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  ۴۰/۴۰/۴۴۰۰تأرٌخ:      پوهندوی آصف بهاندو نوٌسنده:ناشر  
 

 لنډۍ او د لنډٌو د ثبتولو ستنونزه
 اومه برخه

 

 (په مخکتاب کې د لنډٌو ٌوه نوې څپه)
 

 دې نه پوهٌږم  I Love youپه
 ما ته په سپٌنه پښتو واٌه ٌار دې ٌمه

 کور ته د تګ امٌد مې نه شته
 راباندې کوټې د هجرت درانه بارونه

 رارسېږه باداره کٌري
 وړٌنه درنه ما روان را دی سېالب غنً

 

خپل فعالٌت ته دوام ورکوي، غلې نه پاتې کٌږي او د ژوند له څپو سره اوږه په اوږه مخ  لنډۍ په هر ډول حاالتو کې
پر وړاندې ځً. د لنډٌو همدا متحرک خاصٌت دی چې لنډۍ نه مري او د تل له پاره د عٌنً ژوندانه پٌښې 

رانغاړي چې لوستونکً اورٌدونکً ورته حک حٌران او ګوته په غاښ پاتې انځوروي او داسې ٌې په خپله لمن کې 
  کٌږي. 

هسکه غاړه، جګ غږ خپل کار کوي او ورځنً  پهټولنه ده، خلک دي، ورځنی ژوند دی او له هغو سره لنډۍ 
باور دي چې مساٌل په خپله لمن کې رانغاړي. اوس اوس د آزادۍ، بٌان او ټولنٌز پرمختک فعاالن او پلوٌان په دې 

ټولنٌزې شبکې کوالی شً چې په خلکو کې د اطالعاتو او مالوماتو د خپرولو په وجه، په پرمختګ او وٌښتٌا کې 
لوی رول ولوبوي، خو دا هم باٌد په ٌاد ولرو چې کله کله د دې ټولنٌزو شبکو د کارولو له الرې داسې هم کٌدای 

و سره عامه ذهنٌت تخرٌب او په ناسمو الرو سٌخ کړای شً، په شً چې د ناسمو او غٌر واقعً مالوماتو په خپرول
 تٌره بٌا په افغانانو کې.

رښتٌا ته په پام سره باٌد ووٌل شً چې مخکتاب ښه شی دی، خو افغانان ٌې داسې کاروي چې د ښو پر ځای بد ډٌر په 
څه واًٌ، په زړه کې ور تٌرٌږي کې سر را اوچتوي، مسولٌت او پته نه په کې ښکارٌږي، له همدې کبله هر څوک هر 

 چې: ځه څوک دې نه پٌژنً هر څه چې کوې کوه ٌې، هر څه چې واًٌ اولٌکې ٌې، خپله خوښه دې ده او ... 

 خو په دې بې مسولٌته بازار کې کله کله ښه شٌان هم لکه ما غوندې سرګردان خرٌدار ته  په الس ورځً.
څه موده وړاندې مې د مخکتاب د بنډار د ٌوه بنډاري په پاڼه کې په څو لنډٌو سترګې خوږې شوې چې د سوال 
ځواب په بڼه راوړل شوې وې، سمدالسه مې کاپً کړې او زړه کې مې غوټه کړه چې پر دې لنډٌو باندې به ٌو جال 

 ړه. مقاله لٌکم. اوس مې همدغه مقاله)شپږمه برخه( دغو لنډٌو ته جال ک
دلته د دې خبرې ٌادول اړٌن ګڼم چې دا لنډۍ چې د سوال ځواب په بڼه راوړل شوې دې، نٌغ په نٌغه له 
ساسٌونو،سٌاست او په وطن کې له روانو حاالتو سره تړلً دي او د ټاکنو  د ٌوه لوري په پلوي او د بل لوري پر 

او َضعف له پاره په دې حساس وخت کې دا کار  ضد دي، زه ٌې په ښکاره واٌم چې زه د ټاکنو د هٌڅ لوري د قوت
نه کوم، بلکې د ٌوه عٌنً واقعٌت په ډول هغه څه چې په لنډٌو کې انځور شوي دي، زه هغه را اخلم، هغه هم ٌوازې 

 د دې له پاره چې دغه لنډۍ تٌرې اوهٌرې نه شً. 
په اتمه ولٌدې. ښاًٌ د ډٌرو ورته پام  کال د اګست ۴۴۰۰دغه لنډۍ ما د عبدالهادي هادي د مخکتاب په پاڼه کې د 

 شوی هم نه وي. دا لنډۍ د سوال ځواب په ډول راوړل  شوې دي، دا ٌې د هادي صاحب له پاڼې نه بشپړ متن دی:
  :وي کېه پ هم دې دا»
 کابل په کٌري خان مامد جان الحاج مجاخد، اصٌل بالتوکٌل وکٌل عبدوګک ډول خاص او مجاخدٌنو مقاومتٌانو، د
 :چې ووٌل ورته ٌې سترګو ډکو په اوښکو له نو ،شو مخ ورسره چې عبدوګک واًٌ. دی ېک

  رارسېږه باداره کٌري
  وړٌنه درنه ما روان را دی سېالب غنً
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 :چې کړه ورته قار په واًٌ کېري
 ډېرې دې الپې لږ، دې راٌې

 څٌرومه دې خوله ګنې شه سم شرمه بې
 :چې ووٌل ٌې غږ ژړغونً په او شو ژړا په کړنګ عبدوګک واًٌ

 راکړه کې دولت ځای نوک د ته
 ځاٌومه شرمٌو بې په زه بٌا به سوک
  :چې ٌې کړه ورته او ورغله خندا واًٌ ته کٌري
 درکړم به څه ٌو کوه صبر

 «ژړوٌنه مې دٌوثً دا ستا شرمه بې
https://www.facebook.com/abdulhadi.hadi?fref=nf 

په بنډار کې « چت»کله چې ما دا لنډۍ ولوستې، ډٌرې راته جالبې شوې، هادي مې هم آنالٌن ګٌر کړ او سمدالسه د 
ته  ورسره کٌناستم. په پٌل کې مو پر ٌوه بله ډٌره مهمه موضوع څه سوال ځواب وکړ، بٌا مو د لنډٌو مساله را مٌدان

 کړه.
د بنډار بشپړ متن چې زه ٌې په امانتدارۍ سره « چت»دا هم د لنډٌو په باب زما او د هادي صاحب د هغې ورځې د 

 تاسو درنو لوستونکو سره شرٌکوم: پرته له السوهنې
 :ته نوښتونو ستا شم به را پرٌږدو، ځای پر موضوع دا به پاره لهــ د اوس  »
 لنډٌو د اوس خو زه.  راکړه مالومات باب په دې د دي، لٌکلې ډول په ځواب سوال د چې دې لنډۍ دا چې وواٌه دا 

 ما راتلل، لنډٌو ددې کې مخکتاب په ستا.  ده الره پر ٌې اومه دي، شوې خپرېمې  مقالې شپږ ، کوم څٌړنه باب په
 .ولٌکم پرې مقاله ٌوه شً کٌدای پرانست، څپرکی نوی ٌو ته
 وكړه. دى بزرگواري چى مننه استاده، سالمونه ههههههــ 
 په گ د خ ا د وخت ٌو وي ٌاد په مو كه البته شوې دي، جوړې خوا له خلكو د تازه ىاب کې لنډمخكت په زما دا

 فكر( لنډۍ سرحدي) شوٌدي خپرې نوم په تولگو مستقلو د حتى لنډۍ مصنوعً خو ،ورته ته دې هم كى حاكمٌت
 غلجً محمدآجان د نٌږدې سره تاسو دمخه كاله درې دوه انش همدا ،وې كړې راټولې كه او لٌكلې فردا فاروق كوم
 مجموعه كهډ بدعته له دا او وې لٌكلې خپله ٌې ټولې متاسفانه چى هكړ خپره مجموعه لوٌه ٌوه لندٌو د چا ٌو نوم په
 ههههه هوگڼ بدعت ٌو همداسې هم لنډۍ خپرې مخكتاب پر زما دا نو .ده هم خپره ٌرهډ شه ٌې
 لړ په مقالو د لنډٌو د مې هغې پر شته، ماسره ټولګه غلجً محمداجان د. مننه نه مالومات لنډ دې له باب په لنډٌو دــ 
 ما وه، کړې چاپ ٌې نامه خپل په چې وه لٌدلې کې کابل په ما ټولګه لنډٌو د فردا فاروق د. دي کړې هم خبرې کې

 دي؟ تړلې پورې ځان څنګه تا ،دی مال ګډ خلکو د خو لنډۍ چې وو وٌلً ورته وخت هماغه
 .شته نه مې کې واک په چې وٌالی، ورباندې شم نه څه ځکه اوس. بس او وه مسکا نرۍ ٌوه ځواب ده د 

 باب په هغو د کٌدې، مخ سره ټولګې کومېد لنډٌو  ٌا او اورٌدې چا له لنډۍ نوې دې که چې ده دا تا له هٌله زما
 .کړم ګډ ور کې کار خپل په باب په لنډٌو د ٌې زه چې کړه شرٌک سره له مالومات

 .استاده سترگو ودواړ پهــ 
 .مننه ٌم، الر پر سترګې زهــ 
 «انشاهللاــ 

د لنډٌو په باب د تٌرو بحثونو په تاٌٌد سره باٌد وواٌم چې لنډۍ د ورځنً ژوند د انعکاس هنداره ده. څه چې په 
د انسانانو څاروٌو او طبٌعت د نورو اجزاوو پر سر راځً ٌا د  ورځنً ژوند کې تٌرٌږي، په طبٌعت کې پٌښٌږي،

دوی په خپلمنځً اړٌکو کې پٌښٌږي، په لنډٌو کې خامخا را څرګندٌږي. ښکال، ضعف او قوت ٌې په وٌونکو او د 
پٌښو په انځورولو پورې اړه لري، چې کله د قوت په وجه د خلکو خولو او زړونو ته الر پٌدا کوي او تل پاتې 

 ٌږي، ٌا د ضعف په وجه د خلکو له پامه لوٌږي.ک
هغه شمٌر لنډۍ چې ٌوه شخص پورې اړوند ٌوې نازکې پٌښې) مثال مٌنه( پورې اړه لري او ٌوه نازکه رشته 
انځوروي؛ د هستٌدو وخت او ځای معلومول ٌې ګران برٌښً. او ٌو شمٌر لنډۍ چې د ٌوې ټولنې او ٌا کوم ټاکلً 

ې اړوند هست شوې ٌا رامنځ ته شوې وي، پٌښې او کرکترونه په کې مالوم وي، بٌا ٌې د نظام په ښه او بد پور
 وخت او ځای معلومول آسانه کار وي. لکه د جان کٌري او عبدهللا تر منځ د لنډٌو له الرې پاسنی سوال ځواب. 

https://www.facebook.com/abdulhadi.hadi?fref=nf
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دا ده چې د لنډٌو د ثبت او ټولولو  زما هٌله له ټولو قلموالو، د ټولنٌزو شبکو له کاروونکو او د لنډۍ له مٌنه والو نه
په برخه کې پوره او په زړه سوی سره پام وکړي. که چٌرې څوک له داسې سوال ځواب ډوله لنډٌو سره مخ کٌږي، 
 ٌا کومه لنډۍ نوې په نظر ورځً، نو د مهربانۍ له مخې دې په الندې آدرس کې له آصف بهاند سره شرٌکې کړي: 
asif_bahand@hotmail.com 
چې له الزمو توزٌحاتو او تبصرو سره ٌې د لنډٌو د دې بحث ٌوه برخه وګرځوو او د انترنت په جال کې د لنډٌو له 

 ثبت او غنا سره مرسته وکړو او په دې ډول د لنډٌو د بر بادٌدو او ورکٌدو مخنٌوی وکړو.
 ٌوه تکراري وه، ما دې وبښً: د دې برخې د ښه پای له پاره مې دغه نوې لنډۍ برابرې کړې دي، که چا ته کومه

 

 چې څه دې وکړه، ښه دې وکړه
 نور مې پلو پر مخ را خپور کړه خوب راځٌنه  

 
 شې سوری ټوپک جرمنً په
 مړوندونه کړل تاو مې تا وو والړ مې ورور 
 

 څوک به له ما نه شتمن نه وي
 که خرڅٌدالی په پٌسو د ٌار غمونه

 
 پرٌږده چې دوه سترګې څلور شً

 پٌغور شً، ٌا به مٌنه پاتې شٌنهٌا به 
 

 پر زړه مې ځای د ټپو نه شته
 پردی وطن دی، دا به څنګه رغومه

 
 ٌو وارې بٌا کلً ته راشه

 څانګې غوټۍ دي چې خوله پرانٌزي مٌنه
 

 زموږ په خوا دې ګذر نه شته
 ځکه سپٌره دي الرې، مځکې او باغونه

 
 له هغې ورځې چې ته نه ٌې

 کلً پٌغورونهپر ما انبار دي د ګرد 
 

 په هغې ورځ چې ږٌرې راغلې
 پر وطن راغلل د وٌرونو سٌالوونه

 
 کور ته د تګ امٌد مې نه شته

 راباندې کوټې د هجرت درانه بارونه
 
 دې نه پوهٌږم  I Love youپه 

 ما ته په سپٌنه پښتو واٌه ٌار دې ٌمه  
 

 آسمان ته ګوره ستوري څو دي
 دٌنهدومره ګٌلې مې ٌاره ستا له السه 
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 غمونو زړه راته ډک کړی
 پردي دي خلک زه بې چا ته تشومه

 
 خبرې ډٌرې پای ٌې نه شته

 زه به په پای کې دغه ترٌخ جام ګوټومه 
 

 رارسېږه باداره کٌري
 وړٌنه درنه ما روان را دی سېالب غنً

 
 ډېرې دې الپې لږ، دې راٌې

 څٌرومه دې خوله ګنې شه سم شرمه بې
  

 راکړه کې دولت ځای نوک د ته
 ځاٌومه شرمٌو بې په زه بٌا به سوک

 
 درکړم به څه ٌو کوهصبر

 ژړوٌنه مې دٌوثً دا ستا شرمه بې
 د اومې برخې پای

 


