
 
 

 

 2تر 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
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 ک ی ل ېتللي پس

 
 !محبوبه رانګزما "
 

 .شوي وي رېت ېکلونه چ ۴۲۳لکه   کاريښ ېخو داس ،ېوشو  ځېور ۴۲۳ستا د تللو  نن
 

 .لړکلونه ک ېو ېشو ېرېت یرڅلمحو په   وډد لن ېستا په خوا ک  ېچ ځېزما د ژوند هغه ور تا
 

او ساعتونو شماري،   قویپه دق  ځې راتلو ور  آېستا د ب  ې چ  یګهغه ر  م، ی  یګیر  ېلکه زه چ  کاري ښراته    ې کله داس  رډې
 . يځیږغور خواېاو هاخوا د يیږله اوبو سره به

 

)په  :  ېو  ړېک  ېخبر  ې ولټدغه    ېک  دنه یتا په دوهمه ل  دل، یله پاره سره ول  لځ  يړد لوم   ږکله مون  ېشي چ  ېد  ادی
  ې ( حال دا چدوېکارښد    یرڅد سست رفتار او د کلونو په    بوېد ش  دلو،ېرېد لمحو نه ت  رلو، ېد وخت شم  وځاو ور  قویدق

 .وه ېشو  رهېت  ځور وهی ېوازی ځاو دوهم مالقات ترمن يړد لوم ږزمون
 

  ی دونکېوروسته به  ېدنځېلمحه، لمحه تر سو  ،ړک  ړموم جو  خهڅتا را  م؛یوروسته ناسته    رولوېغرونو ت  ۴۲۳له    نن
 ې شوه؛ خو دا چ  دهږاو  رهډېهغه    ړېکومه سزا راک  ېهم نه. تا چ  يیږک  ېنه لري او خاور  یپا  ي،یږنه ختم  ېموم، چ
 . هم زغمم یېنو زه  ؛ړېتا راک

 

  یتا په خپل الس کرل  یې  ټیبو  ېچ  لګهغه    ده،ړېوغو  لګ  ړیلوم  ېوجود ک  نیپه تار  ېروتېپ  ېدلړېپر چت د غو  نن
 .(لګ ونوګ رن وېړاو ژ ازيیو )د پ

 

 . يړیږوغو ېاندړو دلوڅېسهار به زما له راپا یراتلونک   ېهم شته چ  ټۍغو ېنور ېدر
 

 !يځرا یپسرل ایب ید دا
 

خبر تا ته    ړیلوم  ګپسرلي هم د خپل رات  کهځخبر راکاوه؛    دوړېد غو  لګ  روتيېپ  دلي ړېبه تا په چت د غو  ل ځ  هر
. ستا هر  کاريښنه    یپرته پسرل  البونوګ  نوی له هغو سپ  یدا سرسبز پسرل  ،ړراو  البګ  نیدرکاوه او تا به ما ته سپ

وروسته د   تلوښپو تلو،ښله پو هړکال ستا په ا رېت کوي، تنهښپو ه ړکوي، ستا په ا ېاو ونه راسره ستا خبر ټیبو یکرل
دا  دلېخزان په السونو ورژ ا  اېب  لځ.  په    ې موسم راباند  ولډ  وی   ېچ  میزه    ېوازی.  يړیږسره غو  تلوښ پو  هړستا 

 ... او اضطراب ې دنېمات  دلو،ېرژ وڼد پا ي،یږریت
 

  ه څکله او    یتا راته کوله، هغو  ېاو نغمو معنا به چ  ونوږرا روان دي د کومو مرغانو د غ  اېمرغان ب  ولټ  هغه
او  هځمحبوبا د وصال جشن نمان ېخوشحال و، چا د خپل ویخفه و، کوم  وکڅ تل،ښغو یې هڅ ل،یو یې هڅ تل،ښغو

 . زه نه ؛ېدلېته پوه ولوټ ې...؟؟؟ په د ېاو چا ساند ېلیو ېچا سندر راوه،ېد جدایي غم ت ېهمسفر ېچا د خپل
 

او   وځور  ۴۲۳  ویشو  روېمحبوبه! له تا پرته په ت  رانګ پوهه نه شم؛ خو    ې زه به کله هم پر  ې چ  دهېکارښرا ته    ېداس
 .کوي تنهښستا پو ول ټ ی. دومېږپوه ازونویرازونو او ن ولوټاوس په دغو  ېشپو ک
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سهارونو    خویشپو او    وڼپه ر  ۍمږد سپو  ،ېک  ځپه من  لونوګد هاغه غره په لمن، د هغه کور د    ېکوي هغه چ  تنهښپو
  ې د حرکت ب  وښد چا د پ  ؟ید  ېریاوس چ  ؛ېلیو  یېبه    ېسره قوالي کوله او نغم  اڅله ن   ېجامو ک  نویپه خپلو سپ   ېک

 . اڅن ېدونک وجد درلو يګړانځوه. د  یرڅخودي به لکه د رومي د مسرو په 
 

د دغه   ېهغه خپله ول وله؛ ړخپله الره جو ېهوا ک ې)موزونو حرکاتو( به چ اڅد چا د السونو ن ؟ی د ېریاوس چ هغه
 !؟ړېک رهېکور الره ه

 

هم   یېبه    وی  م،یورته ووا  هڅ   م؟ړوک  ېقسم خبر  هڅسره    ینه شته، هغو  هڅپرته نور    اېسره له خاموشي او چوپت  ما
که نه...؟! ته خو    ېدېپوه  ې او غم به پوهه نه شي؛ ته خو پر  لوېتاو  لوېبهانو، و  و،یزما په مجبور  ي، ړما درک نه ک

  هګ نڅ  ې د  ېوازی  ېوم، داس  ړېک  که یخپل ژوند ته در شر  ې سره د  ېپه ژمن  رولوېت  ګډژوند د    ولټد    ،ېهمسفر و  ېم
  ؟ړېاو ال ودمېښپر
 

وروسته    ګستا له ت  کهځاوبه دي،    وګنه دي؛ زما د ستر  ېک ښزما او  ي ړته راو  ځمن  ارهېت  ېچ   یهغو لفظونو توروال  د
او له    لوړو  هځندامت او حسرت اوبه. زما د خطا او غلطي د له من  ا،یمانت ښېدا اوبه دي، زما د پ  وم،څڅنه    ېک ښاو
 . اوبه ېدونکځېاو غور ېدونک څڅې وګسره د بهولو له پاره له ستر انهځ
 

 ېم  ېکچه. په ژوند ک  ېاو غوس  لتونېاو نه ستا د جدایي، ب  يیږکم  اېمانتښې . نه زما پیژوند روان د  ي،یږر یت  وخت
ته    اېدن  ېولټ  ش،ېدرو  یدونک څېاو ن  ګملن  وی  ،ېو  دیمر  ¹ته خو د رومي    هړتا هغه هم را معاف نه ک  ه،ړ سهوه وک  وهی

  ېنه شته؟ چ ېزما له پاره ول اېو؛ نو ب  یسو هړدرسره ز ارهد هر چا له پ ،ېدلېرېاو خطاؤ ور ت ناهونوګله  ید هغو
 ده؟ یفا هڅنو  ؛ځېرا اېب میزه نه 

 

  که ځ  ي،ځنه را  یېکوم افسوس    ېچ  لړوک  ېتا ته م  رګ م  ي؛ ړهم چا ته نه ؤ ک  ېکله م  ۍخطونه، دومره زار  دومره
ورکوي،   واهيګ  اېمانتښې زما د پ  ليېږما تا ته در ل  ېخطونه چ  ولټو. دا    ړیظلم هم دومره ستر ک  ېله تا سره م

شم، چا سره    یلیو  یېچا ته    يړما ک  ېه چڅزما غم زغمي،    یشم او د  یتشول  ېپر  هړز  ېچ  یهمدا کاغذ د  ېوازی
د م  ېدومره وخت شته چ او ستا  او ب  ېسیک  ېنیزما  ب  اېواوري  د م  لتونېد  . خلک  ته   ېسیک  ېهر  ېنیداستان... 

 لرمه  ېباور پر ېچ مهیزه  وهیناداني بولي؛ خو   یې ایوایي؛  اليیمصنوعي او خ
 

و به   /يړدي ما به ختمه ک  ېچ  هڅهر    رګ ناداني ده که حماقت؛ م  مېږغلط ... نه پوه  ایده    حیصح  ېنه ده چ  معلومه
 ".وژني ېم
 

 )حسن جهان( ارهګ ناهګ ستا
 

 : الف ناول ماخذ
 : سمسور ودانهړژبا
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