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۲۱/۴۰/۲۰۲۰                پوهندوی آصف بهاند

                     

 

 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه
 

 رشمه برخه ـدی  شپـږ
 

 نا روغي، د لنډیو په غېـږ کې «کورونا»

 
 یمه برخهرد

 
له کورونا نه هم د مندوشا واده جوړ شو، پیل یې درلود، خو پای یې تیاره او نا څرګند دی. زموږ په وطن کې مالیانو 
ویل چې: دا د خدای غضب دی چې پر کفارو باندې را نازل شوی دی، مسلمانانو سره کار نه لري. کله چې د کورونا 

او څو تنه یې راڅملول، وروسته له هغه د رسمي او غیر  وحشت ټوله نړۍ الندې کړه او زموږ وطن ته هم ورسیده
 رسمي مقاماتو ورپام شو. 

 

اوس چې تقریباً  په ټول افغانستان کې خلک ورسره الس ګرېوان دي او جګړه ورسره پیل شوې ده، نو اړین پرسونل 
ا ډاکتر نه وي، بیا ماسک او اړین توکي نه ورته لرو. د ناروغ له پاره اول کلینک نه وي چې هغه پرانستل شي، بی

 نه وي، بیا د سا اخیستو دستګاه نه وي، بیا هغه عادي درمل چې ناروغ لږ شانتې اراموي هغه نه وي بیا...
 

د کورونا له پاره، له واکسین څخه خو هسې هم د مرغۍ شودې جوړې شوې دي چې یا یې په ریښتیا  جوړېدل وخت 
 او...غواړي او یا به اقتصادي چل وي 

 

په نامه یوه سر  لوږې له دې ستونزو سره ـ سره، له کورونا څخه غلی کرنتین رامنځته شو او په ارامتیا سره یې د 
کښه روې لُور وزېږېدله. کله چې لوږه وږې شي، چیغې وهي او خوراک یې هم بیوزلي انسانان دي. اوس لیدل 

ې په کورونا به شکر وباسې یعنې غم د پاسه غم، ستونزو  کېـږي چې د خوړو نشتوالی بیوزله کورنۍ داسې تهدیدوي چ 
باندې ستونزې چې ډېری خلک یې یا په رواني ناروغیو اخته کړي دي او یا یې عمالً د گور تیارو ته ورنږدې کړې  

 دي.
 

نو عام خلک په هر حالت کې د خپل زړه غم او د ستونزو انځور له خیال او فکر نه راباسي، او د ځینو هنري ژانرو
 نه په استفادې سره یې خوندي کوي او د نورو په مخ کې یې ږدي. په دې ژانرونو کې یو ژانر پښتو لندۍ دي. 

 

لندۍ د پښتو ژبې یو عجیب، خوندور ا بدلېدونکی قالب دی چې له وخت او زمان سره کوالی شي ځان بدل  کړي او 
اصف بهاند( د لنډیو په باب په خپل یو څېړنیز په خپل چوکاټ کې نویو موضوعاتو ته ځای ورکړي. یو وخت ما )

 لیکلي وو: داسېاثر )لنډۍ، د ثبتولو ستونزه( کې د لنډیو په باب 
 

نه  او… بیلتونونو وصالونو، خوندونو، دردونو، غمونو، مینې، خوښیو،بریاوو، ناکامیوو،  لنډۍ له لومړنیو پښتو»
 په تیریدو زمانو د  په خپله لمن کې خوندي کړي دي. پورې، مطالبو ټولنیزو نورو زرګونو  او سل ګونو  بیا تر؛ نیولې
یوه ویاړمنه   فولکلور د وـنـپښت یوازې دچې اوس نه  نسل له خوا داسې بډایه شوې ده، هر دغه خزانه د لنډیو سره د

 اټکل له مخې زرګونو یې د السته راوړنه بلل کیږي چې عمر بلکې د بشري فرهنګ یوه ستره برخه او برخه ده،
 ته رسیږي. کلونو
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پورې    موږ  څخه یې تر  زمانو  لرغونو  له ډیرو  منظومې برخې هغه ډول ته ویل کیږي چې،  شفاهي ادب د   پښتو   لندۍ د
 او… تاوده، ساړه او خنداوې، چغې او ناکامۍ، بریاوې او غمونه، خوښۍ او انسانانو پخوانیو او زمانو تیرو دیې، 

ځان یې ورباندې  له ځان سره ساتلي دي، ،لکه اوسنۍ تکنالوژي انځورونه یې زمان تجربې او هر د. رسولې دي را
خپل ژوند  اوسنی نسل هم باید د نوي نسل په مخ کې ایښي دي. امانتدارۍ سره دبډای کړی دی او اوس یې په ټولې 

ورزیاتې  ، د دې رنگین قالب د ښکالوو په چوکاټ کې،اړخیزې تجربې پردې خزانه باندې په ال امانتدارئ سره هر
 «کړي.

 

ي او ورسره وبدل بڼه سټه هماغه سټه ده، یوازې توريد لنډیو په دنیا کې همدغه قانون او دود اوس هم حاکم دی، 
و سره، خپلې ـښـېـسټه د وخت په تېرېدو او نویو خبرو او پ، یعنې شته ږيـواقعیتونه بدلې رونه او، کرکتپېښې

 : به ویل کېدلپخوا  غوړېدونکې پاڼې بدلوي، مفاهیم او توري رنګ اړوي. د مثال په ډول
 
 ...« ږيـراتلو زیاتې مینه په تلو »
 

 چې: یل شولوورونا ستونزې سره ود کخو 
 
 کرونا په تلو راتلو زیاتېـږي...« »
 
قالب هماغه   ره.ږ بدلو تورو سیان په خپلو وختونو کې د ټولنیز واقعیت منعکسوني دي، خو په لنیم بیتدواړه  لنډۍ دا  د  

 تنوسره سم یې توري او مفاهیم بدل شوي دي. قالب دی، یوازې د وخت له غوښ
 
 

ې اخیستې د لنډیو په قالب کې له نویو تورو نه په استفادې سره انځوروي  او نورو ته یې  خلک  له روان ژوند نه خپل
 وړاندې کوي، یا یې د کاغذ پر مخ یا یې د نویو تخنیکي وسایلو پر مټ تر نورو پورې رسوي.  

 

نا روغي، د   «کورونا»دا دې په همدې لنډو څو ورځو کې مې یو څو نوې کورونایي لنډۍ را  ټولې کړې دي او د 
 له تاسو درنو لوستونکو سره یې شریکوم:  د مقالې په دریمه برخه کې یې «لنډیو په غېـږ کې

 
 

 کرونا په تلو را تلو زیاتیـږي 
 ګله جانانه مه راځه نه به درځمه 

 

 راغله الرې دوې شوې کورونا 
 د زړګي سره خپل غم کړه، خپل به کومه 

 

 ین کې مې زړه تنګ شو کرنتپه 
  !ړمهـ لږ مسینجر ته شه چې زړه در وسپ

 

 وریـږي خـلکو  پـه زړه مې یـار 
 د کـورونا پـه کـور دې ګډ شـي سیـالبونه 

 

 د کورونا وایرس دې ورک شي 
 اوس به د زنې خال په ماسک کې پـټـومه 

 

 کورونا وایروس اخته شې په 
 په کروال کې به  پوښتني ته درځمه 

 

 په کرونا وایروس اخته شې 
 چې هندوستان کې دې ونشي عالجونه 

 

 کرونا په ټوکو ټوکو راغله 
 نه یې واکسین شته نه د سپینې خولې ماسکونه 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 3تر  3 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ   ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ ،  دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 په کورونا اخته جانانه 
 لرې رالېـږه تازه به یمه سالم له 

 

 کرنتین کړم کورونا، کور کې 
 سپوږمۍ ته ګوره زه کړکۍ کې ناسته یمه 

 

 له کورنا نه ستـړی مه شې 
 خولګۍ دې نېسه چې واکسین دراچومه 

 

 کورونایي حالت به تېر شي 
 زما به پاتې شي پر زړه باندې داغونه 

 

 نور بیا
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