
 
 

 

 2تر 1 له : د پاڼو شمیره
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 او خان موچي
 

  ړ ته امر وک  رانوی. هغه خپلو وزيښی  ون ګغبر  ول ډ  هڅ خلک د ده امرونو ته    ېچ  يیوآزمو  تلښورخ وغو  وهیخان    وهی
  .نه بلوي راغونهڅ ېله خوا د په کورونو ک ېکار نه کوي او د شپ ېڅد ه تید ده رع ېچ
 

ته رپو  رانویوز امر    ېچ  ړورک  ټخان  ده  او    یېد  ته ورساوه  د سوال  ولټخلکو    یکال  روګ هغه مراعاتوي. خان 
شوه. خان    وګتر ستر  اڼ ر  ې ی  ېکور ک  وهیپه    ېچ  دهېرزګ  ېک  وڅکو  ارهیته ووت. هغه په ت  ار ښ  ېواغوستل او د شپ
  .تښوغو یې راتیاو خ کولهټو یېدروازه  ،یهغه کور ته ورغ

 
  ړوال خهڅ یاځورننوت موچي له خپل  رګ سوال ېاو اوس خپل کار ته ناست و. کله چ دهېموچي اوس ېکور ک ېد په

 :لیوو رګ . سوالهړورک ډۍو ډ یکوچن وهی یېشو او هغه ته 
 
د خپل خان    ېنه بلوي. ته ول  راغونهڅ  ېلخوا د په کورونو ک  ېوي او د شپد کار نه ک  وکېڅه  ېچ  ړیخان امر ک -

 ؟ ېدېږنه ا هړامر ته غا
 

 :لیوو موچي
 
  ه، ړ! ته په خپله قضاوت وکړیک  یېدا امر    ېچ   ی. خان احمق ده ځاوس نو په خپله الره    ړتر السه ک  راتیتا خپل خ -

  لور څاو    مګټ  ګېنټ  لورڅ  ېکار ک  نيځپه خپل ور  م،ی  ړیس  بیشم؟ زه غر  ېپات  یبه ژوند  هګ رنڅنو    مړزه که کار ونک 
  .ومګ ل رتهېب  ګېنټ

 
ته   یاو هغو  تلښرا وغو  یې  رانیخپل وز  ،یته راغ    ڼۍما  ېخپل  رتهېاو ب  هړو نک   وکهین  ېڅد موچي په خبرو ه  خان
 :لیوو یې
 
  ېپه د ېم کهځنو    استی ارښیتاسو تر نورو خلکو هو ېفکر کاوه چ ېما داس -
 

کار    ني ځ. زه د خپل وراستیووا  واب ځما ته    دیبا  یېتاسو    ې سوال درکوم چ  وی. زه اوس تاسو ته  یاکلټو  منصبونو
راورسوي؟   هګټ هڅولرم او زما دا کار به ما ته  دیعا  ومرهڅ.  زه به ومګ ل ګېنټ لورڅ او  مګټ  ګېنټ لورڅ ېپه بدل ک

 ېو نه موندل چ  وکڅ   ېمو داس  ا یاو    ړنک   دایپ  وابځ  هما سوال تتاسو ز  ېرېوخت درکوم: که چ  ځېور  یتاسو ته در
  .ويځړتاسو راو ېچ مړنو زه به امر وک يیووا وابځسوال ته  ېد
 

  ې د خان له غوس  ېوو چ   اریته ت  ېد  ی. هغوړنک   دایپ  وابځد خان سوال ته    رانویخو وز   ې شو  ېرېت  ځې ور  یدر
به د خان سوال    یانعام ورکوي نو د  هښ  ېرېکه چ  ېچ  لیو  یېاو و  یته راغ  یموچي دو  ېوخت ک  ېخو په د  تيښوت
  .يیووا وابځته 
 

  .پاچا ته راوست یېاو هغه  ړېورک ېسیپ ېرډې ښېموچي ته  ښیخو رهډېپه  رانویوز
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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

 

 
 :لیوو موچي

 
  ه ړزا  هګ نټبله    وهیته ورکوم،    يړنوي پورو  هګ نټ  وهیله السه ورکوم.    یې   ېاو داس  مګټ   ګېنټ  لورڅ خانه، زه    یا -

  .کوو وزارهګ رمنېزه  او زما م هګ نټ لورمهڅپه  وم،ځته غور اهڅ ه ګ نټ مهیته ورکوم، در يړپورو
 

 :لیوو خان
 
 ې نور  یته دا در  ېچ  ه ړک  انهښته دا رو ږخو ته مو  ېو ګ ل  رمنېاو خپله م  انځپه    هګ ن ټ   وهی  ېچ  يېږپوه   ولټ  ېپه د -
  .ېکو هڅ ګېنټ

 
 :لیوو موچي

 
پور    ړلکه زو  هګ نټوساتي. یوه    ېپه وخت ک  توبیرږی   نیما د سپ   ېله پاره ورکوم چ  ېته د د  یخپل زو  هګ ن ټ  وه ی -

دا په    ومځته غور  اهڅ  هګ نټبله    وهیاو    می  ړی ک  ی را لو یې زه    ې ورکوم چ  ې په بدل ک  ې مور ته د د   ېخپل پالر او خپل
  .خپله لور ساتم ېمانا چ ېد
 

 .مارهګو ریخپل وز یېاو موچي  ړخوند ورک رډې وابځ ې ته د خان
 

 سهید قزاقستان د خلکو ک
 

 جان صابر لګ: یونک ړژبا
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