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 ۲۲/۱۲/۲۰۱۵          پوهندوی آصف بهاند

 
 په نویو شعري فورمونو کې د لنډۍ کارول

۱ 
 لنډۍ او د لنډیو د ثبتولو ستونزه

 دیارلسمه برخه
 

 زه به یې سپینه در ته وایم

 څوک چې موتاد وي، د هر چا د غاړې وینه

 زما او ستا یاري ونه شوه 

 چې ته طالب، زه غږوومه تمبلونه

 
لنډۍ داسې شعري فورم دی چې ډیر ځلې ور نه هم په ښکاره او هم په پټه، دیوې لوېې فکري او انځوریزې منبع په 
توګه کار اخستل شوی دی. لنډۍ د پښتو شاعرۍ په ځینو نویو فورمونو کې  داسې کارول شوې دي چې د همدغو 

   نویو شعري فورمونو اساس جوړوي.
د پښتو شعر په نویو فورمونو کې داسې هم شوي دي چې د دې نویو زیږیدلو ژانرونو په جوړښت کې لنډۍ د هغه 

 نومي شعري ژانرونو کې. « ټپیزه او ټکوریزه»نوي ژانر د مرستندوی په ډول کارول شوې ده لکه 
سلسلې)لنډۍ او د لنډیو د ثبتولو ستونزه( په څلورمه برخه کې ما لږ څه کم دوه کاله وړاندې د لنډیو د مقالو د همدې 

دې موضوع ته اشاره کړې وه چې د ځینو نویو رامنځ ته شویو شعري ژانرونو په جوړښت کې له لنډۍ نه استفاده 
 ما داسې ویلي وو: هلتهشوې ده. 

ه نوی شعري ژانرسر راپورت په نامه یو« ټپیزه » یادول ډیراړین ګڼم چې په دې ورستیوکې د  دې خبرې دلته د»... 
ې د پوهاند دکتورمجاور احمد زیار ځان د بند په وروستۍ برخه کې لنډۍ را اخستل کیږي. هر شعرد دې د کړی دی.
کې کړې  «ښتوشعرڅنګه جوړیږي؟( بدلمیچ ) پ پښتو» ادعا یې په خپل اثر  دا باني اوموسس ګڼي.« ټپه » آزاد شعر

ې د چ ترسرلیک الندې مقاله کې،« ترڅنګ یومنلی نوی شعري خیل دی  جاپاني هایکو پښتو ټپیزه د» ده اوبیا یې د 
 مهم والي باندې ټپیزې په ابداع او د په افغان جرمن ویبسایت کې خپره کړې ده، .دوه زره دولسم کال دمارچ په اتمه

 ټینګارهم کړی دی.
ف حیران ډاکترحنی دې نوي شعري ژانر) ټپیزه ( نوښتګر خوپه یوه ډیره تازه لیکنه کې ښاغلی فرید احمد تسکین د

 بللی دی.
ی را نیم بیت لنډۍ یو د شعر)ټپیزه( کې لنډۍ یا نويدغې موضوع ته ځکه څنګځنې اشاره وکړه چې په دغه  دلته ما

ه څومره ب کارونې سره موافق وي او دې ډول پوراخیستنې او ه ددا چې څومره فرهنګیان به له لنډۍ ن اخستل کیږي.
 لنډۍ اختالت باندې په هغه کې د نوي ژانر او ټپیزې د زه د اوس له پاره د دا به راتلونکوکې مالومه شي. مخالف وي،
   « لري جال او اوږده بحث ته اړتیا ځکه چې دا یو څه نه وایم،
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مبتکر ډاکتر حنیف حیران ګڼي. ښاغلي « ټپیزې»اشاره وشوه چې ښاغلی تسکین د زما په را نقل شوې لیکنه کې 
د ټپه ایزې دغه فورم څومره چې زه خبر یم یا ډېر شمېر د ادب الرویان پرې متعقد او »:  ديتسکین داسې لیکلي 

 .نریت زیور د نوښت ګام ډاکتر حنیف حیران ته رسیږيهمغږي دي د دې فورم د تخلیق او د ه
چې د ټپه ایزې نوي فورم هغه مهال چې د  یو شمېر شاعران د دې فورم نوښت او تخلیق د ځان په ګټه بولي ولې ما 

خو ټپه ایزې چې ما په لومړي ځل ولوستلې د  دې فورم نوم نه چا اوریدلی و او نه مې د چا له خولې اورېدلې ده؛
 «ر صیب حیران په خپل شخصي ویبالګ) پکتیا په ډاګ کې( وېډاکت

ښاغلي تسکین د ویبالک نوم ښوولی دی، خو له بده مرغه چې لینک یې نه دی ایښی چې لوستونکي مراجعه ورته 
 وکړي او وې ګورې چې د زیار خبره او ټپیزې پخوانۍ دي، که د حنیف حیران په ویبالک کې راغلې ټپیزې.  

کې د دې نوي شعري فورم په رامنځ ته کیدو سره، د هغه مخالفین او موافقین هم رامنځ ته شول. چا په پښتو شعر 
تایید کړ او څوک یې د ځانګړو دالیلو له مخې پرضد ودریدل. د اوس له پاره د مخالفینو او موافقینو د شمیر  مالومول 

ونه له خپلو دالیلو سره جګ شوي دي، زه به یې یو څه ګران کار دی، خو کله نا کله په میډیا کې د دواړو ډلو غږ
دلته په یوه موافق، چې د اسماعیل یون نظر دی او یوه مخالف، چې د الل پاچا آزمون نظر دی، مالومات وړاندې 

 کړم:
نومې مقاله کې  چې د دوه زره دولسم کال د نهمې « پښتو کې درې نوي شعري فورمونه »ښاغلي اسماعیل یون په 

په نهمه نیټه یې په بینوا ویبپاڼه کې خپره کړې ده، د ټپیزې او ټکوریزې په جوړښت کې یې د لنډیو د کارولو میاشتې 
پر څرنګوالي مفصل بحث کړی دی. د ښاغلي یون د مقالې په یوه برخه کې د ټپیزې او ټکوریزې په جوړښت کې د 

 راغلي دي:  داسېلنډیو د کارولو د څرنګوالي په باب 
ټپیزه د پښتو تر ټولو قوي او مشهور شعري فورم )لنډۍ یا ټپې( پر بنسټ رغول شوى فورم دى. سره له دې چې  »

د پښتو مشهور شعري فورم )لنډۍ( نور نومونه ټیکۍ، ټپه، مصرۍ هم لري، خو د پوهاند زیار په نظر )ټپیزه( نومونه 
و ځکه غوره برېښي چې له بلې نومونې یا اصطالح سره مانیز ټکر نه پېښوي او یا هم ویون یا تلفظ یې اسانه تر ټول

دى. لکه څنګه چې څرګنده ده پښتو ټپه یا لنډۍ دوه ثابتې مسرې لري او یوه څپه یې هم تر ټاکلي حده زیاتېدى یا 
مه شي، نو لنډۍ یا ټپه خپله دا ځانګړتیا له السه ورکوي کمېدى نه شي او که د فشار له امله یې کومه څپه زیاته یا ک

 ...  او هېڅکله هغه خوند او اهنګ چې لري یې، نه شي ورکوالى
ټپیزه چې اساس یې همدا لنډۍ ده او په وروستۍ برخه کې یې همدا لنډۍ ورزیاتېږي او ټپیزه سره تړي، د لنډۍ یا ... 

 وره کوي او د نور انکشاف امکان یې له منځه ځي.ټپې تر وروستني پیوستون وروسته ثابت شکل غ
 

هره ټپیزه په مجموعي ډول پینځه مسرې لري؛ درې مسرې په خپله د ټپیزې لومړۍ برخه وي او دوه مسرې د لنډۍ 
وي، چې له لومړیو درېو مسرو سره یوځاى کېږي یا د لومړۍ برخې درې مسرې له وروستیو دوو مسرو سره یوځاى 

( څپیزه ٩( څپې لري، د لنډۍ لومړۍ مسره خو هسې هم )٩درېمه هم ) ،(٩دویمه ) ،(٩ومړۍ مسره )کېږي. د ټپیزې ل
وي، په دې ډول دا څلور مسرې نه یوازې د څپو د شمېر له مخې سره مساوي دي، بلکې د قافیز جوړښت له پلوه هم 

که چېرې احیاناً د لنډۍ لومړۍ مسره په خپل منځ کې هم قافیه دي او څلور واړه مسرې یوه مشترکه قافیه تعقیبوي، 
پر قافیې سربېره ردیف هم ولري، د ټپیزې د لومړۍ برخې د لومړیو دریو مسرو ردیفونه هم تر همغې قافیې وروسته 
هماغه ردیف تعقیبوي. دلته پوښتنه پیداکېږي چې خپله لنډۍ خو اصالً یو ناقفیوال نظم دى، نو دلته بیا قافیه له کومه 

اید واضح شي چې کله هم یو ټپیزوال ټپیزه جوړوي، نو لنډۍ یې د اساس په توګه غوره کوي؛ د لنډۍ د شوه؟ دلته ب
لومړۍ مسرې وروستۍ بڼه، اهنګ یا د کلمې سکښت په پام کې نیسي، خپلې لومړۍ درې مسرې هم پر همغه وزن 

خو چې د لومړۍ مسرۍ وروستۍ  او اهنګ برابروي، نو ځکه د لنډۍ لومړۍ مسره که څه هم له آره قافیه نه لري،
 «برخه یې د ټپیزې له دریو لومړیو مسرو سره غاړه غړۍ شي، نو قافیواله بڼه خپله کړي.

 په دې ډول لیدل کیږي چې ښاغلی یون له دې نوي شعري فورم سره موافق او پلوی یې دی.
 وړاندې کوم:ښاغلی یون د ټپیزې نمونې په خپله مقله کې را اخیستې دي، څو بیلګې یې دلته 

 
 لومړۍ بیلګه:

 
 څښتن دې مات هغه لښکر کړي
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 ژواکه الس پر سر کړي له ژوند و

 
 چې پښتانه ته بد نظر کړي

 
 میرویسه خداى دې جنت درکړي

 چې مــوږ دې خـــالص کــړو د پــردو لـــه مـــنتونــه
 

 دویمه بیلګه:
  

 شوم الس پر سر له پردي خپله
 

 څوک به یې نه کړي پر ما بله
 

 څو دا ستا مینه نه کړم خپله
 

 پاس پر کمره والړه ګله
 یا بـــه دې پـــرې کــــړم یـــا بــه ځـــان وغـــورځـــومــه

 
 دریمه بیلګه:

 
 ګورئ د نورو ګوډاګى دى

 
 پرې مه غولېږئ دا پردى دى

 
 دى د ډالرو لېونى دى

 
 سړى په رنګ کله سړى دى

 سړى هغه دى چـــې یـــې خـــوى د ســـړي ویــنه
 

 څلورمه بیلګه:
 

 هسې مې کلي کې زړه تنګ شو
 

 چې یار روان رانه په څنګ شو
 

 له خپل نصیب سره مې جنګ شو
 

 زما د مینې یار ملنګ شو
 اوس بـــــه دېـــــرې د مـــــــلنګانــــــو لـــــټومــــــــه.

 
 د لنډیو د مقالو د نورو برخو په څیر دلته هم د ښه پای له پاره څو نوې او د پاملرنې وړ لنډۍ را اخلم:
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 ایمان دې ښه راته مالوم دی
 

 په لباسي ږیرې دې مه وه السونه
 

 زړه مې د ډنډ خړه کې پریږدئ
 نه یې مایان خوري، نه یې ښار ته اوبه وړینه

 
  شه دیار خبردې واخلهار
 

  ناست دی په سر خاورې بادوینه په ځمکه
 

 زه به یې سپینه در ته وایم
 څوک چې موتاد وي، د هر چا د غاړې وینه

 
 کابل جان ټول سوری سوری دی

 ټوپکي ویشتي له هر خوا نه راکټونه
 

 د مجاهد ظالم له السه
 ترغۍ ورغۍ خلک به چیرې تللي وینه

 
 زما او ستا یاري ونه شوه

 
 چې ته طالب، زه غږوومه تمبلون

 
 اتلسم د سنبلې شو

 عالمه تښتئ لنډغر راغلي دینه
 

 د سریندې وچه لرګیه
 غږ دې نری دی پرې کوې نتلي زړونه

 
 خلک خو وایي یار دې تور دی

 ما په رڼا لیدلی نه دی تور به وینه
 

 د دیارلسمې برخې پای
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