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 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

 ۱۳/۵۰/۷۵۳۲     استاد کاظم بیمار ننګرهارى د کابل پوهنتون  

                                         لنډۍ  د پښتو په ادب کې
 د لنډۍ تعريف او تاريخ:                                     

یې بېلګه نه ده لیدل شوې. لنډۍ یا ټپى د څلور نیم   لنډۍ یا ټپه د پښتو ژبې خاص شعر دى چې په بله هیڅ ژبه کې
مرحوم  کهزاد، لیکي چې; د   زرو کالو را هیسې د پښتو ژبې په ادبیاتو کې خپل رول لوبولې دى. افغان تاریخ پوه

 . تاریخي دوره.۷ریخ د مخه دوره ، . د تا۳نړۍ د هیوادونود ژوند تاریخ دوه برخي لري : 
په افعانستان کې درې دورې دي: دتاریخ د مخه دوره، دویمه د سرودونو دوره چې د ویدي سرودونه یي یوه مهمه 

 بېلګه شمیرل کیږي، او دریمه تاریخي دوره ده. لڼډۍ ، ټپي یا  مصرۍ د سرودونو د دورې محصول دي.
په دې عقیده دي چې اریا ئیانو به د ویدي سرودونو سره یو ځاي د سوما شربت  زمونږ د هیواد او بهرني تاریخ پوهان

ډیر استعمالوه. او اریا ئي ځوا نانو به په غرونو کې د سوما د بوټو د لو کولو لپاره  د شپې له خوا تلل، نو اریائي 
 نجونو به ورته په سرودونو کې دا لنډۍ ویلي: 

 سپوږميه سر وهه را خيژه
 يار مې د ګلو لو کوى ګوتې ريبينه                          

 سپوږميه سر وهه راخيژه
 يار مې د غرو مزل کوى تياره به وينه                        

 
همدارنګه تاریخ پوهان په دې عقیده دي چې دغه لنډۍ د اریا ئیانو د لمر پرستۍ دورې پورى اړه لري، ځکه چې د 

اریا ئیان زیا تره لمر پرسته وو، او نجونو به کله کله په ناز ځوانا نو ته د ناز ښیرا وې کولي او  ویدي په دوره کې
 ویل به یي ، چې ځوانې مرګ نشي! یا ځوانې مرګه ولې داسي........کوى؟

 نو د ځوا نانو مېندو به د نجونو په ځواب کې د لمر پریوتو په وخت داسي ویل:
 ما زديګرى دى ښيري مه کړه

 ته به د ناز ښيري کوى رښتيا به شينه                             
لنډۍ یا ټپې د څلور نیم زرو کلونو راهیسي په شفاهي او کتبي ډول د پښتو او پښتنو په کلتور کې مهم رول لوبولې 

 دى، او د یوه نسل نه بل نسل ته انتقال شویدي.
 شعرى بڼه يا جوړښت :

ې شاعریي معلوم نه دى، هر لیکوال ، شاعر او د احساس خاوند د لنډیو په پراختیا کې لنډۍ یا ټپه هغه شعر دى چ
 برخه اخیستي ده، د شپنو څخه بیا تر لیکواالنو او شاعرانو پورې هر چا په کې برخه لر لې او د هر چا خوښیږي.

 سیالبونه کیږي. ۷۷ول سیالبونه دى چې ټ ۳۱سیالبه او دویم یي  ٩په عمومي ډول د لنډیو لمړى بیت یا فرد 
لنډۍ، ټپه یا مصرۍ د پښتو او پښتني کلتور ملى پانګه ده. په ځینو سیمو کې ورته لنډۍ ، په ځینو کې ورته ټپه او بیا 

 په ځینو نورو کې ورته مصرۍاو ټکۍ هم وایي. دا مشهوره لنډۍ د کتلو وړ ده:
 ماز ديګر ښه دى ديدن کيږي

 غرمه شه نجلۍ کور کوې خو بو نه ورکه                           
 

 لنډۍ د احسا سا تو په چو کات کې:
 

ټپه یا لنډۍ د خپل پیدایښت څخه تر نن ورځې پوري د یوه خاص مفهوم لپاره د یو خاص  احساس سره یوځاى ویل 
 شوې او ویل کیږي، چې اوریدونکي په وجد او هیجان راولي.

 ې دا لنډۍ ويل شويدي:لکه چې د مغلو او انګريزانو سره په جګړو ک
 نن په خېبر د زلمو جنګ دى

 خو شحاله پا څه چې مغول راغلي دينه                               
 د انګريزانو د جنګ پر ضد دا لنډۍ د ذکر وړدي:

 د اکبر خان غازى په توره
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 3تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 وطن رڼا شو انګريزان به ماتوينه                          
 مېړانې په هکله دا لنډۍ د يادولو وړ ده:د غازى ايوب خان د 

 د هندوستان پرنګۍ ژاړي
 که ځوان ايوب په دنيا وي کونډي به شونه                           

 
 د لوى احمد شاه با با د عظمت په هکله هم لنډۍ ويل شويدي چې دا يوه يې دلته ذکرکوو:

 دا هره مور به زامن راوړي
 د احمد شاه په شان به لږ لږ پېدا شينه                           

 
 د ميرويس نيکه وطن پالنه او سر ښندنه هم په لنډيو کې په روښانه ټکو ليکل شويده:

 وطن به نن سبا ازاد شي
 د ميرويس خان لمسيو بيا کړي عزمونه                      

 
ې او ځیني وختونه یي خندوي، او کله کله یي په هیجان او احساساتو راولي، لنډۍ یا ټپې ځېني وختونه انسانان ژړو

چې له سره تېریږي، لکه، د غازى امیر امان هللا خان د استقالل غوښتنې په وخت کې دا لنډۍ په ننګرهار کې ډیره 
 عا مه وه،

 چيرته لندن چيرته چترال
  ال ته ځينهبې ننګې زور شوه پرنګيان چتر                        

 او يا دا لنډۍ:
 په وطن بيا سورې نارې دي

 د اما نى  لښکرو جوړ کړل قطا رونه                          
 لنډۍ د سوال او ځواب په قالب کې:

لنډۍ کله کله د سوال او جواب په شکل هم ویل شویدي. دا ډول لنډۍ عمومآ د دوه میینا نو ترمنځ د میني د پوښتنې 
بل ته ذکر شویدي. چې د ودونو په ساز او سرود کې د دوه هنرمندانو تر منځ په ډیر شوق او ذوق ویل په شکل یو 

 د بېلګې په ډول:کیږي، 
 پوښتنه: د دې مصرۍ ځواب مې را کړه

 کور مې د سيند په غا ړه دى له تندې مرمه                          
 ځواب: د دې مصرۍ ځواب دې دا دى

 څوک چې مين شې اوبه خوند نه ورکوينه                         
 پوښتنه: د دې مصرۍ ځواب مې راکړه

 ګولۍ يوه مر غۍ مې دوه ويشتلي دينه                          
 ځواب: د دې مصرۍ ځواب دې دا دې

 نجلۍ يوه يا ران يې دوه نيولي دينه                          
 لونونه:په لنډيو کې بد

لنډۍ هغه شعر دى چې چې په هر وخت کې په کې بدلو نونه راوړل کیدلې شي او د ضرورت سر سم تغیر قبلوي. 
ډیر وخت په ودونو کې کله چې سندر غاړي وغواړي چې د واده د کورنۍ غړي خوشاله وساتي نو په لنډیو او مصریو 

 ې په ډول:کې د واده واال د کورنۍ د غړو نومونه یادوي، لکه د بیلګ
 دا نن ښادي د احمد خان ده

 سبا ښادي به د جا نان غيږې ته وړمه                            
 د ملنګ جان خواښې لپاره

 زه به سندري تر سبا پورې وا يمه                           
 دا نن واده د اکبر خان دى

 ه ور کومهمبارکي به يې مور او پالر ت                           
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 3تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

لنډۍ او ټپي عمو مآ په ښادیو او خوشالیو کې ویل کیږي په ځینو سیمو کې ښځي د غم په ورځ د مړى په ستا ینه کې 
 وايي، لکه دا:هم 

 ما دې اوږدي ال ري شمارلې
 زه دې د لنډو الرو څه خبره ومه                           

 ما د قيا مت تمه لرله
 تا رانه واخيستل په دې دنيا السونه                          

 دوستا نو يو له بل جا ريږئ
 ما د مجلس ياران ليدل چې خاورې شونه                         
 د لنډيو حماسي برخه:

لنډۍ د پښتو ژبې هغه جا دوګر شعر دى چې ځیني وختونه په ځوانانو کې احسا سات راپاروي او ویني ګرموي او د 
نې  او بریالیتوب مر حلې ته یې رسوي. او کله چې بیا دا شعر د یوې پښتنې پېغلې په خوله او ژبه ویل تورې ، میړا 

هیجان   کیږي، لکه د مېوند د جګړې په ډګر کې چې، ماللۍ مېوندى په دې لنډیو په  ځوانان کې جوش او خروش او
 له منځه یووړ: پېدا کړ او د بریالیتوب سر حد ته یې ورسول اود انګریز پوځ یې پري

 
 که په مېوند کې شهيد نشوى

 خدايږو ال ليه بې ننګۍ ته دې ساتينه                         
 جانان مې سر په وطن کيښود

 په تا ر د زلفو به کفن ورته ګنډ مه                          
 خال به د يار له وينو کيږ د م

 چې شينکى باغ کې ګل ګالب و شرموينه                         
 

لنډۍ دمینا نو محبت لپاره هم ډیري ویل شویدي اود میني لنډۍ زیاتره د نجو له پاره منځ ته راغلي دي. په دې ډول 
 لنډیو کې د میني او یارانې اظهارات د محبوبې له پاره  ښکا ره شویدى، لکه: 

 ال شوجا نا نه راشه چې پخ
 هيڅوک مو نشته مونږ به څوک پخال کوينه                           

 ځا ى د داغلو پکې نشته
 جا نانه څله دا غوې دا غلي زړونه                           

 چې تا ته ګورم ژړا را شې
 ډير دي غمونهال چې ځا نته ګورم په ما                           
 شې چې کله کله را ښکاره
 له زړه مې لېري شي دا يو عا لم غمونه                          

 نه دې د ځان نه دې د بل کړم
 د دا دا کور کې دې زړه کړمه ظا لمه                          

په لیکواالنو او شا عرانو پخپل وار په دې برخه کې هم  ,په لنډیو کې د هیواد او وطن مینه هم ډیره ستایل شوې ده 
 زیار ایستلى ،  او ډیري لنډۍ او ټپې لیکل شویدي. د بېلګي په توګه: زړه پوري 

 زما نه پاتې شوى وطنه
 لکه مرغۍ په بوټو شپې سبا کومه                         

 وطن د مور او پالره خوږ دى
 د مجبورۍ له السه درى واړه پريږدمه                        
 وطن دىوطن مې تن، تن مې 
 د تن په وينو يې ساتم تر څو چې يمه                        

 ز ما نه پاتې شوى وطنه 
 که چنا رونه دې لونګ شي څه به يې کړمه                        

 د پښتو لنډۍ په هره برخه کې ویل شویدي د وخت د کموالى له امله به همدلته ورته د پاى ټکى کیږدو.   ډیره مننه!!
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