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 زمـوږ لـوحې
 

 دریمه برخه 
 

زموږ لوحې به کله سمېـږي، دا اوس داسې سلایر باندې بدله ستونزه ده چې پای یې ډېر تیاره برېښي، خو که چېرې 
کومه ورځ د قانون له ستوني د ټوپک شپیلۍ او د ټوپکي درانه بوټ لرې کړای شول، بیا به داسې هیلې را وټوکېـږي 

 چې لوحې به هم د سمېدو پر خوا ور برابرې شي. 
 

چې د ناسمو لوحو په باب څه لیکم، ځینې قلموال تل راته وایي چې ته داسې زخمونه راگروي او انتقادونه کوې  کله 
 چې دومره مهم او اړین نه دي او...

 

ونو او د ځینو اشخاصو له سرسري  وینگرم چې د یوې ژبې ورانی له همدې ناسمو لوحو، ناسمو  ـېـخو زه یې داسې انگ
تفاوته برخورد سره مل کېـږي، بیا د ژبې د وراني او ال بربادۍ سبب کېـږي او په دې  ېله بچلن څخه راپیل کېـږي، 

ډول موږ په لوی الس راتلونکو نسلونو ته نیمګړې ژبه په میراث پرېږدو او مالمتیا یې بیا لکه د نورو مهمو تېروتنو،  
 د جگړې پر اوږو ورباروو.

 

م او هم یې خوا ولخندوازه، نو به نو« لوحې ته پام شو چې هم یې د فیسبوک په عجیب بڼ کې مې یوې »تازه به ت
 رابده کړه، تر بحث الندې لوحه دا ده:
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د لوحې پر تندي باندې لومړنۍ جملې وایي چې دا لوحه د لغمان والیت د مقام په سپارښت او مصرف ډیزاین او 
ځي. د هر اړخیزې گډوډۍ په اوسني بازار کې، که د برابره شوې ده، چې طبعاً مسؤلیت یې هم همدې مقام ته ورگر

یو دکان یا کوم بل شخصي ځای لوحه ناسمه وي او انتقاد پرې وشي، نو مسؤل شخص به د »دلم بایسکلم« د پالیسۍ 
له مخې و وایي چې وروره خپل مې دکان، خپل مې مصرف او خپله مې لوحه او دا ښاغلی به پر دې هم خبر نه وي  

 لیکلو امر او د متن د سموالي تصدیق هم د یو رسمي مقام له لوري باید تر سره شي.چې د لوحو د 
 

 د پاسنۍ لوحې په لیدلو سره مې په زړه کې تېر شول چې:
 

زوی یې لوی کړې د فرهنگ په دې لویه ورشو کې د والیت مقام یو داسې کس پیدا نه کړ چې دا متن یې ورښودلی 
 چا لیکلی وای چې د سواد په گاڼه سینگار او د حساب وړ څوک وای؟ وای یا یې د لوحې متن په داسې 

 

ما غوښتل چې د نقد په چوکاټ کې یو څو جملې ورته ولیکم، خو سمدالسه مې پام  شو چې یو زړه سواندي ښونکي 

 دا دي: جملېزما د زړه خبره ورته لیکلې ده. هغه څو لیکلې 
 

دا ستره پروژه دې ټول لغمان او ټول ولس ته مبارک وي او هر چا چې په کې په اخالص یو ګام هم اخیستی وي؛ »
 له خوشحالیو ډک ژوند دې ولري.

 

  ږي.ېـدې مهمې پروژې ته د فرصت طلبو او غلو تور السونه و نه رس ،هیله ده
 

 د لوحې د متن له لیکونکي مننه چې یوه کرښه کې یې هم د ژبو پوره انډول ساتلی!
 

اول خو نه له جاللتماب او نه له عزتمنې کابینې څخه په لیکلې بڼه )امتنان او سپاسګذارۍ( ته اړتیا وه. ځکه لغمان د 
 یوه برخه ده او دا یې خپل حق دی چې دغه شان سترې پروژې په کې پلې شي. افغانستان

خو که بیا هم مننه واجبي وه، نو لږ تر لږه د دې مهمې لوحې متن باید یو لوستي شخص لیکلی وای او یا له لیکلو  
 ږي.ېـه ورکول کوروسته یو لوستي شخص کتلی وای او شکر دی لغمان له داسې ځوانانو ډک دی؛ خو البته وخت به ن

 

په هر صورت، په امریکا کې یوه څیړنه ښیي چې کومې کمپنۍ ډیرې ګرامري او امالیي تیروتنې کوي؛ نو ګټه یې 
 هم کمه وي؛ ځکه چې خلک پرې باور نه کوي.

 

  دې پروژې ته دې خدای خیر کړي او هیله ده ټول لغمان ته یې پوره پوره ګټه و ر سیږي.
 

 «امین ثم امین
 

بل وخت هم د لوحو په باب گران نعمان دوست یو لنډ تند طنز ډوله څه لیکلي و، چې: »... در مغز استخوان کوم 
 بخدا کار میکند«

 

 جملې دا دي: لنډې هغه څو
 

 :څو لوحو او اشتهاراتو ته تم شوم، لیکل شوي و»
 

 !نوروز حرام
 

 :داسې لوحه او اشتهار مې تر سترګو نشو چې لیکلي وای
 

 !د مسلمان وینه تویول حرام
 

 «زما مسلمانه ټولنه
 

  ژبو   ملي پر لوحې   وېش ليکل  ژبو  پرديو  پهڅه له نظره تېر شوي وو چې » داسې  یو وار مې چېرې د لوحو په باب

 « دى بريد
 

د مضمون لیکونکي ډېر موجه دالیل وړاندې کړي وو او د هغو په ترڅ کې یې مسؤلو مقاماتو ته په خطاب کې ویلي 
سته، په تر بحث الندې وو چې خپلو وطني ژبو او کلتور ته پاملرنه وکړي؛ خو اوس دا دی تر څو کلونو پاملرنې ورو

لوحه کې لیدل کېـږي چې د لوحه لیکونکي له نظره لوحه په پښتو لیکل شوې، خو پښتو یې په پښتو ورخرابه کړې 
 ده.
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ایا د دولت په چوکاټ کې داسې څوک شته چې پر دې ستونزو بحث وکړي یا یې د مخنیوي له پاره یو گام پورته 
 کړي؟

 خانه؟ همسجد د خدای د عبادت ځای دی، که دوکان یا معاین
 

 نورې بېلگې چې باید بحث پرې وشي، خو...دا هم زموږ د لوحو یو څو 
 

 
 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 4تر  4 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

 

 
 

 
 

 د پوښتنې هم څوک نه شته، د اوس له پاره 
 

 »... خدای دې مل شي د وطن او د ملگرو« 
 

 نور بیا
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