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۲۵/۰۴/۲۰۲۱                 آصف بهاند
              
                          

 
 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 

 

 مه برخه شپـېـت 
 

 نو یادونه ادو وهې په لنډیو کې د نورو  
 

 په هندوستان مې ګل کرلي 
 په ننګرهار والړه یم بوی یې راځینه 

 

 راستون کړې له هندوستان نه مي 
 له ګورستان نه به دې څوک راستنوینه 

 

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

 جانانه سمه امریکا یې 
 هم مالمت یې، هم زارۍ در ته کومه 

 
او نور هېوادونه او پردۍ سیمې په کې    تخلیقوي  کې دننه او یا له هېواده د باندې  ه هیوادپکومې لنډۍ چې افغانان  

پردي    د  ورکوي.  ځانته په مثبت یا منفي لوري تغییر  رنګ بدلوي او  نه لري،   وطني رنګ و  خامخا به ډیر  ،یادوي
په کې    خامخا  نوي فکرونه او… ځان په کې څرګندوي او  نوي ترکیبونه،  نوې تکنالوژي،  چاپیلایر نوې نومونې،

  ویالی شو:په دې اساس  نو راځي؛
 

 رنګ او  ځایونو  هماغو  یا ډیره سلنه د  لږ  ږي،ېـکې تخلیق  محیطونو  په نورو  کومې لنډۍ چې له وطني چاپیلایر بهر
  لنډیو   مثبت اثرات به د  منفي او  ځایونو   هماغو  د  وطن کې میشت دي،  همدا پښتانه چې په هر  به په کې ښکاري.  اثر

 یوازې   ږي به.ـانځوری کې سر اوچتوي او په لنډیو څیرپه  یا غوټیو  تڼاکو زړه د د ویونکو د
 

 مثال:  یو

 زما اللی ترکوچوسپین دی 
 به شینه   دی تور له پیرنګي سره نوکر

 

  جګ شي او  را  کې یوآه یا غږ   ځایونو  په بیالبیلو  زوریدلي زړه له نغري نه،  کوم مجبور  که د  یوه پخوانۍ لنډۍ ده،  دا
 داسې به وي: نو کړای شي، انځورځای حالت په کې  هماغه وطن او د
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 کوچو سپین دی  زما اللی تر
 به شینه   دی تور له ډنمارکي سره نوکر

 

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

 کوچو سپین دی  زما اللی تر
 به شینه  دی تور امریکایي سره نوکر
 

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

 کوچو سپین دی  زما اللی تر
 به شینه  دی تور پاکستاني سره نوکر
 

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

 
په لنډیو کې به پخوا هند یا د نړۍ نور هغه هېوادونه او سیمې یادېدې چې افغانان به هلته ورتلل، خو په اوسنۍ زمانه 

ټول هغه هېوادونه او سیمې کېدای شي یادې شوې وي او یاد شي چې افغانان ورغلي او یا یې په یوه بڼه کې د نړۍ  
 له افغانانو او د افغانستان سره خبره یاده شوې وي او تړاو ورسره ولري. دا یې څو بېلگې دي: 

 

 جانانه سمه امریکا یې 
 هم مالمت یې، هم زارۍ در ته کومه 

 

 کوهیان وچ کړې خدایه د تیلو 
 عرب غریب کړې چې جانان کور ته راځینه 

 

 خاونده دا به دې رضا وي 
 ه چې باقي عمراروپا کې تیروم

 

 سره ځمه  تر مارګلې در
 په هندوستان کې دې په خدای سپارم مینه 

 

« د لنډیو  )ټپو( کېهندوستان په پښتو لنډیو  ښاغلي ډاکتر لطیف یاد همدا څو ورځې مخکې په خپله فیسبک پاڼه کې د »
په باب یو څه مالومات او څو هغه پښتو لندۍ را ټولې کړې دي چې هنوستان په کې یاد شوی دی. زه به دلته د ډکتر  

 او هغه لنډۍ را واخلم چې د هندوستان هېواد په کې یار شوی دی: مضمونصاحب لطیف یاد لنډ 
 

سترې شتمنۍ یوه برخه ده.   فلکلوري شعرونو د  ټول بشریت د  د  )ټپه(  کې لنډۍ  فولکلوري شعرونو په لړ  پښتو د  د» 
 . هغه سندریزه ځانګړتیا په ټولو شعرونو او سندرو کې ساری نلري لنډیو ستر اهمیت په دې کې دی چې د د
 

په پښتو لنډیو    طبیعت ټولو پدیدو ته ځای ورکړل شوی دی.  پښتو لنډیو لمن خورا پراخه او ارته ده. په لنډیو کې د  د
بلکې   پردیسي او نور شیان منعکس شوي دي، معشوقه، عاشق، او ښایست، سپوږمۍ، ګل، بلبل، کې نه یوازې ښکال

چین ماچین،    لندن، روم،  شام،   سیمو او هیوادونو نومونو ذکر او یادونه هم پکې شوې ده لکه: یمن ، مصر،   ځایونو،  د
 ...هندوستان او نور کشمیر، بنګال، ه قاف، سراندیپ، دکن،کو

 

شوی دی چې له یوې خوا هندوستان په    هندوستان نوم ځکه زموږ په پښتو لنډیو)ټپو( کې ډیر یاد  په دغه لړ کې د
  روزګار او د   پیړیو راهیسې د،  پیړیو  خلک د  ډیر شمیر  هیواد  د   زموږ  کې زموږ ګاونډی هیواد و او   پخوا وختونو

  نو د ، نورو سوداګریزو کارونو او دندو لپاره هندوستان ته تلل او ان تردې به چې کوم زوی له خپل پالر نه خپه شو
کولو   پیدا  پیسو د  چې به هندوستان ته د  تلو اراده به یې وکړه او ډیره موده به یې هلته تیروله او یا دا   هندوستان ته د
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خان او فتح خان    مومن  راز زموږ ځیني فولکلوري افسانوي اتالن لکه د  دامزدوریو لپاره تلل. هم غریبیو او  او نورو
دوی په اړوند هم یو شمیر ټپې    دي چې هغوی هم هندوستان ته تللي دي او د  کې مشهور  بړیڅ نومونه هم په دغه لړ

 .یا لنډۍ لرو
 

 : هندوستان په اړوند یو څو پښتو لنډۍ ) ټپې ( راوړمه زه په الندې ډول د
 

 هندوستان ورکه جانانه په  
 رنګ مې دې هیر دی تش په نوم دې یادومه 

 

 په هندوستان مې ګل کرلي 
 په ننګرهار والړه یم بوی یې راځینه 

 

 په هندوستان کې دې مرګی شه 
 راڼۍ په دسمالونه  چې دې کفن شي د 

 

 په هندوستان خوشاله ګرځه 
 اصیل زاده یم په نامه دې ناسته یمه 

 

 جوړشهپه هندوستان دې څلی 
 نامردۍ آواز دې را مه شه مینه  د 

 

 پرهندوستان خوشاله ګرځه 
 تورې سترګې ستا په نوم ساتمه   دا ه زه ب

 

 له هندوستان نه مي راستون کړې 
 له ګورستان نه به دې څوک راستنوینه 

 

 ورځه ورځه تر دکن تیر سه
 زه چي پر مخ زلفي لرم بل به یار کړمه 

 

 هندوستانۍ ډبلې راوړه 
 مې پالر نه درکوینه  پو په کورنو رو 

 

 ښكلي ځوانان تر هندوستان ځي 
 دا الال خان تر پېنډۍ ځي بیرته راځینه 

 

 په ما دې وار د ځوانۍ تېر كړو 
 ستا دې رانشي له دكنه مورانونه 

 

 هندوستان په لوري ځمه  د 
 به سر بایلم یا به راوړم دولتونه   یا

 

 ځایه شونډې سرې دي دې د  یا
 هندوستان خوړلي دینه  دې پرې پان د  یا

 

 ی ګاډیه سر دې د ویشتو د 
 زما اللې دې په دكن ولګوونه 
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 چې هند ته ځي خال مې صحیح کړه 
 نجونو نشته شنه خالونه  هندوستان د  د 

 

 ي هندوستان بندیان به راش  د 
 ګورستان بندیان هیڅکله نه راځینه  د 

 

 مومنه الړې هندوستان ته 
 راوړینه شیرینو احوال به څوک درته  د 

 

 فتح خان الړه هندوستان ته 
 غمه پسې اوښکې تویوینه له   رابیا 

 

 هند پاچا شو  پښتون شیرشاه د 
 همایون لښکرې تیښته ترې کوینه  د 

 

 احمده خدای دې جنتي کړه 
 کړي جنګونه  تر هندوستانه پورې تا 
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