
 
 

 

 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

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

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 ۳۰/۰۳/۲۰۲۲                 پوهندوی آصف بهاند 
               

 

 انځور  ناندرۍد لنډیو په قالب کې د یوې 
 

 د دوو مالیانو فیسبوکي جگړه 
 

 لنډۍ، د ثبتولو ستونزه 
 

 لسمه برخه نویو سلو 
 

 
مرغومي یا جدي میاشت کې په ټولنیزو رسنیو کې د کوم لغماني    هام کال پ  ۱۴۰۰ام کال په جنورۍ او د    ۲۰۲۲د  

څوک یې څه ډول    .مال او وردک مال تر منځ لفظي شخړه رامنځته شوه او لیکنې او ویدیو گانې یې سره تبادله کړې
 ی. گڼي هغه به د هرچا خپل کار وي، خو زه یې داسې انگیرم چې دا خبرې او تضادونه رامنځته کول یو منفي کار د

 

دونو ته هم کار ووایه او لمن هم  اموږ نورې ستونزې لږې درلودلې چې اوس مو د دوو والیتونو د خلکو تر منځ تض
لې به یې د همدې میډیا لوستونکو، په تېره  یو پا، خورته وهو. ښایي ځینو ته به د ټوکو او خدندونکو کارونو بڼه لري

  .لو حیثیت لريشپه کرونده کې د نفاق تخم پاځوان نسل ته ډېرې بدې وي او د هغوی د ذهن 
 

 اشاره کړې ده:  داسې په ټولنیزه میډیا کې د دې کار منفي اړخ ته یو فعال فرهنگي
 

 ، افغانان عجیب خصمانان دي »
 

دژوند دګالبونو باغ به یې له قبرونو ډک وي له سترګو کور به یې له غمونو ډک وي دیار به یې له مرګونو ډک وي ،  
خو دوى ته چې مسخره ، تماشه،    ،به یې اوښکي له زخمونو به یې ویني او له تن او وجود څخه به یې خوړیني څاڅي

 .ډنډوره او خندنۍ ډرنامه په ګوتو ورشي تر هغو به یې کشوي چې څرمن یې وباسي
 

 .تماشاه ته یې دافغانستان سوشل میډیا ټوله وقف شوه ،مامک سره اړم شوللغمان مال  د دوردګو کاکو بابک او
 

 ..« .ټویټونه ورته اختصاص شول ټویټر مخلوقه تر دوه نیم زره زیات فیسبوکي پوستونه او د
 

 لو ته په لیدو سره دا لړۍ ودروي.یهیله ده چې د دې تضادونو ته لمن وهونکي د دې کار د بدیو پا
 

ې دي چې زه وشد همدې تضادونو د څو ورځو تبیلغاتي کمپاین په پایله کې ، دې شخړو ته هم یو څو لنډۍ جوړې  
 . یې د لنډیو د خوندي کولو په لړ کې دلته راخوندي کوم

 

 ږولې دي، ځکه ثبتوم ـزه د نویو لنډیو د ثبت د مسؤلیت په لړ کې دا لنډۍ ثبتوم او ورسره دا پېښه چې دا لنډۍ یې زې
د تعلیم د نشتوالې یا ټیټې کچې په دلیل داسې مسایل هم پېښېږي    چې د افغانانواو پښتنو د کلتور په لړ کې د پوهې او

او ځینې خلک د دې پر ځای چې د خپل ژوند په لومړیتوبونو پسې وگرځي، پر داسې مسایلو باندې لگیا وي چې هېڅ  
 ډول مثبت اړخ او گټه نه لري. 

 

ه کې هر ډول لنډۍ په دې خاطر ثبتوم چې له ورکېدو  له چې زه د نویو لنډیو د خوندي کولو په سلسبله خبره د لنډیو د
نفي بار ولري او که مثبت. لنډۍ د پښتني فولکلور داسې یو ژانر دی چې د ټولنیز ماو هېرېدو وژغورل شي، هغه که  
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

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

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

 

مثبتو پېښو په رامنځته کېدو سره، لنډۍ هغه  ږي، په ټولنیز ژوند کې د هر ډول منفي یاـژوند ریښتینې هنداره گڼل کې
لب کې اچوي او ثبتوي یې؛ د همدې له پاره لنډۍ د تاریخ اپه خپله لمن کې رانغاړي او په هنري بڼه یې په خپل واړه ق

 ږي. ـې او خوندي کولو له پاره تر ټولو لومړۍ الس، غني او معتبره منبع گڼل کېعاو ټولنیز ژوند د مطال
 

فعال فرهنگي چې ما د گران او    بېلگې  هغه    کي د ستونزې په هکله د څو نویو لنډیودپه اصطالح لغماني او وردا هم د  

اخوندي کړې  ر   (۲۰۲۲/ ۱۱/۰۱)  ام کال د جنورۍ پر یولسمه  ۲۰۲۲  دڅخه   فیسبوکپاڼېدوست عبدالهادي هادي  

 : دي
 

 :بابک وردګ مال او مال مجیب لغماني تنازعه د فوکلور په تناظرکېد 
   

 بابک وردګ مال غږ باسه 
 چې د لغمان مال دې مړ حسابوینه 

 

 مال بابکه غږ وباسه 
 مال مجیب د تا بندک ته مال تړینه 

 

 مال بابکه ځان به ساتې 
 چې د لغمان د مال درې توپکه دینه 

 

 !مال مجیبه لغمانیه 
 دې پوښتۍ در ماتوینه مال بابک به 

 

 دا د لغمان مال خبر کړئ 
 مال بابک ته پرښتې مال ورتړینه 

 

 !مال بابکه خدای دې مل شه 
 چې د لغمان د مال مات کړې اندامونه 
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