
د خوښيو او خندا د دوستانو مجلسونه  كيسيو په افغانى كلتور كى همېشه

يو. نه ډك ساتلي دي كيادا نه  موجودي دي بلكي زي په افغانى دود او رسم

شپه نورو كل د سويډني. ته تورونو كي هم دلته الندي به يو څو كيسۍ چي

څ دي) ژباړه( خه را ترجمه ژبي د خوښۍ له پاره راوړوشوي : ستاسي

د كيسيو جوابونه په پاى كي راغلي دي

 رحمت اهللا سروري

ـــ هغه څه شى دى چي درې ځيني ايسته كړې سل شي او كه درې پر واچوې١

؟  شـل شي

ه٢ ؟ ــــ و چوې دى نور هم لنديږي  غه څه شى دى چي ته يې

يې٣ ؟ال ـــ په پنير كي هغه څه شي دى چي موږك  نه خوري

٤، ، پښې لرم تالى نه شم شمالــــ سترګي لرم شى نه وينم سونه لرم شى نه

، خوله لرم شى نه شم خوړالپورته كو شمال او نه خندىالى .ى

؟  زه څه شى يم

، ته چي ما په چاړه پرې٥ ، سور او سپين دى ، رنګ مي ژړ  ــــ زه كوچنى يم

؟. كړې ته ژاړې زه نه ژاړم  زه څه شى يم

يو٦ و څنګ ته ناست د بل ځان نه وينو ټوله شيان وينو مګر خپل. ــــ موږ يو

؟.   موږ څه شى يـو

؟٧  ــــ هغه څه شى دى چي په دوه شروع كيږي او په يوه ختميږي



د كاغذ او يا فلز څخه جوړ شوى يم كه هر څومره ډېر ټكي٨ ) nollor( ــــ زه

غو) värde(ولرم هغومره مي ارزش د هر چا ډيري كوډېريږي او ىالښتني پوره

؟. شم  زه څه شى يم

د شپې بيرته راځي٩ د هغه چا ډېر. ـــ هر سهار مي سر را څخه ځي او زه

؟. يادېږم چي خوب ورځي   نو زه به څه شى يم

، كه را باند١٠ ، وزرونه نه لرم زه ــــ زه څـه شي يم چي الوتالى شم ي پو كړې

؟الالوزم، مګر كه مي په و ښوروې ماتېږم س

د شپې له خوا كرار كرار پيدا ١١ ، د ورځي په روښنايي كي زه هيڅ نه يم  ـــ

د سهار خوا كيږي زه كرار ، چي ، چي روښنايى نه وي زه هر چيري يم كېږم

؟. كرار وركېږم   زه څه شى يم

 ــــ زه څلور پښې لرم په هره پښه مي يو بوټ دى او زه همېشه بوټونه په ١٢

؟. پښو ويدېږم  زما نوم به څه وي

١٣ ، و څنګ ته ځو د بل ، يو ، موږ تقريباٌ يو ډول ښكارو  ـــ موږ يوه جوړه يو

و لوبي د فوټبال نه. او مېلمستيا ته هم يو ځاى ځو موږ موږ تر دوه هيڅ وخت

، رنګ او شكل مو كېداى  ، كېداى شي يو وخت لوى يا كوچني يو كمېږو

؟. شي هر رقم وي   زما به ستا په فكر څه وي

كو١٤ــ الى، دوه غوږونه لرم زه څه شى يم چي غـټـه خوله لرم خبري نه شم

؟   اورېدالى نه شم



، ډوډۍ په شا وړاى شي ١٥ ـــ هغه څوك دى چي پښې لري تلالى نه شي

 ،خوړالى يى نه شي؟ 

، سر نه لري او هغه څه شي دى چي سر ١٦ ـــ هغه څه شي دى چي سترګـه لري

؟   لري سترګه نه لـري

؟) tugga( ـــ هغه څه شي چي غاښونه لري او ژول١٧  نه شــي كوالى

ــــ هغه څوك دى چي هره ورځ دباندي وزي مګـــر بيا هم په كور كي دننه ١٨

؟   وى

دى١٩ ر نه د مور او پالر زوى دى مګر زما ورو ؟ ــــ هغه څوك دى چي زما

پهالـــــ هغه څه شى دى چي هره ورځ يې ٢٠ س كي نيسې مګر هيڅ خبريالس

؟  نه ورسره كوې

د دنيا په كومه لويه وچه ٢١ ؟)världsdel( ــــ  كې بله لويه وچه شته

د شرق او غرب تر منځ څومره اوږده ٢٢ ؟ال ـــــ  ره ده

؟) پـټ( ـــــ څـوك تر غوږو په پور كي غـرق ٢٣  دى

.

د هيلۍ چيچى څـــــه وخت ٢٤ ؟ال ــــ  مبو وهل شروع كوي



؟ ٢٥ ، ځي او هيڅ وخت دروازې ته نه رسيږي  ــــ هغه څشي دي چي ځي

كي ــــ هغه څه شي دى چي په سلو كالـ٢٦ ه٢٥ـو  ځـــلي راځي او هر ځــــلي يو

؟  ورځ وي

؟٢٧  ــــ هغه څوك دى چي لمر وويني ژاړي

 ـــ په كوم سپورت كي ګټوونكې خوا همـېشـه پر شا ځي ��

؟  او بايلونكې مخ ته ځي

ځ�� ؟ ــــ هغه څوك دى چي اكثــره وخت په اوبو كي ي مګر نه لنديږي

 ــــ هغه څوك چي ما نه لري غواړي چي ما ډېر ولري او هغه څوك چي ما ��

؟  ډېر ولري غواړي ما لـنډ او ژر تېر كــــړي

؟ ��  ـــــ هغه څوك دى چي پروت وي هم ګـــــرځـــي

ژ�� نه ــــ هغه څوك دى كه څه هم به ورته راوباســــې بيـــا يې هم بې ادبي

؟  بولـــي



؟ ��  ـــــ هغه څشي دى چي غاړه لري مګر سر نه لـــــري

؟ ��  ــــ هغه څـشي دى چي لــمر ويني مـــګــر اوړى نه ويـــنـــي

د كور په دنــنــ�� د كور دبــاندي او په هره ــــ هغه څشي دى چي ، ه كي

؟  كوټه كي شـــتــه

 نه  kropp ــــ څـــــوك دى چي څلور پښــــې او مـــــــال لري مـــــګــر بــدن 	�

؟  لـــري

�
يا و ــــ هغه څوك دى چي پر اوبو اوړي بــېــله دې چي حـركت وكړي او

؟  ښوري

؟ال ــــ تر اســــمــانه پوري څــومـــره ��  ره ده

؟ �� د غــــــره او درې په مـــــنــــــځ كي څـه شى دى  ـــــ

؟ ��  ـــــ په كومـــــو پښــــــو پــوري غـــــوښـــي نه شـــتـــه

 ـــــ هغه څـــه شى دى چي خلګ يې خبري ډيـــــري كوي چي ښه يا بده ده ��

؟ ، مـــګــر هيڅــــوك كومك نه شي كوالى

، پښه لري مګر بوټ ٤٢  ــــ هغه څــــــوك دى چي خولۍ لري مګر سر نه لري

؟  نه لري



نه ـــــ ��  يـــخــــى كيږي؟ هغه څـــه شي دى چي هــيــڅ وخت

د بل كور تر دروازې پوري ٤٤ د دروازې څــــخـــــه د يوه كور  ـــــ څــــوك

؟  ځـــي مګر هــيــچ وخـــت كور ته نه نــنــوزي

د بــــحــــر اوبه ــــ په كوم ٤٥ نه ځـــاى كي ، رودونــــــه اوبـــه  څــــپــې نه لــــري

، غــرونه لوړي څوكــــي نه لـــري او ، ځنــــــګـــــلـو نه ونــي نه لري لــري

؟   ښـــــــارونه هـيـــڅ كورونه نه لـــــــري

؟ ـــــ ٤٦  كومه ژبــــــــه هــيــڅ وخـــت درواغ نه وايي

كيال ـــــ څـــنــګــه دوه خـــــلــګ كــو٤٧ د پـــزو په مـــنــځ د بــــل ى شـــــي چي يو

؟  ودريږي

 په كوم مــمــلـــكــت كي ده Osloاوسلـــــو: ــــ يو څــــوك پوښــــتــنــه كوي ٤٨

هــــو مــــګــــر په چك او ســـلـــوا كــيـــــا.؟ په نــــــاروي كي

Tjeckoslovakien ؟  كي هم شته څــــــنـــــګـــه

، شپـــږ پښــــال ــــ دوه سرونه لري يوازي دوه ٤٩ ې لري مــــګــــــر سونه لـــــري

د پـښـــــو ګــوتــي لـــري ؟. څـــلـــور يې حــركت كوي او لـــــس ا څـــوك دى د



 ـــــ هغه څــه شــى دى چي غـــرمــه تــر ټـــــولـــو لـــــنــــډه وي مـــــګــــر ٥٠

؟ ســــهــــار او مــــازديـــــګـــــ ر اوږده وي

؟ ٥١ د چښلــو شې څـه شى دى  ـــ په دنيا كي تر ټولو قوي او غښتلى

؟ ٥٢ د اور په مينځ كي هـمــېـشه څه شى وي  ــــ

يېال ــــ څلور يې ٥٣ ، دوې ، پر څلورو ځي يېالندي ځړيږي ، دوه ره ور ښيې

و  ، . شا ته په يوه اوږده لكړه مچــان شــړي سپي ډاروي

؟  دا به څه شى وي

نهال ولي يې يوه. ندي تلــېال ـــ پنځه كوچنۍ نجوني تر يوې چترۍ ٥٤ لنده

؟  شوه

؟! كي ووايه bokstäver ـــ يو شــعـر په درو تورو ٥٥  څنګه يې وايې

؟ ـــ سړى باي٥٦ د شپې خوب يې خراب نه شي د څه شى وكړي چي

و تا ته ٥٧ ، كه څه هم تر ما  ــــ هغه څه شى چي زه يې وينم او ته يې نه وينې

؟  ډېر نيږدې دى او ستا دى

، يعني دوې٥٨ په ـــ كوم وخت يو سړى شپږ پښې لري او پر څلورو باندي ځي

؟  كار نه اچوي



 ــــ هغه چه شى چي هوا ته يې وغورځوې سپين وي او چي مځكي ته ٥٩

؟/ راورسيږي ژيړ  ژړ شي

په/ ـــ هغه څه شى دى چي په ژمي جامې ٦٠  كالي باسي او لڅ لغړ وي او

؟/ اوړي  دوبي كالي بيرته اغوندي او ډېر ښايسته وي



 ځــوابونـــهGåtor/ كيسۍ/د معمـا

شيسلــ1 . او شل چي په تورو سره وليكل

  handduk ــ دستمال٢
 غار/ ــ سورى٣

 ــ ناوكۍ٤

 ــ پياز٥

 ــ سترګي٦

٢١ــ٧
 ـــ پيسې٨

    kudde ــ بالښت٩
د ځګ كوب ــ ١٠ ۍد صابون

  mörkrättــ تاريكه ١١
آس ــ ١٢

 ــ بوټــــــونه١٣

 ـــ دېګ١٤

 ــ مېز١٥

 مېخ/ ــ ستنه١٦

 اره/ ــ ږمنځ ١٧

  snigeln ــ ګوٌك ١٨
 ــ زه پخپله ١٩

د دروازې ٢٠  ستىال ــ

د ٢١ كېياترالاس ــ . هم شته اسياپه نوم

س( ــ يوه ورځ ٢٢ ويد ، ماښام په غرب كي )هار په شرق كي وي

. ــ هغه څوك چي خولۍ يې په پور رانيولي وي ٢٣



و مځكي ته نه رسيږي ٢٤ . ــ هغه وخت چي په اوبو كي وي او پښې يې

 ګړۍ/ ــ ساعت ٢٥

د فبروري٢٩ ــ ٢٦

) snögubbe( ــ واورين سړى ٢٧

)dragkamp( مان كشي ــ ريس٢٨

 سايه/ ــ سيورى ٢٩

و خت ٣٠  ــ

 ګړۍ/ ـــ ساعت ٣١

و ډاكتر ته ٣٢  ــ

 ـــ بوتــل ٣٣

is ــ يخى ٣٤
ور/ دړه/ ــ دروازه ٣٥

 ــ چــوكۍ ٣٦

پْـــل ٣٧   bro ــ
د سترګو رپ ٣٨  ــ يو

 ــ او ٣٩

د چوكۍ په پښو پوري ــ ٤٠

   vädret ــ هوا ٤١

   svamp ــ پوڅــكۍ ٤٢

 ـــ تودې اوبه ٤٣

رهال ـــ ٤٤

  karta över ett land ــ په نقــشــه كي ٤٥

د حـيواناتو ژبه ٤٦  ــ

و ګرځوي ٤٧ . ــ هغه وخت چي يو او بل ته شا

چكـ٤٨  Tjeckoslovakien كــيـــــا او ســـلـــواـ

 ـــ يو سـړى چي پر آس سپـــــور وي ٤٩



 ســــــايــــــه/ ــ ســـــيــــورى ٥٠

وړ( ــــ اوبه ٥١ شيالپه دې خاطر چي لويي كښتۍ .ى

دى)و( ـــ اور ٥٢ .يې په مينځ كې

 ــ غوا ٥٣

. ــ په دې خاطر چي باران نه اورېدى ٥٤

 شـــعــر ـــ ٥٥

د ورځي له خوا دي ويده شي ٥٦ . ـــ

 ـــ ستا غاړه٥٧

. ــ هغه وخت چي پر آس سپور وي ٥٨

 ـــ هګۍ٥٩

 träd ــ ونه ٦٠

ل د كه هر څوك ددې كيسـيو په باره كي كومه پوښتنه  ري

د ښوونكي/رحـمـت اهللا سروري په مالمو د پښتو سويـډن كي

) Tfn: 0 737 289 815(.سره دي تماس ونيسي 


