
 
 

 

 1تر 1 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
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 ماښامی مجلس 
 

(۱۱ ) 

 
 .ما ویل انډیواله! لکه چې ته هم په دې مرض اخته شوې

 ویل یې: په کوم مرض؟
   « چکه لوډو»ما ویل: په 

 

 .کړس یې وخندل: های ساده ګله! دا لوبه یو نفري نه کیږي ،په کړس
 

 نو څنګه داسې موبایل کې غرق یې او ګوتې خوځوې؟ ــ 
 

دې عکسونو مې سخت فکر خراب کړی. قسم دی تش جیب او خالي معدې ته مې دومره خپه نه یم، لکه دې   ــ  
ک و چې یو وخت یې د منځ ګلدان په ستنو کې عکسونو ته. مو بایل یې را وړاندې کړ: یو عکس د داراالمان د سړ

زموږ مقدس، بیرغونه داسې ښکاریدل، لکه هرې ستنې چې درې رنګه ګالن نیولي وي. بل عکس کې بیا همدا ستنې  
داسې سپیرې وې لکه کوم توپان چې ټول ګلونه څنډلي وي. د کوټه سنګي د هوایي پول عکسونه یې هم راښکاره 

یرغونو ښکلی و او بیا یې تازه عکسونه راوښودل، لکه سختې سیلۍ چې ټول وړي وي. کړل چې زموږ په ښایسته ب 
بیا یې )ده بوري( څلور الري کې لګیدلی غټ عکس ښکاره کړ چې یو جنګي مشر له خپلو داسې قوماندانانو سره 

د خپلو ښاریانو پکې بې غمه او موسک ناست و چې یو وخت به یې آن د نوم په اوریدلو کابل ښاریانو ضعف کاوه.  
 .د مرګونو لپاره یې نوې طریقې اختراع کړې وې

 

میلمه ویل: ته او خدای دا نو کوم منطق دی چې د ویرونکیو جنګي ډلو د مشرانو عکسونه دې روغ رمټ او په خپل  
او  ځای وي؛ خو زموږ د ګران هېواد د میلیونونو زړو، ځوانانو او ماشومانو د خوښې بیرغ دې، چې مبارکه کلمه  

 هللا اکبر هم پرې لیکل شوی، داسې په بیړه له ښارونو لرې کیږي؟ 
 .غلی شوم، هیڅ غږ مې ونکړ

 !ویل یې: وایه کنه، څنګه خاموش یې؟ د بیان ازادي خو یې خوندي اعالن کړې 
 

 ...ما ویل: که په اعالنونو شي، نو د ملي بیرغ خوندیتوب یې هم اعالن کړی؛ خو
 

 .ژر مې د مېز پر سر خپل ډولی بیرغ سینې پورې جوخت ونیو، ما ویل که دې پسې هم راغللد ور شاته دربهار شو،  
 :ور مې پرانیست، د میلمه کشره لور وه. څو مسلسل ټوخي یې وکړل او بیا یې ویل

 

 .پالره! ډاکټر ویلي چې شربت په مړه خېټه وڅکه، زه خو له سهار راهیسې وږې یم
 

 .، ما له بېوسۍ سترګې ښکته کړې میلمه ماته په ډنډ سترګو وکتل
 

 .ورو مې ویل: صبر وکړئ، هر څه به سم شي. البته اوس به لومړیتوب، د ملي بیرغ لرې کول وي
 

 .میلمه، بېماره لور غیږ کې ونیوله او روان شو
 

ښکلوي چې بیرته  ما خپل بیرغ بې اختیاره داسې ښکلوه، لکه پالر چې په کوم داسې خطرناک سفر د روان اوالد مخ  
 .روغ راګرځیدل یې په شک کې وي
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