
 
 

 

 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

        
 ۲۱/۱۱/۲۰۲۲                          سمسور ودان 

 
 
 

 لرم  ریضم
 
 
 ه؟ ړراک هڅ ویپه نامه   یشو: د خدا دږرا او ولډکن ړخ یولین ېالس ک يښ په

نه   ۍروپ  ېمات  ېم  ېک  وهټ. شوم نه وم خو په بړالس ک  ېته م  بیج  ورم،ګته و  ېرڅې  رګ د سوال  ېچ  ېله د  ېمخک 
 .نلرم ېوروره! مات هښ: وبلیو ېونشو. وم هړزما ز روډېپه  ،ېو

 !يړدرک ېد  ی: خدالیوو هغه
  ېازګ ( انيړدرک  ېد  ی)خدا   ېچ  ېجمل  ېد  ېم  ېپه ذهن ک  مړال  ېچ  ېاندړقدمه و  وڅته له کتلو پرته روان شوم.    هغه

 ېدلیل  ېم  رتهیشوم. چ  رځی  یېته    و ګ. سترلړک  ګپه لور ورغبر  رګ د سوال  رتهیب  ېاشنا و. قدمونه م   ږ. غړېک  لیپ
 …: ته خولړراکتل. ما ک رانی. هغه هم حویالس ون ې. تندي ته مېذهن ته نه راتلل ېم ېخو ول ؛ېو
 !یې یدلیل رتهیچ ویضرور  ېم ته

 .ړپه مخه ک ېنېښاند هغه
 !…. پرندړوخو کانټ هړز ېدم م وی

 !ته پرنده
!  ښېشوم: او دا ستا پ  یرځ  یې ته    وښراکول. پ  کانونهټعصبي    ې. غم مېریالس چ  یڼستا ک  ؟ یې  یشو  ې داس  ې ول  ته

 دي؟  ېریچ ښېستا پ
 .اوهړوا یې! مخ ې راغل ېک ښاو یې ېک وګستر په
 .ېوټپ ېول رهڅې  ،ېوځرګرا نه  ېشوي؛ مخ ول ه څ! په تا ږېږېنه غ ې! پرنده! ته ولدمهېته ودر ېمخ ایب یې زه

 وروره؟ یې وکڅ! ژنمېنه پ ې: زه دلیوو هغه
 .ېنه و  ې! داس ېو رګورځرسام او ان هړتک  وی. ته خو ېژنې! ته ما پیې: درواغ والیوو ېم زهېت په

 .شه ړده ال ریخ ؛ېته شرمو انویارښ ې: ما وللیوو یې په قراره  اوه،ځرګراو یې مخ
 ؟ ې ول ریاخ ؟ې : پرنده! دا ولېم هړ. کناستمېاو ورسره ک هړک کتهښ ږېله او ېم بکسه

. په ېشو  کارهښ  ېک ی د غم ل  وڅ  یې  ېژواندي مخ باند  ړبدل شو. م  یې  ږغ  ؛ېشو  ېولټرا  ېغی چ  یې  ېستوني ک  په
 !ېخاند ېراپور ېشه؛ ول ړسمسوره! ال دهېږ: ما پرلیوو یېغوسه 

 .دمېږکله پر ېاوس د ژندمې: تا وپلیو ېوم
  یېته  ریلچیو ې چ ودم،ېښنه پر یې. هغه خپل همت کاوه او زه ړته پورته ک ریلچیو ېم  ېک ېږ . په غویون ې السه م له

 .یدلیل ینشوا ېداس  ېوم. هغه م یدلېدرد رډیخو زه  م؛ړورپورته ک
* 

 .هړ: دوه کبابونه راولیوو ېته م ليټهو
  ورونو، ځد ان  ېپه خپل نندارتون ک  ې چ  یې  ې اندړموسکا لکه کال و  ېتته موسکا پرته وه. داس   ېک  رهڅیپرند په    د

 .دلهېکله ناکله موسکا په خندا هم بدل یېهلته  رګ پر مهال وه؛ م  ولوګ د ل کونویرسمونو او خطاطي ل و،ینقاش
.  می  یزوروره! ال خو ژوند  دهېږواهه: پر  یلټالس    ې . هغه مهړک  ړېوکټ  وڅ  ډۍوډ   ې شو. پرند ته م  لړراو  کباب

 .شم یکول ېپر ډۍوډ
 ؟ ې ول هڅ: دا هر تلښوپو  ېتر ېم ېک ځخوراک په من د

 ؟ ېشو کارښشول؟ دا د کوم ظالم  هڅ رتیجامه او روغ س ېکلښ ،ښېپ هړالس، دوا یڼک ستا
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  ې ژوند م   هښ  ،ړېویکور ته    ېم  ېسیپ  ې الس ته راغل  ده،ېته ورس  ینندارتون پا  ېچ  ېم  ېک  ار ښ: په کابل  لیو  یېو
 ې په درن ېشپ  ې. د توروړ وخو  وګکومو ستر  مېږخو نه پوه  ؛ړکار شروع ک  ېم  ولوړپر جو   انو ګتابلو   و ی. د نوړک  لیپ

د خاورو    ،ټېلو  ټېشوه. اباد کور مو لو  هړجایو  رهد تل له پا ایسخت اوازونه شول او زما روغه دن  وڅ  ېک  ۍخاموش
 رونو یور  ویهم له در  ې م  نداریور   هډورور، مور، پالر او کون  یاوالد، کشر  ینیوازی   رمن،یشو. م  والهډامبار او کن

الس او  وی ې. دا چدهې خو چا وا نه ور ؛ړوک ادیاو فر  ېغیچ ېشوم. هره خوا م ړم ېنی. په ژوندلړسره له السه ورک
له السه   ېزور م  هړاو د ز   واکځ. د وجود  دهېرې. وخت تدلمېوو. له هر کاره ولو  يړله السه ورک  ېم  ښېه پړدوا

  ې چ  ېم ورځ. هر اندلم ېولو ۍرګورځاو ان ۍخطاط ،ۍرسام ، ۍورکاوه او ان تر نننه دغه سلسله روانه ده. له مزدور
خو خوشحالي له ما    وي؛ ټي؛ خوشحالي لوړغم نه غوا   وکڅ  ې وطن ک  ېمنعکس و او د  ېرسماوه، درد او غم به پک 

 ؛ړېک  ېریت  ېنهار  ې م  ځېدوه ور  ېته راسره کوله؛ خو چخپلوانو مرس  ېدیږاو ن  ېریوخته ل  هڅ  ویوه. تر    ړېک  هډک
 یې ته راشم. پر مخ    ت یوال   ېد  ېچ  ،ړوک ېم  هړوو؛ نو ز  کډله تربورونو    ېم  ارښاو    ینو سوال ته مجبور شوم. کل

 .سوال کوم ی : اوس دا دلهیوو یېجمله  ۍاو وروست  ېراغل ېک ښاو
خپل نشي   یمات  هړز  وی  ېچ  ه،یلعنت ووا  ېتربورونو م  ولوټ. د پرند په  دمېوشرم   تیبد شو. په خپل انسان  رډی  ېم  هړز

 .و  تيښغو هڅ وی ې: نو له خپلوانو به دتلښپو ېو م ې. تریساتل
 .خبره ده ېریل رهډیژوند خو ال  م؛ړهم نه غوا  ګلرم! تربور نه مر ری: ضملیوو یېخواره خوله  په

زه هم له    کهځ  ؛ید  یرڅهم د پرند د تربورونو په    هړ او ز  ریزما ضم  ېحس کوله چ  ېم  ېاو داس  اوهځړو  ېم  سر
  ېټاو اسکل  تړښنه و.؛ خو جو  ېک  یپه هغو  ېوه، چ  تید انسان  کهړیوم او هغه ا  کیشر   ې ک  کهړیا  وهیسره په    یهغو
 .د انسانانو وو یې
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