
 
 

 

 3تر 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

 

 
 ۲۰۲۱/ ۰۷/۱۰                           نعمان دوست 

 

 
 ماښامی مجلس 

 

(۳۲ ) 
 

 

 
 

میلمه، چې ور پرانیست؛ نو د چت ګروپ ته یې کتل. چې کیناست بیا یې هم په ګروپ سترګې ګنډلې وې. اخر یې زړه  

 :راتنګ کړ
 

 داسې د رڼا شوقي شوی یې؟و انډیواله! څه له ځانه دې پتنګ جوړ کړی او 
 

 .غلي یې راوکتل: شاید دا ګروپ نور... بیرته یې په پاس ګروپ سترګې ور سیخې کړې او ُچپ شو ــ
 

د چایو تازه پیاله مې ور وړاندې کړه. ما ویل نن دې لکه چې غوړه کړایي وهلې او فشار دې لوړ شوی. دا څه په   ــ

 اوتو بوتو سر یې؟ 
 

 ه؟ او دا وخت؟موسک شو، کړایي؟ زــ 
 

 خلکو اتلس رقمه غوښې وخوړلې او ته یوې کړایي ته دومره حیران شوې؟  ــ
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 german.de-maqalat@afghan  موږ سره اړیکه ټینگه کړئله  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

 

 

 .دا د هماغو غوښو قصور دی، خوړلي هغوی دي او هضم یې موږ ته پاتېــ 
 

 ښه، دا محاوره پریږده اصلي خبرې ته راشه، څنګه داسې ګروپ ته ګورې او چورتي یې؟  ــ
 

بریښنا صادراتي هیوادونه ممکن بریښنا پرې کړي او له دې سره به ستا د حجرې د ګروپ په  کیسه دا ده چې د  ــ  

 .شمول، ټول ښار تپه تیاره شي
 

 .ولې؟ څه مفته خو یې نه راکوي ــ
 

 .های، خبر دی چې موږ یې لسګونه میلیونه ډالره پوروړي یوو او نور پور ته زړه نه ښه کوي ـ هایــ 
 

منډه المارۍ ته ودریدم او یوه پالستیکي کڅوړه مې راواخیسته. د میلمه مخې ته مې د بېلونو ډیرۍ  پورته شوم، په   ــ

 ودروله: ته وګوره؛ د کومې میاشتې مې نه دی تحویل کړی؟ 
 

افغانیو نه اوړي، دا د هغو فوق القانون مقاماتو پورونه   ۲۰۰۰میلمه بیا ګروپ ته وکتل: ساده ګله! ستا غټ بیل له   ــ

ې په میلیونونو لګښت یې کړی او بیل یې نه دی تحویل کړی. څو ځلې یې بریښنا شرکت نومونه هم اعالن کړي  دي چ

 .ول
 

اووو... دا څه په غضب ککړ مخلوقات وو. خو خبره دا ده چې دا خو څه اسهال ماشومان نه دي چې چټلي به دوی  ــ  

 .کړې وي او پاکوو به یې موږ. په زوره دې ترې واخلي
 

 میلمه له پیالې ګوټ وکړ: هغوی خو څه تښتیدلي، له چا یې واخلي؟  ــ
 

ګوره؛ یو منقوله شتمني وي او یوه غیر منقوله. که منقوله یې وړې وي، نو غیر منقوله )جایدادونه( خو ترې پرېمانه  ــ

ل او خارج کې پاتي. دا یو معمول دی چې دولتونه ځینې وخت د دغه شان پوروړو جایدادونه لیالموي او دوی داخ

 .پریمانه جایدادونه لري
 

 !اممم. دلته خو آن ځینې قبرونه هم پوروړي دي ــ
 

 قبرونه؟ د بریښنا پوروړي؟ دوی کې مرحومین پراته و که د تولیدي فابریکو چاالن ماشینونه؟ ــ
 

وه. پریمانه لګښت یې کړی.  مرحومین خدای خبر؛ خو متوفیان پکې پراته دي، ټوله پاملرنه یې د قبر بیرونۍ رڼا ته  ــ

 .یو پکې آن د رهبر قبر دی
 

اوووو. د هغه رهبر وارثین او خپله ځوی خو یې پریمانه جایدادونه لري. له هغې دې پوره کړي. تا نه دي لیدلي چې  ــ

وکړي: که آن کلیو بانډو کې ډیر غریب خلک چې کله مړه شي؛ نو زوی یا کوم بل وارث یې له جنازې وروسته غږ  

 ! پالر مې د چا پوروړی وي، نو وه دې وایي. زه نه غواړم چې پالر مې پوروړی الړ شي. یا دې ورته بخشش کړي

 .خو همدا کار به د دوی وارثینو هم کړی و کنه
 

 .نه د دې کار غیرت لري او نه یې ورته څوک بخشش کوي ــ
 

 .بیا دې یو بل کار وکړيــ 
 

 کوم کار؟ ــ
 

دې یوې عادي هدیرې ته انتقال کړي. په دې ځای کې دې یو عایداتي شی جوړ کړي چې قرضونه یې خالص  دا مړي  ــ  

 .شي
 

 .برګې یې راوکتلې؟ دا څنګه امکان لري؟ کیدای شي دا کار ناروا وي ـ برګې ــ
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زیارت چې نقشه راغله، نو له پیښوریو مالصاحبانو دې فتوا واخلي. نه دي یادیږي چې د همدې ښار په یوه مشهور ــ 

 .هغه یې له ښاره څمکنیو ته انتقال کړ او ګنبد یې پرې جوړ کړ
 

 .میلمه غلی و. بیا یې ګروپ ته وکتل. غاړه یې تازه کړه: دا کار فکر نکوم که دلته معمول ويــ 
 

کلکاني ته منسوب یوه پیړۍ  معمول دی، ښه سم معمول دی او همدې ډلې کړی. هېر دې شول چې امیرحبیب هللا خان   ــ

 .)شهر ارا( کې یې په شاندارو مراسمو ښخ کړل پخواني هډوکي یې له خاورې راوویستل او د ښار په یوه تاریخي تپه
 

 .ههههه. څه کافر ارشیف دې مغز کې پروت دی ــ
 

 .سنبله(، ډیره پخوانۍ خبره خو نه ده، ۱۳۹۵) ټول خو تا غوندې ګنګس نه دي. په دې کار ایله پنځه کلونه اوښتي ــ
 

میلمه پورته شو، ګروپ ته یې وکتل او بیا په ورو غږ د ارواښادې کشور سلطان د دې سندرې په زمزمې له حجرې   ــ

 :ووت
 

 وهـلو ډیـېـړه پکې نشته ده، د تـګـونـد چا ج»
 ر څو پراته وي ـوایه، قسمته په تیارو کې به ت

 « ارمانونه په سلګو پراته ويد چا په زړه کې 
———— 

 :نوټ
 

 .دا مجلس درې ماښامه مخکې شوی و؛ خو د فیسبوک د بندیز له کبله یې خپرول ځنډیدلي و
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