
 
 

 

 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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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 
 ۲۰۲۱/ ۳۰/۰۹                           نعمان دوست 

 

 
 ماښامی مجلس 

 
(۲۸ ) 

 

 
 

نن چې د میلمه د راتګ وخت شو؛ نو آن تر سړکه ورغلم. چې څنګه یې سترګې راباندې ولګیدې، خپه شو او بیا یې  
 :ویل

 

 لکه چې چیرته روان یې او ماښامی مجلس پاتې شو؟
 

 .وروره، ستا هرکلي ته والړ یمنه ــ 
 

 !واه، نن لکه چې په ښي اړخ ویښ شوی یې. خدای دې هر قدم په تله د میزان کې حساب کړهــ 
 

 .راځه، راځه، لغت پراني مکوه. ما ته دې د هریپور کیمپ یو نالوستی ګاونډی را یاد کړــ 
 

 !اووو! دا څه وایئ. خدایه خیر ــ
 

ویل که ټولې کیسې دلته الره کې وکړو، د حجرې مجلس به په څه تودوو. چې حجرې ته  له السه مې ونیوه، ما  
 .ننوتلو، ما غوښتل چاي پسې الړ شم؛ خو له السه یې ونیولم او بیا یې ویل: اول به د هریپور کیسه کوې
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 2تر 2 له : شمیرهد پاڼو 

 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

 

تر کړی یې و. چې  ما ویل غوږ شه: کیسه داسې وه چې له هریپور کیمپه مو یوه ګاونډي ښار ته ناروغ وړی و او بس
 !بیرته راغی، خلکو ترې پوښتنه کوله چې مریض مو چیرته بستر کړ؟ هغه ویل: هسپتال شفاخانه کې

 

میلمه چورت کې الړ، لکه چې د کیسې په رابطې پوه نشو. مخکې له دې چې پوښتنه وکړي، ورته ویل مې: انډیواله! 
 .و دې ذکر کړ بل ته حاجت نشتهمیزان عربي لغت دی او تله پښتو. دواړه یو شی دي. چې ی

 

ههههه.دا څه وایې؟ دا خو ځینې مالیان هم دعاو کې وایي. تیره جمعه کې هم مالصیب ویل: هرڅوک چې جمعې   ــ
 !ته راغلي وي، هر قدم دې ورته په تله د میزان کې حساب شي

 

علمیت وښیي. د میزان لفظ په قرانکریم دې کیسو پسې مه ګرځه. مالیان پکې عربي ځکه کاروي چې خلکو ته خپل   ــ
 : کې هم څو ځلې راغلی. سورة الرحمن کې راځي

 

 .یعنې، وزن )پیمانه( په انصاف کوئ او په تله کې کمی مکوئ «َو أَقيُموا اْلَوْزَن بِاْلِقْسِط َو ال تُْخِسُروا اْلميزانَ »
 

حکمه سرغړونو خو زموږ ملي شتمنۍ را ویجاړې  واه، د خدای ج څومره طالیي حکمونه دي. له همدې الهي  ــ  
 .کړې

 

حیران شوم، تله او بیا ملي شتمنۍ! فکر کې الړم. ما ویل که خبره مې ورته واضح نشوه کړای. زه ال همدې   ــ
فکرونو کې وم چې هغه چاینکه پر پیاله راټیټه کړه، د چای اچولو شړا، له ذهني کشمکشه خالص کړم. له چایه یې  

 :و بیا یې ویلګوټ وکړ ا
 

ته د وطن لویو الرو ته وګوره، څومره په لږ وخت کې ویجاړې شوې. ته د ښار سړکونو ته وګوره، څومره ژر 
خراب شول. دا ځکه چې دلته له همدې الهي حکم څخه سرغړونه وشوه. که څه هم په لویو الرو کې د لوړ تناژ تلې  

وزن پورته وزن ته اجازه ورنکړي؛ خو تله کې مفسدینو غدر  درول شوې وې چې وزن کنټرول او له مجاز )قانوني(  
وکړ. زیات وزن یې کم حساب کړ او زموږ ملي شتمنۍ یې را ویجاړې کړې. ته وګوره؛ د سړکونو او پلونو په 
جوړولو کې د شګو، قیر، سیخانو، وسپنو او نورو موادو اندازه معلومه وي؛ خو خیانت یې وکړ. له معیاره ټیټ او 

د یې وکارول، نتیجه دا شوه چې د سوال په پیسو جوړې ټولګټې پروژې له جګړو وروسته دغه شان خیانتونو  کم موا
 ...ویجاړې کړې او

 

پوه شوم چې میلمه د ایت شریف په روح ښه سم پوه شوی. خوند یې راکړ. بیا مې ورته ویل: تېر به پریږدو، اینده  ــ 
 لپاره څه کول په کار دي؟ 

 

لرې کړه، پر سر یې الس راکش کړ: علمای کرام چې وایي اسالم یو جامع او پراخ دین دی؛ نو په  میلمه خولۍ  ــ  
 کار ده چې یوازې په یو څو شیانو پورې محدود نشي کړای، بلکې د ژوند په هره برخه کې ترې سمه استفاده وشي.  

 

معیار کې خیانت کیږي او که د تولیدي شیانو د  که وزن کې غدر کیږي، که د ټولګټو بنسټونو د رغاونې د موادو په  
اجزاو په ترکیب کې بې انصافي کیږي؛ نو دا له ذکر شوي الهي حکمه سرغړونه ده او باید سرغړونکي مجازات 

 .شي
 

رښتیا خبر وي، د میلمه بحث مې ډیر خوښ شو. ډیرو مهمو موضوعاتو ته یې اشارې وکړې. چاینکې ته مې الس ــ  
له الس کیښود او څادر یې په اوږه کړ. چې پورته شو نو ورته ویل مې: خوندور تشریحات دې ورکړل،  کړ. هغه پر پیا

 !په مخه دې ښه شه او هر قدم دې په تله د میزان کې حساب شه 
 

 !وې خندل او بیا یې په موسکا ویل: خدای ج دې له هسپتال شفاخانې ساتهــ 
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