
 
 

 

 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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

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

                          
 ۲۴/۰۹/۲۰۲                 نعمان دوست 

 
 

 
 ماښامی مجلس 

 

(۴ ) 
 

 

 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 )
 

 

 

 انډیواله، بیګانۍ ډزې دې واوریدې؟ ما ویل 
 

  :پیاله یې داسې په ضرب کیښوده چې شاوخوا فرش یې لوند خیشت کړ او بیا یې په غوسه ویل 
 دا زه درته مړی ښکارم؟ 

 

 .ما ویل تاته ځان ژوندی ښکاري؟ که ژوندی وای کوم غبرګون خو به دې ښودلی و
ه دې حساب خو له کابو نیمې پیړۍ راهیسې  په سترګو یې الس راکش کړ،شونډې یې په غاښ کړې: پ

 . مړه یوو 
 

په پولیګونو کې د ژوندیو انسانانو په ښخولو چا غبرګون وښود؟ په شپنو چاپو ، چې د اوالدونو  
مخکې به یې ورته پالر ویشته چا غبرګون وښود؟ په بمباریو چا غبرګون وښود؟د سړک د غاړې په  

 ...پوره کورنۍ یې تباه کړې؟ اوهغو ماینونو چا غبرګون وښود چې  
 

 ،نور دواړه سلګیو ونیولو
 

 .او بیا مو په ګډه، غیر اختیاري )انا هلل و انا الیه راجعون( ووایه 
 

 ما ویل: دا ډزې د څه لپاره وې؟ که خوشالي وي نو ډزې ورسره څه اړیکه لري؟ 
 

 .نشتهویل یې مجبوریت دی، له ټوپک پرته د خوشالۍ د اظهار بله آله  
 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Sidiqy_s_entakhbat_jomhoryat.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Sidiqy_s_entakhbat_jomhoryat.pdf


  

 

 2تر 2 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

 

 .ټنګ ټکور یې منع کړی، حرام دی، مجبور دي د رباب ترنګولو په ځای ماشیندارې وغپوي 
 

 ما ویل دې ډزو خو مرګ ژوبله واړوله، د دې ګناه ډیره ده که د ټنګ ټکور؟ 
 

ویل یې: کینه مړه، لکه د دې وطن چې نه یې. له ځانه دې خارجي جوړ کړی. دې وطن کې کله  
 داسې محاسبې شوي؟ 

 

ما ویل نو دا به څه کیږي، که نورو خوشالیو کې هم همداسې ډزې کیږي نو له جګړې تصادفي پاتې  
 .شوي خلک خو به د دې مرمیو ښکار شي 

 

 .ویل یې: ځان د حسن چپ کوڅه کې مه واهه، همدا دې د ولس ذوق او غوښتنه ده
 

 بدې مې ور وکتل. سړی پوه شو. ویل یې:  ـ  بدې
 

 .ګوره، ګرمیږه مه 
 

کرکټ د بریا په وخت دې ډزې هېرې شوې؟ هغو ډزو ګالن شیندل؟ هغه وخت خو ط ا ل ب ا ن،  د  
 .هم نه وو 

 

 .غلی شوم، سترګې مې ښکته کړې 
 

له پاتې نخودو موټی ډک کړ. ال یې خولې ته نږدې کړي نه وو چې ورغږ مې    یې  هغه په قاب کې
 :کړ

 

اخیستلو وس نشته، که بل میلمه راشي هغه به څه  همدا اخري نخود دي. ښه پوهیږې چې د نورو  
 خوري؟ 

 

په خندا یې له موټي څلور نخود قاب کې بیرته واچول، په نورو یې شخوند واهه، روان شو او زه یې  
 .د خالي قاب د بیرته ډکولو په اندیښنه کې پریښودم
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