درته ګورم ،دا په ځیر

 چا لیدلې دینه تا کې مې نښې د کوم
 

 ځیر مه راته ګوره ،داسې ځیر
 زما د زړه بڼ کې دې وکرل غمونه

 
 امید مې شته وطن به جوړ شي

 پردي وطن کې زړه نه جوړ شول غلبیلونه
 

 نن مې همځولي میلمانه دي
 په کلي ګرځم بالښتونه ټولومه

 
 ما ویل ملیمه دی اوس به الړ شي
 امریکا جانه؟ اوس اډې آبادوینه

 
 کلي بیا پولیس را تاو شولله 

 زما بد ماشه یاره څه دې کړي دینه
 

 د زړه په باغ مې ګلۍ وشوه
 بویه چې بیا سپرلی راځي سپړي ګلونه
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 په ږیره نښه راته وکړه
 پرون مې بل صوفي ته پورته کړل السونه

 
 د نجونو مشره یې واده کړه

 اوس به په سرو منګولو څوک دریا وهینه
 

 ځوانۍ نه دیټوپک سینګار د 
 اوس له زلمو سره قلم مزه کوینه

 
 

 زړه مې ټوټې، پتری به نه شي
 که د تمامې دنیا سر را وغواړمه

 
 زړه مې څلور ځایه سوری دی

 له هر سوري نه د ګیلو لښکر راځینه
 

 زړه مې څلور ځلې ټوټې شو
 هره ټوټه یې د جانان نارې وهینه

 
 راځئ، راځئ چې لنډۍ وایو

 یار غم غلطوینهلنډۍ الښې دي د 
 

 آذان ته بېړه مه كړه !مال
 زه د آشنا په غېږ كې اوس ور ولوېدمه

 
 وار مې د تورو زلفو تېر شه

 اوس مى په تورو زلفو نه نښلي بازونه
 

 خلک جوړه، جوړه ویدیږي
 زه كم نصیبه یار په خوب النه وینمه

 
 چې زه كور نه یم ته رامه شې
 كوینهتا له به كور په بڼو څوک جارو 

 
 ټینګه مې مه نیسه په غېږ كې

 سبا به بوى د لونګین در ځنى ځینه
 

 له مانه ته ښه ېې چلمه
 چې جانان خوله درباندې ږدى دواړه السونه

 
 د ورځى تورې سترګې ګرزم

 د شپې په لپو، لپو اوښکې تویومه
 

 امیره ستا نوكران ډېر دي
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 د سپنې خولى نوكر را پرېږده چې راځینه
 

 به لوى قیامت ويهغه ساعت 
 چې زوړ سړى په چټې واچوي السونه

 
 تر دې خروړي سپي را تېر شه

 تر دې ماللې خولې به زه در تېره شمه
 

 ټپس د باز په نرخ  خرڅېږي
 زه په دغه بازار سودا كله كومه

 
 مسلماني په چا كې نه شته

 مرور ګرزم څوک مى نه پخال كوینه
 

 دا به له ما نه پوره نه شي
 ساعت دې په جرګو پخال كومهچې هر 

 
 زما زړګې د كاوون غر دى

 په نورو ګرد وي په ما واورې وروینه
 

 آخربه وران شې پیښوره
 نجونې ښیرا درته کوینه د ننګرهار

 
 سوځي په زور تیلو باټۍ د

 شول ویې سومه یارغمونه اور ته د ما
 

 نه دی پاچایي تخت مې په کار
 کوینهله څنګه نه جدا  یار ما دې د

 
 څومره ساده اوس عاشقي شوه

 په اس ام اس کې کار کوژدې ته رسوینه
 

 ځوانۍ لښتې مې کږې شوې د
 سرو وهي ټالونه یې پر غم ثمر د

 
 حج دې مکه کې قبول مه شه

 بچیان خپل خرڅوینه مالت کونډې، ستا د
 

 کې سپین شو په کور پالر مې د سر
 لکه ډوډۍ په تناره وسوم مینه

 
 مې خوراک وای ترخې غرونو د

 غمونه کور موزي د خوراک مې نه وای د
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 څه ټکه لویدلې په ګودر
 یې څنګ په څنګ ورسره ځینه چې کشره خور

 
 کال ژړلي نه دي دې یو ال

 داسې آسانه به خوله ولې درکومه
 

 کلي شړومبې غواړي مور یې د
 یې په سپینه روپۍ خوله نه ورکوینه لور

 
 غرغرې میدان ته راشه د

 ته خیژوینه مې ستا په تهمت دارسبا 
 
 

 که دې زما دیدن یادیږي
 فیسبوک دې خالص کړه ګل په الس والړه یمه

 
 له اشارونه مسیژۍ شوه

 یاري خاورې ایرې شوونه مسیژمې نه زده،
 

 احوال کیږدهکې ته په فیسبوک 
 زه به ډاډه زړه درته درکړم ځوابونه

 
 په سکایپ کې راغلې برابره

 به راته وایې ځوابونه «نه» او «هو» د
 

 استوګن دی غرونو مې د یار
 چې موبایل یې اوس آنتن نه ورکوینه

 
 فیسبوک دې خالص که ځوانیمرګ شې

 دا څلور ورځې انتظار والړه یمه
 

 الس دې مات شوی دی که څنګه
 مسیجونه چې ځواب نه شته دی زما د

 
 سره الړو مې کارغانو باز

 شینهبه  مردارې غوښې بې خوراک شي مړ
 

 لــه مــالجـــانــه تــمـــه نـــــه شــــــي
 غنیمت ورته راوړینه دین یې دکان کړ،

 
 وطــنـــه تـــه بـــه کــــلــه جـــوړشــې

 کړل سل درزونه زما په زړه کې دې راجوړ
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 وران یې مه وای کابل یې وران کړ
 الس دې یې مات شي چا چې ویشتي راکټونه

 
 یې جانانه سمه امریکا

 درته کومه ۍهم زار هم مالمت یې،
 

 وړاندې ګلباغ نه ډزا ډوزشو
 وختــل دودونـــــــــه آسمــایــي لــه څـــوکــو د

 
 شـــــــو سکر غږ خاونده بیا د

 ورسره سم بیا کابـــل جان ژړا کـــویـــــنـــه
 

 بیا ټوپکي وحشیان ښکاره شول
 ږدیــنــهستوني  انســان پــر قدم خپل د یو هر

 
 

 شول چې وحدتیان دوستمیان یو
 بیا به تاال کړي کورا کور زلمي سرونه

 
 دې سپیره شه ټوپکیه کور

 کابل شینکي باغونه چې دې سپیره کړل د
 

 کابل ږیرې راغلې خدایه پر
 پیکي هسک اورمیــــږونه بیا به تاالکړي تور

 
 

 ږیرورو لښکر راغی د
 هرڼا اوښکې تویوین تیارې خورې شوې،

 
 خواره زه شوم ته شوې، مسافر

 ته دې لیږینه شه چې سفر خواره دې مور
 
 دي نور دادې سیاسي واک کې 

 نیولي یونه ته دې موږ داغونو تورو
 

 توپکیانو کارغانو تورو
 تباه کړنه تباه کړه چې کابل مو خدای مو

 
 دې خدای مل شي کابلیانو د

 تور اورمیږونه چې پرې راتوی شول ږیرور،
 

 آسمایي بیا په ژړا سرشو
 چې یې قتلیږي لورا لور زلمي سرونه
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 ګوري ورته ژاړي په رڼو
 کابلیان نه شي خالصوي زلمي سرونه

 
 سګرته اوس به دې لمبه کړم

 جانان زما دی خولګۍ تا ته درکوینه
 

 که دې زما دیدن یادیږي
 فیسبوک دې خالص کړه په خندا والړه یمه

 
 کړ دې ټول کلی خبر په ما

 زړه دې چوینه شو دادا خبر ه تا دې یوپ
 

 که دې زما دیدن په کاروي
 فیسبوک دې خالص کړه زه آنالین والړه یمه

 
 سپین دی کوچو زما جانان تر

 دی تور به شینه له ډنمارکي سره نوکر
 

 جانانه ستا مزه ګۍ نه شته
 کې زنګوینه زانګو یو دوه یې ګړنګن او

 
 جانانه ستا مزه ګۍ نه شته

 همځولي یې تخرګ کې ګرځوینهزما 
 دمداریانو استا کاره

 توره مدیره کږه خوله دې پیژنمه
 

 له ما نه پاتې شوې کابله
 لوټه دې الماس شي څه بې کړمه ،که لوټه

 
 دې کیناراب شه خاینه ګور

 چې لوی واړه دې په خولګۍ بولې کوینه
 

 نه مسیجۍ شوه له اشارو
 مسیج مې نه زده یاري خاورې ایرې شونه

 
 مې سیمه غرنۍ ده یار د

 چې موبایل یې اوس آنتن نه ورکوینه
 

 استوګن دی غرونو مې د یار
 چې موبایل یې اوس آنتن نه ورکوینه

 
 فیسبوک دې خالص که ځوانیمرګ شې

 دا څلور ورځې اتظار والړه یمه
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 الس دې شل شوی دی که څنګه؟
 مسیجونه چې ځواب نه شته دی زما د

 
 نه وي په موبایل کې بې چارج

 اتومات وایي یاردې نه کړي ځوابونه
 

 که دې زما څیره یادیږي
 سکایپ کې مې ګوره په خندا والړه یمه

 
 په سکایپ کې راغلې برابره

 به راته وایې ځوابونه« نه » او« و» د 
 

 دیدن دې سکایپ کې راولیږه
 سکایپ نه شته قیمتونه څه وړیا دې د هر

 
 حال دې مسیژ کې راولیږه

 ډکې دینه ې له مالیانوالرې کوڅ
 

 حال دې فیسبوک کې راته کیږده
 پردی وطن دی مزدورۍ کې اخته یمه

 
 حال دې مسیج کې راته کیږده

 مزدورۍ کې اخته یم دلته ډنمارک دی،
 

 چې ټوپکیان راغلل کابل ته
 ګرځي غمونه خوشالي الړه کوراکور

 
 بل چا شوې کابله الړې د

 ناچارۍ شپې په بل ملک سبا کومه د
 

 دی به په کوم وطن دیره وي؟
 راتګ تمه لرمه زه ساده ناسته د

 
 ملک دې روزي شه ډنمارکیه

 زما په کلي ټوپکیان غوبل کوینه
 

 ته خپل وطن ګلزاردی چا هر
 کابل سپیره ډاګونه ما ته ګلزارکړې د

 
 وطن مې لویشت په لویشت خطرشو
 خدای ناترسوډیرکرلي دي ماینونه

 
 نه شيابرار به  اخوان اشرار،

 که په کعبه کې زروار وخوري قسمونه
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 له مال جانا نه تمه نه شي

 غنیمت ورته راوړینه دین یې دوکان کړ،
 

 زیړه به یم بیا به شنه نه شم
 نا مرد په دښته یک تنها پرې ایښې یمه

 
 هولیږته دې عکسونه را 

 که په دارمې خیژوینه هرسات بې ګورم،
 

 کړئ لوست ته ځان چمتو ځوانانو
 اره خوریږي ټوپکیان راغلي دینهتی

 
 
 ښاماران دي دا ټوپکیان خو

 رڼا کوي قتلونه چې تیاره غواړي د
 
 

 دی لوی ښامار یو ږیره ور هر
 خلک یې چیچلي روغ به نه شي په دمونه

 
 تا چې کوڅه کې ټوخی وکړ

 زه په توده بړستن کې نیغه کیناستمه
 

 خوب کې کابل سره ویده شم
 پردي وطن کې یمهشم په  چې رابیدار

 
 ایمل دې راغی ته رانغلې

 خالص به دې نه کړم بې دیدنه ایملونه
 

 که په زنکدن مې ځان حاضر
 سره کومه وروستی دیدن دی زه یې تا

 
 خاونده دا به دې رضا وي

 کې تیرومه ماسکو ځوانۍ عمر چې د
 

 خاونده دا به دې رضا وي
 اروپا کې تیرومه چې باقي عمر

 
 شوه اته اوردا خپله زدکړه ر

 نه په چل کې ځان ساتمه له جاهالنو
 

 فیسبوکي یاران دې نور دي دا
 ته دې زه نیولی یمه خوشې لیکنو
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 توره ښاماره غرو تورو د

 کړی به دې ومه چې دې چیچلم خبر
 

 جانانه راشه په فیسبوک کې
 چې په بیغمه زړه دې وکړم دیدنونه

 
 راشه فیسبوک په څپو ته د

 بیغمه دیدنونه زه به دې وکړم ښه
 

 فیسبوک مخ کې ځان ښکاره که د
 زه دې بشره خپل کمپیوترکې تل ساتمه

 
 

 فیسبوک آینه کې راشه ته د
 دم زیارت کومه زه خوش نصیبه دې هر

 
 جانانه راشه چې آنالین شو

 خپل ډک زړونه به ښه تش کړو بس په خبرو
 

 که دې زما دیدن یادیږي
 فیسبوک ته الړ شه مخامخ والړه یمه

 
 ته دې فیسبوک کې ځان څرګند کړه
 زه به ګیډۍ ګالن په الس والړه یمه

 
 کې فیسبوکعکس دې راولیږه 

 یې رانه کډه شي غمونه چې په لیدو
 

 فیسبوک کې ځان راته ښکاره کړه
 کډه شینه چې مې غمونه د ټول عمر

 
 پخوا ګودر و اوس فیسبوک دی

 نرم بادونه ګودر فیسبوک کې نه شته د
 

 ځنډ کوه طالبهآذان په 
 جانان غیږې ته اوس ورسیدمه زه د

 
 آغه تیره چوړکۍ مې راوړه

 چرګان ټول ټوغکي نیولي دینه چرګې،
 

 پرتې دي دلته سترۍ د ویر
 غم والړې دینه هلته دلۍ راته د
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 په شرعه ناروا دی خو سود
 ښځې کومه په ما روا دی چې څلور

 
 هغه تیره چوړکۍ مې راوړه

 غکي نیولي دینهدا ټول چرګان مې ټو
 

 حاللولی یې هم نه شم
 ګرده چرګان مې ټوغکي نیولي دینه

 
 ته په فیسبوک کې عکس کیږده

 زیارت کومه دې په لیدو سهار چې هر
 
 

 زما نصیب کې جانان نه شته
 غاړه کړمه پر ځای مال پر تعویز که د

 
 پلمې مې نورې په زړه مې ته،

 کلي کې ګرځم ماشومان کرارومه
 

 جانان دی په سرجانان زما 
 ملنګ به شینه کوڅو که زه یې پریږدم د

 
 څومره ساده اوس عاشقي شوه

 په اِس اِم اِس کې کار کوژدې ته رسوینه
 

 له مانه پاتې شوې کابله
 لوټه دې الماس شي څه بې کړمه ،که لوټه

 
 ویـــزه پــاسپـورت دې درنــه ورک شـــه
 درپسې ورک مې دي له سترګونه خوبونه

 
 ــم راواخــلــئ ټـــــوپـــک کــــیــږدئقـــل

 چـــې لــــه دنیــا ســـره قـــدم پرقدم ځونه
 
 شم ترې به الړ وطن به پریږدم،

 سم راسره ځینه ،غم پریښودی نه شمه
 

 ویزه پاسپورت دې درنه ورک شه
 درپسې ورک مې دي له سترګونه خوبونه

 
 دې کومې کوډې کړي پرما

 مې ناست ژړا کوینهزړه  چې پښې مې درومي،
 

 وه د کرزي په شان جانانه
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 پیښمانه یمه مینې په ووټ ډیر تا ته د
 

 په چت کې بل چا سره ناسته
 ته یې زه نیولی یمه تیلیفونونو

 
 نورو عکسونه دې د او چت
 ته دې زه ساتلی یمه خبرو تشو

 
 واخلئ ټوپک کیږدئ قلم را

 قدم ځونه چې له دنیا سره قدم پر
 

 ته الړې غرو کډې مې تورو
 کلي چنارونه راپسې ژاړي ستا د
 

 زړه ته مې خپله مخه ورکړه
 لکه ماشوم اوس په ټوپو راڅخه ځینه

 
 چې څه دې وکړه، ښه دې وکړه

 نور مې پلو پر مخ را خپور کړه خوب راځینه
 

 په جرمني ټوپک سوری شې
 ورور مې والړ وو تا مې تاو کړل مړوندونه

 
 څوک به له ما نه شتمن نه وي

 که خرڅیدالی په پیسو د یار غمونه
 

 سترګې څلور شي ېپریږده چې دو
 یا به پیغور شي، یا به مینه پاتې شینه

 
 پر زړه مې ځای د ټپو نه شته

 پردی وطن دی، دا به څنګه رغومه
 

 یو وارې بیا کلي ته راشه
 څانګې غوټۍ دي چې خوله پرانیزي مینه

 
 زموږ په خوا دې ګذر نه شته

 الرې، مځکې او باغونه ځکه سپیره دي
 

 له هغې ورځې چې ته نه یې
 پر ما انبار دي د ګرد کلي پیغورونه

 
 په هغې ورځ چې ږیرې راغلې

 پر وطن راغلل د ویرونو سیالوونه
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 کور ته د تګ امید مې نه شته
 راباندې کوټې د هجرت درانه بارونه

 
 دې نه پوهیږم  I Love youپه

 دې یمهما ته په سپینه پښتو وایه یار 
 

 آسمان ته ګوره ستوري څو دي
 دومره ګیلې مې یاره ستا له السه دینه

 
 غمونو زړه راته ډک کړی

 پردي دي خلک زه بې چا ته تشومه
 

 خبرې ډیرې پای یې نه شته
 زه به په پای کې دغه تریخ جام ګوټومه

 
 کیري باداره رارسېږه

 غني سېالب دی را روان ما درنه وړینه
 
 ې دې ډېرېرایې دې لږ، الپ

 بې شرمه سم شه ګنې خوله دې څیرومه
 

 ته د نوک ځای دولت کې راکړه
 سوک به بیا زه په بې شرمیو ځایومه

 
 صبرکوه یو څه به درکړم

 بې شرمه ستا دا دیوثي مې ژړوینه
 

 خدایه د تیلو کوهیان وچ کړې
 عرب غریب کړي چې جانان کور ته راځینه

 
 ستا چې دا شنې شولې پخیږي

 مرغۍ په ژړا ستړې کړي مینهما به 
 

 زړه ویکټ مې نه دریږي د
 د جانان سترګو په فولټاس ویشتلي یمه

 
 خیال دې د خوار پټي غله ده

 کله را ډیر شي کله ځان پنا کوینه
 

 ستوري مي ټوله شاهدان دي
 تل مي سپوږمي خورکۍ ته وایمه حالونه

 
 خدای دی زما د چای پیاله کړه

 شونډو ښکلومهچی هر سهار دی په سرو 
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 ګودرد پیغلو پارلمان دی

 بوتلی نشته په منګو ویشتل کوینه
 

 ستا یارانه د شګو بند دی
 که چنارونه پکې ږدم اوبه یې وړینه

 
 ځوانان یې ګور ته روان کړي

 میندې یې ناستې په سر خاورې بادوینه
 

 په خوله دې الس کېږده اللیه
 فېسبوک کې ګرځي شیطانان رسوا به شونه

 
 ځوانان یې ګور ته روان کړي

 میندې یې ناستې په سر خاورې بادوینه
 

 ګورونه سم جوړ کړئ عالمه
 د پکتیکا وړوکي نازک دي خوږ به شینه

 
 آیپد پـــه الس درتـــه والړ یم

 چوپه خوله راشه ګاونډیان بـه خبر شینه
 

 په خوله دې الس کېږده اللیه
 فېسبوک کې ګرځي شیطانان رسوا به شونه

 
 ا دی څو ورځې انتظار یمد

 چوپه خوله راشه غمازان به خبرشینه
 

 لکه اختر را باندې راشه
 لکه ماشوم به درته ډیر خوشاله شمه

 
 دهجرت تورو تور شپوکې

 مخ دې ډیوه زه به تیارې رڼا کومه
 

 خلکو زړې یارۍ تازه کړې
 ما ته د نوې یارۍ غم جوړ کړ مینه

 
 د سهار لمونځ په تیموم کړه

 سرو شونډو خوند دې خوله کې پاتې شینهچې د 
 

 خوله مې پرون اخیستی خلکو
 پر شونډو نن ژبه وهم مزه کوینه

 
 یاري د خوار پټي غله ده
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 کله چارک شي کله وکړي خروارونه
 

 ه هسکو غرو پنا دیپکور دې 
 زه واوره نه یم چی په غرو در جګه شمه

 
 په آخرت به سترګې غواړم

 ته عالجونهپه دې دنیا خو راته نه ش
 

 ستا د راتلو لوظ میرات شـه
 زه دې د ګوتو په شمارلو ستړې کړمه

 
 حسن دې کم ظلم دې زیات دی
 خلک د حسن مطابق ظلم کوینه

 
 په خوله دې الس کېږده اللیه

 فېسبوک کې ګرځي شیطانان رسوا به شونه
 

 په زړه مې تورې لړې راشي
 چې د دیدن کړکۍ دې پورې ووینمه

 
 ټینګېدی نه شيخوی ته دې غر 

 ما زړه بایللی ورته سر مخکې کومه
 

 د جینکو کافرې سترګې
 لوګی بهانه کړي ژړا یار پسې کوینه

 
 ږيیړمې په توپو نه نزړه 

 شينهو دړې وړې خبروړو ستا په 
 

 یو غنمرنګ یم بل لونګ یم
 ځکه د کلي جینکۍ راپسې مرینه

 
 صبر كوه اختر به راشي

 نهمونږه روژې د صداقت نیولي دی
 

 لکه دا تور لونګ چې تور دي
 داسې مې زړه در پسې تور دی مړ به شمه

 
 ما ته دې داسې غم راکړی

 چی خوشحالو پسی اوس کډی ګرځومه
 

 چي لمر ډوبیږي تیاره کیږي
 زه چې تا نه وینم تیاره راباندي وینه
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 زما د خوب سره کار نه شته
 لیونۍ سترګې را نه تا غواړي مینه

 
 سترګې غواړمپه آخرت به 

 په دې دنیا خو راته نه شته عالجونه
 

 یو غنمرنګ یم بل لونګ یم
 ځکه د کلي جینکۍ راپسې مرینه

 
 زما د زړه پر سر دې نوم دى

 د اوبو غوړپ کولی نه شم، وران به شینه
 

 څنگه خواږه، خواږه راگورې
 لمن دی ونیسه چی زړه در واچومه

 
 ما درته ویل پوره بی نه کړې

 خبرې ډیرې گرانې دینهد یارانې 
 

 زه په باران کی درته راغلم
 ته می په شنه آسمان کی نه کوې پوښتنه

 
 زه به نوکره ورله بوزم

 په شینوګۍ دې تنور نه لمبه کوېنه
 

 د اوسنو پېغلو ولوره
 زموږ د کلي ځوانان تا ورک کړي دینه

 
 اې د نیمروز بندره وران شې

 په تا چې تېرشي، د کلو مسافر شینه
 

 زړه طاقت مې اندازه کړه د
 غمونه دومره را کوه، چې وړی یې شمه

 
 په نصیبونو به روغېږم

 زه د آشنا روغې راستۍ وهلې یمه
 

 مسافرو خوړلیه یاره
 بالښت دې شته او که په الس کوې خوبونه

 
 اېرې به ټولې پر سر باد کړم

 د مینې اور به دې په زړه کې وساتمه
 

 ته په آباد محل کې اوسې
 به کنډر زړګی په چا آبادومهزه 
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 باران ورېږي، کوڅه خټې

 پل مې معلوم دی، جینۍ مه خوره قسمونه
 

 ترنیمو شپو پورې رانغلې
 په مادې سپي ال مازدیګر تړلی وونه

 
 پر وطن نیمه ډوډۍ ښه ده

 نه په پردي وطن کې غوښې پوالونه
 

 د هندوستان سفر دې زار شه
 زما په تور اوربل کې سپین ولګیدنه

 
 تر نیمو شپو پورې رانغلې

 سکروټې مړې شوې، اوس ایرو ته ناسته یمه
 

 بیګاه مې یار سره وعده وه
 د الس بنګړي مې په لتو تړلي ونه

 
 افعال مې ټول د لیونو شول

 کلیمه وایم د یار نوم پر خوله راځینه
 

 دیدن په لک، خندا په زر ده
 د سپینې خولې قیمت به نه مالومومه

 
 په ښه رانغلېچې په دنیا 

 بیا مې د شناختو پر سر مه وهه السونه
 

 حسن دې کم غوسه دې ډیره
 خلک د حسن مطابق غوسې کوینه

 
 یو دوس نه دی چې به مړ شي

 دوسانو بزغلي شنه شوي دینه د
 

 زه اروپا ته نه راتلمه
 د ټوپکیانو واکداري پسې واخیستمه

 
 خالي به پاتې شې کابله
 باروینهزلمیان روان دې درنه کډې 

 
 له هندوستانه مې را ستون کړې

 له ګورستانه به دې څوک را ستنوینه
 

 د والنتاین ورځې له پاره
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 ما په ډالۍ کې درلیږلي سالمونه
 

 ظلم له ظلمه پیدا کیږي
 امریکا جانې په چا مه کوه ظلونه

 
 سفر ته، ځې څادر دې پریږده

 ګۍ راغله، تراویح به پرې کومهروژه 
 
 راپه یاد شوېپه تراوو کې 

 مال والړ و زه سجدې ته ښکته شومه
 

 دیموکراسي له بر کته
 دلنډغرو بز غلي شنه شوي دینه

 
 

 چې د شیدو لښتی پرې سپور کړې
 په اور اخیستي باغ به ونه کړې ګلونه

 
 په غنملو کې دې ځان جوړ کړ

 زه خوار به لو کړم  که به ستا دیدن کومه
 

 په زنکدن مې را حضور شه
 خمارو سترګو مې ته کیږده السونهپر 

 
 د چا دادا به ورته ټینګ شي

 په ګالبي شونډو د ژبې سر وهینه
 

 یو کال به بل وطن ته الړ شم
 چې د ځوانۍ دور دې تیر شي را به شمه

 
 که نصیبونه له ځنګله وای

 ما به دا خپل نصیب په اور سیځلی ونه
 

 غمونه مه کوه جانانه
 رنګوینهغمونه وینه وچوي ځان 

 
 په ډالرو دې اموخته کړم

 ما ته دا خپلې روپۍ خوند نه راکوینه
 

 د دریابونو المبو زن وم
 نصیب مې خوار شو د لښتي اوبه مې وړینه

 
 هیڅ څوک د چا د غمه نه مري
 شیرینه یاره چا دروغ ویلې دینه
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 شومه در جګه ن، مسافر تلې

 ومهې ه سلګو نیول، زشېه ګیلمن ن
 

 ېاوس به څه خورې وشي مسافر چ
 نه خوړل د سرو شونډو سرونهې په کور د

 
 دهي جوارې مسافری د

 دولتونهې نه به راو ړې، نه به زما ش
 

 د کلي یو نوي کوڅې دي
 جانانه ستا لیدو ته چیرې ودریږمه

 
 وطن د غلو شو د مال شو

 په هر یو اړخ د بې وطن ټاپې ارمه
 

 پاس په هوا اوسیدی نه شم
 ځای نه راکوینهپه اوبو  وچه خو 
 

 وطن دې ستا وي مال ګله
 د تا فتواوو ته به څوک ځان ټینګوینه

 
 د ربابو به دې څونډی شم

 له مالیانو نه مې پټ ساته مینه
 

 ته به بیا راشې که را نه شې
 تورې کوڅۍ مې در ته سپینې کړې مینه

 
 که دې زما دیدن یادیږي

 فیسبوک دې خالص کړه په خندا والړه یمه
 

 نه مسیجۍ شوه اشاروله 
 مسیج مې نه زده یاري خاورې ایرې شونه

 
 مې سیمه غرنۍ ده یار د

 چې موبایل یې اوس آنتن نه ورکوینه
 

 استوګن دی غرونو مې د یار
 چې موبایل یې اوس آنتن نه ورکوینه

 
 فیسبوک دې خالص که ځوانیمرګ شې

 دا څلور ورځې اتظار والړه یمه
 

 الس دې شل شوی دی که څنګه؟
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 مسیجونه چې ځواب نه شته دی زما د
 

 په موبایل کې بې چارج نه وي
 اتومات وایي یاردې نه کړي ځوابونه

 
 که دې زما څیره یادیږي

 سکایپ کې مې ګوره په خندا والړه یمه
 

 په سکایپ کې راغلې برابره
 به راته وایې ځوابونه« نه » او« و » د 

 
 دیدن دې سکایپ کې راولیږه

 سکایپ نه شته قیمتونه هرڅه وړیا دې د
 

 حال دې مسیژ کې راولیږه
 ډکې دینه الرې کوڅې له مالیانو

 
 پخوا ګودر و اوس فیسبوک دی

 نرم بادونه ګودر فیسبوک کې نه شته د
 

 حال دې فیسبوک کې راته کیږده
 پردی وطن دی مزدورۍ کې اخته یمه

 
 ته په فیسبوک کې عکس کیږده

 چې هرسهاردې په لیدوزیارت کومه
 

 شو وطن مې لویشت په لویشت خطر
 کرلي دي ماینونه خدای نا ترسو ډیر

 
 بل چا شوې کابله الړې د

 ناچارۍ شپې په بل ملک سبا کومه د
 

 حال دې فیسبوک کې راته کیږده
 پردی وطن دی مزدورۍ کې اخته یمه

 
 یږدهپرحال دې مسیج کې راته 

 همزدورۍ کې اخته یم ،هدا اروپا د
 

 رضا ويخاونده دا به دې 
 هچې باقي عمراروپا کې تیروم

 
 خاونده بیا دسکر غږشـــــــو

 ورسره سم بیا کابـــل جان ژړا کـــویـــــنـــه
 



  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
174لنډۍ، د ثبتولو ستونزه

 چې وحدتیان دوستمیان یوشول
 بیا به تاال کړي کورا کور زلمي سرونه

 
 کوردې سپیره شه ټوپکیه

 چې دې سپیره کړل دکابل شینکي باغونه
 

 پرکابل ږیرې راغلې خدایه
 بیا به تاالکړي تورپیکي هسک اورمیــــږونه

 
 دږیرورو لښکر راغی

 ور ته قتلیږي لورا لور زلمي سرونه
 

 په رڼوګوري ورته ژاړي
 کابلیان نه شي خالصوي زلمي سرونه

 
 کابله الړې دبل چا شوې

 ناچارۍ شپې په بل ملک سبا کومه د
 

 خاونده دا به دې رضا وي
 کې تیرومه ماسکو ځوانۍ عمر چې د

 
 خاونده دا به دې رضا وي

 چې باقي عمراروپا کې تیرومه
 
 

 یار به مې بل ملک ته پرې نږدم
 مارګلې په کنډو ږدمه ورته پیزوان د

 
 تر مارګلې درسره ځمه

 په هندوستان کې دې په خدای سپارم مینه
 

 مې رانه الړه ساتلی باز
 زلفو ږدمه په مارګله به ورته دام د

 
 یې مه وایوران  کابل یې وران کړ

 الس دې یې مات شي چا چې ویشتي راکټونه
 

 جانانه سمه امریکا یې
 هم مالمت یې،هم زارئ درته کومه

 
 شـــــــو سکر غږ خاونده بیا د

 سره سم بیا کابـــل جان ژړا کـــویـــــنـــه ور
 

 سګرته اوس به دې لمبه کړم
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 جانان زما دی خولګۍ تا ته درکوینه
 

 همداریانو استا کار د
 توره مدیره کږه خوله دې پیژنمه

 
 یارمې سیمه غرنۍ ده د

 چې موبایل یې اوس آنتن نه ورکوینه
 

 په موبایل کې بې چارج نه وي
 اتومات وایي یاردې نه کړي ځوابونه

 
 

 په تور پیکي دې غوړي کم کړه
 اونهــګـــړی ولــو دې زیــانــلکــه هــپ

 
 هــــانــانــې جــه یــن دوــریــیــده

 ومهـادتــان عــره دې ځــۍ ســدایــجله 
 

 ړې همدا یې کال دیـه یاري کـک
 بیا مې د برېتو خط راځي بدرنګ به شمه

 
 که یاري کړې همدا یې کال دی

 !بیا مې د برېتو خط راځي بدرنګ به شمه
 

  !دهیریدونه یې جانانه
 دجدایۍ سره دې ځان عادتومه

 
 په تور پیکي دې غوړي کم کړه

 هلکانو دې زیړی ولګاونهپه 
 

 ستا یارانه دناړۍ خوړ دی
 ناړۍ خوړ تر غنم لوه پورې وینه د

 
 پاس په سینه مى غلى څمله

 به ونه کړم که ورسته درالندى شمه غږ
 

 طالبان خړې خړې ګوري
 ګلبدین کډه باروي کابل ته ځینه

 
 یار مې په لوړه جلغوزی دی

 په دې یریږم څوک به اور ورواچوینه
 

 جانانه زېری مې درباندې
 د رخصتۍ په پلمه کلي ته درځمه
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 د خیال قلم مې په ژړا شو

 ذ کې سپین شعرونهغډک مې شول کاد تورو 
 
 

 ته پېغور مې غریبي وه ما
 په تا څه زور و چې رقیب دې خپلونه

 
 

 زما نه مشر له یې ورکړې
 نهوما چې غوښتې مور به دې عمر یاد

 
 خوړ دیناړۍ  ستا یارانه د

 ناړۍ خوړ تر غنم لوه پورې وینه د
 

 هپه سر دې شل ګزه پګړۍ و
 زه دې له پکه سره څه خبره ومه

 
 خانان خو بیا سره خانان سوه

 تر خاورو الندي سوه رامبیل چامبیل ګلونه
 

 جانان د شونډو وعده راکړه
 اوس مې له خولې ورته اوبه روانې دینه

 
  د دروازې ملنګ ته وایه

 ور پورې کوونه خدای شه، موږتکیه دې 
 

 څوک د وطن په ننګ شهید شو
 چا د شهید په وینو جوړ کړل بلډینګونه

 
 څوک له مال نه تپوس وکړئ

 که په خولګۍ روژه ماتیږي غرقه شومه
 

 د اوبو غوړپ کوالی نه شم
 د زړه پر سر مې د یار نوم دی وران به شینه

 
 
 
 

 غرونو غاړې پسې ګورئ د
 سړی نه دی مړ به وینهرامداد د تیښتې 

 
 پګړۍ تیر شو وار د رامداد د

 نورمومندان دې پګړۍ نه په سروینه
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 مسکال دې شته، درک دې نه شته

 په کار مې نه دي بې دیدنه مسکالونه
 

 باتدې تیر شو عمر عبث را
 لکه مڼه په اروپا کې خوسا شومه

 
 د لیونۍ حاجت پوره شو

 په الره ځي په کاڼو ولي زیارتونه
 

 نجونو مشره یې واده کړهد 
 اوس به په سرو منګولو څوک دریا وهینه

 
 کیږدهپه ږیره نښه راته 

 پرون مې بل صوفي ته پورته کړل السونه
 

 قصابه تبر به دې مات شي
 زما هډوکي بیلتانه وچ کړي دینه

 
 د کلي دوه پنځوس کوڅې دي

 جانانه ستا دیدن ته چیرې ودریږمه
 

 د ربابو به دې څونډی شم
 مالیانو نه مې پټ ساته مینه له

 
 زړه می هوا کړی راته وائی

 چه شین طوطی شه لټوه د غرو سرونه
 

 زړه می په هغه صنم مین دی
 چه بوراگان ئی په باغو کښ لټوینه

 
 می پری غوړیږی ۍد زړه غوټ

 خوشبو نسیم چه می د یار له لور راشینه
 

 بېګا ماښام مې خولګۍ درکړه
 له تندې مرمه سهار وختي راغلې چې بیا

 
  ریږيڼې واپه نیمه شپه ک

 روینهان مې ډااللیه ته یې که پیری
 

  ایرې به ټولې په ځان باد کړم
 د مینې اور به دې په زړه کې وساتمه
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 له ما نه لرې لرې ګرځه
 زما په ځان د لېونو ګومان راځینه

 
  ه غړمبیدلو سپو راتیر شهل

 مهوخیژپه خونړو چړو به زه در 
 

 مي زره نري كرهمسافري 
 چي تش وطن رأیادوم ژرا رازینه

 
 ته دې د سترګو شربت راکړه

 زه د هجرت تورو تیارو ځبلی یمه
 

 !دستنې سوم کې مخ ښکاره کړه
 !لکه یعقوب پیغمبر ړوند درپسې شومه

 
 دی ړپه سر دې كوم جالت وال

 چې دې زما له یارۍ واخیسته السونه
 

 چې په مرض مې نه پوهېږې
 دې کړل زما د الس رګونهخوشي خراب 

 
 سندان كړه هچى سیاست كړى زړ

 هپه كى پیښیږي د نیوكو گوزارون
 

 باد د کابل له لوري راغی
 په ما خوږ ولږیدنه ،ا به څنګهچپه 

 
 چې دوه خیرن سره یو ځای شي

 په مازدیګر کې د صابون صفت کوینه
 

 جانان په هیڅ نه رضا کیږي
 د دروغجن مال دې ورک شي تعویذونه

 
 چې وعده وکړې پوره یې نکړي

 چې وعدې پرې نه کوینه شيپرې  دېژبه 
 

 ستا د دیدن ماښام ته ناست یم
 زما روژه به تر قیامته پورې وینه

 
 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
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 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 ما خوږ ولږیدنه ،ا به څنګهچپه 
 

 بې اوداسه مه راته وایه
 ما د زړګي په وینو کړي اودسونه

 
 په بل وطن مې پیدا نه کړې

 به درځمهد نارنج ګله ننګرهار ته 
 

 په بل وطن مې پیدا نه کړې
 مه کابل جان ته به درځمههد زړه مر

 
 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

 هزما د خپل ورور په وینو سره دي غبرگ السون
 

 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
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 زهر اخیستی باغ به و نه کړي ګلونه
 

 بیا پسرلی شو ونې شنې شوې
 زما میراته سینه نه سپړي ګلونه

 
 دادا به ور ته ټینگ شي اد چ

 پر گالبي شونډو د ژبې سر وهینه
 

 یو کال به بل وطن ته الړ شم
 و را به شمهچې د ځوانۍ دور دې تیر ش

 
 غمونه مه کوه جانانه

 غمونه وینه وچوي، رنگ زیړوینه
 

 ېګوره چی بیا خندا ونکړ
 د زړه زخمونه مې پرون ګنډلې دېنه

 
 په قدمو دی خدای مین کړم

 الر کی کیږده قدمونه هماته په لوی
 

 تر دېوال دوې ګوتې سر جګ کړه
 د زنې خال به دې دېوال وسولوینه

 
  ورنه كړېمورې! پښتون ته مې 

 سربه دى پرې وركوینه ،بل و جنگ به د
 

 ستا یارانه د پروړې اور دی
 نه پرې تودېږم نه مې زړه صبر کوینه

 
 ستا یارانه اور او اوبه دي

 اور مې سېزي اوبه مې ښکته ډوبوینه
 

 ستا یارانه د ونې سیوری
 کله په ما کله په نورو خلکو وینه

 
 ستا یارانه د شگو ورخ دی

 چنارونه په کې ږدم اوبه یې وړینهکه 
 

 مینې دې داسې لیونی کړم
 پر الرې ځم په تیږو ولم زیارتونه

 
 ږلۍ د یار له لوري راغله

 خلک ترې تښتي، زه یې مخې ته ورځمه
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  ته الړ شه درهم راوړه یدوب
 په دې کالدارو مې دادا نه درکوینه

 
 ګل ته چې گورم وطن یاد شي

 رایادوینهتیره ازغي یې گاونډیان 
 

 موږ په نکریزو نه پوهیږو
 څوک چې السونه سره کوي یار به لرینه

 
 نه صبریږي ،زړه مې له تا نه

 تاویزونو غاړه ډکه گرزومه له
 

 ما درته وې کابل ته مه ځه
 مڼې خوږې دي، ما به هیره کړې مینه

 
 سپرلي کې مه راځه خزانه

 به مړ شي، خون بې ستا له غاړې شینه ابور
 

 وړه وې ما لیدلېته چې 
 اوس په پلو مخ پټوې چې پیغله شومه

 
 یزموږ په کلی پسرلی د

 پوله په پوله شنه بنګړي مات شوي دینه
 

 بل وطن مې پیرزو نه یې په
 که د سپایانو رسالې درپسې ځینه

 
 زما قسمت د سالنگ غر دی

 ینهپر نورولمر وي پرما واورې ورو
 

 د شا اشرف ظالم د السه
 مې پولۍ والړې دینهد زړه له پاسه 

 
 

 ل یمتپسي خالي بوـیـاوس د پ
 نری شمال مې ښکته پورته رغړوینه

 
 

 د کرزي څه ښه پاچاهي وه
 اشرف غني سړي کې غول ګنډه کوینه

 
 وښیار دیهله تنه خوار دی خو 

 په دې لغړ سر کې کاپر ماغزه لرینه
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 د غدارۍ فکر چې وکړم
 په ټوله شپه اشرف غني خوب کې راځینه

 
 قربان د کرزي وخته ،قربان

 ستا له تخته به چاپیره تاویدمه اد
 

 شاه اشرف څه کانې راوکړې
 ما والیت په پاچاهۍ نه ورکوونه

 
 کله دې غم راباندې زور شي
 کله دې مینه په درنو کاڼو تلمه

 
 هجران دې اورراباندې بل کړ

 ده په اچین یې اوروینه مور بمو د
 

 بیله به یم بیله به گرځم
 بیله به ژاړم، بیلې اوښکې تویومه

 
  د سپینې خولې مې ورته وویل

  یو یې سوک راکړو دوې یې لوټې وویشتمه
 

  یمې شین لکه چمن د یزړګ
  راځینه د څاروو په شاندا ستا غمونه 

 
 په مادې ولې کوډې وکړې

 نه دې بل ته پریښودمه ځان کړم، نه دې د
 

 شم زه په ښکاره ژړالی نه
 پوټکي اړوم غمونه خورمهد پیاز 

 
 که زما خپل جانان سړی وای

 زه به د بل یاري ته نه مجبورېدمه
 

 رباندې نه یمدښه ده چې مړه 
 ستا لباسي خندا له هر چا سره وینه

 
 په شوروي ټوپک مې وله

 داسې خو مه وایه چې خوله نه درکومه
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ې شوې دي، خو دومره د قناعت دلنډۍ وړاند لنډیو په باب په بریښنایي پتو کې هم مالومات او 

وړ نه دي. په ځینو ویبپاڼو کې د مالوماتو تر څنگ لنډۍ هم خوندي شوي دي چې ما ته تر ټولو 
 ویبپاڼې د افغان ننگ کې غني ټولگه د افغان ننگ ښکاره شوه، د همدې له پاره د دې کتاب په پای

 مننې سره دلته درنو لوستونکو ته وړاندې کوم: له افغان ننگ ویبپاڼې څخه په  ،د لنډیو دا ټولگه
 

 ټولې کړې لنډۍ: ویبپاڼېد افغان ننگ 
 

 اب کوثر جانانه راشه
 د بېلتانه په سفر ځم تږی به شمه

 
 اب و دانه مې شوه تمامه

 راکړل د تورو گوزارونهلیال په زړه 
 

 هللا دې تا په چا مین کړي
 چې تن دې روغ وي زړه دې پټ کوي دردونه

 
 هللا درې ژر تیاره ماښام کړي

 چې کچکول واخلم د یار در ته ودرېږمه
 

 اباسین بیا پۀ څپو راغی
 پۀ سر یې راوړۀ سپینې خولې زېړ پېزوانونه

 
 اباسین بیا څپې، څپې دی

 پګړۍ ولونه هره څپه یې ورانوي د
 

 اباسین راغی غاړې، غاړې
 پۀ سر یې راوړۀ کشمیري د خیال شالونه

 
 اپت وهلي کښت ته راغلم

 نه یې شین توب شته نه هغه خوند راکوینه
 

 اجر و جزا د عمل حق ده
 څوک چې د نېکو عمل کړي نېکي به وړینه

 
 احمده خدای دې جنتي که

 تر هندوستانه پورې تا کړي جنګونه
 

 بیا وطن ته راشياختر به 
 زړګیه تللی جانان بېرته نه راځینه

 
 اختر پرون ؤ پرون تېر شو

 دا د دامان کوترو نن سرۀ کړۀ السونه
 

http://afghannang.com/index.php/2015-05-01-12-25-49/2015-05-01-12-29-20


  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
184لنډۍ، د ثبتولو ستونزه

 اختر پرون تېر شو عالمه
 د بغدادو کوترو نن راغلل سیلونه

 
 اختر په منډه، منډه راغی

 نه مې نتکۍ شته د نه د غاړې تاویزونه
 

 اختر په ټوکو، ټوکو راغی
 اوږۍ شته نه د غاړې تاویزونهنه مې 

 
 اختر پۀ ورځ دې سینګار وکړ

 څوک دې په زړۀ دي که ډاډه وهې ټالونه
 

 اختر ته ډېره خوشالېږم
 زما د یار وعده اختر دی رابه شینه

 
 اختر چې تېر شي بیا به راشي

 دا د ځوانۍ عمر پۀ بېرته نه راځینه
 

 اختر د واړو مبارک شه
 نه راځینهدا د ځوانۍ عمر پۀ بېرته 

 
 اختر دې تا ته مبارک شي

 چې الس او پښې دې بې حنا اور لګوینه
 

 اختر له تا سره ښایېږي
 نور خلک خوشې د اختر هوس کوینه

 
 اختر نژدې دی روژه الړه

 لیال بۀ چاته سرې منګلې ښکاروینه
 

 اختر نژدې دی یاره راشه
 مبارکي بۀ یو و بل ته ورکوونه

 
 اختره ستا د برکته

 په سینه زانګي زیړ ګلونه د جنکو
 

 اخر به مرم پاتې بۀ نه شم
 ته چې دا سپینه سینه ږدې پۀ دېوالونه

 
 اخر بۀ پاتې شې میدانه

 مسافر کډې باروي وطن له ځینه
 

 اخر بۀ خاورې شې بدنه
 که دې هر څو پر وطنو وګرزومه
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 اخر بۀ خاورې شې جانانه

 ما اشنا سترګې نا اشنا لیدلې دینه
 

 خاورې شې صورتهاخر بۀ 
 که دې هر څونه پۀ زربفتو کې ساتمه

 
 اخر بۀ دا دنیا شي ورانه

 تر خاورو الندې بۀ شي ښکلي بشرونه
 

 اخر بۀ کند کچکول راواخلم
 چې کبرجن جانان مې نه کوي پوښتنه

 
 اخر بۀ مرم پاتې بۀ نه شم

 که د فوالدو کال تاو له ځانه کړمه
 

 اخر بۀ وران شې پېښوره
 نجونې ښېرا درته کوینهد ننګرهار 

 
 اخر ته داسې درته وایم

 اجازه واخله چې جوړه کابل ته ځونه
 

 اخرنی ځای دې لحد دی
 ظالمه مه کوه پۀ ما ډېر ستمونه

 
 اخیري ورځ ده راته ګوره

 بیا به د یو بل د لیدو ارمان کوونه
 

 ادکې مورې څراغ بل کړه
 د مومن خان پۀ وینو سرۀ شول بالښتونه

 
 ځنډ کوه طالبهاذان پۀ 

 زه د جانان غېږې ته اوس ورسېدمه
 

 ارام د زړۀ مې پرې و نۀ شو
 که هر څو سرو سترګو نه ویني تویې کړمه

 
 ارمان،  ارمان تېره ساعته

 پیدا به نشې که ملنګ درپسې شمه
 

 ارمان، ارمان خپله وطنه
 د خپل وطن جامې مې ولوېدې له تنه

 
 ارمان، ارمان د دادا کوره
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 وره به چاپېره تاوېدمهله ډکه شک
 

 ارمان، ارمان دی لویه خدایه
 چې همېشه مې د جانان کړای مجلسونه

 
 ارمان به وکړې وخت به تېر وي

 بیا به وطن راپسې ګورې نه به یمه
 

 ارمان به هلته زما درشي
 چې سور پالنګ درته یوازې پاتې شینه

 
 ارمان به هلته زما درشي
 مې وړینهچې کټ مې واخلي تورو خاورو ته 

 
 ارمان به هلته زما درشي

 چې مې ځوځان په قبر وسپړي ګلونه
 

 ارمان به هلته زما درشي
 چې مې د سخات پیسو ته ونیسې السونه

 
 آسمانه درز  وهه راولېږه

 په ما قیامت دی چې په ټولو قیامت شینه
 

 اسماني تندر شوې جانانه
 په ما راپرېوتي ذرې ذرې دې کړمه

 
 کېږدئ امانتي مې ګور کې

 که اشنا راشي ما به خپل کلي ته وړینه
 

 آواز یې اورم کتی نشم
 په ښاپېرو مې سر و کار دی وبه مرمه

 
 اوبه د بر ګودر خوږې دي

 زه د جانان لپاره کوز ګودر له ځمه
 

 اوبه د کوز ګودر خوږې دي
 لیال د یار لپاره بر ګودر ته ځینه

 
 اوبه د کوز ګودر خوږې دي

 بر ګودر ته ځمهزه د مین د پاره 
 

 اوبه د هر ګودر خو ږې دي
 جانانه ستا لپاره کوز ګودر ته ځمه
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 اور چې بلیږي اخر مړ شي
 د مینې اور سړی تر عمره سوزوینه

 
 اوښکي مې سیند غوندې بهیږی

 بیا به د سیند د غاړی نه کوم سیلونه
 

 اول به ته ورته حیران شې
 که مې ښکاره کړه د زخمي زړګي داغونه

 
 ه کله، کله غم واول ب

 اوس مې دوتر شو کروندې پکې کومه
 

 اول دې ویل چې رامین شه
 اوس راته وایې چې خپل کار کوه مینه

 
 اول مې فکر درته نه و

 اوس مې د زړه ستنې کږې درپسې دینه
 

 ایمان دې ښه راته معلوم دی
 په رواجي برېتو دې مه وهه السونه

 
 بابا ته الړې سوال دې وکړو

 زه وم که دې نور کول سوالونهپه زړه دې 
 

 بابا دې ما وژلی نۀ دی
 چې راته نیسې د زړې ولې بندونه

 
 بابا کوچیانوته مې ورکړه

 چې تورپېکی مې د نښترو باد وهینه
 

 بابا ګالن د باغه راوړه
 زۀ یې پېیمه جوړومه امېلونه

 
 بابامې نۀ درکوي یاره

 الړشه بابا باندې مې وکړه تاویزونه
 

 پر کندهار دیبابا ولي 
 زما جانان یې وزیارت ته تللی ونه

 
 بابو ټیکس دې بېرته واخله

 زۀ مې شیرین جانان دکن ته نۀ لېږمه
 

 بابوټیکس دې بېرته واخله
 ما مرور اشنا پخال کړ بېرته ځینه
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 بابو کره زموږ وطن دی

 جندوله تا ته سالمي راغلی یمه
 

 باتۍ د تېلو پۀ زورسوځي
 اورشول ویې سومهما ته د یارغمونه 

 
 باچا رخصت راکه چې ځمه

 چې پۀ وطن مو غنم زېړ لویې کومه
 

 باچاهي تخت مې پۀ کارنه دی
 جانان بۀ لو کا زۀ بې وږي ټولومه

 
 باد د جنت پکې لګیږي

 د غرمې خوب د شالیال دېرې ته وړمه
 

 باد د بهۍ پۀ کې لګېږي
 د غرمې خوب بۀ د لیال دېرې ته وړمه

 
 لورې راغیباد د پغمان له 

 زما د یار د زلفو بوی ما ته راوړینه
 

 باد د ُختن دی را الوتی
 یا عنبري زلفې جانان سنبالوینه

 
 باد دې پلوله مخه یوسه

 چې ګالبي مخ دې پۀ سترګو ووینمه
 

 باد سبا زما قاصد شه
 زما شیرین اشنا ته یوسه سالمونه

 
 باد سبا یارمې ویښ نه کړې
 وینه د سهار خوب پرهلک ډېرغالبه

 
 باد مې د یار له لورې راغی

 پۀ وازه خوله به یې کوګل ته تېرومه
 

 باد نن له پاسه که له ښکې دی
 بوی د جانان مې پۀ دماغ ولګېدنه

 
 باده پر باد مې سالم وایه

 پرهغه باد چې د اشنا پۀ لورې ځینه
 

 باده په باد مې سالم وایه



  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
189لنډۍ، د ثبتولو ستونزه

 په هغه باد چي د جانان په لورې ځینه
 

 دای روی مې دروړیباده د خ
 ژر راته وایه ګران زړګی څۀ حال لرینه

 
 باده د یار له لورې راشه

 ماته ملهم شه چې مې جوړشي پرهارونه
 

 باده سالم پۀ جانان وایه
 هغه سالم چې باده تا راوړی ؤنه

 
 باران داوښکومې ورېږي

 بې نیازه یارراته پۀ زړۀ راکړل زخمونه
 

 باران که اوري باک یې نشته
 واورې دې نۀ اوري چې الرې بندوینه

 
 بارانه ورو ورو واورېږه

 د مسافر جانان مې نشته داالنونه
 

 بارانه ورو، ورو پرې ورېږه
 په مسافر اشنا مې نشته داالنونه

 
 بارانه ورو، وروپرې ورېږه

 وړې، وړې جنکۍ غره ته تللي دینه
 

 باغ ته دې تګ مناسب نۀ دی
 هګالن شرمېږی مخ پۀ پاڼوپټوین

 
 باغ چې د زاغ پۀ حواله شي

 بلبل نری فریاد کوي له باغه ځینه
 

 باغ له دې تله مناسب نۀ دي
 پخپله ګل یې، ګل دې ستا سالم کوینه

 
 باغچه په ګلوښه ښکارېږي

 لکه د پېغلې سینه ډکه په ګلونه
 

 باغچې د ګلوشوې سمسورې
 باغوان وختي لښتي پر باغ تړلي دینه

 
 نه شوباغوانه باغ مې دې خوښ 

 چې پۀ کې نشته د رامبېل چامبېل ګلونه
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 باغوانه پاڅه چې سهار دی
 ګالن له تندې درته خواست د اوبوکړینه

 
 باغوانه ورشه باغ سوتره که

 سبا درځمه د ګالب سیل به کومه
 

 باڼه  دې مړه دي ښکته ګوري
 لکه چې مور دې نوره کور کې بندوینه

 
 باڼه  دی ورو جګ کړه شیرینې

 سم د زړه په سر ټومبلی دینه ما ته دی
 

 بدن دریاب زړه مې ګودر دی
 د غم ویلی پکې رګونه تللی دینه

 
 بړستن دې واغوسته ویده شوې

 په زړه دې نشته د شرین جانان غمونه
 

 بله ډیوه شه راته کښېنه
 زه دې پتنګ ستا د دیدن، راغلی یمه

 
 بنګړو دې نیمه شپه کې شرنګ کړو

 په نامه شومهزه دې بهر تمبو ته الس 
 

 بنګړي نیم ښکته کړه نیم پورته
 چې په خالي مړوند دې سر ولګومه

 
 بوټي راټول کړئ اور پرې بل کړئ

 زموږ دستور دی په رڼا خوله ورکوونه
 

 بورا به خدای په گلو موړ کا
 باغوانه ستا نیمګړی نیت مې ژړوینه

 
 بیا به پدې کلي رانشم

 د کلي مینځ د لېونۍ ورسېدنه
 

 د کلي په منځ نه ځمبیا به 
 د کلي منځ  د لېونۍ ورسېدنه

 
 بیا به دیار کلي ته نه ځم

 په خندا الړ شم په ژړا بېرته راځمه
 

 بیا به دې نوم په خوله وانخلم
 بېګاه دې مور له دروازې شړلی یمه
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 بیا به نرۍ جامې ونکړم

 باران لمده کړم اشنا ټوله ولیدمه
 

 بیلتونه چیرته چې ځی الړ شه
 ته مه ځه چې دیدن به پاتی شینهګودر 

 
 بې غېر له تا مې عمر ګران دی

 زه به دا ګران عمر تر کومه تېرومه
 

 بې ننګه ننګ راباندې وکړه
 سبا مې ستا په سر پانسۍ ته خېژوینه

 
 بې وفا هله راته وایه

 چې ته لوګی شې زه لمبه نه شم مینه
 

 بېګا مې مړ په خوب لیدلی
 ولي وونهسبا مې سرو شونډو پتري نی

 
 بېګاه په خوب کې ژړا راغله

 د مینې یار مې در په در غواړي خیرونه
 

 بېلتون په هر چا مېلمه کیږي
 ماته چې راشي نو کلونه تېروینه

 
 بېلتون د خلکو د خندا کړم

 ځکه هر وخت گرېوان شلېدلی گرځومه
 

 بېلتون دې قدر رامعلوم کړ
 اوس به سالم په دوه السي درته کومه

 
 یواځې په ما ندیبېلتون 

 بېلتون شمال دی هره پاڼه رپوینه
 

 بېلتون یوازې په ما ندی
 د بېلتانه د السه ډېر فریاد کوینه

 
 بېلتونه راشه ستړی مه شې

 زړه مې پښتون دی مېلمه نه خفه کوینه
 

 بېلتونه کور دې راته ښایه
 د زور دې نه یم ننواتې به درځمه

 
 بیا به منګی ته ګو تی نه کړم
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 ګودر د تلو نه ما منعه کوینهمور د 
 

 پاچائي تخت مې په کار نه دی
 جانان دې لوکړي زه به وږي ټولومه

 
 پاچائي تخت مې په کارنه دی

 ما دې د یارله څنګه نه جدا کوینه
 

 پاس پراسمان راشه رامداره
 دا سمې الرې راڼېزو نیولې دینه

 
 پاس پراوږو دې منګی مات شه

 سېالبونهچې د سینې په خوړ دې راشي 
 

 پاس پر بام مه خېژه کوترې
 پورته اسمان کې به سپوږمۍ شرمنده شینه

 
 پاس په کمره والړه ګله

 نصیب د چا یې اوبه زه درخېژومه
 

 پاس په ګودر د پیغلو جنگ شو
 د سور سالو میرمنې ماتې ګډوینه

 
 پاس په ګودر والړه ګله

 یا به دې راوړم یا به مړ درپسې شمه
 
 والړه ګلهپاس په ګودر 

 نصیب د چا یې او به زه در خیژومه
 

 پاس په هوا راشه جانانه
 الرې کوڅې د غمازانو ډکې دینه

 
 پاس په هوا راشه جانانه

 د ګودر الري راڼیزو نیولي دینه
 

 پاس په اسمان کې ډزې وشوې
 چا ویل ملوک دی د بدرۍ سالم ته ځینه

 
 پاس په اسمان کې ستوري ښکاري

 وکړل دیدنونهاشناویدۀ دی مایې 
 

 پاس په اسمان کې ستوری زه وای
 نجلۍ وېده وای مایې وکړای دیدنونه
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 پاس پۀ اسمان کې ګړزهارشو
 جینکۍ ژاړي کشمالې ږاۍ وهینه

 
 پاس پۀ اسمان کې مرحبا شوه

 محمد وخوت د هللا دیدارته ځینه
 

 پاس پۀ بلۍ کوترې راغلې
 زۀ پۀ پوړو د یار پوښتنه ترې کومه

 
 ه کې فریاد خېژېپاس پۀ بنګل

 یا رنځوران دي یا مین بېل شوي دینه
 

 پاس پۀ تیرا اوره بارانه
 د پېښورپۀ برخه سېل دی رابۀ شینه

 
 پاس پۀ سینه ځای راته جوړکه

 مزل وهلې ځمکه ځای نۀ راکوینه
 

 پاس پۀ کمرۀ والړه ګله
 نصیب د چا یې اوبۀ زۀ درخېژومه

 
 پاس پۀ کمرۀ والړې زرکې

 لۀ خولې وینې تویوینهباز مې رنځوردی 
 

 پاس پۀ ګودر د پېغلو جنګ شو
 د سور سالو مېرمنې ماتې ګډوینه

 
 پاس پۀ هوا راشه جانانه

 دا کوزې الرې بېلتانۀ نیولې دینه
 

 پاس د آسمان ستورو ته ګوره
 په تا مې دومره دي د سپینې خولې پورونه

 
 پاکه موال که ته یې واخلې

 یمه سړی، سړی نه دی په بند یې ناسته
 

 پالنګ د سرو نالۍ د زرو
 لیال د سرو زرو غنچه خوب پر کوینه

 
 پالنګ د یار سره ښۀ ښکاري

 نۀ مې خوښېږي دا بې یاره پالنګونه
 

 پام کوه وار دې خطا نۀ شې
 د ګلو څانګه دې پر سر والړه یمه
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 پانسۍ د زلفو ما ته راکړه

 زۀ بېلتانۀ پۀ مرګ خوشاله کړم مینه
 
 دې تخت دیپاولی د یخ سینه 

 چې د رنژدې شم زړۀ مې یخ الندې کوینه
 

 پتنګ پۀ خاص څراغ مین دی
 ښایسته خو لمر دی ځان پرې نۀ کبابوینه

 
 پتنګ خو یو ځل شهید شوی

 افرین ما ته چې مدام سوزم مینه
 

 پتنګه خاورې دې پۀ سر شوې
 شمو ته جوړ شوۀ پۀ ښیښوکې مقامونه

 
 پتنگ پۀ منځ د بازار راغی

 پټ کړ ویلې نۀ دې پېژنمهشمعې مخ 
 

 پتڼ لۀ شمعې پۀ څنګ نۀ ځي
 زۀ بۀ د یارله غمه ولې پر څنګ ځمه

 
 پتنگ لۀ ما نه زده کړه وکړه

 ځکه خپارۀ وزرونه شمعې له ورځینه
 

 پتڼه راشه کۀ پرې سوځې
 ستا د اجل شمعه پۀ الس کې ګرځومه

 
 پټ بۀ د زړۀ دردونه تېر کړم
 ونهبې درده یار ته بۀ ونه وایم حال

 
 پټ بۀ د یار لۀ غمه ژاړم

 پټې بۀ وینې لړمانۀ ته تېرومه
 

 پټ بۀ د یار لۀ غمه ژاړم
 چې مې پۀ درد ظالم خبر نۀ شي مینه

 
 پټ د ګودر په غاړه کینه

 چې یاره پټ په پټه وکړو دیدنونه
 

 پټ کرمونه د رب ډېر دي
 جانان ته وایه وارخطا نۀ شې مینه

 
 پټکی دې کوږ په وروځو کېده
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 د همزولو په کتار کې ناسته یمهزه 
 

 پخوا به کله، کله غم و
 اوس د غمونو قافلې راسره ځینه

 
 پر ګودر څه بال لګیږی

 چې کشر ورو یې بدرګه ورسره ځینه
 

 پر ګودر ګڼي ونی کیږده
 چې شا لیال منګی په سوری ډکوینه

 
 پر ګودر نښه راته کیږده

 د ما زدیګر اوبو له ځم وا به یې خلمه
 

 ځوانانو سره خوند کړيپردېس 
 چې جنکۍ په سفر ځي ارمان راځینه

 
 پرګودر سپینه، سینه اوړی

 زه چې پر الره تیریدم ودی ویشتمه
 

 پرګودر سور سالو ښکاره شو
 ماوې دی تورو اوبو اور واخیست مینه

 
 پرهر، پرهر په توره راشې

 چې پرهرونه دې ګنډم خوله درکومه
 

 پرېږده چې خړ سېالب مې یوسي
 المبوزن اشنا مې ډیره نازیدمهپه 

 
 پرېږده چې سپي مې غوښې وخوري

 بې وفا یاره در په در دې لټومه
 

 پرېږده چې سرو وینو کې رنګ شم
 د نیمې شپې له دیدن نه کراریدمه

 
 پالر یې د بر کلي ملک دی

 لور یې د کوز کلي منګي راډکوینه
 

 په اخرت به اللی غواړم
 ینهپه دې دنیا یې ظالمان نه راکو

 
 په اخرت کې به نارې کړم

 چې ناداني وه په ګناه نه پوهېدمه
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 په اوښکو لوند ګرېوان مې ګوره
 ستا له پېغوره مور په کور بند کړی یمه

 
 په باغ کې سرې غوټۍ ته وایه

 چې تاته تور کشمالي ډېر سالم کوینه
 

 په بام والړه یمه زنګېږم
 د خوبه نه یم د یار غم غلطومه

 
 پیدا نشوې په بل وطن کې

 د نارنج ګله ننګرهار ته به درځمه
 

 په بنګو چرسو مې کار نشته
 چي د جانان په کوڅه تېر شم نشه شمه

 
 په پتاسو دې اموخته کړم

 اوس خو د جوارو پولۍ خوند نه راکوینه
 

 په تصور مې ځان پاچا کړ
 چې سر مې جګ کړلو ګدا د دونیا ومه

 
 په تن مې تور چینجي لګیا شول

 ترېنه ساتم پکې ستا مینه لرمهزړه 
 

 په تناره مه ورغوړېږه
 د وربل څوکې به دې اور وسوزینه

 
 په تور لحد کې به نارې کړم

 زه د دنیا نه ارمانجن راغلي یمه
 

 په تورو ټوک، ټوک شي مړ مشې
 چې پرهرونه دې ګنډم خوله درکومه

 
 په تورو سترګو یې شهید کړم

 تورې جنډې راباندې ودروئ مینه
 

 په تُهمت مه شرمېږه یاره
 په ښو ځوانانو پسې تل وي تُهمتونه

 
 په جدایۍ دې خفه نه یم

 خفه پدې یم چې رقیب دې خپلوینه
 

 په جهان دوه څیزه مزه کا
 یا سپینه خوله یا د بوړي توپک غږونه
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 په څه خفه په څه جدا شوې

 اوس راته وایه چې توبه ترې اوباسمه
 

 په خوله به جنګ درسره وکړم
 د زړه کوڅې به درنه ولې بېلومه

 
 په خوله به جنګ درسره وکړم
 د زړه کوڅې درځنې کله بیلومه

 
 په خوله به جنګ درسره وکړم

 د سترګو الندې به زارۍ درته کومه
 

 په خولې توبې، توبې اوباسم
 په تا مین زړګی توبې نه قبلوینه

 
 په دا یوه خبر خوشحال یم

 ته ځینهچې خان غریب به ټول یوې خاورې 
 

 په داسې خلكو دې بدل كړم
 چې د عزت سرمایه بالكل نه لرینه

 
 په دیواله مې سر اوچت کړو

 جنۍ لګیا ده ځانله سترګې توروینه
 

 په زړه به لویه تیږه کېږدم
 جانانه تانه به یې ورو، ورو صبرومه

 
 په زړه دې ډېر داغونه راکړل

 ستا د جفا کیسې به چا، چا ته کومه
 

 غر د ګیلو پروت دیپه زړه مې 
 هله به یې وایم چې دې سر په زنګون ږدمه

 
 په زنکدن دې ژبه بند شه

 ماته دې ټول عمر دروغ ویلي دینه
 

 په زنکدن کې مې رانغلې
 د جنازې الندې مې مه ځه مخ تورنه

 
 په زنکدن مې راحاضر شه

 بیا تر قیامته پورې نشته دیدنونه
 

 په زنکدن مې راحاضر شه
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 کې سترګې تاته واړومهچې په سلګو 
 

 په زیارتونو به جوړ نه شم
 ما به د سپینې خولې ازار اخیستی وینه

 
 په ژړا هغه خلک ژاړي

 چې د محفل یاران یې تورې خاورې شینه
 

 په سپینه ږیره راپسې شوې
 رب خو دې مړ کړه د لمسۍ په ځای دې یمه

 
 په سر دې کوم غماز والړ دی
 ېږدینهچې دې زما غریب یارۍ ته نه پر

 
 په سور سالو کې ګناه نشته

 ګناه نجلۍ کې ده چې ړنګه بنګه ځینه
 

 په صبر، صبر پوره نشوه
 سبا مې نیت دې بې صبرۍ ته مال تړمه

 
 په صورت روغ درته ښکاریږم

 لکه غنم د زړه په سر چاودلی یمه
 

 په غټو سترګو دې مین شوم
 ځکه مې غټې، غټې اوښکې په مخ ځینه

 
 کمه نه یمپه غم کې ستا نه 

 لېونۍ نه یم چې به کلي خبرومه
 

 په کټ کې سمه شه ځای راکړه
 لکه لړم په دېوالو راغلی یمه

 
 په کشمالو کې مې حالل کړئ

 چې جنازه مې ښاپیري اوچتوینه
 

 په کوڅه تېر شوم ګناهګار شوم
 شړنګار یې خیږي زولنې راته راوړینه

 
 په کوژدن شوې مئین مه شې

 بل ته ودوینهته به والړ یې دا به 
 

 په گودر سور سالو ښکاره شو
 ما ویل دې سپینو اوبو اور واخیست مینه
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 په ګودر څه ټکه لویدلی
 چې کشره خور یې بدرګه ورسره ځینه

 
 په ګودر سور سالو ښکاره شو

 ما وېل دا سپینو اوبو اور واخیست مینه
 

 په ګودر سور سالو ښکاره شو
 چاوې سالو دی، چاوې اور ولګیده

 
 الره تلې کږه وږه شوې په

 د ډېره خیاله دې زېړ ګل وشرماونه
 

 په الره تلې مخ دې راستون کړو
 د ظالم لورې په ګولۍ دې وویشتمه

 
 په لښتي ټوپ کړه بیا راټوپ کړه

 چې د اوربل  روپۍ دې ګډې وډې کړمه
 

 په لوی ګودر دی څڼی پریولی
 په نری بادی یې وچوی مین دی کړمه

 
 خبر کړپه ما دې ټول کلی 

 په تا دې یو دا دا خبر دی زړه دې چوینه
 

 په ما دې ځوانه ځواني اور کړه
 په تا دې اور شي د همزولو مجلسونه

 
 په ما دې کړې څه بال ده

 چې دې د َدر خاورې په جېب کې ګرځومه
 

 په مخ دې شړک د زلفو راکړو
 ځکه مې اوښکې د ماللو سترګو ځینه

 
 په مرک به دواړه سره مړه شو

 ارمان مې دا دی چې به وړاندې وروسته شونه
 

 په مرگ به مړ راپسې نشې
 دا لباسي اوښکې د هر چا په مخ ځینه

 
 په مرګ به مرم پاتې به نشم

 ګور ته به یوسم ستا رټلي ځوابونه
 

 په مرګ دې نه مري جانان خوږ دی
 په رنځ دې پرېوزي چې پوښتنې له ی ورځمه
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 په مسافرو مې زړه نه سوو

 مې پرې سیزې چې مې یار مسافر شونهاوس 
 

 په ناعالجه مرض پروت یم
 په اشنا دوه قدمه ګران دي نه راځینه

 
 په نیمه شپه دې بېرې راوړې

 بېرې دې نه خورم ما توتان خوړلي دینه
 

 په نیمه شپه راشه جانانه
 د زړه تمبې مې نیمکښو پرې ایښي دینه

 
 په وینو سور لکه ګالب شه

 تور اوربل کې ږدینه پښتنې ناوې به دې
 

 په یار مې ترخې زرغونې شوې
 زه یې د دیدن په تمه یم چې رابه شینه

 
 په یارانه دې پویه نه شم

 په جدایۍ دې لکه مالګه اوبه شومه
 

 پیزوان په کورمه کې جوړیږي
 د پېښور زرګره مات دې شه السونه

 
 پېزوان مې ستا برېتو کې بند شو
 لمهتر دروازې پورې جوړه درسره ت

 
 پېزوانه ستا نه ګیله من یم

 د لیال سرې شونډې خو تا ښکل کړې دینه
 

 پېزوانه کوز شه اوبه وڅښه
 سبا اختر دی په سرو شونډو به دې وړمه

 
 پېغلتوب نیمه پاچاهي وي

 ورک ناویتوب شه چې دوه نیمې ورځې وینه
 

 پیغله ګودر ته روانیږی
 زړه یې منجله کړو پری منګی راوړی مینه

 
 په سرو وینو کې پرېدي تا به

 ما ژړوي د معشوقو دغه ظلمونه
 

 تا چې په مخ څپېړه راکړه
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 د دالسې سړی مې نشته وبه مرمه
 

 تاسی دی بر ګودر ته ګورئ
 د پیغلو جنګ دی منګوټي ګذاره وینه

 
 تپه تیاره ده نه دې وینم

 بنګړو ته شرنګ ورکړه چې ودې پېژمه
 

 تر هدیرې راسره الړ شه
 مې پرې نه دې مینهد جنازې بازو 

 
 تردې پوړي ټوپک دې ځار شم

 په غاړه ستا دی کږه زه درسره ځمه
 

 تکل به کله د راتلو کړې
 زه دې د الرې څوکیداره ناسته یمه

 
 تنور چې تود شي اخیر سوړ شي

 زړه چې مئین شي همیشه لمبې وهینه
 

 تورو ته سپین خلک پیدا دي
 ځکه د سترګو تور د سترګو مینځ کې دینه

 
 توره به نه کړې نو به څه کړې

 چې دې شېدې د پښتنې رودلي دینه
 

 ته بې وفا شوې زه دې هېر کړم
 زه بې وفا نه یم چي تابه هېرومه

 
 ته چې په ما پورې خندا کړې

 خدای دې مئین کړه چې زما د خندا شینه
 

 ته چې زما د یارۍ نه وې
 زما ویده زړګی دې ولې ویښونه

 
 ته چې زما قبر ته راشې

 زه به په قبر کې اشنا خوشاله شمه
 

 ته د کوهاټ په غاښي راشه
 زه دره وال ټوپک په غاړه ګرځومه

 
 ته د ګودر غاړی ته راشه

 ما په منګی کې پراټی راوړی دینه
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 ته ماز دیګر ګودر ته راشه
 په ګودر کیږی په اسانه دیدنونه

 
 ته ماز دیګر ګودر ته راشه
 ډکومهزه به منګی په لپو ورو، ورو 

 
 ټبر دې ټول راباندې ګران دی

 زه ستا لپاره د وړو سالم کوومه
 

 ټکرې د ځان پسې راکاږې
 خاونده خدایه مېلمنه به د چا وینه

 
 ټګي دې وکړه ټگه یاره

 ستا دې ټګي زما دې صبر په خدای وینه
 

 ټینګه وعده راسره وکړه
 د جنکو په وعده نه شته اتبارونه

 
 کړيټوپک ویشلی به خدای جوړ 

 سترګو ویشتلی به رنځیږي مړ به شینه
 

 ټوټې، ټوټې په تورو راشې
 د بې ننګۍ آواز دې رامشه مینه

 
 ټوټې، ټوټې درباندې زه شوم

 په بخملي سینه دې نور کوي خوبونه
 

 ټوټې، ټوټې زړه به راټول کړم
 بیا به په نوم د یارانې سړی رټمه

 
 ټول مې د زړه په سر راټول شوې

 په خندا دې تېرومهمیرات شې غمه 
 

 جانان په هیڅ نه رضا کیږي
 د دروغجن مال دې ورک شي تعویذونه

 
 جانان زما زه د جانان یم

 که په بازار مې خرڅوي ورسره ځمه
 

 جانان زما سره پښتو کړي
 چې سترګې توري کړي لکۍ ورته پرېږدینه

 
 جانان مې ستوری د اسمان دی

 نه ورختی شم نه مې زړه صبر کوینه
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 جانان مې الړو اسماني شو

 اسمان چې ځمکې ته راځي قیامت به وینه
 

 جانانه تور څادر په سر کړه
 ځان مرور کړه چې جرګه درولیږمه

 
 جانانه ته خو داسې نه وي

 د چا خبرې دې ضرور منلي دینه
 

 جانانه ته خوداسې نه وې
 ښایي جواري دې د بل چا خوړلي وینه

 
 جانانه خپل وطن ته راشه

 وطن د مېړو قدر کموینهپردی 
 

 جانانه خپل وطن ته راشه
 په داالنونو کې دې لګیږي خړ بادونه

 
 جانانه خپل وطن ته راشه

 غمازان ستا په جدایۍ اختر کوینه
 

 جانانه خپل وطن ته راشه
 که خلک ډېر دي پرې اباد دي خپل کورونه

 
 جانانه دومره په ما گران یې

 چې ته روان یې زه دې شمارم قدمونه
 

 جانانه دومره را سره واي
 لکه بریښنا چې د بارانه سره وینه

 
 جانانه راشه چې پخال شو

 زموږه څوک دي چې به موږ پخال کوینه
 

 جانانه راشه چې پخال شو
 عمر د ژمې مازدیګر دی تېر به شینه

 
 جانانه راشه دا دی وخت دی

 پالر مې د سر سودا د بل سره کوینه
 

 جانانه راشه که دیدن کړي
 د زنکدن خولې په ما راغلي دینه

 
 جانانه راشه که راتلی شې
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 ښکلی بشر مې په کفن کې پټوینه
 

 جانانه زېری مې درباندې
 زموږه کډه ستاسې کلي ته درځینه

 
 جانانه ستا د زړه لپاره

 زه په غرمه د ګودر غاړی له درځمه
 

 جانانه ستا دیدن لپاره
 بېرې ټولومهزه په زړه شپاله کې 

 
 ه ستا دیدن لپارهجانان

 زه د کابله په ټکس راغلی یمه
 

 جانانه غلی، غلی ګورې
 یا دې څه ورک دي یا دې زه لیدلې یمه

 
 جانانه غم دې دومره خوږ دی

 چې د دنیا خواږه یې خاورې ایرې کړنه
 

 جانانه فکر پکې وکړه
 مینه سور اور دی وارخطا نشې مینه

 
 جانانه ولې لېونی شوې

 تیګو ولې زیارتونهپه الره ځې په 
 

 جانانه ویښ یې که ویده یې
 ستا په کوڅه مې الس تړلی تېروینه

 
 جدایي راغله الرې دوې شوې

 مرګ مې قبول دی جدایي نه قبلومه
 

 جنۍ د پالره دی ویریږم
 ګودر ته راشه کور ته نه درسره ځمه

 
 ځان په ازغوباندې سوری كړه

 كه چېرې غواړې د یارغېږه كې خوبونه
 

 وطن په شمع سیزه ځان د
 چې پتنګان دې د زیارت طواف کوینه

 
 ځان دې زما په دیدن موړ کړه

 بیا به مې مخ په سپین کفن کې پټوینه
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 ځان یې زړو جامو کې جوړ کړو
 لکه په وران کلي کې باغ د ګلو وینه

 
 ځای د داغلو په کې نشته

 جانانه څله داغوې داغلي زړونه
 

 چا یې پلو لیدلی نه و
 تورخم په سرک ځي سرتور سرونهاوس د 

 
 چرګه مرۍ کې دې ناسور شه

 زه د لیال غېږې ته اوس راغلی یمه
 

 چنار به ولې سر لوړ نه کا
 چې جنکۍ ورالندې سترګې توروینه

 
 چې په ژوندون مې په کار نشوې

 که مې د قبر مجناور شې څه دې کړمه
 

 چې په ښایست مې خفه کیږې
 ه شمهنور به د ځمکې خوب کوم چې ژېړ

 
 چې په مرض مې نه پوهېږې

 طبیبه مه ګوره زما د الس رګونه
 

 چې پېغله لور یې په کاله وي
 پس د ماښامه دې پنځډزی ګرځوینه

 
 چې پېغله لور یې په کاله وي

 د هغه کور سابه جواری مزه کوینه
 

 چې تاته ګورم ژړا راشي
 چې ځانته ګورم په ما ال ډیر دي غمونه

 
 سپاري چې تورو خاورو ته مي

 په خولې مې کېږده د سورکو شونډو سرونه
 

 چې توره نکړې نو به څه کړې
 چې دې شېدې د پښتنې رودلي دینه

 
 چې جنازه مي روانیږي

 پاس په کفن باندې مې وشینده ګلونه
 

 چې چېرته ته وای هلته زه وای
 نصیب تقدیر مې له تا لرې ګرځوینه
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 چې څوك له خپله ځانه دروندوي

 ه د دراندۀ ګومان كوینهټولې دنیا ت
 

 چې خط مې وایي ورته ژاړه
 ما چې لیکه ورته مې ډېر ژړلې دینه

 
 چې خویندې کښېنې ورونه ستایي

 چې ورونه کښېنې خویندې بل ته ورکوینه
 

 چې د دیدن نصیب یې نه وي
 یوه کوڅه کې سره وړاندې وروسته شینه

 
 چې راپسې نشې قرانه

 دمهزه د جانان لپاره الس درباندې ږ
 

 چې ژوندون وي جانان به راشي
 چې ژوندون نه وي بیابه نه وي دیدنونه

 
 چې سا مې اوځي رانږدې شه

 په دواړو سترګو راته کیده سره السونه
 

 چې سترگې تورې کړم شرمیږم
 چې شونډي سرې کړم غمازان مې نه پرېږدینه

 
 چې سر زما وي څنګل ستا وي

 د هغه وخت په انتظار یم رابه شینه
 

 سر زما وي څنګل ستا وي چې
 مزه به دا وي چې ویده د عمر شمه

 
 چې سړی هر څومره پښتون شي

 زړه چې مئین شي پښتو ټوله ترېنه ځینه
 

 چې سور پرتوګ دې ورته وکړ
 نور یې زموږ  د کلي منع کړه چې مرمه

 
 چې عاشقي یې کړې نه وي

 د پادې خر دی سبا ځي بېگا راځینه
 

 چې عاشقي یې کړې نه وي
 غه به څنگه د ایمان دعوه کوینهه

 
 چې فکر بند په زولنو کړم
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 چې رانه خالص شي برابر جانان له ځینه
 

 چې کله، کله راپه یاد شې
 دېوال ته کېنم ځانته غلی وژاړمه

 
 چې کلیـواله مې ګڼلې

 ځکه مې سوال د سپینې خولې درته کاونه
 

 چې مازدیګر شی زړه مې ښه شی
 کتارونهپه ګودر جوړ شی د منګیو 

 
 چې مازد یګر شی عاشق ژاړی

 چټه له خیاله منګی وړی په ګودرونه
 

 چې مې په جېب کې دولت ډېر و
 خپل مې ال څه چې د پردو خپل شوی ومه

 
 چې مې د تورو سترګو وار و

 د چا به کار و چا به هسې غږ کوونه
 

 چې وعده وکړې پوره یې نکړي
 ژبه یې پرې کړې چې وعدې پرې نه کوینه

 
 وي پښتون او پښتو نكړيچې 

 داسې كسانو ته به ګورې كړنګونه
 

 چې هدیره باندې تیرېږې
 زما مزار ته مخ راواړوه مینه

 
 چې یوړم، یوړم اوبو یوړم

 چې بې ګودره ګډیدم اوبه مې وړینه
 

 چېرته عاشق سړی والړ دی
 ساړه، ساړه اسویلي کړي باد یې راوړینه

 
 څانګه به نن سبا کې ګل شي

 سر کې سرې غوټۍ لیدلي دینهما یې په 
 

 څنگ ته مې مه راځه جانانه
 سبا به بوی د لونگین درڅخه ځینه

 
 څنګه په سپینه جامه ګرځې

 رب دې مئین کړه چې خیرن دې ووینمه
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 څنګه د ورایه په خندا شوې
 لکه چې غم دې د زړه ټول هېر کړی وینه

 
 څنګه نرۍ یې لکه لښته

 وړینهمور دې ړنده شه چې په تا اوبه را
 

 څوک په رضا له ملکه نه ځي
 یا ډېر غریب شي یا د یار له غمه ځینه

 
 څوک چې په چا باندې مین شي

 هغه غمجن شي د هر چا د خندا شینه
 

 څوک چې په شنو سترګو مین شي
 پس د ماښامه دې پنځډزی ګرځوینه

 
 څوک چې د ښکلو وفا غواړي
 ماته کیسه د صنوبر رایاده شینه

 
 غېږ کې پروت وي څوک چې د یار په

 په نورو خلکو د ړندو ګومان کوینه
 
 

 څوک مې د حاله خبر نه دي
 لکه چنار مې په ډډ اور ولګېدنه

 
 خا ونده دا ګناه مې معاف کړی

 بیا به د خوړ په غاړه نه کرم ګلونه
 

 خال به د یار له وینو کیدم
 چې په شین باغ کې ګل ګالب وشرموینه

 
 خال یې په غونډه زنه کېده

 ا ما ورپرېده چې پرې څه نخرې کومهبی
 

 خاورې د یار د کوڅې راوړئ
 پاس په کفن کې ) ال اله( راته لیکینه

 
 خاونده بیا دې پسرلی کړو

 جونه شفتل کړي وړکي سیل ته تللي دینه
 

 خاونده بیا دی مازد یګر کړ
 په ګودر جوړشو د منګیو کتارونه

 
 خاونده ټوله مې ترې ځار کړې
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 غرغرې منلي دینهزما په سر یې 
 

 خاونده څه چارې را وشوې
 نه مې یار، یار شو نه یې خالص د غمه شومه

 
 خاونده دا به دې رضا وي

 چې د ځوانۍ عمر په غم کې تېرومه
 

 خاونده دا به دې رضا وي
 چې نور دې ګل کړل زه غوټۍ ورژېدمه

 
 خاونده دا به ستا رضا وي

 چې د ځوانۍ عمر په غم کې تیرومه
 

 دا ګناه مې معاف کړېخاونده 
 بیا به د خوړ په غاړه نه کرم ګلونه

 
 

 خاونده سل ځله ژوند راكړې
 چې د جانان په مینه سل ځله مړشمه

 
 خاونده کوم یو پکې خوښ کړم

 مرګ او بېلتون راته جوړه راغلي دینه
 

 خاونده ما خو داسې نه وې
 چې مساپر شم څوک دې خیر نه راکوینه

 
 کړېخاونده ما د ګودر ګل 

 چې جنکۍ مې شوکوي سر کې مې ږدینه
 

 خاونده ما د ګودر ګل کړی
 چې جنکي مې شوکوی سر کې مې ږد ینه

 
 خاونده مرګ په ځوانۍ ورکړې

 چې جنازه یې د ارمانه سره وړینه
 

 خاونده مرګ په ځوانۍ ورکړې
 چې کلی کور یې د ځوانۍ ارمان کوینه

 
 خبر مې کله، کله اخله

 سبا درځینهد لېونتوب آواز مې نن 
 

 خپلو جامو سره مې خښ کړئ
 جانان په غشو د بڼو ویشتلی یمه
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 خدایه د مور یې ورته پام کړې

 چې په لنډۍ زنه یې ووهي خالونه
 

 خدایه دا مور یې لېونۍ کړې
 مئین پرې زه یم اوس یې بل ته ورکوینه

 
 خدایه کوچیان په کوچ روان کړې

 چې دا ښایسته بدرنګې ګډې وډې شینه
 

 خدایه ګورګورې تورې مه کړې
 جنکۍ سرې شونډې ورځي تورې  راوړینه

 
 خدایه مئین څوک په چا مه کړې

 چې وس یې نه رسي په مخ یې اوښکې ځینه
 

 خدایه نری، نری باران   کړې
 چې د لیال ګډې تړلې پاتې شینه

 
 خدای به دې بیا راته محتاج کړي

 زومبک، زومبک څڼې مې بیا راغلي دینه
 

 دې زلفې په الس راکړي خدای به
 ما ته د کلي ماشومان دوعا کوینه

 
 خدای به مو بیا سره یو ځای کړي

 دسمال را واخله اوښکې پاکې کړه مینه
 

 خدای په وړې جلکۍ مئین کړم
 د کوټنو ګټې په ما راچلوینه

 
 خدای خو دې دا ځلې راجوړ کړه

 بیا مې توبه ده ښېرې نه درته کومه
 

 راجوړ کړهخدای خو دې دا ځلې 
 خلک به وایي چې سپېره دی یار یې مرینه

 
 خدای دې په تنګه کوڅه راکړه

 چې د سینې روپۍ دې ګډې وډې کړمه
 

 خدای دې په داسې ځای کې راکړه
 چې ته نارې کړې زه دې غېږ کې ټینګومه

 
 خدای دې په سر منګی ټوټی کړه



  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
211لنډۍ، د ثبتولو ستونزه

 چې په اوږدو زلفو دې راشي سېالبونه
 

 ایسار کړهخدای دې په واورو کې 
 چې د تودې غېږې مې درشي ارمانونه

 
 خدای دې د پوزې پېزوان مات کړه

 چې د زرګر په دوکان دواړه یو ځای شونه
 

 خدای دې د خولې الړې دارو کړه
 زه درتلی نشم بس دوعا درته کوومه

 
 خدای دې زما کړه غونډې منډې
 په سر به پنډې چلوم تا به ساتمه

 
 خط مې لیکو قلم مې مات شو

 د جانان نوم رانه نیمګړی پاتې شونه
 

 خلک به وایي چې وړه ده
 وړې زما په زړه چړې منډلې دینه

 
 خلک چارګل خونړی بولي

 ما د نتکۍ په ډنډر ډېر وژلي دینه
 

 خلک دې وایي تُهمتونه
 زه د لیال په غېږ کې چا لیدلی یمه

 
 خلک زیارت له پتاسې وړي

 زه د جانان لپاره غونډه روپۍ وړمه
 

 لک شراب وڅښي نشه شيخ
 ما د لیال د الس اوبه نشه کوینه

 
 خلک قیامت ته خفه کیږي

 زه خوشالېږم چې جانان به ووینمه
 

 خلک له غمه امان غواړي
 زه د جانان په غم کې ډوب خوشاله یمه

 
 خلک مې ټول تپوس له راغله

 هغه رانغلو چې یې پروت له غمه یمه
 

 خلکو زړې یارۍ تازه کړې
 یارۍ اور ولګېدنه زما په نوې
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 خلکه ګودرګوري ګډیږی
 زه بې ګودره ګډیدمه ال هو شومه

 
 خمارو سترګو ته دې وایه

 چې مې ماشوم زړګی نور نه ازاروینه شي
 

 خندا کوې یاري دې نشته
 تشه خندا د لباسې جنکو وینه

 
 خود به یې زه د در ملنګ یم

 چې سپینه خوله راته خیرات کې راکوینه
 
 نه پرې مړېږم خولګۍ دې خورم

 نامردې تا پکې ګني کرلي دینه
 

 خولګۍ دې خورم نه پرې مړېږم
 نامرې ټوله راپشا شه چې دې وړمه

 
 خولګۍ مې خوره څو یې خوړای شې
 شکره نه ده چې په تول به کمه شینه

 
 خوله به په زوره درنه واخلم

 وړوکی نه یم چې ځاري درته کومه
 

 خوله به تر شونډو الندې درکړم
 تورو غاښو مې لونګ کرلي دینهپه 

 
 خوله به د خدای په رضا درکړم

 منګۍ مې ولی ښوروی لنده دې کړمه
 

 خوله د ډېوې رڼا کې راکړه
 په توره شپه کې دې زلفان خولي له راځینه

 
 خوله د مال د لور خوږه وي

 د شکرانې چرګان یې ټول خوړلي وینه
 

 خوله دې د تریو انار دانه ده
 قافلې درپسې ځینهد رنځورانو 

 
 خوله دې د سپینو زرو جام دی

 زما پرې پام دی چې موزي پرې اوبه څښینه
 

 خوله مې غوښته ژبه یې راکړه
 خدایه سخي نجلۍ ته ورکړې جنتونه
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 خولې ته مې سوړ اوسېلی راغی

 زړګیه بیا به دې جانان یاد شوی وینه
 

 د اباسین څپې دې یوسه
 خوړونهچې مور دې شګې لټوي پالر دې 

 
 دا سری منګولې نری غاړه

 ګودر ته الړه د چا ژوند خرابوینه
 

 دا واړه ستا د زړه لپاره
 چې د همزولو نه جدا ګودر له ځمه

 
 د اوبو غوړپ کولی نشم

 په زړه مې ستا د مینې لیک دی وران به شینه
 

 د بې وفا جانان د السه
 د زړه د پاسه مې پولۍ والړې دینه

 
 اکړهد بې وفا نامه دې ر

 تا څه لیدلي دي زما په زړه داغونه
 

 د تور لحد نه مې زړه بد دی
 ځوانان ایسار کړي پالنګ تش کور ته لیږینه

 
 د تورو زلفو په ځنګل کې

 یار په منگول کې گرځوم چې ورک به شینه
 

 د تورو سترگو دیدن راکړه
 راباندې جوړ کړه بیا د خاورو امبارونه

 
 د ټپو وار راسره کېده

 بې واره ټپۍ خوند نه راکوینهماته 
 

 د ټپې وار درباندې راغی
 شفتل خورکه رنگ دې زېړ وتښتېدینه

 
 د ټولو بدو به توبه کړم

 جانانه ستا د مینې نه توبه کومه
 

 د جانان ژبې ته حیران یم
 څومره خوږې پستې خبرې پرې کوینه

 
 د جانان غم زما سایه ده
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 چې چېرته ځم زما نه مخکې وروسته ځینه
 

 د جانان مرگ راته اسان دی
 چې دی والړ وي زه به بل ته وخاندمه

 
 د جالال ګودره وران شې

 په جنکو دې سا لنډی ولګاونه
 

 د جنازې بازو مي نیسه
 چېرته به ما په راستۍ خوله درکړې وینه

 
 د جنکو کاپرې سترګې

 لوګی بانه کړي ژړا یار پسې کوینه
 

 د جنۍ څانګې وانګې ونه
 کور یې راولې خاښونهربه زموږ په 

 
 د چا په شنې سترګې خوښیږي

 څوک به په تورو سترګو ځان قربانوینه
 

 د خپل وطنه به دې ورک کړم
 ما په ماللو سترگو ډیر ورک کړي دینه

 
 د خولې مې تورې وینې الړې

 زه د هجران ښامار په زړه خوړلی یمه
 

 د ډاره غږ کولی نشمه
 هد سوال یاري ده اوس به ګډه وډه شین

 
 د روغیدو تمه مې نه شته

 جانان په غشو د بڼو ویشتلی یمه
 

 د ریبارانو ځای جنت دی
 خدایه زما ریبار له ورکړې دوزخونه

 
 د ریبارانو ځای دوزخ دی

 خدایه زما ریبار له ورکړې جنتونه
 

 د زړګي سره ناچاري ده
 مین په تا یم ناز د ډیرو خلکو وړمه

 
 د زړه د پاسه مې امبار شه

 جانان غمه د عمرونو ځای دې یمهد 
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 د زلزلې پشانتې راغلی
 زه دې محفل کې د خبرو وویستمه

 
 د زلفو تار مې اوبو دروړو

 په غم شریک مینه نیسه ګودرونه
 

 د سپینې خولې قیمت دې وایه
 که سر پرې درکړم باقي دار به څومره شمه

 
 د سپینې خولې یاران دې نور دي

 یمه شفتلو پنډو ته دې زه نیولی
 

 د سترګو جنګ دی ورته ټینګ شه
 کاږه واږه باڼه په زړه ویشتل کوینه

 
 د سور سالو مېرمن ته وایه

 نور دې د ژوبلو زړگو نه اخلي ازارونه
 

 د طالبانو دا عادت دی
 د وظیفې سره مې ګوتې تاووینه

 
 د غرغرې میدان ته راشه

 سبا مې ستا په تهمت دار ته خېږوینه
 

 نسکور شيد غرور جام به دې 
 په عاشقانو باندې مه کوه ظلمونه

 
 د فکر ټال دې راته جوړ کړو

 ته رانه الړې زه یوازې زنګېدمه
 

 د کبرجن جانان د السه
 د زړه د پاسه مې پولۍ والړې دینه

 
 د کشمالو منجیله وکړه

 چې خوشبوی دی د منګۍ د بیخه ځینه
 

 د کوه قاف غر ته ختل دي
 ینهڅوک چې یاري د بې وفا سره کو

 
 د ګالب مینځ کې ګل وچیږي

 چېرته عاشق سړي به الس وروړی وینه
 

 د ګودر غاړه ورته نیسه
 د نجلۍ خوی د مرغاوۍ دی رابه شینه
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 د لرې مرم د نږدې سوزم

 افغانستانه زغم د دواړو نه لرمه
 

 د لنډۍ ونې نه دې ځار شم
 لکه سیسۍ چې په کمره والړه وینه

 
 د مازدیګر ګودره وران شی

 خندا درشم په ژړا درنه راځمهپه 
 

 د مازد یګر ګودر ته راشه
 ما په منګی کې پراټي راوړی د ینه

 
 د مازدیګر ګودر له راشه

 زه به منګی په لپو ورو، ورو ډکومه
 

 د مرګي هسې نوم بدنام دی
 زه د جانان مینې پخوا وژلی یمه

 
 د مړوند خوب چې چا لیدلی

 د بالښت خوب ورته مزه نه ورکوینه
 

 مساپر یار زنکدن دی د
 مخ یې وطن ته کړئ چې سا یې وخیږینه

 
 د مسافرو ډلې راغلې

 زما د یار ډله وروستۍ ده رابه شینه
 

 د ملکنډ د سر توتي وای
 په اور ستي وای تهمتی نه وای مینه

 
 د ملنګانو سره مل وای

 ګډ په ځنګل وای چې مې نه لیدای غمونه
 

 د ملنګۍ کچکوله مات شې
 در دې ګرځوم تش دې راوړمهچې در په  

 
 د منکوټو کتار یې جوړ کړو

 لنډۍ بازار یې په ګودر ولګاونه
 

 د ناز کتو دې اثري کړم
 د کړس خندا دې لېونی د دنیا کړمه

 
 د ناستې ځای دې راته ښایه
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 چې زه په هغه ځای کې وکرم ګلونه
 

 د نیمې شپې راتګ دې ورک شه
 زه په توده بړستن کې نېغه کیناستمه

 
 نیمې شپې سندرې خوند کا د

 څوک به مین وي څوک به ورک له ملکه وینه
 

 د وطن تیږې مې خوراک وای
 نه وای خوراک مې په پردي وطن ګلونه

 
 د وفا تمه ترېنه مکړه

 بي وفایي خو د هر ښکلي عادت وینه
 

 د یار یوه شوه زما بله
 نصیبه داسې سوال مې کله کړې ونه

 
 کړهدیدن دی سین کې را ال هو 

 زه په غاړه د ګودر والړه یمه
 

 دا اوسني زلمي د څه دي
 په جنکو پسې د پیازو غوټه وړینه

 
 دا به د پاک هللا رضا وي

 چې د ځوانۍ عمر په غم کې تېرومه
 

 دا به له ما نه پوره نشي
 چې هر ساعت دې په جرګو پخال کومه

 
 دا په ځیر، ځیر چې درته ګورم
 هما درکې نښې د یارۍ لیدلې دین

 
 دا خو انصاف نه دی جانانه

 چې دې مین کړم اوس مې نه کړې تپوسونه
 

 دا خو د تا د یارۍ ټس دی
 چې په زېړي مازدیګر کډې بارومه

 
 دا خو مې زړه دی چې ال ټینګ دی

 دومره غمونه دریابونه وچوینه
 

 دادا مې نه درکوي تاله
 راشه زما په دادا وکړه تعویذونه
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 یاد ومدا ستا به هېر وم که په 
 زه چې قدم په قدم ږدم تا یادومه

 
 دا ستا په سترګو کې پیریان دي

 چې په تا راشي غوټې ماله راکوینه
 

 دا ستا په مینه مې سوگند دی
 ما دې خدای نه لري چې تا به هیرومه

 
 دا ستا د دوه ورځو خندا وه

 زه به ژړا درپسې ټول عمر کومه
 

 دا سر تړلې مور دې مړه شه
 کړي دا به نېغه ناسته وینهچې پیشو میو 

 
 دا سر تړلې مور دې مړه شه

 د ورځې خوب کړې د شپې تا رانه ساتینه
 

 دا سرې منګولې نری غاړه
 ګودر ته الړه برګ منګی تخرگ کې وړینه

 
 ته لېونی، لېونی ګرځه

 په چم کې ګرځه چې ډاډه درباندې یمه
 

 دا ما پخپله په ځان کړي
 ښ پرې یمهکه مې د دې نه حال بدتر شي خو

 
 دا مخامخ دېواله پرېوزې

 تا نه پناه دي تورې سترګې شنه خالونه
 

 دا نازولې لور د چا ده
 چې هر سبا توروي سترګې ږدي خالونه

 
 دا د ګودر غاړه راواخله

 لکه زخمی هیلۍ په ډب کې ناسته یمه
 

 دا سري منګولی نرۍ غاړه
 لکه کوتره په مکیز ګودر ته ځینه

 
 غواړې د ځان عزت كه چېرې

 مدام كوه د نورو خلكو عزتونه
 

 د دې ګودر غاړې ته ګوره
 نری لوګی دی پېغلې زړونه وریتوینه
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 د دې نه ال وړوکی ښه وم

 د جنکو سره به یو ځای ګرځېدمه
 

 دریغه چې زه د یار كفن واى
 چې په لحد كې ترې چاپېره وای مینه

 
 د ګودر خوا کې وني کیږده

 ډکوینهچې شا لیال منګۍ په سیوری 
 

 د ګودر ژر اجازت راکړه
 ما ته کوڅه کې جنکی والړی دینه

 
 د ګودر غاړه به ښا یسته کړي

 ورله روان شول د بلبلو کاروانونه
 

 د ګودر غاړه دي اغزي کړه
 په سترګو ړوند شی بخملی پڼي لرمه

 
 د ګودر غاړه ورته نیسم

 زما جانان پردی الر تللی رابه شینه
 

 د ګودر غاړه ورته نیسه
 د جلۍ خوی د مرغاوی دی رابه شینه

 
 د ګودر غاړه ورته نیسه

 لیال د جنو میره، مخکې دربه شینه
 

 د ګودر غاړه یې ناغه کړه
 زلمو په غاړه کړه د صبر تاویزونه

 
 د ګودر هر بوټی دارو دی

 چې پری لګیږی د ښو نجونو پلونه
 

 د ګودر هر بو ټی داروده
 چې لګیدلی پری د پیغلو پلونه

 
 ګودر هر بوټی تازه دید 

 هرمازد یګر پری جونې سترګي لګوینه
 

 د ګودر هر بوټی دارودی
 جونی پری هره ورځ السونه لګوینه

 
 د ګودر هر مازدیګر ښه وې
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 چې جونې ټولی ما د یګر سیل له راځینه
 

 د مازد یګر اوبو له مه ځه
 په ګودر زانګی د کوډګرو تاویزونه

 
 د مینې دغه نښانې دي

 زړګي نه بل ته الره تللي وینهله یو 
 

 دونیا د یار له سره ځار کړه
 دونیا به تل وي یاران کله، کله وینه

 
 دې پورې کلي کې مین شوم

 ملک یې څوک دی ننواتې ورلیږمه
 

 ډولۍ یې ودروه غمازه
 چې اخیري دیدن یې وکړم بیا دې ځینه

 
 ډیوه رڼا کړه خوله مې واخله
 ونهسبا به وایې چې ما خوب لیدلی 

 
 ډیوې مې بلې په مزار کړه

 چیرته وختونو کې د مینې یار دې ومه
 

 را پسې مه غپیږه سپیه
 ستا د مېرمنې په سال راغلی یمه

 
 راځه چې دواړه ټال کې کېنو

 ټال به بانه کړو سینې مینځ به جنګوونه
 

 راځه چې دواړه سره یو شو
 زما ستا څوک دي چې بیا موږ پخال کوینه

 
 وطن پرېږدوراځه چې دواړه 

 وروستۍ خبرې به سپین ږیري جوړوینه
 

 راشه اینه دسمال دې واخله
 نه دي یاري كړم نه دې نښې ګرځومه

 
 راشه په زړه مې ګوتې کېده

 چې عاشقي مې درمعلومه شي مینه
 

 راشه په زړه مې ګوتې کېده
 یاره په تا دي که په ما دي ډېر غمونه
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 راشه په سترګو کې مې خوب شه
 د بېلتانه وهلی یمه زه شوگیرو

 
 راشه زما په څنګ کې کېنه

 چې درته ووایم د سوي زړه حالونه
 

 راشه زما په څنګ کې کېنه
 که تمباکو غواړې خولګۍ به درکومه

 
 راشه زما په څنګ کې کېنه

 که ته شرمیږې الس به زه درواچومه
 

 راکړی ګل دې بېرته واخله
 زه د هجران په سفر ځم مړاوی به شینه

 
 رامعلومیږي یار مې بایلود

 د بېلتانه په جوارګرو واوښتمه
 

 رب دې په مخ ږیره ښکاره کړه
 چې د غرور کنډول دې دړې وړې شینه

 
 رب دې زما کړه خپله یاره

 ما ستا په سر باندې اخیستي تُهمتونه
 

 رنگ به مې ولې نه توریږي
 ما یې د غېږې لونګین خوړلي دینه

 
 رنگ به مې ولې نه ژیړیږي

 ه ما یې کړي د زعفرانو تاویزونهپ
 

 رنګ به مې ولې نه ژړیږي
 چې مې اشنا د ماشومانو خوی کوینه

 
 رنګ مې په تاپسې ژیړیږي

 کم عقله مور مې د زېړي دارو کوینه
 

 ریبار مې ډېر ګړندی راغی
 چې مرور اشنا به څه ویلي وینه

 
 ریباره خدای دې سزا درکړي

 لېږلی ما وې بند دې ځان ته وتاړنه
 

 ریباره ښه سوچ پکې وکړه
 جانان ښایسته دی که خدای زه لېونۍ کړمه



  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
222لنډۍ، د ثبتولو ستونزه

 
 زړگیه صبر شه مه ژاړه

 تل به اشنا په سفر نه وي رابه شینه
 

 زړګي ته ډیرې پلمې اوکړم
 د یار سرې شونډې په پلمونه هیروینه

 
 زړګیه پام چې مئین نه شې

 اوس معشوقې په زړه داغونه لګوینه
 

 کړهزړګیه ځان ورته تکړه 
 اشنا د سپین مخ نه نقاب پورته کوینه

 
 زړګیه خدای خبرکه روغ شې

 د کږو وریځو په خنجرخورې ګوزارونه
 

 زړګیه دا دې زما حال کړ
 د یار کوڅه کې د دیدن غواړم خیرونه

 
 زړګیه صبر دې په خدای شه

 په هغه ګل چې نازیدې د بل چا شونه
 

 زړګیه صبر دې په خدای شه
 ځان حسابوینهجانان په غټو خلکو 
 

 زړګیه صبر شوې که نه شوې
 که صبر نه یې له ګړنګ دې غور ځومه

 
 زړګیه صبر شه مه ژاړه

 څوک چې سرې شونډې ښکلوي رنځور به وینه
 

 زړګیه صبرشه مه ژاړه
 ستا په ژړا اشنا د ناز خندا کوینه

 
 زړګیه مه یې رانه غواړه

 د جانان کلي نه پرون را غلی ېمه
 

 نشتهزړګیه مینه پکې 
 نن واړه ښکلي د لباس خندا کوینه

 
 زړګیه هلته پاتې کیږې

 چې په سیخونو دې ټومبي په اور دې ږدینه
 

 زړګی زما روغ لیونی شو
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 اوس رانه غواړي د پردۍ څنګل خوبونه
 

 زړګی مې تا سره بندي دی
 د خدای لپاره بندي ښه ساته مینه

 
 زړګی مې ټول پرهر، پرهر دی

 به یې ګنډمهد یار د زلفو په تارو 
 

 زړګی مې نشته چیرته ورک دی
 زیری به ورکړم که جانان موندلی وینه

 
 زړه په مثال د سوداګر دى

 چې چېرته خوښ شي هلته واړوي بارونه
 

 زړه خو مې یو و چې تا یوړو
 کدو خو نه دی چې به ونیسي ګلونه

 
 زړه مې په توپو نه نړیږي

 ستا په وړو خبرو دړې وړې شینه
 

 تورو غرو مین دیزړه مې په 
 د تورو غرو مزل کوم ژړا راځینه

 
 زړه مې په شنو سترګو مین شو

 د شنو جنډو زیارت ته ځم چې رضا شینه
 

 زړه مې د خولې په وینا نه دی
 که نصیحت ورته سبا بېګاه کومه

 
 زړه مې د سترګو ګیله من دی

 چې دیدن ته کړې زه عبث غم تېرومه
 

 زړه مې دورانې کال برج دی
 چیچڼي پکې خالې جوړوینه د غم

 
 زړه مې دې ستا په غیږ کې وچوي

 چې د چرمو کمیس دې رنګ په وینو شینه
 

 زړه مې ماشوم دی نه پوهیږي
 په نیمه الر کې رانه غواړي دیدنونه

 
 زړه مې نري درزونه وکړل

 لکه دیوال چې زلزلې وهلی وینه
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 زلفی یې بیا پر مخ خوری کړی
 ګاروینهد مازدیګر ګودر له ځان سین

 
 زما پرې هسې نوم بدنام شو

 د لیال سرې شونډې پېزوان خوړلي دینه
 

 زما په تشه خندا مسته
 که خوله مې درکړه لېونی به شې مینه

 
 زما په ټول محفل سالم دی

 دا مې کالم دی چې اشنا د ټولو یمه
 

 زما په دې وطن کې څوک دي
 جانانه ستا سترگو ته شپې سبا کومه

 
 کې دې گل شيزما په سترگو 

 که زه یې ستا په مینه بل ته غړومه
 

 زما په سر دې منګی مات کړ
 اوس به بخیلې مور ته څه بانه کومه

 
 زما په مخ الړې راتو کړئ

 که مې د ننګ ګولۍ په شا خوړلي وینه
 

 زما جانان تر کوچو سپین دی
 د پیرنګي سره نوکر دی تور به شینه

 
 زما جانان ګل د پروتې

 میرزایي راته کوینه نرۍ یې ګوتې
 

 زما جانان ګل د خاټول دی
 عالم پرې ټول دی ماله ځای نه راکوینه

 
 زما د ځایه نصیب کم دی

 چې په کتاب د سکندر ګورم فالونه
 

 زما د حاله خبرداره
 پروردګاره زما واوره فریادونه

 
 زما د زړه په سر یې لیکه

 هېر به مې نشي که مې خاورې شي هډونه
 
 

 طوطي کم عقلهزما د زړه 
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 ته په تنکو څانګو کېنې ماتې به شینه
 

 زما د زړه ناچاره رنځه
 نه دې دارو شته نه دې حال ویلی شمه

 
 زما د لرې وطن یاره

 رب دې سپوږمۍ کړه چې دې وکړم دیدونه
 

 زما د مینې کور دې وران کړو
 غمازه ما درسره څه بد کړي وونه

 
 زما د وینو رنگ دې ورکړ

 هر ځای کیږي صفتونهد سور سالو دې 
 

 زما د یار داسې خندا ده
 د سلو کالو مرور پخال کوینه

 
 زما دې ځوانه ځواني اور کړه

 په تا دې اور شي د همزولو مجلسونه
 

 زما دې څه وکړل چې الړې
 نری، نری زړګی به ستا راپسې چوینه

 
 زما دې زېړی شي ستا دې تبه
 په طبیبانو به جوړه گرځو مینه

 
 لېونیهزما اللیه 

 ته لېونی شوې زه دې هم لېونۍ کړمه
 

 زما نه پاتې شوې وطنه
 لکه مرغۍ په بوټو شپې درته کومه

 
 زما همزولي مالیان شول

 زه د جانان مینې د علمه وویستمه
 

 زماسپېرۀ قسمت ته ګوره
 خلك شاهان شول زه كچكول په غاړه یمه

 
 زموږ د کلي نجونه مړې دي

 نه راځینهیا وخت خراب دی چې ګودر له 
 

 زه به شړۍ له ځانه تاو کړم
 دا ستا جوړه به له بخملو جوړومه
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 زه به نوکره ورله بوځمه
 خو شینګو دې تنور نه لمبه کوینه

 
 زه په عاشق سړي پوهېږم

 د دروازې په ځنځیر ځان مشغولوینه
 

 زه په عاشق سړي پوهېږم
 یا یې رنګ زېړ وي یا یې شونډې وچې وینه

 
 اموخته ومزه په ګلونو 

 پردی وطن دی څڼې تشې ګرځومه
 

 زه چې دا سور سالو په سر کړم
 د کلي نجونې په سیالۍ راسره ځینه

 
 زه چې سهار د خوبه پاڅم

 د کلیمې سره دې سمه یادومه
 

 زه چې سهار له خوبه پاڅم
 اول سالم د کبرجن اشنا کومه

 
 زه چې ماشوم ومه پاچا وم

 شومهاوس چې زلمی شوم د غمو ټیکه دار 
 

 زه دې قربان تر هغه چا شم
 چې د پښتون قام د راتلونکې غم کوینه

 
 زه لېونو سره خوشال یم

 زما یې خوښ دي دا شلېدلي ګرېوانونه
 

 ژوند کې یې غم لیدلی نه و
 چې شوه مینه ډېر یې ولیدل غمونه

 
 ژوندون خوغټه سرمایه ده

 ټول هوښیاران یې په عزت كې تیروینه
 

 ته خیږمسبا به لوړ چنار 
 باد به پوښتم چې یار مې څه ویلی دینه

 
 سبا مې ستا په تهمت وژني

 غولی جارو کړه چې په شړ مې وینې ځینه
 

 سپوږمیه سر وهه راخېژه
 یار مې د ګلو لو کوي ګوتې ریبینه
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 سپوږمۍ به ډېره شي حیرانه

 چې شین خالۍ زلفې په شا را واړوینه
 

 سپوږمۍ په غره راپورته کېږه
 په سیند ګډېږي غرق به شینه که مساپر

 
 سپوږمۍ راوخته رنا شوه

 په سپین مړوند باندې مې ونه کړل خوبونه
 

 سپوږمۍ سالم به درته وکړم
 جانان مې مه رسوا کوه ماته راځینه

 
 ستا به ګیله له ما نه کیږي

 ماته ګېلې له بېلتانه والړې دینه
 

 ستا په بڼو مې زړه زخمي شو
 شونډې رنګومهد زړه په وینو به دې 
 

 ستا په تُهمت مې جامې رنګ شوې
 اوس به رنګ شوې جامې چېرته زړومه

 
 ستا په جفا مې پروا نشته

 ما ژړوي د رقیبانو پېغورونه
 

 ستا خو به تمه د دیدن شي
 په ما پرتې دي تورې خاورې امبارونه

 
 ستا خو په یو تُهمت رنګ زېړ شو
 زه د تُهمت رسۍ په غاړه ګرځومه

 
 الس پشان غړۍ دهستا د ګی

 زما شړۍ ده ستا به کله خوښه شینه
 

 ستا لوپټه زما کفن شه
 چې تور لحد کې دې ونه کړم ارمانونه

 
 ستا د ښایست دوران به تېر شي
 جانانه مه كوه په ماباندې ظلمونه

 
 سترگو مې زړه ته نقصان پېښ کړ
 اوس بی د باز پشان تړلې ګرځومه

 
 سترگې په چل غړوه یاره
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 هوښیاره ده رسوا نشو مینهدونیا 
 

 سترگې خو تا ورکړې خدایه
 کنجک باڼه یې په زرګر جوړ کړي دینه

 
 سترگې دا ستا سترگې زما دي
 ما درته کله د یارۍ ویلي دینه

 
 سترگې دې تورې په رنجو کړه

 شونډو له رنگ د دنداسې ورکړه مینه
 

 سترگې دې تورې کړه راووځه
 سوداگر گرځي غټې سترگې خوښوینه

 
 سترګو دې بیا ناغې پیدا کړې

 د ناغه دارو سترګو څوک طاقت لرینه
 

 سترګه وهل مې درنه زده کړل
 اوس راته ښایه د بڼو اشارتونه

 
 سترګي خو تا  ورکړې خدایه

 کنجک باڼه یې په زرګر جوړ کړي دینه
 

 سترګي دي ډکي تو مانچي دي
 چې د ګودره راختم ودی ویشتمه

 
 سترګې به هر چا تورولی

 ټول مالت کې همدا زه په ګوته شومه په
 

 سترګې په چل غړوه یاره
 وړكي بازان دي غټې سترګې خوښوینه

 
 سترګې دیدن وکړي مړې شي

 شونډو د غم نه وچ پتري نیولي وینه
 

 سترګې دې تورې کړه راووځه
 د تورو سترگو سوداگر راغلي دینه

 
 سترګې دې ولې واړولې

 کوینهد سترګو جنګ د بڼو الندې خوند 
 

 سترګې مې اوباسئ الیق یم
 چې بې وفا ته غړېدې مین یې کړمه
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 سترګی هوسۍ صراحی غاړه
 بیا د ګودر په الره مسته یاره له ځمه

 
 سر په تېشه وهل اسان دي

 فرهاده ګران دي د یارۍ سوي داغونه
 

 سر الندې غټه تیګه کېده
 پردی وطن دی پکې نشته بالښتونه

 
 کړهسالم زما په ځان منظور 

 د مسافرو سالم کله کله وینه
 

 سورت یاسین راباندې وایه
 په ما خولې د زنکدن راغلي دینه

 
 سورت یاسین راباندې وایه

 چې مي سختۍ د زنکدن اسانه شینه
 

 شال یې په سر اوږۍ په غاړه
 ګودر ته الړه عاشقان ر نځوروینه

 
 شاه د ګودر له لوری راغله

 لکه پا چا ورته پیري والړی دینه
 

 شاه د ګودره روانیږه
 زما نړیږی د زړګی پا خه برجونه

 
 شاه د ګودره روانیږه

 لکه د بڼ مرغۍ وړه شنه یې خالونه
 

 شو ما دیګر ګودر له الړه
 په اردلۍ کې سیهلۍ ورسره ځینه

 
 شو مازدیګر ګودر له الړه

 لکه هو سۍ په الره اخلی قدمونه
 

 شو مازدیګر ځان یې سنبال کړو
 کوز ګودر له ځینه خپلو همزلو سره

 
 شونډې بې ولې پستې نه وي

 چې د پېزوان سوری پرې اوړی ژمی وینه
 

 شونډې بې ولې پستې نه وې
 مور یې د زېړې غوا غوړي ورکړې دینه
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 شونډې شربت کړه ما تې راکړه

 زه د هجران په سفر ځم تږی به شمه
 

 ښه ده چې ته له خیره راغلې
 کنه ما کند کچکول تاړه درپسې تلمه

 
 ښه ده چې ستا له لورې وشوه

 چې مالمته درته زه نه شوم مینه
 

 ښه ده چې سترګې دې وړې دي
 که چېرې غټې وای خوړلی به دې ومه

 
 ښه ده چې شونډې مې اور ناخلې

 د زړه د سره مې لمبې خولې له راځینه
 

 ښه دی چې ستا د یارۍ خالص شوم
 د شرم باز به مې په ولو ګرځونه

 
 به مال شېطالبه خدای که 

 په کتاب پروت یې یادوې شینکي خالونه
 

 طبیبه الس مې څله ګورې
 زه خو اشنا د زړه په سر ویشلی یمه

 
 عاشق سړی له رنګه تور وي

 سوی په اور وي معشوقې رټلی وینه
 

 عاشق کم عقل دی چې ژاړي
 باران په تیږو باندې څه اثر کوینه

 
 عاشقي الل بېلتون ښامار دی

 تمه کوي ښامار بې خورینهڅوک چې د الل 
 

 عاشقي لویه پاچاهي ده
 چې معشوقه یې په طرف والړه وینه

 
 عاشقي مه کوئ عالمه

 بس کړه چې زما په ځوانۍ اور ولګېدنه
 

 عاشقي وای جدایي نه وای
 خدایه په در کې به دې څه کم شوي وونه

 
 عالمه څنګه ترې توبه کړم
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 ما پرې اخیستي دي د کلي تهمتونه
 

 یو تر بل ځاریږئعالمه 
 ما د مجلس یاران لیدل چې خاورې شونه

 
 عالمه یو له بل ځاریږئ

 مرګ راپسې دی نیمه خوا به پاتې شونه
 

 عزرایل هسې ځان بدنام کړ
 زه د جانان مینې پخوا وژلی یمه

 
 عطر مې پورې په کفن کړه

 په تار د زلفو دې لیال ورکړه ټکونه
 

 عمر چې تېر شي اشنا هېر شي
 قسم وي چې ما هېر نکړې مینهستا دې 

 
 عمر دی ډیر شه خپله یاره

 زما د زړه ستنی په تا والړی د ینه
 

 غرور په حسن ناداني ده
 حسن د ژمي مازدیګر دی تېر به شینه

 
 غل خو په توره شپه کې غال کړي
 تا رانه زړه په رڼا ورځ وتښتوونه

 
 غم دې دا ستا نه وفادار دی
 وینه ته کله، کله غم دې تل راسره

 
 غم دې راځي زه پرې خوشحال یم

 بې غمه خدای دې عاشق تل په غم کې وینه
 

 غم کې پیدا په غم کې لوی شوم
 په غم مین په غم به تور لحد ته ځمه

 
 فقیره کبر پکې مکړه

 چې لیال خاورې درکوي تړه پنډونه
 

 قبر مې څنګ کې ورته جوړ کړئ
 چې مرور جانان په ګور کې پخال کړمه

 
 لوڅ کړه حال مې ګورهقبر مې 

 په ُخمارو سترګو مې پرېوتل ګردونه
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 قرضدار مې نه یې چې پټ ګرځې
 زه خو دې بس د ښکلي مخ دیدن کومه

 
 قسم په خدای باور پرې وکړه

 د تش دیدن پسې دې اوښکې تویومه
 

 قسمته خدای لپاره ویښ شه
 څوک تر قیامته پورې نه کوي خوبونه

 
 کابل ته مه وایه چې وران شې

 کابل کې شته دی پښتانه ببر برېتونه
 

 کاغذ لیکلی ترېنه واخلئ
 د ننۍ زمانې یار دی ټګ به وینه

 
 کاغذه داسي وخت کې ورشه

 چې د ماښام په ډوډی ناست وې وژاړینه
 

 کاغذه الړ شه په هوا شه
 اول ترې ځار شه بیا پرې وایه سالمونه

 
 کاغذه الړ شه په هوا شه

 سالمونهپه عاشقانو باندې وایه 
 

 کاغذه والوزه شاهین شه
 له خندا شین شه بیا پری وایه سالمونه

 
 کټ د بلۍ سوري ته راوړه

 میاشت د بادرو ده لېونی به شې مینه
 

 کفن مې کلک وګنډه مورې
 د ځوانۍ ټول ُعمر پدې کې تېرومه

 
 کله دې غم راباندې بار شي

 کله دې مینه په درندو کاڼو تلمه
 

 شیرینېكوڅه كې ودریږه 
 په ماذیګركې به ضرورهلته درځمه

 
 كوڅه كې بیا لیال والړه

 د خوار مین دیدن ته سترګې غړوینه
 

 كوڅه كې ژاړي په سلګو شوه
 د چا تصویر ته سپینې اوښكې تویه وینه
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 كوڅه كې ښكته پورته مه ځه

 څوك به خبرشي او رسوا به شو مینه
 

 کور یې په کلي کې معلوم دی
 شمالي کرلي دینهد بام په سر یې ک

 
 که  ته مې روغ لېونی نه کړې

 بیا مې د بنګو پیالۍ مه بوله مینه
 

 که په میوند کې شهید نه شوې
 خدایږو اللیه بې ننګۍ ته دې ساتینه

 
 که تور اوربل مې میراتیږي

 په وطن جنګ دی جانان نه منع کومه
 

 که ته ر یښتیا پر ما مین یې
 د ګودر غاړه اجاره واخله مینه

 
 که ته مې روغ لېونی نه کړې

 د خمارو سترگو به اوباسم سیخونه
 

 که څوک باچا د زمانې شي
 د جانان مینه بې کوڅو کې ګرځوینه

 
 که د ځوانۍ دوران مې تېر شي

 دومره به پاتې شي چې تا پرې ځورومه
 

 که د دولت ناچاري نه وای
 ما به جانان په تول د سرو اخیستی ونه

 
 

 نشوهکه د زلمو نه پوره 
 ګرانه وطنه جنکۍ به دې ګټینه

 
 که دیدن کړی ګودر ته راشه

 زه به منګۍ په لپو ورو، ورو ډکومه
 

 که دیدن غواړې راته ګوره
 زه به ډوډۍ په تناره وځنډومه

 
 که دیدن کړې تلوار راوکړه

 کور کې څوک نشته زه یوازې ناسته یمه
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 که دې خندلي راته نه وای
 مې کوونه غریب سړی وم خپل ژوندون به

 
 که دی زما دیدن یادیږی

 د ګودر غاړه اجاره واخله مینه
 

 که زړه ته سل تسلي ورکړم
 سترګو لیدلی جانان کله هېروینه

 
 که ستا نه سل ځله توبه کړم

 په ما مین زړه مې توبې نه قبلوینه
 

 که سږنی اوړی خدای وکړي
 ماته جانان د سور پېزوان ویلي دینه

 
 درشيکه سالم غواړې خط به 

 که دیدن غواړې خدای ته پورته کړه السونه
 

 که لېونی یې زما خوښ یې
 خلک یاري د لېونو سره کوینه

 
 که مرور شې ځان به خوار کړې

 جنکۍ کله مرور پخال کوینه
 

 که مساپر شي بیا به راشې
 د تورو خاورو مساپر کله راځینه

 
 که مالمت یم ما دې مړ کړي

 غوڅوینهچې بې ګناه یم سر مې ولې 
 

 که مور او پالر دې خدای رضا کړل
 د ماما ګانو به دې زنې ونیسمه

 
 که مې نصیب د بدو نه وای

 په شین چمن به مې منګی نه ماتېدنه
 

 گالب د اصله شهزاده دی
 رامبېل چامبېل یې نوکران نیولي دینه

 
 گلونه ډیر درسره راوړه

 زه د اوربل دپاسه چتر جوړومه
 

 شوېگوتې قلم ته په ژړا 
 لیک به باقي وي موږ به تورې خاورې یونه
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 گودر ته ځم راپسې راشه

 ما په منګي کې پراټې راوړي دینه
 

 گودر ته دواړه خویندې راغلې
 مشره ویشل کړي کشره غشي ورکوینه

 
 گوره ښېرې به درته وكړم

 نوره به مې  نه اخلې د خوږ زړه ازارونه
 

 گیلې به ډېرې ورته وکړم
 سور پالنګ ملګری شینهکه مې یو ځل د 

 
 ګل مې د الس اوبو دروړی

 په غم شر یک ال لیه نیسه ګودرونه
 

 ګودر پاچا منګی وزیر دی
 وزیر همیشه د خپل پاچا سالم کو ینه

 
 ګودر په سر مې قبر جوړ کړه

 چې مات منګی جنکۍ زما په قبر ږد ینه
 

 ګودر په سر مې قبر جوړ کړئ
 هچې مات منګی پیغلی زما په قبر وین

 
 ګودر ته ځم را پسی را شه

 یوه شیبه به دی په شه زړه ووینمه
 

 ګودر ته ځم راپسی راشه
 زه به منګی په لپو ورو، ورو ډکومه

 
 ګودر ته ځم راپسی راشه

 وخت مازدیګر دی چې پری وکړو د یدنونه
 

 ګودر ته ځی په مخه راغلې
 ګیبی، ګیبی پرتو ګ دی الر نه راکو ینه

 
 یندي راغلیګودر ته دواړه خو 

 یوه یې ویشتل کا بله یې غشي ټو ل ینه
 

 ګودر دی عمر له اباد وې
 چې مازدیگ، مازد یګر پکې وی اخترونه

 
 ګودر دی عمر له ودان وې
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 په دی بانه د جانان وکړم د یدنونه
 

 ګودر شو ګرم مازدیګر دی
 لیال همزولو سره قینج مکیز کوینه

 
 ګودر کې سری لمبی شوی پورته

 زړه په دنیا اور ولګید نهد چا د 
 

 ګودر له ځم چې اوبه راوړم
 په سرو منګلو بې جانان له ورکومه

 
 ګودر له ځم چې منګی مات کړم

 سپوږمۍ زړه شوه اوس تیاره کې یاره ځمه
 

 ګودر له ځمه خو شحالیږم
 چې مې جانان کرلې الره کې سره ګلونه

 
 

 ګودر له ځی او پښو ته ګوري
 مه ږده قد مونهپاچاهی الرکې د خیال 

 
 ګودر له غبرګې خویندی راغلی

 ګوله ماری د خمارو ستر ګو کو ینه
 

 ګودرته څی ناوخته کیږی
 د خیال کاته کوي په اور یې ستی کړ مه

 
 ګودرته راغلی برابره

 یا خولګۍ راکړه یا منګی در ماتومه
 

 ګودرکې هره ورځ اختر وې
 رنګ، رنګ پکې وی د خوبانو مجلسونه

 
 ورځ اختر وې ګودرکې هره

 منګي په سر ورله راځی جونی سیلونه
 

 ګودره بخت دی غلبه دی
 د پیغلو جنو سیل کوې حیران دی کړمه

 
 ګودره ټول درته لو ګی شم

 په سور سالو کې لیال ستا خواله راځینه
 

 ګور له ځم را پسی راشه
 منګي مې دوه دي نری مال مې ما توینه
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 الړم د خپل وطنه الړم

 راباندې ډېر کبر کوونهبې وفا یار 
 

 لكه كابل دافغان حق دى
 داسې مې حق دي د جانان زلفو سرونه

 
 لمونځ چې قضا شي بیا ادا شي
 نه ادا کیږي قضا شوي دیدنونه

 
 له مانه ولې ګیله من یې

 کم عقله یاره د پردو اختیار کې یمه
 
 

 ما په ګودر د جنو ښخ کړئ
 ګوندې مالله پر ما کیږدي قد مو نه

 
 و د لیرې نه صحي کړېما خ

 نور دې په تورو زلفو مه وهه السونه
 

 ما د کوچي د عمره ځار کړې
 د سبایي اور یې بلیږي دی ترې ځینه

 
 ما د کونړ د سیند نه ځار کړي

 زما جانان به پکې مخ مینځلی وینه
 

 ما د نصیب نه تېښته وکړه
 نصیب زما د الرې مل راسره ځینه

 
 ما د ګودر په غاړه ښخ کړی

 چې جنکۍ مې مات بنګړی په قبر ږد ینه
 

 ما دې ټوپۍ په سر ګڼله
 د جنکو په وار پیدا ورکه دې کړمه

 
 ما زدیګر تل لرې خاونده

 چې ماز د یګر په ګودر وشی د یدنونه
 

 ما سره سمه سیالي مه کړه
 ما د لنډیو سیپارې ویلي دینه

 
 ما له مې وړی زړگی راکړه

 پوهېدمهزه وم نادانه په یارۍ نه 
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 ما له وړوکي ریبار ځار کړې
 یوه خبره دوه ځلې راته کوینه

 
 ما ویل یوازې زما یار یې

 د اختر ټال یې هر سړی دې زنګوینه
 

 ما وې د غمه به دې مړ شم
 قسم دی یاره بې نېټې نشته مرګونه

 
 ما یارانه کله کوله

 سرتور والړ وې له ښېرو دې وېرېدمه
 

 کړېما یې د ورور د سترګو ځار 
 ده به د خور سترګو ته ډېر کتلي وینه

 
 ما یې د ورور د سترګور ځار کړې

 دا د ورور سترګي یې د خور په شانته دینه
 

 ماته دې دومره دیدن بس دی
 چې په کوڅه کې پښه نیولی شې مینه

 
 ماته رباب په الس کې راکړئ

 چې زه د خپلې ځوانۍ ویر پکې کومه
 

 مازدیگر چېرته وې چې نه وې
 ې ورې زلفې په بام والړه ومهخور

 
 مازدیګر پیغلی ښی اغلی

 منګي په ولو دګودر غاړی له ځینه
 

 مازدیګر لمونځ دې قبول مشه
 دیدن دې پرېښود د ایمان کوې سوالونه

 
 مازدیګر لمونځ رانه قضا شو

 نوی مین وم په دیدن نه مړیدمه
 

 مازدیګری دی سوال قبلیږي
 السونهخلکو زما په حق کې پورته کړئ 

 
 مازدیګری دی ښېرې مکړه

 ستا به عادت وي ما به ورک له ملکه کړینه
 

 مبارکي راکړئ عالمه
 چې پرې مین وم ترې چاپېر مې کړل السونه
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 مبارکي راکړئ عالمه

 د تهمتونو سره یار قبوله کړمه
 

 مبارکي راکړئ عالمه
 نادانه زه نادان مې یار ورسېدنه

 
 مخ په قبله مې د یار کور دی

 لمونځ مې بانه کړ د اشنا دیدن کومه
 

 مخې ته راغله راته ژاړي
 د لونګین نه یې ځونډي ورک شوي دینه

 
 مرګیه دومره صبر وکړه

 یو مې ځواني ده بل مې ډېر دي ارمانونه
 

 مرګی په تنګه کوڅه راغی
 ما وېل سالم هغه وېل کور دې ورانومه

 
 مړ مې د یار په کوڅه یوسئ

 شي اندامونهچې د نجلۍ د دادا یخ 
 

 مساپري په بې غمي کړه
 زه پښتنه یم په نامه دې ناسته یمه

 
 مساپري سخته خواري ده

 باران به اوري څوک به ځای نه ورکوینه
 

 مسافر ته شوې خواره زه شوم
 خواره دې مور شه چې سفر ته دې لیږینه

 
 مسافر مه وژنئ عالمه

 چېرته بې خویندې د دیدن په تمه وینه
 

 روزي مه شهمسافري دې 
 زه دې په سپینه خولې ویده پرې ایښې ومه

 
 مسافرۍ خوړلیه یاره

 پیزار اوباسه چې دې تلې ښکلومه
 

 مسافرۍ خوړلی راغلی
 قربان، قربان دې د زړو جامونه شمه

 
 مسافرۍ مې زړه نری کړ
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 چې تش وطن رایادوم ژړا راځینه
 

 مسافرۍ نه ستړی مشې
 اول خوله درکړم که دې جېب ولټومه

 
 مسلماني په چاكې نشته

 مرور ګرځم څوك مې نه پخال كوینه
 

 ملنګه دوې ګټې دې وکړې
 یو دې خیر ټول کړو بل دې وکړل دیدنونه

 
 منگیه بخت ته دې حیران یم

 اول دې ښکل کړي بیا دې غېږ ته خېږوینه
 

 منګي کې موری اوبه نه شته
 زه د اوبو لپاره کوز ګودر له ځمه

 
 په کړمنګي یې ټول په ډنډ غو 

 د شیطا نۍ منګی په لپو ډکوینه
 

 منګی به تخرګ ګودر له ځمه
 دغه یو ځای دی چې پری کیږی د یدنونه

 
 مور یې د کلي شومړې غواړي

 لور یې په سپینه روپۍ خوله نه ورکوینه
 

 مور یې د کلي شومړې غواړي
 لور یې د الرې مېلمانه راستنوینه

 
 مور یې ماڼو ورته لوګی کړې

 چا به یې مخ لیدلی وینه زیارت له تلې
 

 مورې توپک کمربند راکړه
 په ما مینه نجلۍ بل ته ورکوینه

 
 مورې د مخه دې شرمېږم

 ماله کوژدن چا کره وکړه زوړ دې کړمه
 

 مورې کوچیانو ته مې ورکړه
 چې تور پېکی مې د ایلبند شمال وهینه

 
 مورې کوچیانو ته مې ورکړه

 کنډک، کنډک مستې به خورم غټه به شمه
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 مورې لنډۍ توپك مې راكړه
 پر ما مینه جینۍ بل ته وركوینه

 
 مین زړګي ته مې سالم دی

 چې تمامي عمر په صبر تېرومه
 

 مینه په تګ راتګ زیاتیږي
 موږ کره مه راځه چې زړه دې صبر شینه

 
 مینه په تلو راتلو زیاتیږي

 کله راځه کله به زه درځم مینه
 

 مینه د مینې پیدا کیږي
 ینه دې کتل مین دې کړمهپه مینه، م

 
 مینه د مینې پیدا کیږي

 په مینه، مینه دې کتل مین دې کړمه
 

 مینه د روغو زړونو كار دى
 زموږه زړونه غریبۍ وژلي دینه

 
 مینه کې هرڅه، هرڅه کیږي

 په تا یوه خبره راغله هېر دې کړمه
 

 مینې دې داسې لېونی کړم
 په الره ځم خپل او پردي نه پېژنمه

 
 وهم نارې مې نه اورېنارې 

 هله به یې واورې چې زه تورې خاورې شمه
 

 نجلۍ په سر دې منګی مات شه
 چې په سرکو شونډو دې راشي سېالبونه

 
 نجلۍ د بام په سر کږه شوه

 ورسره کوږ شومه د پانډه ولوېدمه
 

 نجلۍ کږه شوه ماته نه شوه
 د کونډې لور ده مور غوړي ورکړې دینه

 
 دی نجلۍ که ټوکی د بخمل

 یار یې نیستمن دی په ژړا له ملکه ځینه
 

 نجلۍ وړه د یارۍ نه ده
 کم عقله مور یې ورته سترګې توروینه
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 نجلۍ والړه په لمانځه ده

 پېرزو مې نشي تور پیکی په خاورو ږدینه
 

 نری، نری لوګی ترې خیږي
 د چا په نوې یارۍ اور ولګېدنه

 
 نړۍ مریخ ته رسیدلې

 خرو باندې بارونهموږ ال تر اوسه وړو په 
 

 نښې دې ډېرې ما سره دي
 نښې دې څه کړم چې دې سترګې نه وینمه

 
 نصیب مې خپل دی رارسیږي

 مورې زما په نصیب مه کوه جنګونه
 

 نصیبه وسوزې ایره شي
 تندیه مات شې تا کې څه لیکلي دینه

 
 نن خو مې ډیر یادیږې یاره

 خدای دې ناڅاپه چیرته راوله مینه
 
 الره مه ځهنن د ګودر په 

 لیال والړه ده په زړه ویشتل کوینه
 

 نن مې د قبر خواله راشه
 مبارکي د نوي کور راکړه مینه

 
 نه به انځر د ورځې ګل شي

 نه به زما زړگی د غمه خالي شینه
 

 نه دې د ځان نه دې د بل کړم
 د دادا کور کې دې زړه کړمه ظالمه

 
 وایم چې داسې ځای ته الړ وای

 ناکردو ته وګورمهچې ستا دې ډېرو 
 

 وخت د ځوانې مې نیمه خوا شو
 یار بې وفا شو ارمانې به ګودر له ځمه

 
 ودرېدی نشمه غورزیږم

 تاو کړي غشي مې د غم خوړلي دینه
 

 ودې ویشتم پورته دې نه کړم
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 خلک ویشتلی مرغۍ ژر پورته کوینه
 

 اوربل یې پوړې، پوړې راغی
 بخت د هغه دی چې یې پولې ورانوینه

 
 د یار خبر دې واخلهورشه 

 چې بې دیدنه دې ساته لېونه شونه
 

 ورکه د کور کلي یاري شه
 د زنې سر مې دېوالو وسوالونه

 
 وطن به ستا لپاره پرېږدم

 چې ستا د حسن دوران تېر شي رابه شمه
 

 وطن د مور او پالره خوږ دی
 جانانه درې واړه پرېږدم تا سره ځمه

 
 وطن مې تن، تن مې وطن دي

 وینو یې ساتم تر څو چې یمهد تن په 
 

 وطن مې ستا له غمه پرېښود
 خلکو ته وایم چې نیستۍ اخیستی یمه

 
 والړه اوسه چې دې وینم

 چا دې صفت راته کوو راغلی یمه
 

 ولې دې سر په زنګنو کړ
 ما په ځوانانو کې خوښ کړې یې مینه

 
 ولې دې مخ زما نه پټ کړ

 اشنا غماز درته دروغ ویلي دینه
 

 ه ور پسی نه مرمولی به ز
 اوږی په غاړه ما زدیګر ګودر له ځینه

 
 هر کله راشې د یار غمه

 که سل مې نور وي تا به پاس په تندي وړمه
 

 هر مازد یګردی لوی اختر دی
 ګودره! ځکه دی صفت هر ځای کو مه

 
 هغه دې هېر دي که دې یاد دي

 چې د کړکۍ شمال په دواړو لګېدنه
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 هغه ساعت به کله راشی
 اشنا سره به بر ګودر له ځمه چې د

 
 یا خو زما په زړه تیاره ده

 یا خو په ټوله دونیا پرېوتل ګردونه
 

 یا خو زما نصیب خراب دی
 یا خو به ټولې یارانې دغسې وینه

 
 یار مې په اوم کې زه اتم کې

 یو کال به پاتې شم چې دواړه یو ځای شونه
 

 یار مې په شنو سترګو مین دی
 سترګې چېرته بدلومهزه به دا تورې 

 
 یار مې هندو زه مسلمان یم

 د یار لپاره درمسال جارو کومه
 

 یاره زموږ كلي ته راشه
 یو څه په جیب كې ستا لپاره ګرځومه

 
 یاري په تور او په سپین نه ده

 دا معشوقې خو غنمرنګې خوند کوینه
 

 یاري په تور او په سپین نه ده
 پېژنینهزړه چې مین شي تور او سپین نه 

 
 یاري خو تا پرې کړه کمبخته

 که ما پرې کړې وای ژړلي به دې وونه
 

 یاري خو تا کړه ما خو نکړه
 اوس یې چې لنډه پرې کوې ژړا راځینه

 
 یاري د دنګې نجلۍ خوند کړي
 د پلو الندې سړی غلی تېروینه

 
 یاري د زور خبره نه ده

 که زړه دې نه وي بیا دې نه مجبورومه
 

 ښتې ګوزار دییاري د شنې ل
 چې چا خوړلی رنګ یې ځای ته نه راځینه

 
 یاري دې ټوله د ټګۍ وه

 ښه شو چې زر دې په مطلب ورسېدمه



  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
245لنډۍ، د ثبتولو ستونزه

 
 یاري دې نه کوم ډاریږم

 د لرې، لرې نندارې به دې کومه
 

 یاري دې نه وه خوب لیدل و
 څو چې مې سترګې غړولې سبا شونه

 
 یم خړ پښتون خړ مې ژوندون دی

 فردوس جنت له ځمهخړو جامو کې به 
 

 یو اخیري مصره دې داوي
 اخر یې مه کړې د ځوانانو مجلسونه

 
 یو ځلې بیا په دې الر راشه

 په پخوانو قدمو دې پرېوتل ګردونه
 

 یو ځلې راغلی خوله مي درکړه
 الر یې صحي کړه په غضب ککړه شومه

 
 یو خو دې غونډه منډه خوله ده
 بل دې خبرې په کنډه تللي دینه

 
 غریب پیدا کړم خدایهیو دې 

 بل دې مین په کبرجنې نجلۍ کړمه
 

 یو زخم نه دی چې به جوړ شي
 هزار زخمونه مې په زړه دي مړ به شمه

 
 یو ګوټ اوبه منګی نه راکړه

 د وصال تږی یم اوبه بانه کومه
 

 یو وارې ټینگه غېږه راکړه
 بیا دې دادا له توره ورکړه چې راځینه

 
 یوازې خدای به پرې خبر وي

 د خندا ډکه خوله به چیرته ناسته وینه
 

 یوازې ژوند مې په کار نه دی
 چې اشنا الړو زه به تور لحد ته ځمه
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