
 
 

 

 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

                          
 ۲۶/۰۹/۲۰۲                 نعمان دوست 

 
 

 ماښامی مجلس 
 

(۶ ) 
 

 

 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! د ټول شموله حکومت کیسه څنګه روانه ده؟ما ویل 

 .ویل یې: الحمد هلل، ښه په کش کې ده
 .ما ویل : نو دا خو ټول یوه طبقه خلک مقرریږي

پاک کړی چاکلیټ یې داسې ټول په خوله ننویست لکه یو ناڅاپه چې یې َشکر ټیټ شوی وي. په مانا دار انداز یې را 
 :وکتل او بیا یې ویل

 ې ویلی؟مکتب د
 .ما ویل: دومره ژر دې هېر کړم، زه خو له پوهنتونه هم فارغ یم

 .په غوسه یې وویل: دغه شان پوهنتونونه خو باید وتړل شي چې تا غوندې بې سوادان ترې فارغیږي
  .زړه مې و له چایو ډکه پیاله پرې ور وتوغوم؛ خو د خپل لفظي مخالف ځپل راته حماقت ښکاره شو

 ؛ مګر خواشینی شوم، ما ویل: څه ناپړیته رانه ویل شوې؟ حوصله مې وکړه 
 وې: شرم نه دی چې د همه شمول په مانا هم نه پوهیږې؟  

 ما ویل: اخر کیسه څه ده؟ 
 :ویل یې

 ایا ټول مقرر شوي د یوه والیت دي؟ د یوه قام دي؟ 
 ما ویل: نه

بُرس او کریم خرچه سپما کوي. پر اوږه   د چای غړپ یې خوله کې داسې تاو راتاو کړ لکه د غریبۍ له کبله چې د
 :یې ډب راکړ

 .دوی همه شموله ویلي، نه مسلکي
 .ما ویل : خدای دې خوار نه کا، د یوه لفظ مانا دې راښوده او کالنکارۍ ته دې ګوره

 :پیالې ته یې وکتل او بیا موسک شو
 .وښییمستا زړه دی په دې تریخ او خالي چای درته د یورانیمو غني کولو فورمول 
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