
 
 

 

 3تر 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

        
 ۳۲/۵۰/۲۰۲۲                عبدالنافع همت

 
 

 ژبپوه خباير 
 

 )طنز( 
 

 خباير: حاجي صاحب )ښې چارې(
 

 کلیوال بوډا: ښې چاري له کومه سوې بابا، سم د سره تناره پر سر ژوند کوو 
 

اوس د کور لپاره خوراکي )توکي( څنګه  تاسي هم بوډا یاست،خباير: څه موده مخکي مو ځوان زوی ووژل سو او 
     برابروئ؟

 
   کلیوال بوډا: دا اوس ته څه وایې؟ زموږ په ژړاوو زاره وچاودله ته وایې ټوکي

 
 خباير: بابا ټوکي نه، توکي یادوم

 
 کلیوال بوډا: توکي نه پېژنم، دا نوي خبري بیا دا تاسي هلکانو راوایستلې

 
 ه کور کي مو د کار کولو بل څوک )شتون لري(؟خباير: پ

 
 کلیوال بوډا: نه په کور کي مو )شپون( نسته، که مطلب دي شکوڼ وي نو ورسه په دا مخامخ غره کي ډېر دي 

 
 خباير: شپون نه، شتون، شتون

 
 کلیوال بوډا: نه زه د شتون په نوم زوی نه لرم، یوازي یو زوی لرم، 

 
 پوهنتون کي خپل درسونه وایي سپین ګل نومېږي او په 

 
 دې الریون کي برخه نه ده اخیستې؟ خباير: نن ستاسي د ولسوالۍ خلکو )الریون( کړی دی، تاسي ولي په

 
 . واخلم؟ خدای دي مو له ناورینه وساتي  کلیوال بوډا: )په قهر( ولي زه لېونی یم چي په لوی الس په ناورین کي برخه

 
د حکومت په هوایي بمباریو کي د وژل سویو    ن دی، ما ویل نن ستاسي د ولسوالۍ خلکخباير: بابا زما مطلب الریو

 . والیت ته ورغلي دي جسدونو سره
 

ښه وایي، د خدای پار دی حکومت   کلیوال بوډا: هو نن زموږ خلک حکومت ته په چیغو او بوغارو ورغلي دي او
 نه پر حکومت راپور ته سوي یو؟کړې ده؟ نه مو بلوا کړې ده او  موږ ولي وژني؟ څه ګناه مو
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هم بوډا یاست، ستا د زوی )اړین( شیان څوک    خباير: تاسي مخکي وویل چي یو زوی مي )زده کړیال( دی او تاسي
 برابروي؟

 
 .کلیوال بوډا: اوس خو ژمی نه دی، وړین شیان څه کوو

 
 . خباير: وړین نه، مطلب مي اړین دی

 
 .خبرو نه پوهېږمکلیوال بوډا: په دې ګډووډو 

 
 کارونه کوئ که څنګه؟ خباير: زه چي ګورم ستاسي السونه تڼاکي دي، لکه چي )شاقه(

 
 . کلیوال بوډا: نه د شاه کاکا کارونه نه کوم،خپله یوه ټوټه ځمکه لرم، هغه کرم

 
 خباير: ما ویل درانه کارونه کوئ که څنګه؟ 

 
زه بزګري کومه، زیاتي ستا کار دی که یې    دروند دی که سپک، کلیوال بوډا: تر اوسه مي خپل کار نه دی تللی چي

 .تلې که یې کچې
 

 خباير: ډوډۍ له )ټیکلپخ( څخه رانیسئ او که یې خپله پخوئ؟ 
 

 . السونه راکړي دي، خپله یې پخوو بوډا: نه له ټیکلپخ یا بل کافر څخه ډوډۍ نه رانیسو، شکر خدای
 

 . ټیکلپخ څخه مي مطلب نانوای دیخباير: )په خندا( بابا له 
 

 . څه بال ده کلیوال بوډا: نو خو دغسي ووایه چي نانوای، زه حیران سوم چي دا یې ال
 

عبدهللا خان )ترور( سو، څه فکر کوئ چي دا کار    خباير: څه موده مخکي ستاسي په کلي کي یو قومي مشر حاجي
 به چا کړی وي؟ 

 
ترور د پالر خور ته وایي چي پاړسیوانان   و نه وایې چي عبدهللا خان ترور سو،  کلیوال بوډا: بچیه د بل چا په مخ کي

 . عبدهللا خان نر و  یې عمه بولي او حاجي
 

 .خباير: زما مطلب دا دی چي حاجي عبدهللا خان ووژل سو
 

 .کلیوال بوډا: خو دغسي ووایه چي ووژل سو، دا څه مانا چي ترور سو
 

 به )ټیکاو( راسي؟ ځ قومي مشران وژل کېږي په وطن کيخباير: څه فکر کوئ که هره ور
 

که وروسته راغی په دې نه یم خبر،   کلیوال بوډا: تر اوسه پوري خو د کفارو دغه مشر زموږ کلي ته نه دی راغلی، 
 . تاسي به خبر یاست ستاسي خپل کافر دی

 
 خباير: څه فکر کوئ چي د تراهګرو د دغه ډول وژنو )موخه( به څه وي؟ 

 
 کلیوال بوډا: موخه یاني موخۍ یادوې؟ 

 
 خباير: موخۍ څه ته وایي؟ 

 
 .اوس شکر دی نجوني په موخۍ نه ورکول کېږي  کلیوال: موخۍ په پښتو کي د نجونو بدل ته وایي، زموږ په کلي کي
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 .خلک مړه، ټپیان او بې کوره سول خباير: بابا څه فکر کوئ، دغه جنګ جګړې )بسنه( نه کوي، ځکه ډېر
 

 . بخښنه ورته کوي، زه څه خبر یم کلیوال: دا خو د خدای کار دی چي د دین دښمنانو ته جزا ورکوي او که
 

 خباير: مطلب مي دا دی چي جنګ نور بس نه دی؟
 

کورونه مو له کونډو او یتیمانو ډک دي،    کلیوال بوډا: په بس او بسنه دي نه پوهېږم، خو موږ نور له جنګه ستړي یو،
 . ژړاوي دي، ټول وطن مو هدیره سو، اوس مو نو بیخي په سترګو    کي اوښکي وچي سوې  ي چیغي اوپه هر کور ک

 
 خباير: بابا څه فکر کوئ په افغانستان کي سوله )شونې( ده؟

 
یې نیولي دي، نه پوهېږم چي تا به    کلیوال بوډا: هو زموږ کلی له شینو ډک دی، ډېر یې تنګ کړي یو، ټول چرګان 

پیدا کېږي، نه پوهېږم چي   که نه؟ شیني یو ډول وړې خزندې دي چي د چرګو په بڼکو کي  نژدې لیدلي ويشیني له  
 یادوئ که بل څه؟  تاسي خارجیان به همدا شیني

 
 د عالج لپاره چېري وړئ؟ خباير: بابا ستاسي په کلي کي خو کلینیک هم نسته، )بالربه( مېرمنه

 
 . غازي کاوه او مردارولې مي مېلمه یې، که نه نو ځان مي دربانديکلیوال بوډا: )په قهر( هرګوره چي 

 
 سوې؟  خباير: )په وارخطایي( ولي بابا ما کوم بد کار وکړ چي ته راته په قهر

 
ته بالربه وایي؟ بالربه په پښتو کي هغه  غوا،   کلیوال: بد ال تور وی که سپین؟ ته انسان یې که غویی؟ څوک ښځي

 .ولي چي بچی یې په ګېډه کي وي، پښتانه دغه ډول مېرمني ته امیدواره وایيمېږه، اوښه او وزه ب
 

 . خباير: ښه ښه اوس پوه سوم
 

ترجمان درسره راوله، کنه خلک به دي    کلیوال بوډا: )په خندا( ګوره بل وار که زموږ کلي ته راتلې، نو یو پښتون
 پېشلمي ډوول، سر دي خالص سو؟  دومره وډبوي لکه د

 
 هو سر مي خالص سو.خباير: 
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