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 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 
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 ۰۹/۰۹/۲۰۲۱                              نعمان دوست 
 

 

 ماښامی مجلس 
 

(۸ ) 

 
 

 ما ویل انډیواله، خیریت خو و، پرون ټوله ورځ نه ښکاریدې!؟ 
 

 ویل یې: 
 

 .د بدبختو په مظاهره کې ایسار شوم
 
 .نو مظاهره دې څه کوله خو راتلې به ترې-

 .نیولی و دې بدبختو ټول سړک  -
 .نو تا سره څه، لکه پخواني وکیالن د تعقیبي موټرو کاروان و-
 .وروره، میرمنې وې، نا محرمه وې-

 دې نامحرمو څه غوښتل؟  -
 .سخت په جذباتو یې د عدالت غوښتنه کوله -
 واه، یعنې دا شل کاله پخوا عدالت پوره تامین و، هغه وخت چېرته وې؟ -
ساعت تېر و، اوس خو ټول هغه حالت ته عدالت وایي چې ساعت یې پکې تېر وي. اوسنۍ  های وروره، د دوی به   -

کابینې ته وګوره؛ د کابینې غړي یې د عدالت پر بناء او آن ټول شموله ګڼي ؛ خو بیرون پاتې خلک یې بې انصافي  
 .او انحصاري بولي

 ښه، نور یې کوم شعارونه ورکول؟ -
 !مرګ په پاکستان -
 ه ځانه پنجابی جوړ کړی چې دوه ځلې دې ورته بدبخته خطاب وکړ؟نو تا څه ل -
 .د دوی خبرو کې پراډوکس و -
 .و سړیه، لږ مو سر راخالص کړه، لغت پراني مکوه او بل نن سبا انګریزي لغتونه بازار نه لري -
 .پراډوکس، یعععنې تضاد -
 .دغه شی، بعضي حروف ټینګ ټینګ ادا کوه -
تضاد یې دا و چې دوی له مرګ په پاکستان سره د زنده باد ) مقاومت( نارې  .ححح پاتې شوههههه. د تضاد تشریح -

 .هم وهلې
 نو دې کې څه تضاد دی؟  -
له غړپ وروسته یې ویل: دا تضاد نه دی چې د همدې مقاومت ګڼ مشران اسالم   .سخت ګنګس یې، پیاله ډکه کړه -

 اباد کې دي؟ 
 اممم، فارسي پوهیږې؟ -
 هو -
 .سي کې غره ته کوه وایيفار -
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 .( جوړ کړی، په دې خو هر څوک پوهیږي*حسن عمیدڅه له ځانه دې ) -
چې پوهیږې نو ډېره کمزورې حافظه لرې. مقاومتیانو څو ځلي د کرزي او غني وخت کې غره ته د ختلو ګواښونه  -

ی د غر ختلو په ځای د غره لمنې  کړی وو، اوس یې پښو کې هغه زور نه دی پاتې، خو خپله وعده یې پوره کړه. دا د
 .ته تللي (**دامن کوه)

یاره خو _ او   .ههههههه،  لسانس  زه ځم چې ځینې نور حروف هم پرکټس کړم، ګوندې له خپلې ډلې مې وګڼي، 
 .ماسترۍ کې خو هسې هم، هغه د مشر په خبره، عزت نشته

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،حسن عمید: د فارسي ژبې د مشهور او غني قاموس )فرهنگ عمید( لیکوال *
  
 .دامن کوه: اسالم اباد کې یوه سیمه **
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