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  ٢تر ١  له:د پاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ پتهپه دغه .  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

 ٢٠١٦/ ١٩/١٠عزيزی                                                                                   .ا.ع

  !ته پښتنو چوپړ زعامت د پښتون د

 

 ) دقيقي ٢٨ او بجي ٤ مازديگر د ٢٢ سرطان د كال م١٩٧٢ د(

 

 كي جاده په تونپش نادر د مي سره ھمصنفي دوست پنجشيري يوه له چي راتلم نه وظيفي له

 حال داسې په پښتانه اطراف د نفره دري مي کتل چي وو کي حال په دروغبړ 1 موږ . شوم مخامخ

 وه باندي د کي زينه په مغازي د  يې ) َچوټي ( کپۍ زريني چې شول داخل ور ته مغازي يوي کي

  .ايستلي

 شما امي بچيم " چي وکړه ټوکه ما پر يې نو وليد حال دا چه مي ) ھمصنفي (دوست پنچشيري

 يوه نه مغازي له چې کړی ځواب وو نه داسوال دده 1 ما " . ؟ ميشويد اصDح وقت چه غول اوغاناي

 په " ؟ ميفھمين ره اوغاني كدامتان بيادرا " وويل کي خطاب په يې ته موږ او کړ ښکاره را سر سړي

 وکړه ښه مخه سره ھمصنفي لخپ له مامي چې وو ھغه او کړم ګوته ورپه زه ھمصنفي زما کي ځواب

 " چې وويل ته پلورونکي مي کي مغازه په ؟ ده څه خبره چې وګورم ترڅو ، ننوتم ور ته مغازي او

 اوغاني به ًلطفا اوغاناره امي نميشه زحمت اگر بيادر تشكر " چي وويل راته پلورونكي " . امركنيد

 ور نو ، دي و1ړ لوڅي پښي واړه دري چې ګورم ، وکتل ته پښتنو چي ما ؟ ميخواھند چه كه بگوييد

   .وکړ ورسره مي روغبړ او ورکړ 1س مي ته واړو دري او شوم تير

 كه بگويين اوغاناره امي " چې ويل وي راته او راغی خواته زما پلورونکی بل يو نو ګورم چې

 پښتنو واړه دري دي ما نو " انداخته بند ره دروازه كه كنن پس مغازه وازهء در از خوده  ھاي پوش پا

 کړۍ ايسته دروازي له مو کپۍ سۍ و1ړ اوس او ، اوباسي مه کپۍ نو ځۍ ته مغازي کله چې وويل ته

 زما او نيولي کي تخرګ په کپۍ خپلي ھريوه ګورم چې 1ړل واړه دري دوي . خيژي پر خلګ چې

 پښو پر يې څنګه ېچ وويل راته دوي نو ، پښوکړۍ پر مو کپۍ  چې وويل ورته مابيا . راغلل خواته

 پښويې په کوي نه فرق چې وويل ورته ما نو . کړو بي خرابي ور دي فرش قاليني خو دلته ، کړو

  .پرپښوکړي کپۍ يې نازړه زړه او وکتل سره ته بل يو دوي . کړۍ

 دقاري موږ چې وويل راته دوي ؟ کي مغازه دي په غواړۍ څه چې وايم ورته زه نو اوس

 چې ووايه ته صاب قاري . پيداکړي را ھم ته  خداي داده اوس پيداکړ خوارۍ ډيره       په دوکان صاب

 کړ ترجمه مطلب دوي د ته پلورونکي ما . جوړيږي سره را به بيه په کړوخو درڅخه سودا ډيره       موږ

 خبري پلورونکي د ما ؟ دي کار په يې شيان څه چې وکړه ځني پوښتنه چې وويل راته پلورونکي او

 داسي دري ته موږ چې ووايه ته صاحب قاري چي وويل راته کي ځواب په دوي او کړي ترجمه ورته

   خDصه . ګيسونه اصل جرمني  دوه او ساتي ګرم چاي شواروز يو چي ، راکړي ترموزونه غټ
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   .افغانۍرانيول١٢٠٠په دانه يې ترموزونه او افغانۍ١٨٠٠ په پايه يې ګيسونه

 داسی  ته ، تړلي مD تر کي دسمال چاپه ، اميانۍ په چا ، پيسي خو موږ چې وايې ماته نو اوس

 يو داسې که چې وکاوه خواھش نه پلورونکي ماله . وباسو را پيسي موږ چې بوزه موږ ته ځاي پناه يو

 دلته چه ويل وي او کړو ته کونج يوه آخرکي په مغازي د موږ پلورونکي .کړي ګوته په را ځاي

   .وکړۍ ارک خپل تاسي راځي نه څوک

 . کړ خDص حساب خپل يې سره پلورونکي له او راخDصې مD له پيسي دوي چې ول ھغه

 ؟ ياست راغلي ته کابل ځايه کومه له او څوک تاسي چې وکړه ځني پښتنه نوما وتلو وه را چي دباندي

 او کټواز د خوشامند د چې وويل کاوه معرفي زوي دتره يې اودريم وروڼه دوه يې ځانونه چي دوي

 پوښتنه مي نو وليد حال دوي د دا چې ما . دي راغلي خاطر په دمريضانو ته کابل او دي سيدونکي

 وويل کي ځواب په راته دوي ؟ دی څنګه صحت يې اوس او دي چيري مو مريضان چې وکړه ځني

 پل د ( ماجت دلته شپه موږ او بوتللي ته لنګر پيرصاحب د سم سره راتلو له مو خو مريضان چې

 شروع شکايت په يوه دا سم سره خبري دي له . كړه تيره كي سماوات يوه په مخامخ ته ) مسجد خشتي

 له خسکانو او دشپږو مو شپه ټوله ، تيروي نه سپې پر  خداي دي شپه داسي چې ويل وي او وکړه

 خپلو له لنګرکي په صاحب پير د ولي نو تاسي یچ وويل ورته ما . کړي پټي دي نه سترګي 1سه

 چې کله خو وو نيت ھمدي په خو موږ چې وويل راته دوي ؟ تيروله نه شپه يوځاي سره مريضانو

 مو څوک چي ويل وي راته او وتله وه را ښځه يوه نو وټکوله ور دروازه دربار د صاحب پير د موږ

 و دي . يوو راغلي سره مريضانو له ته صاحب پير چي وکاوه ورته عرض خپل موږ او دي پکار

 درشيرله دوه دا دادي سره کلنګه له خود وويل ورته موږ ؟ کلنګه بيله که او سره کلنګ له چې پوښتلو

  پسونه او مريضان نو اوس چې وويل راته يې نو . کړي لوي مو نامه  په دپيرصاب چې پسونه

  .نشته ځاي لپاره وو دنارينه دلته  ، سباراشئ بيا تاسي او پريږدۍ دلته

 

 دوي ؟ ده څه يې مريضي او ښکاروۍ ور وخت څه ډاکترته       مو مريضان نو ، وويل ماورته

 ګل علم د چې بله دا او لري پيريان خورده زموږ چې يوه دا ، دي نه مريضي ډاکتر       د چې وويل راته

 . وکړي ور چاره دپيريانو بي صاحب پير کول خداي که او لري ميرګي ده ډه      ک زوي د تره د زموږ

 يه چي کړه غبرګه را کي سوال په مي دوي ؟ ده ليدلی پيرصاحب ھم کله تاسي چي وويل ورته ام

 له ورځ تمامه وايې . ده سړی پاچا نازولی دخداي ھغه .صاحب پير او وګوره خواران موږ چيري

 ګناکاران موږ . يو راغلي تمه په مبارک دده چې ويني موږ او ده کي نياز او راز په سره پاک خدای

 د صاحب پير د دوي وکړه سره مو ښه مخه چي ول ھغه بس . ويني خومو مبارک دی وينو نه کي

   .شولو روان خواته کور خپل د اوزه خواته دربار

  .ژوند دپښتنو زموږ ده او داوه

 


