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پوهندوی آصف بهاند

یو «سر» او څو لونگینې لنډۍ
«لو گډ شو ،گډ شو د لونگو لو گډ شو
چې لونگ لو شي ،بیا به الس تر غاړې ځونه
تور لونگین زما اللی دی
لو گډ شو ،گډ شو د لونگو لو گډ شو
ځکه زه تور لونگ په غاړه گرځومه
«لو گډ شو ،گډ شو د لونگو لو گډ شو
چې لونگ لو شي ،بیا به الس تر غاړې ځونه»

«سر» یا «سروکی» چې ځینې پښتانه یې «پام» بولي ،د پښتو ولسي شفاهي سندرو یو خوږ او مست شعري ډول
دی چې یوه برخه یې په خپله «سر» یا «سروکی» دی او بله برخه یې لنډۍ ده« .سر» یا «سروکی» یوازې نه ویل
کیږي ،لنډۍ یې حتمي جز دی او د لنډیو په وسیله بشپړیږي.
(د زیاتو مالوماتو له پاره وگورئ:رفیع حبیب هللا ،د خلکو سندرې ،خپرونکی :د افغانستان د اکادیمۍ د تاریخ او ادب
ټولنه ۱۳۴۹ ،کال ۱۲۳ ،ــ  ۱۲۴مخونه)
د فولکلور په باب په یوه بل اثر کې راغلي چې:

د پاڼو شمیره :له  1تر4
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

« دا یو ډول ولسي سندرې دي چې له لویه سره له څو نورو سندرو سره مشابه صنف گڼل کیږي .د ولسي سندرو دا
صنف د یوه ځانگړي نورم په توگه له ډیر پخوا څخه په ولس کې شته»...
(پوهنوال احمدشاه زغم ،فولکلور او فولکلوري ادبیات ،خپرندوی :د افغانستان ملي تحریک فرهنگي څانگه۱۳۹۴ ،
ــ  ۲۰۱۵کال ۱۲۶ ،ــ  ۱۲۷مخونه)
زه دلته د «سر» یا «سروکی» په باب له نورو توضیحاتو نه تیریږم ،یوه هغه بیلگه یې له لنډیو سره وړاندې کوم
چې سندرغاړو ښه په خوند سره زمزمه کړی دی:

«لو گډ شو ،گډ شو د لونگو لو گډ شو
چې لونگ لو شي ،بیا به الس تر غاړې ځونه
تور لونگین زما اللی دی
لو گډ شو ،گډ شو د لونگو لو گډ شو
ځکه زه تور لونگ په غاړه گرځومه
«لو گډ شو ،گډ شو د لونگو لو گډ شو
چې لونگ لو شي ،بیا به الس تر غاړې ځونه»
زما د مالوماتو له مخې ،دا سندره کلونه پخوا ،خوږ غږي سندرغاړي ښاغلي ډوکتور صادق فطرت ناشناس ویلې ده
چې تر نن پورې مېنه وال لري او خلک یې پرله پسې اوري او خوند ور نه اخلي .ښاغلي ناشناس په دوو جال ډولونو
دا سندره زمزمه کړې ده ،یوه یې لومړنۍ بڼه ده چې ډیر کلونه پخوا یې زمزمه کړې او بله یې په اوسنیو وختونو
کې ویلې ده چې دواړه برخې یې جال خوند لري.
البته د دې خبرې یادول هم اړین گڼم چې دې ته ورته څو نور سرونه هم شته چې د «لونگ» او «لونگین» توری
په کې به کارول شوي او یاد شوي دي چې له اصل «سر» سره توپیر لري .کیدای شي ډیر وي ،څوهغه بیلگې دا
دی:

لونگینه په څنگ ،څنگ راواوړه
په څنگ راواوړه چې دې مات نه شي بندونه
بیا لنډۍ ور اچول کیږي.

هلکه ورانه به شي ستا لیونۍ مینه ونارې
لونگینه و نارې
بیا لنډۍ ور اچول کیږي.

د لونگو ونې!
څانگې دې گل شه چې جانان سره درځمه
بیا لنډۍ ور اچول کیږي.

یو پلو مې یاز لونگین مې په دا بل پلو
ال وړوکیه دې پلو راواوړه
بیا لنډۍ ور اچول کیږي.
د «لو گډ شو د لونگو لو گډ شو» په سندرو کې دوې یا درې لنډۍ اچول شوې دي ،چې په ټولو سندرو کې بیا ،بیا
سندرغاړو تکرار کړې دي.
ما په لونگینو لنډیو پسې لټه وکړه ،څو لنډۍ مې پیدا کړې ،خو تنده مې خړوبه نه شوه .بیا مې وتلي او پر کاره
فرهنگي شخصیت ،گران دوست ډاکتر لطیف یاد ته په مسنجر کې د مرستې ولیکل ،هغه هم د تل په شان لطف وکړ
او نه یوازې څو لنډۍ ،بلکې د لونگو په باب یې هم مالومات را ته ولیکل چې زه یې دلته کټ مټ له درنو لوستونکو
سره شریکوم:
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«لونګ او لونګین په پښتو لنډیو( ټپو) کې:
په پښتو ټپو( لنډیو) کې د لونګ او لونګین په اړه ډیر ې لنډۍ (ټپې) لرو .لونګ هغه دانه ده چې تور رنګه یا قهوه
یي رنګ لري او په انګریزي کې ورته ) (cloveوایي چې په اومه حالت کې تر ډېره شنه او سره ښکاري .دا بوټی
تر ډیره د هند په جنوب ،اندونیشیا او ملیشیا کې شهرت لري او ډېر پخوا ترې کار اخیستل شوی دی.
ویل کېږي چې په اندونیشیا او ملیشیا هېوادونو کې خلک د لونګو سګرټ هم څکوي.
د آسیا په سویلي هېوادونو کې تر ډېره خلک د نورو مسالو سره یو ځای په خوړو کې د لونګو کار اخلي او په ټېره
بیا د لونګو نه د عطرو ،چایو ،درملو او کریمونو په جوړولو کې ګټه اخلي چې خوشبویه شي.
د افغانستان په پښتني سیمو لکه :لوګر ،پکتیا ،پکتیکا ،خوست ،غزني ،کندهار ،زابل ،ننګرهار ،لغمان ،کونړ او میدان
وردگو کې خلک او په تیره بیا کوچیان لونګ د ښکال او خوشبویې لپاره کاروي.
په یادو والیتونو کې پېغلې او ناوې د لونګو نه د غاړې امیلونه او ځونډي جوړوي چې بیا یې پر کمیس ټومبي .د
لونګو نه جوړشوي امیل ته په پښتو کې لونګین وایی چې په پخوا وختونو کې لونګین د ناوې د پسول یوه الزمي
برخه وه.
په خوست کې کله چې ناوې د خاوند کور ته ځي ،نو دوه وړې کڅوړې لونګ د ډالۍ په توګه ورکوي.
باید وویل شي چې لونګ تیز بوی لري او په کوم صندوق کې چې وریښمینې جامي پرتې وي او ورسره لونګ
ایښودل شوي وي ،هغه جامې د چینجیانو څخه خوندي وي».
دلته به اوس د لونګینو لنډیو څو بیلگې وړاندې کړم .د دې لنډیو ځینې بیلگې سندرغاړو په خپلو سندرو کې له
«سرونو» سره ویلي دي او ځینې نورې یې ډاکتر صاحب یاد په خپل یادداشت کې را لیږلي دي:
تور لونگین زما اللی دی
ځکه زه تور لونگ په غاړه گرځومه
چې لو کوې گوتې به پرې کړې
پالر ته دې وایه چې لوگري واچوینه
سپوږمیه سروهه راخیژه
یار د لونګو لو کوي ګوتې ریـبـیـنه
لونګ کرمه ،لوبه ګډ کړم
چې لو مې ګډ کړ یاره تا به راولمه
دا ته چې الړې مساپرشوې
د شنو لونګو کښت به څوک ریبي مینه
دا ته چې الړې مسافر شوې
کشت د لونگو به مې څوک ریبي مینه
بارانه مه اوره لږ تم شه
لیال لونګ په درمندو شیندلي دینه
که چا لونګ لېدلې نه وي
پېغله خولې که د لونګو بوی ترې ځینه
په غرونو تورې لړې راغلې
ښکته یې یووړل د لونګو درمندونه
خاونده بیا دې پسرلی کړ
له وچه ډاګه د لونګو بوی راځینه
خلگ مې تکه توره بولي
تور خو لونگ دي پاچاهان یی بویوینه
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ټینګه می مه نیسه په غیږ کی
سبا به بوی د لونګین در څخه ځینه
د لونګین په لړ راخیژه
په اوږۍ شپه کړه د چارګل وکړه سیلونه
تور لونګین په ژړا راغى
ماته روپۍ په سینه ځاى نه راکوینه

پای
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