
 
 

 

 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

 
 

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

        
 ۴۲/۱۰/۲۰۲۲            نعمان دوست 

 

 د سفر، یو لنډ یادښت
 

( موټر په وروستي سیټ کې ناست وم. مخکې رانه یو هلک ناست و. نوې جوړه یې  ١کابل، د بکسې)  -د لغمان
 .اغوستې وه او د زنګنونو لپاسه یې بیک ایښی و

 

 .په چکر راوتلی او د کوم نالیدلي والیت له ښکالو خوند اخليما ویل که 
 

 :د پلچرخي له تاالشي چې راتېر شوو؛ موبایل یې وکړنګید
 

 !هلو، شپه مې د کاکا کور کې ده، سهار وختي تاسې هم ځانونه کمپنۍ ته رارسوئ
 

 !ما ویل، خیر شه. لکه چې د کندهار د انارو صفت دی اوریدلی
 

 .وکړه، نه. ایران ته ځمترخه موسکا یې 
 

 د قاچاقي الرو له خطرونو خبر نه یې؟  -
 

  .خبر یم، خو څه وکړم، مجبوري ده -
 

غوښتل یې نور هم څه ووایي؛ خو لومړۍ مساپرۍ یې زړه نری کړی  و او د زړه خبره یې تر ژبې سالمته نشوه را 
  .رسولی

 

 !ما ویل: ځه، له مخې دې رڼا شه 
 

 .( و٢لکه مکتوب په پټه خوله ګویا یوه شیبه یې راوکتلې)
 

 :ما یې د زړه هره خبره په سترګو کې لوستلی شوه. واضح راته ښکاریده چې وایي
 

زموږ له مخې رڼا ؟.... او، هو. دا نا ممکنه ده. موږ خو د تروږمیو نسل یوو. موږ خو له کلونو کلونو راهیسې  په 
 ...تیارو کې د نا معلوم منزل په لور مزل کوو او

 

هلک غلی و. له جیبه یې دسمال راوویست، په خامکو جوړ و. شاید مورکۍ یا خورکۍ یې ورته د الس د نښې په 
توګه جوړ کړی و. ما خامکي دسمال ته کتلې، لکه د سنډو هر تار چې یې د رباب تار وي او له هر تاره همدا  

 :سوځونکې نغمه را وځي
 

 " لویوي، میندې لیونۍ دي نادانې ديچې کینې نورو وطنونو له بچي "
 .دې سوځوونکې نغمې مې، اوس هم ذهن کې شور جوړ کړی

 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  کوچنی بس، د سورلیو موټر  -١
 :د رحمان بابا بیت -٢

 خاموشي زما تیری کا تر غوغا زما  -د مکتوب غوندې په پټه خوله ګویا یم
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