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ده نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد.
مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقی ٔ

۲۰۱۸/۱۱/۲۸

آصف بهاند

کننده چپلک»؟؟؟
«لعنت بر زنان استعمال
ٔ
د ترقۍ او پرمختگ لوړې پوړۍ؟
د یویشتمې پېړۍ د  ۲۰۱۸کال کشفیات؟
په نوي عصر کې د افغان مېرمنې دریځ

بیا هم د فیسبوک د عجایبو بڼ ،داسې څه به نندارې ته وړاندې کړي چې له خندا به دې بډوډي ورته وچوي او له ژړا
به دې د سترگو اوښکې ورته وچې شي.

د پاڼو شمیره :له  1تر2
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

کوم چا په خپل نوي اثر کې ــ چې یوازې د فهرست عکس یې د فیسبوک ماما له برکته نندارې ته وړاندې شوی دی
ــ نوې مرغلرې سره پـیـیـلي دی چې زه هیله لرم د نوبل راتلونکې جایزه هم وگټي.
زما د فیسبوک پاڼې دانشمند ملگري ډاکتر صاحب بهیج عثماني د یاد عکس له پاره د طنز په ډول دا جمله لیکلې
ده:

«دا په یوویشتمه پېړۍ کې زموږ د علمي پلټنو او څېړنو یوه بېلګه ده».
یو بل چا هم له ډیره قهره یوازې یوه جمله ورته لیکلې ده ،په دې ډول:
«نمیدانم نویسنده این کتاب مادر دارد یا نه...؟»
د دې کتاب له ارشاداتو څخه:
«لعنت بر زنان استعمال کنند ٔه چپلک،
لعنت بر زنان پوشند ٔه لباس زنگوله دار،
لعنت بر زن بهانه گیرنده برای شوهر»...
زه به نوره تبصره نه کوم ،یوازې دومره وایم چې دا عصر وگوره او زموږ د ټولنې د ځینو غړو د پوهې او نظر
څرنگوالي ته وگوره چې ښځې ته له کومو عینکو گوري .دا په اوسني عصر کې زموږ د ښځو دریځ دی.
تاسو په عکس کې ټولې راغلې جملې څو ځلې ولولۍ او بیا خپله قضاوت وکړئ!
ځینې خوشباوره خلک بیا وایي چې:
اوس خلک بیداره شو ي دي!
دا زموږ د خلکو د بیدارۍ یوه بېلگه ده.

د پاڼو شمیره :له  2تر2
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

