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پوهندوی آصف بهاند

تکنالوژي په لنډیو پسې کلیو ته ځي
لنډۍ او د لنډیو د ثبتولو ستونزه
پنځه لسمه برخه
لنډۍ له کلیو ،کورونو ،کمرونو ،غرونو ،ګړنګونو ،بامونو او ګودرونو نه ،له خولو نه او له سینو نه قلمونو ،کتابونو،
ښوونځیو ،پوهنځیوو ،نورو سیمو ،هیوادونو ،کمپوترونو ،فیسبونو ،ټویترونو او نوې تکنالوژۍ ته پل کیښود ،د هغو
په لمونو او کورونو کې یې ځان ته کور او ځای جوړ کړ ،خو اوس دا دی داسې وخت راغلی چې تکنالوژي ورپسې
ګ رځي ،د لڼدیو اصلي کور ته :کلي ته ،ګودر ته ،غرونو ،ګړنګونو او کروندو ته په لنډیو پسې ځي او لنډۍ لټوي او
خوندي کوي یې.
د لنډیو د مقالو په دې برخه کې به په داسې یوې مستندې بیلګې وغږیږو چې د یو کلي په یوه کرونده کې د نوې
تکنالوژۍ په یوې پرمخ تللې وسیلې ،یعنې موبایل باندې لنډۍ ټولې نړۍ ته ښودل کیږي او تر غوږونو پورې رسول
کیږي او په دې ډول له پو پناه کیدو نه ژغورل کیږي.
لنډۍ له بام ،پیتاوي ،پولې ،پټي ،غره ،کمره ،باغ ،کروندې او ګودر نه راپیل او اوس په کمپیوتر او فیسبوک کې له
خلکو سره خبرې کوي او د نوې تکنالوژۍ نوې نومونې او اصطالحات په خپله لمنه کې رانغاړي .دې موضوع ته
انجنیر صاحب زهیر شینواري په خپله فیسبوک پاڼه کې د لنډیو له نویو نمونو سره داسې اشاره کړې ده:
«زموږ کالسیک او معاصر ادب!
که کالسیک ادب مو له بهرنیو كلمو لكه :شکوه ،غماز ،رقیب ،چشمان .ګریبان ،زلفان ،بیابان ،ما ه تابان ،ریګستان،
شراب ،ساقي ،میکده  ...ډک دی ،نو معاصر شعر ته مو بیا د نوې ټکنالوژۍ د کلمو لکه  :سکرین ،فیسبوک ،ډسکټاپ،
ډیلیټ ،مسنجر  ...لوي سیالب هم را روان دی.
لكه :
حال مې د زړګي درته د سکرین پر مخ درولیږه
زړه مې درلیږه خو په فیسبوک کې دا سیستم نه و
خوشالۍ ټولې مې ) (DELETEشوې
اوس په زړګي د یار غمونه )  (SAVEکومه
د غمازانوبیټري  LOWشه
ماته هر وخت د غم )  (MISSCALLYراکوینه
دومره غمونه دې را ) (SENDکړل
زما د سترګو په ) (INBOXکې نه راځینه
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یاره د مخ ) (SCREENراښکاره کړه
ستاسو کوڅې ته په ) (BLUETOOTHراغلی یمه
یاره ) ("PICTUREدې رانه وران شو
د زړه ) (FOLDERته مې ) ("FORMATولګیدنه
پورتنى لنډۍ مى د انټرنیټ نه را اخیستي دي».
چې دا لنډۍ به له دې نویو لغتونو سره څومره د عامو خلکو له پاره د پوهیدنې او منلو وړ وي ،دا وخت او آزمیلو ته
اړتیا لري.ما د لنډیو د مقالو په یوه برخه کې ویلي وو چې:
« د لنډیو تکاملي سیرته که وکتل شي لیدل کیږي چې پخوا به مین او درد لیدونکي بنده خپل درد اوغوښتنه د لنډۍ په
جامه کې ویله ،غره ،ځنګله ،دیواله اوکمره به اوریدله او ډیرلږ به د چا په ذهن کې خوندي شوه؛ خواوس چې کوم
مین او دردمن خپل درد اوغوښتنه مطرح کړي ،قلم ،کاغذ ،کتاب ،رادیو ،تلویزیون او کمپیوتر کې ثبتیدای شي او تر
ټولو پورې په یوه لنډه شیبه کې رسیږي .له زړه او ذهن نه کاغذ ته ،بیا د نورو خلکوغوږونوته ،له کلي نه ښارته ،له
ښارنه ښارونو او هیوادونو ته اوبیا ټولې نړۍ ته ،له پټې کلیوالي مینې نه د ښار ښکاره عشق او غږونو ته ،له ښکاره
غږونونه ،ایمل ،فیسبوک او کمپیوتر ته .کمپیوترته یې چې پښه ورسیده ،بیا نوله ضایع کیدونه ژغورل کیږي  ...د
لنډیو تکاملي سیر داسې دی چې له ګودره راغله اوپه فیسبوک دریدلې ده .څنګه چې تاریخ ثبتیږي ،همداسې لنډۍ هم
باید ثبت شي او د امکاناتو تروسه دې د فولکلور د قوانینوپه چوکاټ کې دا کارترسره شي».
لنډۍ خو له کور کلي را و وته ښاري او کمپیوتري شوه ،خو اوس داسې هم شوي او کیږي چې کمپیوتر په لنډیو پسې
کلی ،ګودر او کروندې لټوي ،را ټولوي یې او په خپله حافظه کې یې تر مینه والو لوستوونکو اوریدونکو او لیدونکو
پورې رسوي.
دا د ټولنې د هر لوستي او منور غړي دنده چې د خپل کلي کور ،ښار یا کوڅې په هر موقعیت کې چې وي ،د هر چا
له خولې چې له مازې نوې لنډۍ اوري یا د دوی په نظر نوې ورځي ،هغه له الس لرلو امکاناتو (قلم کاغذ ،کمپیوتر،
آیپد ،موبایل) نه په استفادې سره ثبت او د خپلې فیسبوکپاڼې له الرې دې ،خپلو ملګرو سره شریکه کړي .دا کار په
یوازېتوب هم شوی دی او کیږي او ډیر ځلې د سندرغاړو له خولې له موزیک سره یو ځای هم دا کار شوی دی چې
ډیر موثر واقع شوی دی .دا یې یوه وړه بیلګه ده چې زه یې لنډکی ګزارش لیکمه:
د  ۲۰۱۵کال د جنورۍ په نولسمه نیټه مې د کمپیوتر د خزانې ور پرانست .د خبرونو ډیره سلنه منفي او خواشینونکې
وه ،د مخکتاب پاڼې مې واړولې .وروسته له یو څو مطلبونو نه مې په یوه واړه انځور سترګې ولګیدې .ښه چې ورته
ځیر شوم ویدیو وه ،پرې د پاسه داسې لیکلي وو:
« یو څو کلیوالي ټپې  -شین لغمان
له ښاغلی صالح محمد صالح په منننې»
د  ۲۰۱۵کال د جنورۍ په اتلسمه بزګر صاحب دا ویدیو له صالح صاحب نه را پور کړې وه او ما د  ۲۰۱۵کال د
جنورۍ په نولسمه ویدیو دوه ځلې ښه په مزه ولیدله .کلي کور ته الړم ،میدان ښار نرخ او دادل ته الړم او لغمان ته

یې هم بوتلم .لنډۍ مې ورنه یاد داشت کړې او د فیسبوکي دود له مخې مې ښاغلي طارق بزګر ته داسې کامنټ
ولیکه:
«بزګر صاحب لومړی له تاسو نه بیا له ګران دوست صالح صاحب نه ډیره ،ډیره مننه چې دا ویدیو او په هغې کې
مو دا ټپې تر ما پورې را ورسولې .ډیره ،ډیره مننه ځکه چې «بقال» په کلي کې هم سودا خرڅوي ،هم دیدنونه کوي،
ما هم ستاسو په مرسته ،لکه «بقال» دوې ګټې وکړې :هم مې له سندرې او کلیوالي ماحول نه خوند واخیست او هم
مې د خپلې یوې مقالې(لنډۍ او د لنډیو د ثبتولو ستونزه) له پاره ښایسته او څو نوې لنډۍ په کې تر السه کړې»
په ویدیو کې مې ولیدل چې اوسنۍ تکنالوژي تللې او له کلي ،کور ،پولې ،پټي او کروندې نه لنډۍ را ټولوي ،د خلکو
د زړونو حال راسپړي او غوښتنې او دردونه یې ،لرو لرو وطنونو کې نورو ته رسوي .دا سندره د لغمان د یوې شنې
کروندې په یوه ټوټه ریبل شوي ځای کې ثبت شوې ده .پر مځکه باندې څو تنه ځوانان ناست دي ،یو زلمي،
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په خپلو هنرمندو ګوتو یې پرته له ضربه دمبوره غږوي .زلمی وړ دمبوره په خپلو هنرمندو ګوتو نازوي او داسې
غږونه ورنه باسي چې د لنډیو سوز نور هم زیاتوي.
زلمی د وړې لنډۍ دمبورې له غږ سره د لنډیو په تلفظ سره خپل سوځنده زلمی غږ یو ځای کوي او هر اوریدونکی،
لیدونکی یې چې د زړه په غوږو واوري ،په رښتیا چې په یوه کلیوالي بې وسه ژوند کې د ډیرو خاورې شوو هیلو
خاورې کیدل او نورې ټولنیزې نا خوالې په کې لیدل کیږي.
خدای خبر چې زموږ د هیواد په لرو پرتو سیمو کې ،د نارینه اوښځینه کلیوالو په زړونو کې به نورې څومره نا
اوریدل شوې لنډۍ د دوی له ژوند سره خاورې شوې وي او نورې څومره به دغسې کیږي ،د همدې اړتیا پر بنا یې
دلته بیا په تکرار او ټینګار سره وایم چې:
لنډۍ د هر ډول امکاناتو نه په استفادې سره په هر ډول حاالتو او شرایطو کې چې وي ،باید ثبت کړای شي .یا د کاغذ
پرمخ او یا د کمپیوتر په جال کې وا چول شي.
په پاسنۍ یاده ویدیو کې هره لنډۍ او د دمبوري هر غږ په بیا بیا اوریدلو او لیدلو ارزي .په دې ویدیو کې چې دا
زلمی کومې لنډۍ زمزمه کوي ،دغه الندې لنډۍ یې زما له پاره یا نوې دي او یا هم داسې جالبې دي چې سړی نه شي
کوالی چې بې پروا ور نه تیر شي:
چې د شیدو لښتی پرې سپور کړې
په اور اخیستي باغ به ونه کړې ګلونه
په غنم لو کې دې ځان جوړ کړ
زه خوار به لو کړم که به ستا دیدن کومه
په زنکدن مې را حضور شه
پر خمارو سترګو مې ته کیږده السونه
د چا دا دا به ورته ټینګ شي
په ګالبي شونډو د ژبې سر وهینه
یو کال به بل وطن ته الړ شم
چې د ځوانۍ دور دې تیر شي را به شمه
که نصیبونه له ځنګله وای
ما به دا خپل نصیب په اور سیځلی ونه
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غمونه مه کوه جانانه
غمونه وینه وچوي ځان رنګوینه
د دې برخې په پای کې دا څو نورې نوې لنډۍ هم ډالۍ کیږي:
په ډالرو دې اموخته کړم
ما ته دا خپلې روپۍ خوند نه راکوینه
د دریابونو المبو زن وم
نصیب مې خوار شو د لښتي اوبه مې وړینه
هیڅ څوک د چا د غمه نه مري
شیرینه یاره چا دروغ ویلې دینه
مسافر تلې ،در جګه نه شوم
ګیلمن نه شې ،زه سلګو نیولې ومه
چي مسافر شوې اوس به څه خورې
په کور دې نه خوړل د سرو شونډو سرونه
مسافری دې جواري ده
نه به زما شې ،نه به راو ړې دولﺘﻮنه
د پنځه لسمې برخې پای
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