
 
 

 

 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 
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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

          

 ۴۱/۱۲/۲۰۱۹                  نظیف تکل 

 
 !ښه ده چې تللې نه یې

 

 داستاني طرحه( )
 
 

 
او په مهرانۍ یې  څو ځل یې تلیفون را وکړ په هسپانوي لهجې د هغې انگریزي ډیر خوند راکړ، 

نابلده یم او ما په تکرار ورته  ، ږمـزه لږه په ځنډ در رسې ، گوره چې الړ نه شې :همدا غوښتنه کوله
 .ږه زه یمـویل مه وارخطا کې

 

بالخره  :په خندا یې راته وویل ، زه ال په خپلو چورتونو کې وم چې مونیک د موټر ښیښه را وټکوله
 .شکر چې را ورسېدې :پښتو وویلما له ځانه سره په . مو سره پیدا کړل

 

 .لندن ستانستېد هوایې ډگر پوره ستړې کړې وه د ، وو يساړه یې شو ،نیک یواځې وهمو
 .له ما یې څو ځل د ځنډ بښنه وغوښته ، و لیدلیلندن یې پخوا نه 

 

 .ږهـته مه خفه کې ، دا زما دنده ده :کولوما هم ډاډ ور
 

 ه شوی و؟ږم زما توند مزاج دې ته ولې دومره مهربانـنه پوهې
 

زموږ  :زه د هسپانې یم او ته د کوم هیواد یې؟ ما ورته وویل :خبرو کې یې راته وویل ـ په خبرو
 اوس ته ووایه چې زه به د کوم ځای یم؟ ، هیواد کې جگړه څلوښت کلنه شوه

 

 خو ته څنگه پوه شوې؟ ،هو :ما وویل .د افغانستان :سمدواره یې وویل
 

له  .د افغانستان جگړه وه او سږ کال مې دفاع کړه زما د ماسترۍ د تیزېس موضوع :دې راته وویل
خو کورنۍ او ملگري مې  ږدې وگورم، ـدفاع دمخه مې څو ځل وغوښتل چې دا ښکلی هیواد له نی

 .اجازه رانه کړه
 

زه به یې د دې  ، له دفاع وروسته مې غوښتل هلته کار وکړم او هر څه چې مې په وس پوره وي
 .هیواد له مظلومو ښځو درېغ نه کړم

 

 .وې وېل زما هوټل را ورسید مننه د خدای په امان ، ا یې وروستۍ جمله وهد
 

، کنه ته به هم اوس د ډاکتر ناکامورا په برخلیک ښه ده چې تللې نه يې :او ما له ځانه سره وویل
  .اخته وې

 .مېلمانه کارگر هم وژنو ، خپل کلتور کډه کړېنه له موږ 
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