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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

پوهندوی آصف بهاند

۲۰۲۲/۰۱/۰۷

نعمان دوست او «ماښامی مجلس» یې
(د کوربه او میلمه د زړه خواله)
څلورمه او وروستۍ برخه

د «ماښامی مجلس» د  ۲۹مه برخې تر خپرېدو وروسته دوست صاحب د دې لړۍ د دوام او بندېدو په خاطر له خپلو
لوستونکو نظر وغوښت ،چې د مجلس دا لړۍ ودروي او که یې ِوغځوي ،نو یارانو د مجلس پر غځېدو باندې ټینگار
کړی و:
«ماښامی میلمه مې سهار ولیده ،ما ویل ورځې لنډې شوي ،ماښام په وخت راځه!
غلی شو ،ویل یې ګوره :دې غریبۍ کې له نن ماښام سره  ۳۰مجلسونه پوره کیږي ،دا مانا چې  ۳۰چاینکې چای هم
پوره کیږي ،که هر مجلس کې مې یوه شیرني خوړلي وي ،نو  ۳۰شیریني شوې .دا غټه اقتصادي ضربه ده.

د پاڼو شمیره :له  1تر5
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

ته لږ وپوښته چې دا مجلسونه په دې تاوان ارزي که نه؟ که په خلکو بوج وي چې همدې  ۲۹کې یې بند کړو.
ژر مې له جیبه موبایل راوویست ،کالکلېټر مې راواړوه ،له محاسبې وروسته مې ویل:
هر مجلس کې دې په اوسط توګه  ۴پیالې چای څښلی او هرې پیالې سره یوه شیریني ،دا چې  ۳۰کې ضرب کړې نو
 ۱۲۰شیرینګکې دې خوړلي!
میلمه موسک شو :دا حسابونه اوس پریږده ،د مجلسونو د دوام یا ختم په اړه تر مازیګره د یارانو نظرونه راسره
شریک کړه.
ما ویل سمه ده».
ټولو دوستاو په یوغږ وویل چې ماښامی مجلس دې وغځېـږي.
دا هم د څو تنو دوستانو او د «ماښامی مجلس» د خوښونکو
څو نظرونه:
Imran Saqeb
ماښامي مجلس سره موږ هم دلته د چایو له پیالو خوندونه اخلو او ستاسې لیکنې ښه په شوق سره څارو ،هیله ده
همداسې ادامه پیدا کړي.
Zabi Omari
دوام ورکړئ په مینه یې لولو!
Abdullah Shahi
دوست صاحب مجلسونه مو خوندور دي ،ډېر څه ډي پکې ،دوام ورکړی د چایو او شیرینیو غم به وشي.
Noorajan Noor
استاده!
په فیسبوک کې یواځنۍ لیکنه چې زه یې ترپایه لولم هغه ماښامی مجلس دی په دې هیله چې دوام ورکړې
Khalid Haqmal
ملت د مجسلونو دوام غواړي
Bashirahmad Sail
هر ماښام یې په شوق لولم مخکې ځه مشره!
Ulfat Awab
هیله ده دوام ورکړی
Najeebullah Shinwari
ستاسې دېره دې اباده وي
Mohammad Mukhlis Behsoodi
موږ یې ادامه غواړو.
په قلم او ګوتو مو برکت شه قدرمن استاد !
Gull Mohammad Niazai
دوام به یې ډیر خوند وکي.
Jafar Khan
پام چې میلمه درڅخه خفه نشي دوست صیب.
یو کال هره ورځ څلور پیالې چای او څلور شیرینکې پرې خوره ،د کال اخر کې به حساب کوو!

د پاڼو شمیره :له  2تر5
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

Khalilullah Tawhidyar Sapi
هیله کوو جناب استاد دوست صاحب ،دا خواږه او له هنرونو ډک مجالسو ته په ټول توان ادامه ورکړئ.
Abdul Maroof Sabawoon
داحجره باید شړه نه شي
Bakhtyar Khan Ahmadzai
دوست صیب ستا لیکنى صدقه جاریه ده ،ځوانان چى مطالعه نلرى دلته ورته ډیر څه په ښکلى انداز وایى
Elham Sarwan
دوام ورکړه
موږ ورته ټوله ورځ انتظار سو
Saberullah Sadiq
استاده!
که توان مې درلودی؛ نو دا ماښامي مجلسونه مې په کتاب کې راټولول او بیا مې چاپ کول خو...
خو د دوام هیله یې کوو
AbdulWahid Wahidi
استاد
تر اوسه دې تر دې ګړۍ څومره مجلسونه خپاره شوي
ټول په فکر جوړونه ،درد او په احساس راټول دي
AB Adil
ادامه یې غواړو مشره
ډېر څه مو ترې زده کړل
ژمن
ستاسو له مجلسه موږ هم خوند اخلو هم پند.
Sayeedullah Habibi
موږ یې په مینه تر اخره لوستونکي یو
هیله ده ادامه ورکړئ
Abdullah Hamdard
په قسمتونو ترالسه شوي ماښامونه دې تل وي.
دوام ورکړه وروره»
بیا دوست صاحب د مننې په دود داسې ولیکل:
«د ټولو یارانو له حسن نظر ،پیرزوینو او لورینو نړۍ مننه،
چې تاسو یې خوښوئ نو زه به تر خپل وس ادامه ورکوم .زما لویه خوشالي دا ده چې خلک مې خوشاله وي.
#ماښامي_میلمه سره مې ستاسو ښایسته نظریات شریک کړل ،خوشاله شو او د راتګ ژمنه یې وکړه.
درناوی»
د  ۲۰۲۱کال د اکتوبر په لومړۍ لسو ورځو کې په فیسبوک کې د دوست صاحب کوم پوست د چا نه و خوښ شوی،
نو د څو ورځو له پاره یې فیسبوک بند و ،وروسته له دې چې د همدې کال او همدې میاشتې په شپږمه نېټه بیا پیل
شو ،نو دوست صاحب داسې ولیکل«:
ماښامی میلمه د سوپ کراچۍ ته والړ و .ما ویل خیر شه ،لکه چې معاش دې راووت او خرچې دې شروع کړې.
په خندا شو ،ویل یې:
د پاڼو شمیره :له  3تر5
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

معاش له کومه شو .ګاز قیمته دي .پخلنځي کې مو اور نه بلیږي .سوپ واال ته مې وویل چې یوه کاسه راته د شپې
لپاره وساتي.
ما ویل نن ماښامي مجلس ته راځې؟
غوسه شو :درې ورځې نه وم ،په زرګونو ملګرو کې ایله دغو ښاغلیو تماس ونیوه او پوښتنه یې وکړه:
Khalilullah Tawhidyar Sapi
Asif Bahand
Saif Ullah Salik
Safiullah Baran
ما ویل غوسه کیږه مه ،دا د ګیلو وخت نه دی .دلته که د چا په خیر خبره کوې نو هم ته به یې کور ته ور ځې .احسان
به هم د هغه وي چې غوږ یې درته ایښی.
سړی غلی شو ،بیا یې ویل :دا خو ده ،که کوم عاجل کار پیدا نشو درځم.
ما ویل :منتظر یم.
ګورو به چې څه کیږي».
د دوست صاحب د همدې پوست په پای کې د ده ځینو فیسبوکي انډیواالنو داسې ورته لیکلي وو«:
Noorajan Noor
استاده!
څو ځلې مې وغوښتل چې د ماښامي مجلس باره کې درته میسج یا پیغام ولیږم او پوښتنه دې وکړم
خو بیا به مې بیرته فکر وکړ هسې نه چې میلمه چېرته مصروف شوی وي
Gul Mohammad Momand
وهللا درته ناغه یو دوست صیب ـ وبښه
Saif Ullah Salik
په مونږ الډیرحق لری ته خوځمونږویاړیی
حليمي مومند
موږ وبښه  ،حق یى دي چه ګیله وکړي موږ ډیر کمزوري یو وال ته به دي تللو لکه ملنګ چه بندو دروازو ته والړ
وي.
بینوا به راستانه شو.
Abdullah Hamdard
مونږ مو د ماښام بنډار په مینه لولو ،خو کله کله د لیکلو حوصله نه وي.
هجرت هللا وطنيار
استاد محترم
پۀ ډېر بخښنې سره پر مونږ هم محدودیتونه ؤ.
فسبوک پر صفحه نۀ ؤم کۀ نۀ وړ یې وې/یې چې احوال مې تاسې پوښتلی وای»
له دې نه ښکاري چې دوست صاحب په خپله او «ماښامی مجلس» ځانكړي لوستونکي او مینوال لري.
ما خو داسې پتیلې وه چې د «ماښامی مجلس» لړۍ پنځوس مجلسونو ته ورسېـږي ،نو زه به یو څه پرې لیکم؛ خو
ناڅاپه دا مجلس ودرېد او پوه نه شوم چې د مجلس یاران سره مرور شول او که د مجلس نرمه انتقادي بڼه پر چا ښه

د پاڼو شمیره :له  4تر5
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

ونلگېده او لیکوال یې دې ته اړیست چې بیا نه د مجلس یار سر ه وگوري او نه یې کوم رپوټ او د تا وکړه ما وکړه
مکالمې خپرې کړي.
ما خو له ښاغلي نعمان دوست نه پوښتنه وکړه چې دا لړۍ مو بیخي ودروله او دمه دې کړې؟ ده راته کړل چې ښایي
بیا یې پیل کړم.
خو زما اټکل دا دی چې یا به د کوم چا یا کوم مقام له لوري د سانسور توره ورته ځلول شوې وي او یا به د ځینو
نورو نا ویل شووستونزو په وجه لیکوال ځان سانسوري کړې وې ،موضوع چې په هر ډول وي ،د سانسور کور دې
وسوځي او سانسورچې دې ...شي.
د دوست صاحب شعرونه ،لنډې کیسې ،مقالې او نور مطالب په الندې برېښنایي پاڼو کې زما له نظره تېر شوي دي:
ــ افغان جرمن/http://www.afghan-german.com :
ــ تاند/https://taand.com :
ــ ټاټوبی نیوز/https://tatobaynews.com :
ــ نن ټکی اسیا/https://www.nunn.asia :
ــ مور پښتو دات ورگ/ https://morpashto.org :
ــ افغان سباوون دات کام/http://www.afghansabawoon.com :
ــ دعوت میډیا  24دات کام/http://dawatmedia24.com :
ــ لومړیتوب دات کام/https://lomritob.tumblr.com :
ــ لر او بردات نت/https://larawbar.net :
ــ انعکاس رادیو دات کام/http://www.enikassradio.com :
ــ افغان تیپس/https://www.afghan.tips :
ــ څپاند دات کام/http://sapand.blogfa.com :
ــ بېنوا دات کام/http://www.benawa.com :
ــ او...
زه د نعمان دوست ټولې فرهنگي السته راوړنې مثبتې ارزوم او دی د افغانستان د اوسني فرهنگي بهیر د یو پیاوړي،
مطرح ،خلکو او وطن ته متعهد لیکوال په توگه پېژنم .دی توانېدلی دی چې د خپلو ټولو فرهنگي تولیداتو په لړ کې
خپله انساني او وطني دنده په ښه او بریالۍ توگه ترسره کړي .د ده «ماښامی مجلس» د ټولو لوستونکو له پاره په
تېره د نوي نسل د روزلو په لړکې ډېر موثر او ارزښتمن رول لوبولی دی .هیله مې دا ده چې ښاغلی نعمان دوست
وتوانېـږي چې دا لړۍ (ماښامی مجلس) بېرته راپیل او خپلو مخاطبینو او مینوالو ته یې وړاندې کړي.
پای

د پاڼو شمیره :له  5تر5
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

