
 
 

 

 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/ ۲۴/۱۰                           نعمان دوست 

 
 

 
 ماښامی مجلس 

 

(۴۸ ) 
 

 
 

 میلمه چې پیاله پورته کړه، په موسکا یې را وکتل: نه کیږي چې کوم ماښام )دودھ پتی( تیارې کړې؟
 

 .ھههه، څه له ځانه دې پنجابی جوړ کړی، په ھمدې شین چای شکر کاږهــ 
 

 رښتیا پنجاب دې یاد کړ؛ ھلته بلد یې؟ دا جیکپ اباد یې کوم ځای کې دی؟  ــ
 

 دا نوم دې له کومه زده کړ؟ ــ 
 

دا ھغه وخت چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ایتالف د طالبانو په اسالمي امارت بریدونه شروع کړل، نو دا نوم ھم   ــ
 .نه کولډېر یادیده. ویل کیده چې امریکا له ھمدې پوځي اډې څخه بریدو

 

 .قعیت لري. په ھرصورت، نوم د بنګال دی خو اصلي جادوګر دوی ديجیکپ اباد په سند ایالت کې موــ 
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 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

 

پورې د دې وطن برخه و کنه، تاثیرات یې پاتي. رښتیا، د جادو خبره دې وکړه، بیا یې څه   ۱۹۷۱خو بنګال ھم تر  ــ  
 جادو کړې؟ 

 

نه دي چې جنتر کوي یې. ھم یې پرضد حمله وکړه، ھم یې  مسلسل منترونه دي چې چوف کوي یې او مسلسل ذھنو ــ
د ټولو نړیوالو اصولو خالف د امارت دپلوماتان او مهم غړي ور حواله کړل او ھم یې دوستي دایمه وساتله. ګوره؛  

 .څنګه ګرم ګرم را روان دي
 

ونو تاوان واړوه، له بلې  سخت سپین سترګي نه دي؟ له یوې خوا یې د الرو په بندولو زموږ سوداکرو ته په میلی ــ
خوا یې د یو مسلمان او ګاونډي په توګه دا دی دوه میاشتو کې د افغانستان نوی دولت په رسمیت و نه پیژنده او له 

 .مست راروان دي ـ بلې خوا بیا مست
 

کې بریدونه دا ال څه کوې، اوس یې بله لوبه پیل کړې. خبر دی چې امریکا به بیا د پاکستان له فضاء په افغانستان  ــ
 .کوي چې که داسې وشي نو دا زموږ د فضایي حریم ښکاره نقض دی

 

 .سره یې خپل محبوبیت ھم ساتلی ـ رښتیا ھم جادوګر دی، له دې کارونو سرهــ 
 

  دا خلک خامخا زموږ له کوم ضعفه استفاده کوي. جهادي رھبران یې تر ھغې نازول چې خپل وطن یې پرې لوټېــ 
رالسه کړ او خپلو کې په جنګ شول، نو دی ورته د خیر په غونډۍ کیناست او له دې لوټې کړ؛ خو چې واک یې ت ـ

، له دومره ژورو اختالفونو  وخونړۍ نندارې یې خوند اخیسته. په یاد دې دي؟ھمدا اوه واړه تنظیمونه چې ھلته میشت و 
ې نه پریښودل او دلته  سره یې کله په یو بل د تومانچې ډز وشو کوالی؟ ځکه چې دې کار ته یې خپل وطن ک  ـ  سره

 سره یې بیا ھم یو تنظیمي رھبر خپل دویم کور ګڼي. دا جادو نه ده څه ده؟  ـ بیا... خو له دومره دوه مخیتوب سره
 

 میلمه، د خونې په کونج کې د لوبو ژیړ پالستیکی شی ولیده. پر شونډو یې ژبه راکاږله: دا آم دی؟  ــ
 

 .ھهه، دا موسم او آم ــ 
 

 .مې ورته اشتهاء راغلهکاش آم وای، سخته  ــ
 

بیا یې ھغوی ته د مخ    ، د دوی ټوله جادو ھمدې ژیړو آمونو کې ده . یو ځل چې چا اسالم اباد کې آمونه خوړليــ  
 .پوستکی نری شوی

 

ژر یې چهار قول وویل او بیا یې په ځان او ما چف کړل   ـ  له دې خبرې سره د میلمه شونډې په حرکت راغلې. ژر ــ
 .او نور روان شو

 

 :تلو کې یې ویل ـ په تلو
 

 .خدای مو دې دا ګران وطن نور د ټولو شریرو له شره په امن لري
 

 .بار سوزیدلی وطن نور په خپلو پښو و دروي او د ټولو پردیو له احتیاجه دې وژغوري ـ  رب دې دا بار
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