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  ق برکتحامحمــد اس

    جينيا ـ امريکاوير
  
  
 

  ۍپښتو لنډ
  ه ډېروپښتو لنډۍ هغه پښتو شعرونه دی چی شاعر يی ال تراوسه چاته ندی په ګوته شوی اول

  .پا تې دی سينه په سينه مونږ ته را زمانو راهيسی خوله په خوله او پخوا
کنډوو  درو او کوچی پېغلې يی په سر کوچيان او ،کې شپيليو دغرو په لمنو شپانه يی پخپلو

 ملی اتڼ له ملی لنډيو ٠بياسندرغاړييی په خپلو سندرو کی وايی مييانوته او مينو او خپلو ،پاس
په هغه کی مجازی مينه نه ليدل  حقيقی مينې ښکارندوی او د پښتو لنډۍ٠ ښکاریښايسته سـره
  .کيږی
ونو دهيواد حماسی  پښتو، سره شوی ی چی له استعمارګرو کخپلواکۍ په هغو تاريخی جن
  .ډيره لويه ونډه درلوده لنډيــو

  انی بيرغ يی پـهلنډۍ چی افغ پېغلې ماللۍ دغه سندره او ميوند په جن کې د مثال  په توګه د د
لمو او الس کې  له نورو باتورو افغانی شا ه    ،تمبــول هغوی يی شاته و سره پرغليم يرغل وک

ه او     لنډۍ داده.الره يی ترې ورکه ک
  

ی له دی ساتينه   که په ميوند کې شهيــد نـه شـوې        خدايږو الليه بی نن
  

  اويا دابله حماسی رزمی لنډۍ،
  

  کــه جانان سر پــر وطن کېښود         په تار د زلفوّب کفن ورته ګنډمه
  
  بزمی لنډۍ څو عشقی او پاره يو خوښۍ د داسی حماسی رزمی لنډۍ ډېرې دی، خوزه ستاسو د 

  :وړاندې کوم هيله ده چې خوښه موش
  

ه خال مې ګوره        د    مينه رې تازه به شې ـــــــــجنت ګل دی پ اوربــل می ج کـ
ی ســالمــونهــــتــــــل په پادشاهۍکـــــې        جـانانه ډېرو راته کـــــــــتـور اوربـ د   ـ
م        جـــــــــو لــو بدو به تـــوبــه کــــ د   نه توبه کومه انانه ستا مـينې نه ،ــــــــــــــ
  يږی زه به تورې خاورې يمهـــــــر خبـی لــه مـا نه       چې ياـــــنيـــا به پـــاتې شـــ د

  خوږ زړګي پوښتنه هدـــــــــته بيان کــ       نه رانه چاوکـــ ال چاــــــنه مې خــپل ح
وند ک يـــږ ي        بې غوره ياره ســـــــــــــــمخ په م   المی والړه يمهـــــــــــــــــــله پ

م په غم اخته يـــــــــــپرېږده چ   وک نه خبرومهــــــــــــم        دسوي زړه له غمه څې 
  ـو       ارمان مې دادی چې به وړاندې وروسته شونهـــــــپه مرګ به دواړه سره بېل شـ



م په زلفـ ين به دې وهم چ ــو    ــــــــتـــــالس به دې وت مهــــــــــ   په لون دې ک   ې م
  

  ٠وبښونکي خدای سپارم ته راوړم، تاسو په  لوی اتر هغه چې نورې نوې پښتو لنډۍ الس 
   

  
 

 


