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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد
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آصف بهاند

لنډۍ ،د ثبتولو ستونزه
دوه پنځوسمه برخه
خـدایـه د بنگـو بـوټي وچ کــړې
د کلي وړکي زنګیدلي پر الر ځینه
زه د یورپ جینکۍ څه کړم
چې خـړه پـړه پښتنه لیال لرمه
نوری دهیچا کډی نه ځي
دا یو پښتون دی کډی کښته پورته وړینه
د پښتو فولکلور پر ډېر مشهور او منلي ژانر ،لنډیو باندې د گوتو په شمار خلکو علمي څېړنې کړې
دي چې د خپلو څېړنو په ترڅ کې یې لنډۍ د شکل او محتوا له پلوه خپلو هېوادوالو او نړیوالو ته په
علمي ډول ورپېژندلې ده ،په دغو څېړونکو کې یو سلیمان الیق دی.
د دوه زره یوویشتم کال د فبرورۍ پر اتمه نېټه مې د ښاغلي غرزي الیق په فیسبوک پاڼه کې ،د لندیو
په باب د الیق صاحب یوې داسې انتریو ته پام ورواوښت چې زما له پاره نوې وه او تر نن پورې
مې دا غږیزه انتریو نه وه اورېدلې.
په دې انتریو کې سلیمان الیق د لنډیو په باب سم علمي او اکادیمیک معلومات وړاندې کوي او د یو
ژورنالست پوښتنو ته ځوابونه وایي .ما د الیق صاحب د خبرو ځینې ټکي د ده له خولې ولیکل چې
د لنډیو په دې برخه کې به له څو نوو او زړو لنډیو سره درنو لوستونکو ته وړاندې شي:
«لنډۍ له خلکو نه راځي او پخوانی تاریخ لري ،اوس هم خلک لنډۍ جوړوي .دا یو بهیر دی چې د
پښتون له هستۍ سره رابهېـږي .که په لنډیو کې ژبه اوښتې وي ،اوښتې به وي ،خو وزن ،مضمون
او پیام یې ځای پر ځای دی.
بېشکه چې لنډۍ د ښځو شعر دی ،خو د دې مانا دا نه ده چې نارینه لنډۍ نه وایي.
لنډۍ هم متل دی ،هم سندره ده ،هم اواز دی او هم یو روښانه ژوندی تاریخ دی.

د پاڼو شمیره :له  1تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

لنډۍ د خلکو ژوند دومره پراخ منعکس کړی دی چې که دغه ملت محو شي او مړ هم شي ،که د
لنډیو یو بشپـړ کلیکسیون له چا سره پاتې وي ،د دغه ملت ټول عنعنات ،دودونه ،احساسات او تاریخ
به بیا ولیکل شي.
لنډۍ په پښتو فولکلور کې یو بېنظیره ژانر دی .هغه قوا یا ځواک چې په لنډیو کې دی ،ډېر ځلې په
لیکلو ادبیاتو کې هم نه شته.
لنډۍ د خلکو شعر دی ،د یو منفرد شخص شعر نه دی.
صورت مې خپل واک یې د بل دی
صورته خاورې شې چې نور دې واک لرینه
د فولکلور په برخه کې لنډۍ ډېر بر جسته ده :د تاریخ د کشف له پاره ،د جامعې د څېړنې له پاره،
د زړې ټولنې د هر اړخیزې پېژندنې له پاره او...
ځینې لنډۍ دي چې ډېرې زړې دي ،له هغو لنډیو نه په استفادې سره کوالی شو چې د هغه وخت پر
ټولنه باندې خبرې وکړو او د هغه وخت ټولنه وپېژنو ،که په بشپـړه توگه نه وي ،په نیمگړي او
جزیي ډول خو به وپېژندل شي.
لنډۍ سین ته ورته ده،
ولې سین ته ورته ده؟
ځکه چې :کله چې سین له کومو ځایونو ،کانونو ،درو او نورو ځایونو نه تېـرېـږي ،او له آبشارونو
راتویېـږي ،هغه مواد چې یې له ځان سره رااخیستي وي ،له ځان سره یې ساتي او انتقالوي یې؛ لنډۍ
هم دغسې دي .لنډۍ له خپل مبدأ سره خپل روابط نه قطع کوي ،له کوم ځای نه چې راخوټېـږي ،له
ځان سره رااخیستي ټول شیان ساتي ،تاریخ له ځان سره راوړي .لنډۍ د تاریخ د پېژندنې ،د بشر
پېژندنې له پاره یوه منبع ده؛ د همدې له پاره د لنډیو مطالعه ډېره كټوره ده».
دا هم د دې برخې له پاره یو څو نوې اوزړې لنډۍ:
خوارۍ مې کړې ،په الس رانغلې
اوس خو ال ږیره کې پیدا شول سپین تارونه
خـدایـه د بنگـو بـوټي وچ کــړې
د کلي وړکي زنګیدلي پر الر ځینه
که چېرې لرې کډه وکړئ
بیا به زه هر سهار د چا سالم کومه
چیرته مې سپیو ته گوزارکړئ
که د وطن په جاسوسۍ مړ شوی ومه
زلفې په بل گودر کې وینځي
په نري باد یې وچوي موږ پرې سېزینه
زه د یورپ جینکۍ څه کړم
چې خـړه پـړه پښتنه لیال لرمه
د پاڼو شمیره :له  2تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

بېگا مې داسې خوب لیدلی
نیمه پر کټ ،نیمه د یار په غېږ کې ومه
غم دې له ځانه سره یوسه
ماته یې مه پرېږده کڼه ړنده یې کړمه
دا چې سازونه ورته وایي
سازونه نه دي ،حقیقت کې دي سوزونه
تورې جامې واچوه یاره
تورې جامې درسره ډېر مزه کوینه
څنگه خواږه ،خواږه راگورې
لمن دې نیسه چې زړگی درواچومه
درته والړ لکه غنم یم
د بېلتانه سیلۍ مې ټیلماټیل کوینه
نوری دهیچا کډی نه ځي
دا یو پښتون دی کډی کښته پورته وړینه
ما وې چې زړه به درته سپـړم
تا خو پر زړه باندې پولۍ راوړې دینه
د سپینې واورې په شان سپینې
زموږ د زړه ستنې کږې در پسې دینه
موټر دې خرڅ کړه اوښه واخله
د کوچي لور یم په جونګي میینه یمه

د پاڼو شمیره :له  3تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

