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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 ۲۵1۰۰۵۱۰۲۵         بېنسل یوشا: لیکوال

 مسعودزی حقمل: ژباړن

 کاسه لرګي د
 

 درلود، لمسی کلن څلور او اینګور زوی، یو بوډا کمزوري یوه

 د دوی.ورغی لپاره اوسېدو د ته کور زوی دخپل وخت یو

 وسې، بې بوډا د وخوړه، سر پر میز د ګډه په ډوډۍ ماخستن

 ده کې خوړلو په خوړو د السونو ریږدېدونکو او لید کمزوري

 کاشوغې له یې دانې ماټرو پلي د .وه کړې والړه را ستونزه ته

 په ګیالس ډک شیدو له سړي ږیري سپین چې کله. ورغړېدې

 شیدو د السه له یې امله له رپېدو د السونو د نو ونیوه کې الس

 د یې اینګور او زوی. شوې توی رخت پر مېز د شیدې او شو مات ګیالس وغورځېده سر پر مېز د ګیالس ډک

 ډول په ماشومانو د تویولو، شیدو د ده د اړه په پالر د باید مونږ وویل یې زوی شول، غوسه ګډوډي په ږیري سپین

 د او پاڅېدل نه مېز له اینګور او زوی ږیري سپین د وکړو، څه یو امله له لوېدلو ډوډۍ د ځمکه پر ،او خوراک

 له یې کې چوپتیا په کورنۍ د. وخوړه ډوډۍ یوازې سړي ږیري سپین کیناستل، ته مېز واړه یو کې نجک   په کوټې

 کاسه په لرګي د یې ته نوموړي کړل مات لوښي دوه خوړلو ډودۍ د سړي زوړ چې نه کله له واخیست، خوند ډوډۍ

 د کتل ته سترګو ږیرې سپین د کورنۍ او خوړله ډوډۍ یوازې سړي زوړ چې به وختونه ځینې ورکول خواړه کې

 بې و کړي مات لوښي خوړلو ډوډۍ د سړي زوړ چې ورځې هغې له. وې ډنډ اوښکې به کې سترګو په ږیري سپین

 د ماښام یو ،ولیدل سره خاموشي په هرڅه دا ماشوم کلن څلور. ویلې سپورې ستغې ته هغه یې به خبرې کومې له

 په څخه ماشوم له هغه. کوي لوبې سره ټوټې له لرګي د یې زوی چې ولیدل وړاندې خوړلو ډوډۍ له پالر ماشوم

 چې جوړوم کاسه یوه لرګي د مې ته مور او تا ؛وویل ورته کې ځواب په ماشوم جوړوې؟ څه وپوښتل مینه ډېره

 او ورکړ ټکان ته پالر او مور خبرې دې ماشوم د. وکړ پیل کار په یې بېرته او وخندل ماشوم. وخورئ پکې ډوډۍ

 پوهېدل دواړه ونکړه یې خبره کومه هم څه که .شوې روانې اوښکې یې سترګو له ،ورکړ السه له یې توان خبرو د

 تېرو د. بوتلو ته مېز لپاره خوړلو ډوډۍ ځای یو د یې بېرته او ونیوه السه له پالر بوډا خپل زوی. وشي باید څه چې

 مالومېده داسې ښځه او مېړه مخې، له الملونو ځینو د وخوړله، ډوډۍ ځای یو سره کورنۍ له یې یادښت په ورځو

 .شوه ککړه سرټوټه مېز د او شوې تویې شیدې ولوېدله، کاشوغه چې کله وکړي پاملرنه نوره چې

 څه ذهن دوئ د اوري، سره غور په ګوري، سره ځیر ډېر په ته شي څاري، شی یو ډول حیرانونکي په ماشومان

 مټ کټ یې ذهن ماشوم د نو کړو سره تر بدعملونه مونږ مخکې په ماشوم د چېرته که جذبوي، هغه کوو مونږ چې

 نو کوي، سره تر یې کې راتلونکې په او کوي پیدا ځای کې ذهن په ماشوم د هم کړو سره تر کار ښه که او جذبوي،

 ماشوم د چې کړئ سره تر وړه کړه داسې مخکې په ماشوم د شي ښه مو راتلونکې ماشوم د چې لپاره دې د

  .شي تېر سره ارام په مو ژوند راتلونکی

 پای

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilhmasoodzai_haqmal_de_largi_kasse.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/uplomasoodzai_haqmal_de_largi_kasse.pdf

