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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۸۰/۱۱/۲۰۲                              آصف بهاند

  

 زمـوږ لـوحې
 

 څلورمه برخه 
 
 

  ،لوحې ټولې په پنجابۍ وې   ، څو کاله مخکې مې سترګې روغې وې چې جالالباد ته به الړم»...  
 ،  نه مې شوې لوستی او اوس ټولې په انگلیسي دي ، زورولم یې 

 

 !« ښه ده چې ړوند يم او نه يې وينم
 

 

»زموږ لوحې« ترسرلیک الندې د مقالو په دې برخه کې به بیا د لوحو د ستونزو، تېروتنو او د پردي فرهنگ د  
 تاسو سره شریکه کړم. یرغل د پایلو په باب، له څو بېلگو سره د یوه افغان سپـینږیري دعا او خاطره له 

 

 
 هره لوحه چې لولې، هم ژړا درځي هم خندا 

 د پوښتنې هم څوک نه شته. 
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 ما پخوا هم لیکلي وو چې:  
 

او د ځینو اشخاصو له    )تلفظونو( »د یوې ژبې د ورانی یوه غوښنه برخه له همدې ناسمو لوحو، ناسمو وینگونو
ـږي، بیا د ژبې د وراني او ال بربادۍ سبب کېـږي  سرسري چلن څخه راپیل کېـږي، له بې تفاوته برخورد سره مل کې

او په دې 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.«

 

 
 که مو د پوښتنې څوک پیدا کړل، موږ هم پرې خبر کړئ!

 

په دې فکر کې وم چې ناسمې لوحې د اوسني او نوې نسل پر لیکلو او لوستلو دواړو باندې منفي او زه خو پخوا ال  
ږي؛ اوس مې داسې یو مستند او ـ ناوړه اغیز ښندي او په همدې ترتیب دا منفي دود له یوه نه بل نسل ته لېـږدول کې

ل باندې دومره غاو د پردیو پر فرهنگي یرعیني مثال پیدا کړی چې د دې وطن یو بادرده سپـینږیری پر ناسمو لوحو 
 دردېدلی دی چې دعا کوي چې: 

 

 »شکر چې ړوند یم او نه یې وینم«
 

او د دې فرهنگي یرغل عاملین موږ خپله یو. هېڅ پنجاپی یا انگلیس یا بل بهرنی نه راځي دوکاندار ته نه وایي چې  
 لوحه دې زموږ په ژبه ولیکه، دا موږ یو چې تر خپلو ژبو پردۍ دا ښې راته ایسي او خپلې لوحې په هغو ژبو لیکو.  

 

 وطن مې خپل، 
 

 ژبه هم لرم،
 

 پیسې مې خپلې، 
 

 ه له ډېر جهالته په پردۍ ژبه لیکم. خو لوح 
 

 د هر ې ښاروالۍ له مسؤلینو نه چې پوښتنه وکړې چې: 
 

 ــ دا لوحې مو ولې داسې بد حالت لرې؟ 
 

 ــ ولې په بله ژبه لیکل شوې دي؟  
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 درته وایي: 
 

 »ځه وروره! ته په څه غم کې پاتې یې، موږ نور لږ کارونه لرو چې تا په لوحو پسې را  اخیستې ده.«
 

پر فرهنگي یرغل باندې دردېدلی دی، هغه  زما د   ود دې وطن یو بادرده سپـینږیری چې پر ناسمو لوحو او د پردی
یو شاعر دوست پالر دی، زما شاعر دوست نظیف تکل نومېـږي. ده د ناسمو لوحو په باب د خپل پالر درد په ډېر  

 انځور کړی دی: داسېلنډ، خو هنرمندانه ډول 
 

 !ښه ده چې ړوند یم
 

 :له پالره مې وپوښتل
 

 اغا څنگه یې؟
 

  :راته وې ویل
 

  ږي،ـعالج یې نه کې لید یې ورک شو، ،دارو خورم، خو سترگې مې زړې شوې زړه مې روغ دی، ښه یم،
 

 .ما اخ وکړ
 

  :ده راته وویل
 

  .خفه نه یم ورته
 

 ما وویل ولې؟
 

  :ځنډه وویلده بې له 
 

نه مې شوې   ،زورولم یې  ،لوحې ټولې په پنجابۍ وې ،څو کاله مخکې مې سترګې روغې وې چې جالالباد ته به الړم
 ، لوستی او اوس ټولې په انگلیسي دي

 

 !« ښه ده چې ړوند يم او نه يې وينم 
 

پاره یو لوی درس دی، له بلې خوا د  زما د وطن د دې بادرده او بادرکه سپـینږیري پیام له یوې خوا د ټولو خلکو له 
دولتي مسؤلینو له پاره د انتفاد هغه تېره توره او پېغور دی چې د ټپونو رغېدل یې یوازې هغه وخت کېدای شي چې 
د دولت مسؤلې ادارې د ټول وطن د لوحو په سموالي کې عملي مرسته وکړي چې ټولې لوحې د خپل وطن په ژبو  

 شي، هم به د ژبو حق ادا شي او هم به مو ښار ښکلی ښکاره شي. په سمه او ښکلې بڼه ولیکل 
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