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 ۰۹/۱۲/۲۰۱۶         پوهندوی آصف بهاند
 

 لنډۍ او د لنډیو د ثبتولو ستونزه
 نه ویشتمه برخه

 

 د استاد ګل پاچا الفت
 «پښتو سندرې»

 

 راځئ، راځئ چې لـنډۍ وایـو
 لنډۍ الښې دي د یار غم غلطوینه

 

 ټپس د باز په نرخ  خرڅېږي
 زه پـه دغه بازار سودا كله كومه
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پښتو »د لنډیو په باب د بحثونو د منابعو د پیژندنې په لړ کې، د لنډیو د مقالو په دې برخه کې د استاد ګل پاچا الفت 
کال کې استاد الفت د خپلو نورو غنیمت  ۱۳۲۵نومي کتاب باندې لږ تم کیږو او دې ته پام کوو چې په « سندرې

  ه ډول او څومره مالومات وړاندې کوي. کارونو تر څنګه د لنډیو په باب خپلو لوستونکو ته څ
 اد الفت لومړیتاسکې نومی کتاب دب. په دې اثر « پښتو سندرې» د استاد ګل پاچا الفت د ګڼو آثارو په ډله کې یو هم 

او د الفت صاحب د وخت د تقاضا او دید له  يي دنمونې راوړو شاعرانو د کالم تو ژبې د بیالبیلو دورو د ځینښد پ
اړینې تبصرې پرې شوې دي. دا چې په کتاب کې څه او د چا د کالمونو بیلګې را اخستل شوې دي، په خپله مخې 

 الفت صاحب د کتاب په پیل کې داسې مالومات وړاندې کوي:
( پورې له  نظر الندې نیول شویدى. ۱۳۰۰هجري( څخه تر ) ۱۳۹پدې كتاب كښې د پښتو شعر د تاریخ په لحاظ له )»

مله چه د پښتو شعر سیر او تحول له هغه وخته تر دغه وخته پورې معلوم شي د یوه شاعر په یوه شعر هم او د دې ال
اكتفا شویده. د ادبي تبصرې او شعري تحلیل په لحاظ د پښتو شعر د نوعیت په اعتبار په درې دورو ویشل شوى چه 

دغه هره دوره د كتاب باب بلل كېږي. د كتاب  د روښانیانو دوره، د خټكو دوره، د مهمندو دوره ورته ویل شویدى او
په آخر كښې دوه بابه نور هم شته چه یو باب د علماء او روحانیونو اشعار دى او بل ته د ساز او سرود بدلې ویل 

 کال، عمومي مطبعه، الف ــ ب مخونه( ۱۳۲۵)الفت ګال پاچا، پښتو سندرې، کابل، « شویدى... 
یو په باب هم لنډ بحث شوی دی او د لنډیو ځینې بیلګې خوندي شوې دې. استاد الفت د الفت صاحب دې اثر کې د لنډ

نه ده هم ال هغه وخت د لنډیو په باب هماغه عمومي مالومات وړاندې کوي لکه نورو لیکوالو چې له ده وړاندې او له 
 برخه کې داسې ویلي دی:  وروسته د لنډیو په باب وړاندې کړی دی. استاد الفت د لنډیو په باب د خپل بحث په یوه

په پښتو سندرو كښې یو ډول اشعار شته چه لنډۍ یې بولى، د لنډۍ لمړۍ مسره لنډه او دوهمه اوږده وى، دا ډول »
اشعار د پښتو په موسیقى كښې ډېره زیاته برخه لرى ځكه چه د پښتو په هر خوا كښى په بېل وزن او بېل آهنګ ویل 

ه سوزه ډك وى چه اورېدونكى ئى ارو مرو له تاثیر الندى راځى. په دغو ټولو كېږى مګر هر آهنګ ئې جذاب او ل
اوزانو كښې چه د لنډۍ دپاره پیدا شویدى تیرائى وزن ډېر شهرت موندلى او زیات موثر دى. لنډۍ عالوه پدى چه په 

اعتبار هم د پښتو په  یو مؤثر او سوزناك لحن ویل كېږى او د آهنګ په لحاظ زیات تاثیر لرى د مضمون او مفهوم په
لوړو او عالى ادب كښې ښه ځاى لرى او د فصاحت او بالغت زور او قوت پكښې لیده شى اكثره لنډۍ داسى دى چه 
په پښتنو كښې د ملتونو په ډول ویل كېږى او )حكم و امثال( ورته ویلى شو، ډېر مطالب شته چه د یوى لنډۍ په ویلو 

صراحت نه اولى بلل كېږى. په لنډیو كښې كه څه هم ځینى داسى وى چه د سوال و د كنایاتو په ډول ادا كېږى او له 
جواب په ډول د مین او مینې له خوا ویلى شوى وى او د مضون تسلسل پكښې لیده شى مګر عموماً یوه لنډۍ له بلى 

ى او له عمومى نه په مضمون كښې جال دى او په هره لنډۍ كښې یوه خبره تمامه شوى وى. په لنډیو كښې ساده ه
ذهن او تخیل سره موافقت، اولسى تعبیرات او ځنى نور صفتونه موجود دى چه د لنډیو خوند ئى ډېر زیات كړیدى او 

 ام مخ( ۱۶۰کال، عمومي مطبعه،  ۱۳۲۵الفت ګال پاچا، پښتو سندرې، کابل، «) په هر چا باندى ښې لګېږى...
لومړي الس موادو او نظریاتو په ډله کې شمیرل کیږي، دی خپله د نډیو په باب د الفت صاحب مالومات او نظر د لد 

 لنډیو په باب او په ټولنه کې د دې فولکلوري شعر د دریځ او پر خلکو باندې یې د تاثیر په باب نظر وړاندې کوي.
او د  د لنډیو د بحث په ترڅ کې د لنډیو ځینې بیلګې را اخیستې دي« پښتو سندرې»الفت صاحب په خپل دې کتاب 

 لنډیو د هنري جوړښت او ښکالیز اړخه یې لنډې تبصرې هم ور باندې کړې دي. 
 د لنډیو د بیلګو په پای کې یې په لمنلیک کې د لنډیو د را ټولولو او نقلولو منبع ته داسې اشاره کړې ده:

ونګین( راكړیدى چه څه لنډۍ له )ملى سندرى( واخستل شوى او ځینى لنډۍ ښاغلى )پرهیز( او ښاغلى محمد على )ل»
 مخ لمنلیک(                            ۱۹۶کال، عمومي مطبعه، د  ۱۳۲۵)الفت ګال پاچا، پښتو سندرې، کابل، « د یادولو حق لرى.

استاد الفت د خپل دې کتاب د لنډیو د بحث په پای کې د هغه وخت د لنډیو نمونې هم را اخیستې دي جې زه یې د لنډیو 
 ی له پاره ځینې خوږې او جالبې لنډۍ را نقلوم:د دې بحث د پا

 
 لنډۍ وایو ېچ ئراځ ،ئراځ

 د یار غم غلطوینه دي الښې ۍلنډ
 

 كړهه آذان ته بېړه م !مال
 لوېدمهو شنا په غېږ كې اوس ورزه د آ

 

 وار مې د تورو زلفو تېر شه
 بازونه لياوس مى په تورو زلفو نه نښ

 

 يجوړه ویدیږ ،جوړه کخل
 یار په خوب النه وینمه زه كم نصیبه
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 شېه زه كور نه یم ته رام ېچ
 جارو كوینه وکتا له به كور په بڼو څ

 

 ټینګه مې مه نیسه په غېږ كې
 سبا به بوى د لونګین در ځنى ځینه

 

 له مانه ته ښه ېې چلمه
 جانان خوله درباندې ږدى دواړه السونه ېچ

 

 ګرزم ېسترګ ورېد ورځى ت
 لپو اوښکې تویومه ،د شپې په لپو

 

 دي امیره ستا نوكران ډېر
 راځینه ېد سپنې خولى نوكر را پرېږده چ

 

 وي هغه ساعت به لوى قیامت
 السونه ويزوړ سړى په چټې واچ ېچ

 

 شه تېر را پيس يخروړ دې تر
 به زه در تېره شمه ولېخ ېمالل دې تر

 

 يخرڅېږ  خټپس د باز په نر
 زه په دغه بازار سودا كله كومه

 

 په چا كې نه شته لمانيمس
 مى نه پخال كوینه وکمرور ګرزم څ

 

 ينه پوره نه ش دا به له ما
 و پخال كومهچې هر ساعت دې په جرګ

 

 زما زړګې د كاوون غر دى
 وروینه واورې په ما وي په نورو ګرد

 
 د نه ویشتمې برخې پای
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