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پوهندوی آصف بهاند

لنډۍ ،د ثبتولو ستونزه
دري دیرشمه برخه
په پسرلي خوشحاله نه یم
د ونو پاڼې ستاسو کور پناه کوینه
باران ورېږي شال په سر کړه
پیریان مې نیسي چې لمده دې ووینمه
خبر مې اخله د زړه سره
د غم اوبه مې تر مرۍ راغلې دینه
لنډۍ د پښتو ژبې د فولکلور هغه غني او نه زړېدونکی ژانر دی چې له هر ډول حاالتو سره ځان برابرولی شي او
په ټولنه کې روان حاالت په هنري بڼه انځوروي او تلپاتې کوي یې.
ما (آصف بهاند) د لنډیو په باب په خپل یو څېړنیز اثر«لنډۍ ،د ثبتولوستونزه» په مقدمه کې د لنډیو په باب داسې
لیکلي وو:
« د لنډیو په باب څیړنه هر کله نوې او اړینه ده ،ځکه دا د پښتني فولکلور یو داسې ټوکیدونکی او هره ورځ
غوړیدونکی ژانر دی ،چې څومره نوی را زرغونیـږي ،هغومره ټولیدو او نوې کار او نوې څیړنې ته اړتیا لري».
د لنډیو د شکل او محتوی په باب ډېر بحثونه شوي دي او په ډېری بحثونو کې پر دې خبرو ټینگار شوی دی چې:
«پښتو لنډۍ له لومړنیو بریاوو ،ناکامیوو ،خوښیو ،مینې ،غمونو ،دردونو ،خوندونو ،وصالونو ،بیلتونونو او… نه
نیولې؛ بیا تر سل ګونو او زرګونو نورو ټولنیزو مطالبو پورې ،په خپله لمن کې خوندي کړي دي.
د زمانو په تیریدو سره د لنډیو دغه خزانه د هر نسل له خوا داسې بډایه شوې ده ،چې اوس نه یوازې د پښتـنـو د
فولکلور یوه ویاړمنه برخه ده ،بلکې د بشري فرهنګ یوه ستره برخه او السته راوړنه بلل کیږي چې عمر یې د اټکل
له مخې زرګونو کلونو ته رسیږي».
د هر نسل فرهنگي مسؤلیت دی چې یو څو زرینې کرښې (یو څو نوې لنډۍ) ور اضافه کړي او د دې په څنگ کې
د فولکلوریستانو او څېړونکو دنده ده چې دا نوې لنډۍ د کره کتنې په تله کې وتلي ،خوندي یې کړي او د اوسني سواد
په مدرن ارشیف (کمپیوتر) په جال کې یې خوندي کړي.
ما هم د خپل فرهنگي مسؤلیت پر بنا د نویو او په زړه پورې لنډیو د خوندي کولو په لړ کې یو څو نوې او تکراري،
خو په زړه پورې لنډۍ را ټولې کړې دي چې دلته به یې له تاسو درنو لوستونکو سره شریکې کړم.
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سره له دې چې د لنډیو د مقالو په سلسله کې یو څه ځنډ رامنځ ته شو ،خو په دې زماني واټن کې ما هر چېرې او په
هر ډول موقعیت کې به چې نوي یا په زړه پوورې لنډې په مخه راغله او یا به مې واوریده ،نو سمدالسمه مې خوندي
کوله او دا دی د لنډیو د لړۍ په دې برخه کې یې تاسو درنو لوستونکو ته وړاندې کوم:
پر سر مې دروند پړونی نه ووړ
د خدای رضا ده د سپـږن خبرې وړمه
په زیارتونو یې غوښتلم
اوس رانه ځان په زیارتونو خالصوینه
کوژدن مې نه ده ولې ژاړې
موږ کره هسې میلمانه راغلې دینه
له سین نه پورې یاري مه کړه
یا به باران وي ،یا به خوړ راوتی وینه
یو چې مین وي بل غریب وي
خاونده دا عمر به څنگه تېروینه
نه به غنم من په روپۍ شي
نه به دا مستې جینکۍ ارزانې شینه
په پسرلي خوشحاله نه یم
د ونو پاڼې ستاسو کور پناه کوینه
ونو ته مه خېژه جانانه
لیدى مې نشې زه کوټه کې ناسته یمه
پۀ پسرلي خوشاله نۀ یم
د ونو څانګې د یار کور پنا کوینه
باران ورېږي شال په سر کړه
پیریان مې نیسي چې لمده دې ووینمه
مېني دي داسي لېونی کړم
د ورځي ګرځم د شپې خپل کوم خوبونه
عاشقې داسي بد مرض دی
یو کال مې وکړه په ډوډۍ نه مړېدمه
خال مي د کونډي په مخ ولید
پیغلو له ښایې چي پنځه کښیـږدي خالونه
چې ونه ښوري باد لګیـږي
جینۍ چې خال په تندي ږدي څوک به لرینه
په خوله دې سم راته ونه وې
په ښورېدلي سر دې زه نه پوهېدمه
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ماخوستن لمونځ دې قبول مه شه
دیدن دې پرېښو د ایمان کوې سوالونه
بیګاه رانغلې بدنصیبه
لکه د ګوړې بوجۍ نېغه ناسته ومه
په زړه مې ته وې ،خداى را نه کړې
بیا به د خداى په در کې نه کوم سوالونه
بوی د لمدو نکریزو راغی
د کومې پېغلې د کوژدې دسمال به وړینه
ګل به په قرض له چانه واخلم
د ورکولو مې څوک نشته وچ به شینه
د وینو ډکه خوله یې راوړه
نجلۍ په یار پسې بنګړي خوړلي دینه
تویت د کابل له لوري راغی
په گلخان تریخ و په ما خوږ ولگیدنه
تویت د کابل له لوری راغی
زه یې ټکور کړم ،تور یې دوړه کړ مینه
په کابل سپینې واورې وشوې
سړو نیولي نازولي صورتونه
دغم پولیس راپسې گرځي
زه د لیال په یارانه غل شوى یمه
ژوند مې اوبه امید غلبیل و
ما په غلبیل کې اوبه وړې نه پوهیدمه
خبر مې اخله د زړه سره
د غم اوبه مې تر مرۍ راغلې دینه
د تور دکن مساپر راغلل
د هدیرې اللې نژدې دی نه راځینه
په کتابونو کې څه نشته
په تورو سترگو کې پراته دي ټول رازونه
جانان مې راز ساتلی نه شي
د بي بي سي په شانې کلي خبروینه
له نږدې لرې خلک راغلل
د هدیرې اللی نږدې دی نه راځینه
د یار مې دغه عادت زړه خوري
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اوښان په بډه ګرځوي خوري قسمونه
مامونۍ سمه لیونۍ ده
هغه یې وژني دا ماما ،ماما کوینه
پخوابه میاشت کې په مخ راغلې
اوس دې په کال کې لټوم نه دې وینمه
ځان مې د چرگ تر بڼو سپک کړ
د موزیگي کټ ته په خپله و ختمه
جنت ګټلیه سر راجگ کړه
د تا وژلي ،ماشوم غواړي خیراتونه
جانانه هیڅ مه خپه کېـږه
زه پر کږو الرو درځم تا راولمه
دنگه دې غاړه ،دنگه ونه
شیرینه یاره په دیدن پسې دې مرمه
تر پلو الندې درته ګورم
وروڼه مې ناست دي اوس به الس درواچوینه
د ټیکري درز نه درته گورم
غیرتیان ناست دي ،اوس به وینې تویې شینه
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