
 
 

 

 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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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

                          
 ۲۳/۰۹/۲۰۲                 نعمان دوست 

 
 

 
 ماښامی مجلس 

 

(۳ ) 
 

 

 افغان جرمن پورتال درنو لوستونکو! د 
 

په    د لیکنو لړۍ   «د »ماښامی مجلس له څه مودې راپه دېخوا د درانه لیکوال محمد نعمان دوست  
نه پاتې   وېدر برخې له خپ  ږ لومړۍـ؛ څنگه چې د دې لړۍ شپپیل شوې ده  افغان جرمن پورتال کې

د نورو    له نن نه وروسته ه  بږ برخې  ـنو دا شپ،  دي  ترالسه کړې اوس  او د پورتال ادارې    وې
 ږي. ـورځنیو برخو په څنگ کې خپرې

 (فغان جرمن پورتال ادارهاد )
 

 

 
 دوم مقاومت له شرطه خبر شوې؟ ما ویل انډیواله د 

 

 .ویل یې نه
 

 .ما ویل یو شرط یې دا دی چې هغه د ملي قهرمان لقب به ساتل کیږي
 

پیاله یې کیښوده، اوږې یې پورته واچولې او بیا یې ویل: نو دې شرط ته څه اړتیا ده؟ چې ملي قهرمان دی نو دا  
 .مکان ورته نشتهامتیاز خو به د خلکو په زړونو کې ثبت وي، د هیڅ خطر ا

 

 ما ویل خامخا کومه اندیښنه شته؛ خو چې دا به څه وي؟ 
 

تر ډېره غلی و، موسک شو او ویل یې: ګوره چې چیرته سخته پوښتنه وي نو زما سر ته یې راوړې. د ګاونډي زنګ  
 .راغی، ورځم چې خیرات رانه تېر نشي

 

کار نشته، معاشونه بند دي، چې یو وخت ډوډۍ غنیمت    ما ویل: یو نفر ځان سره نشې بیولی؟ په دې مبارک بدلون کې
 .شي هم ډېره ده

 

 !موسک شو، ویل یې: راځه توکل په خدای
 

 اوس دواړه روان یوو او په ګډه د )بسم هللا و علی برکة هللا(  
 .دعاء زمزمه کوو
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