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 ۰۲1۱۱۲1۱۰۲          عبدالباری جهاني
 

 یو ځل بیا د لنډیو په باره کي
 

د  په هغه کي مي. تر عنوان الندي یو مضمون لیکلی و «ځیني توکي او اړخونهد پښتو نظم »ما کال یو نیم مخکي 
هغه مضمون د پښتو ژبي د پوهانو او منقدینو ترڅنګ،  حاله یم زمازه خوش. لنډیو په باره کي هم څه لیکلي وه

ښاغلی بهاند زما د لیکني له دې اړخ . لږترلږه، د یوه تکړه لیکوال او استاد ښاغلي آصف بهاند توجه ور واړوله
یرمني د سواد له نعمت څخه بې برخي وې، د اکثریت سره چي لنډۍ مي، لږترلږه په پخوا زمانه کي، چي پښتنې م

. او حتي ټولو پوهانو د نظر په خالف، چي اکثریت لنډۍ د ښځو مال بولي، د نارینه وو مال بللی دی، مخالف دی
ښاغلی بهاند وایي زه د جهاني له دې نظرسره چي پښتنې میرمني د سواد د نه لرلو له امله د لنډیو جوړولو وړ نه 

دل ګڼم او د ټولني د یوه قشر پر استعداد باندي یې خاوري ېالف یم او دا د یوې پښتنې له استعداده منکرمخبولي 
ره سلنه فوکلوریسټان په دې عقیده دي چي د لنډیو ډیري سلني ېد لنډیو په باب له پیل نه تر نن پوري ډ. اړول ګڼم

لایر او په دې چاپیلایر کي پر دوی باندي د شویو تخلیقونکي، پښتنې پیغلي او میرمني دي چي د بند ټولنیز چاپی
زما د  غلی بهاند د خپلي ادعا د اثبات اوښا. ظلمونو انعکاس او د خپل دردیدلي زړه غږ یې په کي اوچت کړی دی

. نظر د ردولو لپاره د ځینو لیکواالنو لکه حبیب هللا رفیع، سلیمان الیق او دمحم اعظم سیستاني نظرونه وړاندي کوي
یدې عق او وه کسان به وي، نظرونه د چا د نظریر مشهور او پډداسي حال کي چي یوازي د لیکواالنو، که څه هم  په

   .د ردولو لپاره کفایت نه کوي بلکه باید الزم شواهد او اسناد او نوي خبري وړاندي سي
 

دغه . وخت انکار نه دی کړی له استعداد او پوهي څخه هیڅ غلوېاو پښځو  پښتنو لومړی خو ما، خدای مه کړه، د
رمني لرو چي نه یوازي په شعر ېګړی، په افغانستان کي دننه او له افغانستان څخه دباندي، داسي ځواني نجوني او م

ړونکو زور نه په ېرو نارینه لیکواالنو، شاعرانو او څېاو نثر کي له نارینه وو سره سیالي کوالی سي بلکه د ډ
هغه زمان چي . خه سل دوه سوه یا درې څلور سوه کاله مخکي زمانې ته متوجه دهخو زما خبره د نن څ. ږيېرس

نه یوازي یې سواد نه درلود بلکه د ټولني ظالمانه حاکمو قوانینو . دلېېښځو سواد نه درلود او په قفسونو کي ساتل ک
ړۍ په ېځو، د یویشتمي پ لیري به نه. سرونه غوڅول ید یوه پردي زلمي سره د میني د څرګندولو په بدل کي د هغو

ي نجلۍ ته د خپلي خوښي د زلمي د انتخابولو حق نه شرایطو کي چي د لویو او پرمخ تللیو ښارونو په منځ کي ځوان
ږي، نو سل کاله مخکي تصور کول ېږي او یا له زلمي سره یو ځای وژل کېږي او حتی له  کوره ایستل کېورکول ک
 .ر ګران کار نه دیېخو بیا ډ
بهاند د خپل نظر د اثبات او زما د نظر د ردولو لپاره د ښاغلي سلیمان الیق خبري را اخلي چي د لنډیو په ښاغلی 

ره زیاته برخه د ښځو مال بللی دی او وایي چي ښځو د لنډیو په واسطه ېباب یوه لیکلي اثر په مقدمه کي یې د لنډیو ډ
 ښاغلی سلیمان الیق . او د عدالت غوښتنه یې کړې ده دید ظالمانو اجتماعي رواجونو په مقابل کي ږغ او چت کړی 

 

 .یو څو لنډۍ د مثال په توګه راوړي
 بند مي پرې کړي هږده چي بند پېپر

 ما چي د ژڼو یاري کړه مرګ ته ورتلمه
 پالره کوډله دي ایره شه

 سورکۍ مڼه دي په کارغانو وخوړمه
 

ر همداسي ګڼي چي د لنډیو پراخه ېد الیق د نظر په څ ښاغلی آصف بهاند وروسته لیکي چي استاد اعظم سیستاني هم
زهیر شینواري نظر راوړي چي هغه هم په دې ښاغلی بهاند وروسته د . برخه د ښځینه له خوا تخلیق شوي دي

 .لیکل سوي دي ره زیاته فیصدي د ښځو له خواېیو ډعقیده دی چي د لنډ
غلط مشهور ته را اړوم چي فکر کوي  ېړونکو، توجه دېیو د څومړی خو زه د ټولو منقدینو، په تیره بیا د پښتو لنډل

په دې لنډیو کي یې د سوځنده میني اظهار کړی دی، کله یې خپل . د پښتو اکثریت لنډۍ ښځو او نجونو ویلي دي
زلمي مینان د جنګ میدانونو، توري وهلو او مړاني ته تشویق کړي دي او کله یې د اجتماعي بې عدالتیو په مقابل 
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که چیري ښځو ته منسوبي )سي نه ده بلکه په ثبت سویو لنډیو کيپه داسي حال کي چي خبره دا. بغاوت کړی دی کي
رئیسي  ۍد پېښور د پښتو اکاډیمی مخکن. اوس هم د نارینه وو ونډه زیاته ده( سوي لنډۍ ریشتیا هم د ښځو وبولو

په نوم کتاب کي یې څه د  ړې او د روهي سندريره خواري کېډاکټري سلما شاهین د پښتو لنډیو په راغونډولو ډ
د کتاب په هر مخ کي درویشت لنډۍ راغلي دي او ما په اټکلي ډول د . پاسه پنځه لس زره لنډۍ راغونډي کړي دي

نتیجه د هغو څیړونکو مخالفه ده چي ګومان کوي د لنډیو ډیره زیاته فیصدي د ښځو . کتاب دوه دوه مخه را واړول
 .ی ديله خوا ویل سو

مخونو کي د شپږڅلویښتو  ۱۰-۴۱۰د . ښتو لنډیو کي یوولس ښځو ته منسوبي ديېمخونو په شپږڅلو ۰۴1ـ ۰۴۲
ښتو لنډیو څخه شپاړس لنډۍ، د ېمخونو د شپږ څلو ۴۰-1۴۰د . لنډیو څخه یوازي څلور لنډۍ ښځو ته منسوبي دي

نو د شپږ څلویښتو لنډیو څخه دیارلس مخو ۱۲-۰۱1لنډۍ، د  1۴ښتو لنډیو څخه ېلوڅمخونو د شپږ  ۰۲8-۰۲۲
ښتو لنډیو څخه ېمخونو د شپږڅلو ۲۲ـ ۲8ۍ او د ډښتو لنډیو څخه شپاړس لنېمخونو د شپږ څلو ۷۲ـ۴۷8لنډۍ، د 

 .یوازي شپږ لنډۍ ښځو ته منسوبي دي
ړونکو او لیکواالنو نظریاتو ته ېره بیا د پښتني فوکلور د دې ارزښتمن ژانر په باب څېزه د ټولو لیکواالنو، په ت

یا غریب  دا تصور کړی دی چي د یوه لوی خان کله چي دویپوښتنه ورڅخه کوم احترام لرم خو صرف دونه 
 پښتانه په کور کي یوه ښایسته نجلۍ پر کوم ځوان باندي مینه وي او د میني اظهار په شعرونو او سوځنده غلبلو کي 

 

 ي؟به چیري و یغلي ځاېد هغې پ. وکړي
 جانانه را سه ځان اوبه که

 ن باړخو مي خولې ډم والړي دینهپیپر س
 لتوب مي په غم زوړ کېغېدا پ

 خیالي ځوانان را باندي مري خونکاره سومه
 

هغې سره د میني په سیالي کي غله په خپل کلي یا شاوخوا کي دونه مشهوره سوې ده چي د ېتاسي فکر وکړی؛ یوه پ
غله ال بیا هم ژوندۍ ده او ال لنډۍ جوړوي او په ېږي او دا پېونو کي څو ځوانان وژل کرقیبو زلمیو ترمنځ په جنګد 

او یا په وازه خوله نارې وهي او  !!ګ سر ګرځي او هیڅ نه ورته وایيحیط کي یې ښایي پالر او کاکا په جکور او م
 .الی نه سي یا نه ورته وایيورته ویرا بولي او څوک څه خپل یار د خپل سپین باړخو په خولو د اوبولو لپاره 

 ولي دي بد راسره وکړه
 ما په همزولو کي ویل چي یار لرمه

 !نجلۍ د کلي په همزولو کي د یار نوم اخلي او د هغه په  یاري ویاړي او ال پر اوږو باندي سر ورته پاته دی
 د خدای روی مي دروړیسپوږمۍ 

 جانان مي مه رسوا کوه ماله راځینه
 مي خوله واخلهسپیني سپوږمۍ ته 

 د کال سیوري ته مي مه بیایه ډارنه
 

است ح ورکوي، او سپوږمۍ ته خوېري تروږمۍ ته ترجېوپیغلي نجلۍ ته په شپه کي جانان راځي او دا د رسوایي له 
غله دونه زړه وره سوې ده ېه بله لنډۍ کي پخو پ ه مینه رسوا نه کړي؛ټره دې پس د هغه کوي چي د دې جانان او

 کال سیوري ته ګوښه کوي دا د خولې د اخیستلو لپاره د  دی او غه جانان ته چي د شپې یې کلي ته ورغلیچي خپل ه
 آیا دا خبري د منلو وړ دي؟ . د ډارن او بې غیرته خطاب کوي

ویلي  رمنوېغلو او مېدي او نا معلومو پ دلته یوازي یو دلیل راوړالی سو او هغه دا چي د لنډیو ویونکي معلوم نه
رمنو به عاشقانه لنډۍ ېغلو او ځوانو مېآیا دا خبره موږ منالی سو چي پ. غلي ته ورکولهېچا کومي پ بیا به نو سزا.دي

غلو او د سوونو کلونو ېره بیا چي خبره زرهاوو پې؟ په تئدېویلې، هغه به یې خپرولې او د دوی راز به پټ ساتل ک
 . ږيېزمانې ته ورس

ږي؛ مخکي له هغه چي له ېفوکلوری داستان کي، د پاچا لور پر طالب باندي مینه که د طالب جان او ګل بشرې پ
جرې د هغه ح  . طالب سره نکاح وتړي او یا یې پالر په خبر سي، میاشتي او حتی کلونه له هغه سره پټه مینه کوي

 .رويېځي او ساعتونه ورسره تته ور
 سر له کتابه که را پورته
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 زما خالونه ر ديېستا د کتاب تر حاشیو ډ
 سر له کتابه که را پورته

 په سترګو ړوند سې پر کتاب در وختمه
 

او نورو دغه راز    ،له بده مرغه زموږ ځینو لویو محققینو دغه خیالي او د ناممکناتو مجموعې فوکلوري داستان
د پښتو ژبي  ېنان یاو نور فوکلوري قهرماپه سترګه کتلي او طالب جان او ګل بشره ریښتونو کیسو ته د استانونو د

ما د پښتو فوکلوري نکلونو لنډ تحلیل په نوم کتاب کي دې موضوعاتو ته نسبتا مفصله . رلي ديېپه شاعرانو کي شم
 .دلته به ټولي خبري د یوه لنډ مضمون تر حوصلې وتلی کار وي. اشاره کړې ده

چي ري ته اشاره کړې ده او لیکي پوهندوی آصف بهاند وروسته د پښتو لنډیو د لرغونتوب په برخه کي زما خب
لیق په برخه کي شک ښودلی دی داسي یې د لنډیو رمنو له لوري د لنډیو د تخېښتنو مجهاني لکه څرنګه چي د پ

خو ښاغلي بهاند په دې برخه کي هم یوازي د څو تنو پوهانو او . تاریخي قدامت ته هم د شک په سترګه کتلي دي
شاعرانو په ویناوو او لیکنو استناد کړی دی، چي زما په نظر یوازي د نظریاتو راوړل او په هغوی استناد کول د 

 . ردولو او خپلي عقیدې د ثابتولو لپاره کافي نه ديیوې عقیدې د 
ما هیڅ وخت د پښتني لنډیو د لرغونتوب څخه انکار نه دی کړی بلکه د یوه پښتانه شاعر په حیث د پښتنو د دې 

خو زه وایم د لنډیو د څلورنیم یا پنځه زره کلن لرغونتوب د اثبات . ښکلي فوکلور په افتخار کي ځان شریک ګڼم
زه وایم پښتنو د څلورو پنځو زرو کلونو په جریان کي، د سیمي د . د یوې لنډۍ مثال راوړل کافي نه دی وازيی لپاره

دلو سیمي بلکه کلتورونه او مذهبونه تبدیل کړي دي نو باید چي ېر، نه یوازي د اوسېدونکو قومونو په څېنورو اوس
نورو شهکارونو په څیر د سیمو، خدایانو، تاریخي ... په خپلو لنډیو کي یې د ویدي سرودونو، مهابهارت، راماین او

یوازي احساساتي . او که یې یادونه  نه وي کړې نو بیا موږ په څشي استناد کوو. ښو او قهرمانانو یادونه کړې وایېپ
 د ښاغلي بهاند دا خبره کافي نه ده چي وایي زموږ پښتنو سواد نه درلود نو ځکه به یې د.  کلمات کفایت نه کوي

ویدي سرودونه او مهابهارت، چي بشر په خپل . زرګونو کلونو زړې لنډۍ د خلکو له یاده وتلي او ثبت سوي نه وي
ټول ادبي تاریخ کي په دغه عظمت منظوم او پراخ شهکارونه ایجاد کړي نه دي او یوازي مهابهارت د ایلیاد او 

مخکي له هغه چي د  ماتو څخه جوړ سوی دی؛میلیونو کل 1،8لس چنده ضخامت او اوږدوالی لری او د اودیسه 
له بلي خوا که . سینه پر سینه انتقال او په دې جریان کي کرار کرار بشپړ سو مخ ولیکل سي څو سوه کلونهکاغذ پر 

دلو علت وي نو دا اوس حاضر څه باندي سل زره ثبت سوي لنډۍ له کومه ېیوازي د سواد نسته والی د لنډیو د نه ثبت
ه موږ د دریو څلورو سوو کلونو د لنډیو د ثبتولو لپاره حافظه لرو نو زه یقین لرم چي د څلور زره ک. راغلي دي

البته زما مطلب بیا هم د لنډیو . لږترلږه سل دوه سوه راته پاته وای ، که نور هیڅ نه وای، کاله مخکي لنډیو څخه به
حقیقاتي مضمون یا  کتاب د لیکلو لپاره یو څه دقیق له لرغونتوب او قدامت څخه انکار نه دی بلکه وایم چي د یوه ت

په  .دالیل په کار دي او خپلو راتلونکو نسلونو ته باید په اټکلونو او غلط مشهور باندي قناعت ورنه کړواو مستند 
 ږي خو داسي نه چي ټول استنادېتاریخي، علمي او ادبي تحلیلونو او متونو کي له اټکل او قیاس څخه کار اخیستل ک

 .او تحلیل مو پر روایاتو او اټکلونو والړ وي
دی یوه . جواب ورکويد پښتو ژبي یو لیکوال د یوې لنډۍ د تاریخی لرغونتوب د ثابتولو لپاره مجهول ته په مجهول 

 :لنډۍ د مثال په توګه راوړي
 

 د خالو لښکري راغلې که
 زه به ګومل ته د خپل یار دیدن ته ځمه

 

د سلطان محمود غزنوي سره د هند د فتوحاتو په جګړو کي ملګری او د هغه یو لوی لیکوال ادعا کوي چي خالو 
البته هیڅ تاریخي متن د سلطان محمود په . نو په دې حساب دا لنډۍ لږترلږه زر کاله پخوا ویل سوې ده. وان دقومان

ري چا په دې اړه کومه کیسه که چی. کړې ده لښکرو کي د خالو په نوم د کوم جنرال یا پښتانه قوماندان یادونه نه
موږ باید د خپلو . ښي په حیث استناد نه سو په کوالیېکړې وي نو هغه یوازي فوکلوري ارزښت لري او د تاریخي پ

 .ځایه لیکنو مغشوش نه کړوېړونکو او زده کونکو ماغزه په دغه راز بېځوانو څ
رزو دی، د ېس باندي پلاو استعداد مي پر خپل اوپوهندوی آصف بهاند، چي زه یې په زړه کي قدر لرم او دده پوهه 

لنډیو د لرغونتوب په برخه کي، بیا هم د ځینو لیکواالنو پر احساساتي کلماتو او اظهاراتو باندي استناد کوي او په 
دې لړ کي د ګران اسدهللا غضنفر یوې مقالې ته اشاره کوي چي د شاعر پیردمحم کاروان او شپون نظریات یې را 
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غضنفر صاحب وایي ما له ښاغلي کاروان او استاد شپون سره د لنډیو د لرغونتوب په باره کي مرکې . دي اخیستي
استاد شپون هم د . ر خوند یې را کړېلرلې چي ښاغلي کاروان د پښتو لنډۍ د پښتنو د ارواګانو همزولي وبللې چي ډ

ره خو د هغه د شاعرانه مزاج محصول ده او د ښاغلي کاروان خب. لنډیو په باب د لنډیو غوندي خوږې خبري وکړې
شپون .  دلی دی او باید چي همداسي ږغیدلی وایېپه درد خوري خو شپون یو څه په تفصیل ږغ ۍد شعر او شاعر

یوازی یې د پښتو ژبي اووه . ښت ژبي زده وېېه څلوواو ،د ده. وایي زه  له مارګن شټرن سره تګاب ته تللی وم
 :غره ته یې وکتل ویې ویل. ن وولخت اتیا کدی هغه و. ېلهجې یادي و

 

 په لویو غرو د خدای نظر وي
 ر ګلونهېي چاپوپه سر یې واوري اور

 

ږي او سیندونه یې وچ شي او پښتانه ټول ېکه یې غرونه ونړ. ه شيکه افغانستان تکه تک»موږ ته وویلاو بیا یې 
 «ږي او بیرته به افغانستان جوړ شيېرا زرغون له دغو لنډیو به بیرته پښتانه. محوه شي خو لنډۍ به پاتي وي

که سړی هرڅونه نابغه سي . دهخبره د اووه څلویښتو ژبو زده کړه د تأمل وړ ،د شپون په خپله اصطالح ،لومړی خو
نو د یوې ژبي د زده کړي لپاره، او هغه هم په داسي توګه چي یوازي  د پښتو اووه لهجې یې زده وي، لږترلږه دوو 

ته ضرورت لري چي په دې حساب باید ښاغلي مورګنسټرن د خپل ژوند څلورنیوي کلونه د ژبو زده  کلونو وخت
او نورو ژورو علمي تحقیقاتو ته به یې، چي له ده څخه یې د نړۍ په کچه مشهور مستشرق . وي يکړو ته ورکړ

عني شپږ اتیا کاله ژوند پوري ی 1۲۷8څخه تر  18۲۰خو مورګنسټرن له . جوړ کړ، چنداني وخت نه وای پیدا کړی
په دې کي هیڅ شک  .رزو کړیېزده کولو لپاره کافي ژوند نه وو باندي پښتو ژبو د ېاووه څلود او قسمت .کړی دی

التیني ژبه یې . کي سانسیکریټ ژبه زده کړې وه ۍهغه په اته لس کلن. ري ژبي زده وېېنسته چي د مارګنسټرن ډ
ګریزي، پښتو، دري، اوزبکي او بلوچي ژبي زده کړي  او په ټولو ژبو یې ال مخکي زده کړې وه او وروسته یې ان

البته موږ به د شپون صاحب په احترام پنځه لس ژبي  .ږيېر لسو ته هم نه رسېټولو ژبو شمخبري کولې خو د دې 
باره کي،  خو زه ګومان نه کوم چي د مارګنسټرن په سطح یوه لوی عالم او مستشرق به د لنډیو په. هم ورسره ومنو

ږي، نه سیندونه ېنه غرونه نړ .ځایه او احساساتي اظهارات کړي ويېچي ساده او ښکلی فوکلوري ژانر دی، دونه ب
او که دا نا ممکني پیښي، خدای مه کړه، ریشتیا سي نو بیا په تشو لنډیو کي د . ږي او نه پښتانه له منځه ځيېوچ

ر یوه درانه لیکوال ته، چي زه یې ېه پوهیږم چي د غضنفر په څزه ن. دونه لویو حوادثو د مخنیوی زور هم نسته
ځایه کلماتو، چي د نیمي خولې خندا ارزښت هم نه لري، ېر شوق لولم، دومره احساساتي او بېپه ډ مضامین معموالا 
  .څرنګه دونه خوند ورکړی چي په خپله مقاله کي یې ځای ورکړی دیرت وهلو نه ارزي، په یوه ثانیه چ  

 :ګودر
غلي منګي ډکوي او په الره ېد ګودر څخه پ. یوه موضوع چي په پښتني لندیو کي ډیره زیاته راغلې ده هغه ګودر دی

ډیرو خارجیانو به چي . کوي غلي سره پټه یارانهېکي زلمي ورته والړ دي او هر یو د خپلي خوښي کړي ښکلي پ
دې لنډیو څخه دا سي اخیسته کړې وي چي ګودر د پښتنو تان یې یا نه دی لیدلی او یا یې پوره نه دی لیدلی د افغانس

چي د فوکلوري ادب او ریښتونو کیسو  پښتانه زلمي به هغهرېډ. زلمیانو او نجونو د دیدن او مالقات کولو ځای دی
غالنو د مالقات ځای ېهم په دې عقیده وي چي ګودر به یو وخت د زلمیانو او ښایستو پ ږيېښو په توپیر نه پوهېاو پ
په داسي حال کي چي د ګودر څخه د اوبو د وړلو په وخت کي د ګودر په دوه کیلومیتري کي د نارینه سیوری  .وو

 . ږيېهم څوک نه سي لیدالی او چي اوزګړی هغه لوري ته ورسي سر یې غوڅ
ګودر په د . ده   wishful thinkingد ګودر په باره کي ویل سوي لنډۍ د زلمیانو تش خیال پلو او د زړه آرزو  

یو وخت به ګودر نه وي . ري ښایستې ديېځیني یې ډ. باره کي ویل سوي لنډۍ خپل فوکلوریک ادبي ارزښت لري
 .ږيېپاته وي او په مجلسونو کي به اورول کخو دا لنډۍ به سوونه کلونه ژوندۍ 

 

 که دیدن کړې ګودر ته راسه
 زه به منګی په لپو ورو ورو ډکومه

 سي راشهپګودر ته ځم را 
 زه به له نورو نجونو وروسته پاته شمه

 ګودر ته ځم را پسي راشه
 په منګي کي پراټې راوړي دینه ام
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 ګودر ته ځم راپسی راشه
 منګي مي دوه دي نرۍ مال مي ماتوینه 

 ږيېچي ټول ګودر په ښایسته ک
 هغې نجلۍ ته مور منګی نه ورکوینه

 

ري زیاتي لنډۍ ویلي سوي دي او د ېپټو مالقاتونو په باب ډد ګودر او د ګودر سره نیژدې د ځوانو مینانو ترمنځ د 
آدم خان او درخانۍ، چي د نکلونو ډولونه یې ډیر زیات دي، په یوه نکل کي د دواړو ترمنځ لومړۍ لیدنه د ګودر 

، اته لس کلنۍ یا نولس کلنۍ، څخه د ګودر سره نیژدې د یوه زلمي او زما له لومړۍ ځوانۍ. سره نیژدې سوې ده
زه ګومان کوم چي دا مکالمه به د . دلې مي ده تر اوسه په یاد دهېغلي ترمنځ د اوږدې مکالمې هغه برخه چي اورپی

 .لنډیو په کتابونو کي نه وي راغلې او دلته یې راوړل بې ګټي نه بولم
 

 پر ګودر راغلې برابره
 یا خولګۍ راکه یا منګی درماتومه

 زه چي و تاته خولګۍ درکم
 ورکی څه جواب کومهزه به د بوري م

 دا سي جواب ورکهدي  مور ته 
 دمهېچي له منګي سره پر مځکه ولو

 مور به مي داسي راته وایي
 منګی دي روغ پر خوله دي راوړل پرهارونه

 دا سي جواب ورکه دي  مور ته
  وتمهېمنګی پر خټو زه پر کاڼو پر
 زما د مورکی جواب دي وکړ

 غاښونهاوس مي پر سپینه خولګۍ کښېکاږه 
 خولګۍ دي داسي مزه راکړه

 چي سپین نبات یې پر دوکان وشرماونه
 

د پښتو لنډیو   .لیکل ګران ديدلته ویل سوي دي چي زما لپاره یې لوڅو کلماتو اسي دپه له دې وروسته دوې لنډۍ 
ا نور نو تقر. تر نیمایي زیاته برخه، په ساده او ښکلې کلیواله ژبه،د لوڅي او پټي میني سندري دي په هر باب یو  یبا

ا . ږيېڅه پکښي موندل ک ړ پبش سړی ویالی سي چي د کلیوالو او مالدارو پښتنو د معاشرې او اجتماعي ماحول تقریبا
تر ټولو ښه خبره دا ده چي د پښتنو د خپل منځي دښمنیو او تربور ګلویو په باره کي یا هیڅ لنډۍ نسته . تصویر دی

ماته د لنډیو دغه  .، اکثریت لنډۍ د سوځنده او زلمۍ میني خوږې سندري ديسته نو د نشت په شمار ديکه او یا 
 .اړخ تر هر څه زیات خوند راکويمینه ناک او سوله ایز

د لنډیو په باب د جهاني په » پوهندوي آصف بهاند وروسته یوې بلي مسألې ته اشاره کوي او هغه دا چي وایي 
ث وړ نظر دا دی چي دی وایي هر څوک کوالی شي لنډۍ ووایي، په نظریاتو کي تر ټولو نوی، د پام وړ او د بح

چي دی داسي استدالل کوي . خپل نامه یې ثبت کړي، څو په دې ډول د لنډیو ویلو او لیکلو یو رقابت را منځ ته شي
سلونو پخوانیو خلکو سواد نه درلود، لنډۍ یې په خپل نامه نه شوای ثبتوالی او لنډۍ به سینه په سینه تر نورو ن

دی وایي چي هغه کسان چي وایي لنډۍ دي د شخص په نامه نه ثبتبږي، دا یو نا پوهیدنه یا . وري لیږدول کیدلېپ
جهاني د خپل بحث په یوه ځای کي . غلط فهمي ده چي که د لنډۍ شاعر مالوم نه وي، ارزښت به یې ال ډیر وي

 «:داسي لیکلي دي
هم شاعران کوالی سي چي لنډۍ جوړي کړي او ویې لیکي، خو په  ځیني څیړونکي بیا په دې عقیده دي چي اوس

او نظر اساس هغه غلط فهمي ده چی ګواکي د لنډیو  د دې عقیدې. دې شرط چي لنډې به په خپلو نومونو نه ثبتوي
د داسي زرګونو لنډیو  په داسي حال کي چي. ارزښت په دې کي دی چي شاعران او ویونکي یې څرګند نه دي

 هد نه دي چي دومره له هنري ارزښت څخه برخي دي چي نه پر کاعذ باندي په لیکلو او نه ذهن ته پګنویونکي څر
زموږ اولسونو سواد نه  يدلي دي علت یې دا دی چېدا چي زړې لنډۍ موږ ته سینه پر سینه را رس. سپارلو ارزي

ځکه نو لنډۍ نه لیکل سوي . درلود؛ لنډۍ یې لیکالی نه سوای او چا په خپلو نومونو د لنډیو د ثبتولو کمال نه درلود
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خو که چیري یو شاعر د سل ګونو او زرګونو ښو لنډیو د لیکلو استعداد ولري، . وې او نه یې شاعران څرګند وه
کمال له فخر کولو له حق څخه محروموالی سو؟ پخوا چي لنډۍ لیکل سوي نه وې  ه خپل کالم اوپرنګه هغه څموږ 

چي په خپلو نومونو یې ثبت کړي او د رقابت په میدان  ئږدېخو چا لیکالی نه سوای؛ اوس چي یې لیکالی سي، پر
لیکل سوي چي  یعني د لنډیو د اصیل والي او سوچه والي اساس دا نه دی. کی ښې، ښکلي او غښتلي لنډۍ ایجاد سي

که یوه . نه دي او اولسونو سینه پر سینه نقل کړي دي بلکه خبره د لنډیو په ښایست، موضوع، متانت او تاثیر کي ده
خوښوي، سینو ته به  لنډۍ ښایسته، سوچه او متینه وي؛ که یې شاعر معلوم وي او که  نه وي اولسونه به یې حتماا 

ته نقلوي او خپل ګډ مال به یې بولي او د شاعر له مړیني څخه سل کلونه بلي یې سپاري، له یوې حوزې څخه به یې 
 .ږيېوروسته به له اولس سره اوس

لو ستونزو په لړ کي د جهاني صاحب نظر ومنل شي چي هر ېال بېکه د لنډیو ثبتولو د ب»بهاند وروسته لیکي چي 
ړونکو له خوا ېد ځینو فوکلوریسټانو او څڅوک هر ډول لنډۍ کوالی شي په خپل نامه ثبت  کړي، دا پوښتنه به 

مطرح شي چي مثالا همدا نن څوک یوه لنډۍ په داسي تورو او مضمون ثبتوي چي ښایي پخوا به په عین تورو او 
س مال لږي چي فوکلور د اوېږي او دا مسله به څنګه کېعین مضمون لیکل شوې او ثبت شوې وي، هغه بیا څنګه ک

 « څنګه کیدای شي چي د خلکو مال دي د یوه شخص په نامه ثبت شي. وه برخه دهدی او لنډۍ هم د فوکلور ی
په عین تورو او عین مضمون که یو بیت یا یوه لنډۍ مخکي موجوده وي او څوک یې کټ مټ ! ښاغلی بهاند صاحب

یوه ده؛ په هغه  د اولسي ادب څخه وي خبرهوان څخه وي او که ېکه دا غال له کوم د. را نقلوي نو دا خو ادبي غال ده
ژندونکی فوکلوري ژانر بولو، ېخو که لنډۍ د پښتنو د معاشرې او اجتماعي شرایطو را پ. باره کي څوک څه نه وایي

دل، له ځینو ناوړو کورنیو او اجتماعي ېلتانه په اور کبابېمینانو او ځوانو عاشقانو د سوي میني غلبلې، د بد  که دا
او کله کله د اجتماعي بې عدالتیو په مقابل کي د ځوانو نجونو او زلمیانو بغاوت مقرراتو او رواجونو سره مخالفت 

میني له لنډیو په فورم کي د موږ څرنګه کوالی سو چي خپل زلمي د . بولو نو دا ټول شیان خو اوس هم موجود دي
له عکس العمل ښودلو څخه منع کړو؟ موږ به هغوی ته څرنګه او یا د اجتماعي بې عدالتیو په مقابل کي  ولواظهار

تاسي له کوم فارسي . ووایو چي تاسي د لنډیو له جوړولو پرته بل د هر ډول شعرونو او نظمونو د جوړلو حق لری
ژبي څخه اوریدلي چي وایي د رباعي یا دوه ایزو جوړول منع دي او که څوک کومه دوه ایزه جوړه کړي نو دا 

همدا اوس زموږ هزاره وروڼه هره ورځ په لس هاوو دوه ایزي، چي د هغوی د فوکلور یوه غني او .  دهادبي غال
تاسي باید شاعرانو، په تیره بیا ځلمیو شاعرانو ته دا وښیاست چي تر کوم ښایسته برخه او فورم دی نه تولیدوي؟  نو 

ل او اولسي کار وو، او تر هغه وروسته د لنډیو کال یا کلونو او یا زمانې پوري د لنډیو جوړول او ویل اړین عم
الیق صاحب دا . جوړول ناروا او د الیق صاحب په قول د فوکلور د فورم او فکر د غال کولو عمل ګڼل سوی دی

 . ه رڼا ورځ غال کول او د تاریخ مسخ کول بوليډکار په ر
د  .او په کتابونو کي ثبت سوي هم دي .ونه لرود لنډیو په فورم کي د ورته مضامینو د کارولو په سل هاوو مثالموږ 

ویونکي یې ښایي مړه وي . دې لنډیو ویونکي په هیڅ توګه معلوم نه دي؛ د لنډیو د ویلو تاریخ یې هم څرګند نه دی
موږ به څوک د لنډیو په غال نیسو او څرنګه به یې اولسي، ملي او یا د . او که ژوندي وي موږ یې نه پیژنو

 :د مثال په ډول. ن په صورت کي بین المللي محکمې ته سپاروضرورت او امکا
 

 ږمېپه طبیبانو نه رغ
 د یار په تش دیدن به روغ شم نه راځینه

 ږمېپه طبیبانو نه رغ
 سن تماچو ویشتلی یمهزه ستا د ح  

 ږمېپه طبیبانو نه رغ
 زه سترګو تورو د لیلی وهلی یمه

 ږمېپه طبیبانو نه رغ
 ش دیدنونهماله په کار دي د اشنا ت

 په عالمه د سپرلي پوه شوم
 غلو ټومبلي دي په زلفو کښي ګلونهېپ

 په عالمه د سپرلي پوه شوم
 غلي ښکاره شوې لکه لمر په دیوالونهېپ

 ه شوموپه عالمه د سپرلي پ
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 جینکو راوړل په اوربل کي زیړ ګلونه
 مه د سپرلي پوه شومالپه ع

 زلمي په سر د پولو ږدي لنډ قدمونه
 د سپرلي پوه شومپه عالمه 

 د خاورو ګاړي نه شنړا د ګنګرو ځینه
 په غم پیدا په غم کي لوی شوم

 په غم به مړ شم غم به قبر له ورځمه
 په غم پیدا په غم کي لوی شوم

 په غم لړلي یارانې ستړی دي کړمه
 په غم پیدا په غم کي لوی شوم

 غم کښي به مړ غم کښي به توري خاوري شمه
 لوی شوم په غم پیدا په غم کي

 کوټی مړ وای چي مي نه لیدای غمونهړو
 

اوس خبره دا ده چي موږ . دا مثالونه په سل ګونو دي او موږ د خپلو لوستونکو وخت نه سو ورباندي ضایع کوالی
وک به را نیسو چي هلکو دا د اولس مال مو ولي غال کړی او تاریخ څبه په دې لنډیو کي کومه یوه اصیله بولو او 

نکي ودا کار خصوصاا هغه وخت ډیر ګران دی چي د لنډیو، فرضي، غال کو. مسخ کړی دیڅرنګه مو او فوکلور 
 .رلو وس ونه لروېوان نیولو او د ډیر قهر په صورت کي د څېمړه وي او موږ د چا د ګر

هغو کسانو چي . اوس خبره په دې کي ده چي اولس څوک او شاعر څوک دی؟ دا شاعر خو هم د اولس بچی دی
ۍ یې لیکلې او په اولس کي یې خپرولې، هغوی له اسمان څخه راغلي ول؟ که اوس کوم شاعر یا شاعران را لنډ

والړیږي د خلقیانو او پرچمیانو په وخت کي د پل چرخي د زندان ترخې شپې ورځي او غیر انساني شکنجې د لنډیو 
رو ښارونو باندي د مجاهدینو د حکومت او د ږي پر کابل او د افغانستان پر نوېشاعران را والړ. په قالب کي اچوي

که اوس . دلو په باب ښې له سوزه ډکي لنډۍ جوړوي او لیکيېتنظیمونو تر منځ د جنګونو له امله د ښارونو د تباه ک
ښور او د پاکستان په نورو ښارونو کي د افغان مهاجرینو سره د پاکستاني مقاماتو د بدسلوکیو ېشاعر یا شاعران په پ

همدغه لنډۍ به پنځوس او . ه باب لنډۍ لیکي د دې کار عیب او نقص په څه کي دیپهاجرینو د بدو ورځو او د م
شاعران به یې مړه وي او لنډۍ به یې، که د دوی په نومونو چاپ . يسل کلونه وروسته زموږ د تاریخ یو فصل و

که موږ . یې قالب کوم مقدس حیثیت لرياو نه  ۍنه لنډ. ر د اولس مال ويېسوي وي که نه وي، د نورو لنډیو په څ
د لنډیو په خواږه قالب کي هم د زرهاوو لنډیو . بي بحر کي د زرګونو غزلونو د لیکلو حق لروېالپه دوولس س

خپل ځوانان دې ته را بولم چي د دې خواږه قالب د ژوندي ساتلو لپاره هغه ته  جوړلو مستحق یو او حتی زه خو 
 .لتون او غماز څخه په شکایت کولو بسیا نه سيېاو یوازي د ب نوي نوي مضامین ور واچوي

البته ځوانان باید کوښښ وکړي چي خپلي لنډۍ په خپلو خاصو ټولګو کي په خپلو نومونو چاپ کړي او د راټولو 
په دې توګه به هم د هر شاعر خپل خپل شعري استعداد . سویو یا را ټولو کړو لنډیو په کتابونو کي یې وانه چوي

لي سوي وي او هم به مو د لنډیو امانت، چي له بده مرغه  تر اوسه ېخونده لنډۍ سره بېڅرګند وي، هم به پخې او ب
که په دغه شکل مخ ته والړ سو نو بیا به له یوې خوا د اصیلو پخوانیو لنډیو پر . نه دی خوندي سوی، ساتلی وي

کي به مو، راتلونکو نسلونو ته، د خپلو پیغامونو د حریم باندي تیری هم نه وي سوی او په همدغه خواږه قالب 
 .رسولو کار جاري ساتلی وي

 :په لنډیو کي د کیفیت او کمیت مسأله
او زحمتونه یې د  ۍړونکو د لنډیو د راټولولو په کارونو ځانونه ستړي کړي دي، خوارېتر اوسه پوري چي څ

دی چي د لنډیو په نوم او شکل یې هر څه السته  یو لوی عیب داکي ستایني وړ دي، البته د هغوی په کارونو 
د خپلو کتابونو ضخامت خو یې زیات کړی او د زیاتو او ال زیاتو لنډیو د . ورغلي دي هغه یې را غونډي کړي دي

راغونډولو په مسابقه کي یو له بل څخه مخکي سوي دي، خو د ښایستو او اصیلو لنډیو رنګ یې بد کړی او خوند 
ښایي اوس هم دا سي لنډۍ وي، او زه یقین لرم چي . د لنډیو د راټولولو کار باید دوام وکړي. یې خراب کړی دی

وي به، چي تر اوسه د لنډیو په کتابونو کي نه وي راغلي؛ خو تر وسه وسه باید کیفیت ته پر کمیت باندي ترجیح 
 .ورکړه سي
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کټ مټ لنډۍ ده، خو د متن له مخي هیڅ  .موږ داسي ډیري لنډۍ لرو چي د شکل له مخي هیڅ نیمګړتیا نه لري
دا . ر ورباندي زیات سوی دیېورایه ښکاري چي هسي د کتاب پاڼه په توره سوې او د لنډیو شم لهخوند نه لري او 

. لنډۍ ښایي د ډیرو زړو پاڼو څخه را نقل سوي وي؛ مګر د لنډیو په قالب کي هر څه د راغونډولو ارزښت نه لري
 د مثال په توګه

 ږې یارهېښته نه خالصېپه ت
 ولګونه ۍهر محکم دي د یارم  

 شې کړهخا په توره ځان خاشې 
 زه به مرهم د سپیني خولې درباندي ږدمه

 په ځکندن کي راله راشه
 ږده السونهېپه خمارو سترګو مي ته ک

 په ځکندن مي ځان حضور کړه
 کښل مي لبان کړه چي بیا نه کړې ارمانونه

 ېخاونده ته مي مدد ګار ش
 و شیطان مي اباسین ته غورځوینه نفس

 یرنګی دیپد زني خال دي 
 سالم کوینه يځکه دي پالر د انګریز

 د زړه مکان مي جانان لوټ کړو
 د خوشالۍ سامان یې ټول و چالونه

 دالله سرې پنړې په پښو کا
 د فالنکي خان لپاره اوغواړه ملکونه

 ورېدالله شنې لښتي به وخ
 ژړونه په ورتلو دي جانان ونه هک

 دالله فکر په کښي وکړه
 چه شال شړۍ سره یو ځای نه کړې مینه

ږي، خو هیڅ وخت به د کتابونو له پاڼو څخه بهر ونه ېر سل ګونو او ښایي زرګونو ته ورسېد دغه راز لنډیو شم
نیسي او یوازي هغه لنډۍ د اولسونو په سینو کي ځای . وزي او هیڅکله به یې اولسونه خپلو سینو ته ونه سپاري
. يېندالی سي چي له خولو را ووزي او پر زړونو کښېیوازي هغه لنډۍ زموږ د غني فوکلوري میراث برخه ک

دلي او بیا مي تر نني ورځي پوري له ېداسي لنډۍ سته چي ما څه باندي پنځوس کاله مخکي د لومړي ځل لپاره اور
ښتني میني هغه رنګ پروت وي، او هغه شرنګ مي پپه دې لنډیو کي ښایي د ساده او معصو. یاده نه دي وتلي

 .دلو سره په زړه ننوزي او بیا د وتلو الره نه لريېچي له یو ځل اورولري 
 مسافري دي روزي مه سه

 زه دي مالله خوله ویده پرې ایښې یمه
 ږيېزیارت کوم نه را رس

 خدایه که ګډ کړې دا د کاڼو زیارتونه
 تر دې بوړي توپک دي جار سم

 تا دی کږه زه د خیاله ځمهپه اوږه س
 سپوږمۍ پر منځ د اسمان راغله

 زه خواره ناسته مرور پخال کومه
ویلیم جونز، جیمز ډار میسټټر، تور برن او نورو د پښتنو د فوکلوري سندرو، . د پښتو فوکلور زیاته توجه غواړي

ګل نوري، پروفیسر سیال کاکړ، ډاکټري د مرحوم دمحم . نکلونو، متلونو او لنډیو په راټولولو کي ډیره مرسته کړې ده
. سلما شاهین او نورو خواخوږو زیار او زحمت جال جال د ستایني وړ دی او د پښتو ژبه به یې پوروړې پاته وي

ښي پکښي ېري زیاتي تاریخي پېکلوري سندرو برخه، چي ډوخو د پښتو ژبي د فوکلور ډیري برخي، په زیاته د ف
ري داسي ارزښتناکي سندري به د تل لپاره ضایع ېاړتیا لري او زه یقین لرم چي ډنغښتي دي، ډیر زیات کار ته 

 پای.سوي وي چي زموږ د تاریخ ناسپړلي رازونه به یې ویالی


