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لنډۍ ،د ثبتولو ستونزه
څلور دیرشمه برخه
«کرونا» نا روغي ،د لنډیو په غېـږ کې
ﭘﻪ ﮐﺮﻭﻧﺎ ﻭيرﻭﺱ ﺍﺧﺘﻪ ﺷې
ﭼې ټﻭﻝ ﺩې ﭘﺮيږﺩﻱ ،ﺯﻩ ﺩې غيـږ ﮐې ګرځﻭمﻪ
لﻪ ﮐرﻭﻧﺎ مرض ﻧﻪ سﺧت ﻭ
ظﺎلمﻪ ستﺎ ﭘﻪ ﺧﻭلﻪ رﺍﮐړﻱ ځﻭﺍبﻭﻧﻪ
ﮐرﻭﻧﺎ ﻭيرﻭﺱ بﺎﻧﺩې ﺍﺧتﻪ ﺷې
ﺧيرﻧﻪ ﺯﻩ ﺩې تر مرګي رﺍﻭستې يمﻪ
لنډۍ د پښتو ژبې هغه ځانگړی فولکلوریک ژانر دی ،چې د ژوند هر اړخ او هره غاړه په خپله لمنه کې را نغاړي.
که ښه وي ـ که بد ،که منفي وي که مثبت ،که پر چا ښه لگېـ ږي ـ که بد او ...لنډۍ یې په خپل ځانگړي قالب کې
اچوي او په ځانگړي سینگار سره یې بېرته خلکو او ټولنې ته وړاندې کوي .ډېرې لویې او پېچلې مسألې په خورا
ساده او ښکلې ژبه تر خپلو مینه والو پورې رسوي ،په لنډ او هنري ډول یې په مخ کې ورته ږدي.
په دې وروستیو کې د چین د «هوبي» والیت په «و وهان» ښار کې وبا ته ورته یو خطرناکه او وژونکې ناروغي
پیدا شوه او اوس هم د یوه ستر خطر په ډول نورو هېوادونو ته د خپرېدو په حال کې ده .د همدې ناروغۍ په باب د
خبرونو او له دې ناروغۍ سره د بشریت د مقابلې د معلوماتو د لوستلو په ترڅ کې څو ځایه داسې لنډۍ په مخه راغلې
چې د همدې ناروغۍ یادونې په کې شوې دي .ویونکي یا تخلیقونکي یې د دې ناروغي نوم په روان ډول داسې په
لنډیو کې انځور کړی دی ،لکه ښه له پخوا نه چې په پښتو ژبه کې باب وي.
دغه یې څو بېلگې دي:

په کﺮونا ویروس اخﺘه شې
چې ټول دې پﺮیږدي ،زه دې غیـږ کې ګرځومه

*****
له کرونا مرض نه سخت و
ظالمه ستا په خوله راکړي ځوابونه

*****
په کرونا ویروس اخته سې
خیرنه زه دې تر مرګي راوستې یمه
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*****
په کرونا باندې اخته شې
پر ما دې راوستل د ټول جهان غمونه

*****
کرونا وېروس دې در میلمه شي
ما ته دې راوستل د ټول جهان رنځونه
د دې نویو لنډیو ثبتول ،د لوستونکو تر مخې اېښودل او د کمپیوتر جال ته رسول ،یو اړین کار و چې ما تر سره کړ.
لکه څنگه چې ما پخوا هم ویلي وو ،چې نوې تخلیق شوې لنډۍ یو څه وخت ته اړتیا لري چې څومره د خپلو ښکلو
انځورونو او تشبیهاتو پر اساس د خلکو زړونو ته الر کوالی شي او که همداسې د پیکه توب په دلیل ،د وخت په
تېرېدو سره له خولو لوېـږي او له ذهنونو هېـرېـږي.
دا هم د لنډیو د دې برخې له پاره څو نوې او یا زړې ،خو په زړه پورې لنډۍ:

تر منظورۍ خولۍ دې جارشم
د بغدادي په زړه دې بل کړل سره اورونه
تر نیمي شپې پورې رانغلې
په ما دې سپی په مازدیګر تړلې ونه
هغه ځــواني مي پاتــه نـه ده
اوس په لکړه تر نـژدې جومــاتــه ځمــه
راغلی مه وای انقالبه
هر څه دې وران ،زلمي دې ورک کړل له وطنه
غني توپک شو راته ډک شو
ناڅاپه ټک شو په زړګي یي وویشتمه
په کﺮونا ویروس اخﺘه شې
چي ټول دې پﺮیـږدي ،زه دې غیـږ کي ګرځومه
له کرونا مرض نه سخت و
ظالمه ستا په خوله راکړي ځوابونه
په کرونا ویروس اخته سې
خیرنه زه دې تر مرګي راوستې یمه
په کرونا باندې اخته شې
پر ما دې راوستل د ټول جهان غمونه
کرونا وېروس دې در میلمه شي
ما ته دې راوستل د ټول جهان رنځونه
له خونړي کابله راشه
ته دې ژوندى وې ،زه به وچه ډوډۍ خورمه
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ته به مې کله ،کله یاد کړې
زه دې په زړه پورې ګنډلی ګرځومه
جانانه پام کوه را نشي!
پل معلومیـږي دلته واوري شوی دینه
څنگه نرۍ خندا دې وکړه
څنگه په ډک زړه مې ډېر وژړل مئینه
جانانه چېرته یې غږ وکړه
د دنیاکۍ خلګ دې ورکو کې شمېرینه
غنی رهبر شو د زره سر شو
په چا اختر شو په چا وشول فسادونه
ُمال پیسې مې بیرته راکړه
ستا په تعویز کې خو نور نه شته تاثیرونه
مرګۍ مې ښه دي چې مې بوځي
زه مې شیرین جانان په ژوند پښېمانه کړمه
راغلی مه وای انقالبه
کلی دې وران ،زلمي دې ورک په وطنونه
د غریبۍ کچکوله مات شې
چې در په در دې ګرځوم تش دې راوړمه
خبرې لنډې ،لنډې وایه
د جمعې ورځ ده مېلمانه راغلي دینه
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