
 
 

 

 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 نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۴۲/۱۱/۲۰۲۱                 صابر  جان ګل

  
  

 هم خورې یې به هغه کوې کار چې څوک
 
  غړي   یوه  هر   کور  د  چې  کوله  پوښتنه  څخه  مېرمنې خپلې  د  ماښام  هر  مشر کور د  کې  کورنۍ  یوه  په 
  عادالنه   په   خواړه شوي  تیار  لپاره  ماښام  د  دې  له  وروسته   به  هغه  دی.  کړی کار  څومره   ورځې  د  نن 

  واخله.   خواړه   هومره کړی  کار  د  څومره  چې وېشل:  داسې  منځ تر  غړو   د  کورنۍ  د  ډول
 

  خوښه   نجلۍ   داسې یوه  زوی  وای.  کړی  واده  ته  زوی  خپل   باید   مشر   کور د   چې   راورسېد   وخت  هغه
  بې   ته   کور   خپل   چې  و   ویلي   ال   پخوا   خاوند   ورک   د   وه.   ټنبله   خورا   خو   مهربانه  ښکلې،   چې   وه   کړې 
 وویل:  یې   اوس خو پرېږدي   را نه   نګور کاره

 

  لکه   وکړي  کار  دومره  خوښه  خپله   په   نګور   راتلونکې   زما  چې  وکړم  داسې  به   زه   لري،  نه   پروا  -
  کوو.  چې  یې یو   هر  موږ

 

  خپلې   د   ماښام   هر   مشر  کور   د   اوسېدل.  سره   پالر  او   مور   د   مېرمن   ځوانه  او   خاوند   ځوان   وشو،   واده
  په  خواړه  ماښام  د   یې  هغې  له   وروسته  او   کړی  کار  څومره  چا ورځ نن  چې   اورېدلې  خبرې   مېرمنې 
  چې  شوه   اړ   ته  دې  هغه   وروسته  ورځې   څو   کېدله.  ویده   وږې  ورځ   هره   به  نګور  وېشل.   ډول  عادالنه

  وکړي.  کار  څېر  په   نورو د 
 

  الره   په  راتلو   د   وه  شا   په   یې  پنډه  لرګو   د   چې  هغې   وه.  تللې   پسې  لرګو   په   ته   ځنګل  ورځ   یوه  نګور 
  له   شوه،   خوشاله   لیدلو   په   وروڼو   د   خور   وو.   راغلي   لپاره   لیدلو   د   دې   د   چې   ولیدل   وروڼه   خپل   کې

 وویل:  ته  ور یې   ارامي نا  په او  وکړه  مشي  ستړي  یې سره  هغوی
 

  که   چې   ځکه   کړی  شا   هپ   درسره   لرګي   لږ  لږ،  نو   شی   والړ   ته   کور   سره   زما   چې   غواړی   تاسو   که   -
  درکوي.  نه   ډوډۍ ماښام د  خسر  زما نو  ونکړی  کار

 

 ویل:   ویې  او وخندل وروڼو 
 

  یو.   مېلمانه   هغه   د  موږ  چې   ځکه   پرېږدي  نه   وږي  موږ  خسر   ستا  کوه.   مه  فکر  ته   خورکې،   ګرانې   -
  یوې   چې  مالومېږي  کړه؟  جوړه  ښځه   خواریکښه   داسې  څخه   ستا   څرنګه  هغه  چې  شو  پوه   غواړو  موږ
 کړل.  زده  ور  کول کار  د  هم   ته ټنبلې  څېر په   ستا ډوډۍ مړۍ

  
 کیسه  خلکو  د  البانیا د 

 صابر جان ګل ژباړونکی:
 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Pasarlai_m_na_day.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Pasarlai_m_na_day.pdf

