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AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۰۸/۰۴/۲۰۲۱                آصف بهاند

 

 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 نځوسمه برخه ـپ دریـ
 

 ډوډۍ دې وخوړه، ویده شوې 
 زما میسج ته دې را نه کړل ځوابونه 

 

 د کمال خان بنده آباد شې 
 چې مرورې مرغۍ بیا درته راځینه 

 

 ځان به مړ کړم زهر به وخورم 
 خواښې مې ګرځي زوی ته بل واده کوینه 

 

لنډۍ د خلکو او ټولنې د عیني ژوندانه او د تفکر د څرنگوالي ویندوی ژانر دی او ویونکی یې پرته له دې چې ډېر د  
قافیې، ردیف او د منظوم شعر د نورو ځانگړنو په باب فکر وکړي، پرته له تکلیف څخه مخامخ پر خپل هدف برید  

ي او خپل فکر په دوو داسې بیتونو کې سره مروړي او ټولنې ته یې وړاندې کوي چې نه د نیم بیتیو د هجاوو  کو
 شمېر یې سره ورته دی او نه د قافیې دروند پیټی لري. 

 

د لنډۍ د شکلي جوړښت په باب خبره له پیل نه تر نن پورې په هماغې یوې بڼې راغلې ده او هر لیکوال چې د لندیو 
ب معلومات وړاندې کوي او یا یې د فولکلور د ځینو نورو ډولونه سره مقایسه کوي؛ هماغه پخوانۍ خبرې په با

 رااخلي او په خپل ستایل یې وړاندې کوي. 
 

لنډو ورځو کې مې په تاند ویبپاڼه کې مې د ښاغلي نورکمال ارشاد یوه مقاله ولوسته چې »لنډکۍ« یې   په همدې 
مقاله کې لنډۍ له »لنډکۍ« سره مقایسه کړې ده او د دواړو توپیرونه یې په نښه کړي دي،  سرلیک و، لیکوال په خپله  

 معلومات وړاندې کړي دی:  داسېهلته لیکوال د لنډیو په باب 
 

پښتانۀ دي، دا فورم پېژني او پۀ تخلیق کې  ټپۀ د پښتو ادب یو عام فورم دی، د هر ځای، هرې سیمې وګړي چې    »...
 ... یې ونډه لرلې ده؛ پښتانۀ د لر دي او که د بر، ټپۀ پېژني او ایجادوي یې

 

ټپۀ د شکل لۀ مخې دوه مسرې وي، یوه لنډه چې نهۀ څپې ده او بله یې دیارلس څپې ده، چې د پښتو عروضو )وزن  ...
بحرونو پۀ لړ کې د پنځم بحر دویم ښاخ کې ویل شوې، خجونه     اوږد رکنيپوهنې( لۀ مخې یې لومړۍ مسره د پښتو  

یې پر څلورم او اتم سېالب راځي، دویمه مسره یې د همدې بحر پۀ درېیم ښاخ کې ویل شوې چې خجونه یې پر  
 ... څلورم، اتم او دوولسم سېالب راځي

 

وي، یانې یوه مسره یې اکثره وخت پوره مانا نۀ یوه یې ووېشو خپله مانا لۀ السه ورک  -لنډۍ دوه مسرې وي، که یوه
 ...« شي ورکولی

 

دلته لیدل کېـږي چې معلومات پخوانی دی، خو د لیکوال د ادا طرز او د جمالتو جوړښت فرق کوي. دا باید په یاد  
 ولرو چې په هر وخت کې د لنډۍ موضوع او مضمون او د ویونکي تصویر جوړونه فرق کوي.

 

 برخې له پاره څو نوې او په زړه پورې لنډۍ: دا هم د دې 
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 ږدئ چې کېني ـیار ته چوکۍ کې

 ځمکه خور کړم کېبنمه رزه به څادر پ
 

 زړه مې د للمې سور غاټول دی 
 نری لښتی به د دیدن ور تېرومه

 

 ډوډۍ دې وخوړه، ویده شوې 
 زما میسج ته دې را نه کړل ځوابونه

 

 پورته په غرو د باران زور دی 
 المده شول د لونګو درمندونهښکته 

 

 د کمال خان بنده آباد شې 
 چې مرورې مرغۍ بیا درته راځینه

 

 تۀ خو یو ځل کلي ته راشه 
 ره درنه شمه ـېـروته به چاپیلکه پ

 

 زما به زړه له ځانه تور کړې 
 بدرنګ خویونه ،جانانه مه کوه بدرنګ

 

 نن چهارشنبه که پنجشنبه ده 
 راځینهکه پنجشنبه ده جانان ولې نه 

 

 کړه  ښې ورځې خاوند خدای دې د
 چې له شکیدلې لوپټې نه خالصه شمه 

 

 کلي ته درغلم ته نه وې
 زړه مې غمجن شو نیمه خوا ترې ووتمه

 

 خواښې مې ښه ده بده نه ده
 ږدینه ـبد مې خسر چې مې خندا ته نه پرې

 

 زهر به وخورم ځان به مړ کړم
 خواښې مې ګرځي زوی ته بل واده کوینه

 

 څوک د اللي په سر پاچا وي 
 څوک د اللي د السه ټیټې سترګې ځینه

 

 ه سر دې کوم جالد والړ دی پ
 ږدینه ـچې دې زما غریب یارۍ ته نه پرې

 

 زما جانان ګل د ورخاړي 
 په مېرو ژاړي خدای نه غواړي بارانونه
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