
 
 

 

 2تر 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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 :چې څنګه یې لومړۍ پیاله تشه کړه، مخ یې راواړو
 هغه فلم دی لیدلی؟ 

 .ما ویل: فلم به دې پالر ... دا حال ته ګوره او ستا د فلمونو پوښتنې ته ګوره
وخندل: ډارنه، څه د دروازې شاته درته والړ دي. او بل زه خو د بالیوډ د )کهونا پیار ( فلم پوښتنه په کټ کټ یې  

 .نکوم. دا یو تاریخي فلم و
 .ما ویل: کیسه کوه

 .کیسه دا ده چې ډېر مخکې مې د چنګیز په اړه یو فلم کتلی و. ډېر ژر یوه پاچاهي الندې کړي او پاچا ژوندی ونیسي ــ  
پاچا د خزانې پوښتنه وکړي، له شکنجو وروسته ورته خپله ډکه او ستره خزانه وښیي. په لسګونو متره ځمکې  له  

الندې یې د سرو خښتې ښخې کړې وي. هغه ترې ټولې واخلي او پاچا ته ووایي: که دا خزانه دې په خپلو سرتېرو 
 لس ویشلې وای، اوس یواځې نه پاتې کیدېمصرف کړې وای، دومره ژر نه ماتیدې. که دا خزانه دې په خپل نهر و

 .او نور یې ایسته توت ته پورته کړي
بس که یاره، زړه دې راتنګ کړ. دا اوس څه د ) فضایل اعمال( بیان دی چې زه به ورته د ثواب په تمه غوږ   ــ  

 .غوږ یم
 .های، های ناخبره. دا موږ اوس د هماغه فلم تکرار وینو ــ 
 شي تکرار؟ کوم دی؟ دا څه وایې؟ د څه ــ 
 :موبایل یې راوړاندې کړ. د ډاونلوډ کړۍ تاویده، تاویده او ایسته کلیپ چاالن شو ــ 

د یوه دوم درجه مقام کور ته منسوب ویډیو وه. د ډالرو بنډولونه وو، آن لکه د چنګیز د دور واکمن؛ د سرو زرو  
 ... وېخښتې وې. شپږ نیم میلیونه ډالر و، یو نیم درجن طالیي خښتې 

حیران شوم؛ هغه وختونه را یاد شول چې عسکرو به ویل : ډوډۍ نه را رسیږي، له شپږو میاشتو مو معاش نه دی  
 ....اخیستی او

 ما ویل: ګوره، د جعل او تزویر وخت دی. دا به دروغ وي. که رښتیا وي ولې یې له ځان سره نه انتقالولې؟ 
رې یې انتقال کړي وي او دا ترې پاتې وي. د ) ملي دسترخوان( طراح ساده ګله، ټولې خو همدا نه وې. ممکن نو ــ  

 .میلیونه ډالر اختصاص شوي و او نورې هم بلها پیسې وې۳۰۰هم، همدی و . دې پروژې ته شاوخوا 
 !په هرصورت؛ مننه چې دا ویډیو دې راوښوده، خو بلې ته هم په تمه یمــ 
 یجر ښکارم؟ کومې ته؟ دا زه درتله د فلمي انډسټرۍ منــ 
 .نه، د همدې ویډیو دویم قسط ــ 
 .و ساده ګله، دا سلایر نه دی  ــ 
 .ساده به خپله یې، هغه ویډیو به راښیې چې همدا پیسې، دولتي خزانې ته پکې سپارل کیږيــ 
 .اممممم، دا خبره دې مهمه ده. خو ممکن بله ویډیو یې و نه ګورې ــ 
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 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ولې؟  ــ 
 !داوي چې ویډیو ریلیز کیدل یې ریا کې حساب نشيکیدای شي دلیل یې ــ 
 .اممم ــ 
 ښه دا د خزانو کیسې پریږده، معاش به راکړي که نه؟ ــ 
 .بس، چې همدا غنیمت خزانه، بیت المال ته ورسیده معاش دې حواله بوله ــ 
 .دا نو اوس څه له اسټرالیا انتقالوي؛ خو تر مرکزي بانکه یو قدم الره ديــ 
 !حوصله، حوصلهــ 

موسک شو، قاب کې پاتې شیریني یې واخیسته او په وتلو کې یې ویل: چې معاش مې واخیست؛ یو پاکټ ککوي  
 .چاکلیټ رانه نغد وغواړه
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