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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  

 بصير

 ٢٠١٧ می ٠٨

  

 درد دل با يکی از کراچی وان ھای دروازۀ تورخم
   زيار معرفی کنی؟ۀميشه خوده به خواننده ھای گاھنام: زيار

  .نام مه عجب گل اس و د دروازه تورخم پيندی کشی ميُکنم: جوالی

  چند سال ميشه که د دروازه تورخم کار ميکنی و وضعيت زندگی چطور اس؟ !  عجب گلکاکا: زيار

زندگی شکر اس، . دارم و پيندی کشی ميُکنم) کراچی( سال خاد شد که د اينجه ليری ١۵ يا ١۴وله، قريبی : عجب گل

زا ھيچ چيز جور ام  روپه به شکل نورمال اش کار ميُکنم و تو خو خاد فاميدی که باضی رو۵٠٠ تا ۴٠٠روزانه 

  .نميشه به خاطر ھمی جنگجاالی که مابين افغانستان و پاکستان اس

  برخورد پوليس ھمرايتان چطور اس؟ : زيار

پول ليس ھا خود ھر دو طرف اس، روزانه کلگی ليری کشايی که د ايسون دروازه اس يا د او سون : عجب گل

وپه به پول ليس پاکستان بته اگه نی باز نمی مانن که بکس  ر۵٠ روپه به پول ليس افغانستان و ۵٠دروازه بايد 

 ۵٠مکسايی مردمه او سون و يا ايسون تير کنيم خو مخصد اگه پچاسی خوده داديم باز اوتو زياد کار ندارن و سر او 

خو بسيار خدا روپه ام که بريشان ميتيم باز ام يگان دفه  بی حيايی ميکنن مخصوصاَ امی جبه دارای پاکستانی 

  . ناترس استن

  خانه کجا اس و چند نفر استين د فاميل؟: زيار

خانه د امی باالتر اس و تازه يکسال خاد شد که خوده از کرا مرا خالص کده باشم يک توته زمين از : عجب گل

و حساب اوالدا .  سال يک اتاق و يک داليز دای زدم و حال شکر خانه ازخود اس١٠زمان نيکه داشتيم و باز باد از 

  .  دانه اوالدا دارم که د قات شان يکی بچه اس و مه خودم استم با کوچم٧ام سبحان هللا 

  اوالدا مکتب ام ميرن يا نه؟: زيار

نی وال د امی نزديکی خو ايچ مکتب نيس مگر ام گفتم که امی بچه صايب کمال شوه و د مدرسه شامل اش : عجب گل

  . شوهکدم، توکل بخدا که خط خان خو 

  .بسيار زياد تشکر کاکا عجب گل، ميبخشی که يک چند دقه وقت ات را گرفتم: زيار

  ...!! ليری، ليری. نی ايچ گپی نيس، سالمت باشی و سفری بخير داشته باشی، بامان خدا: عجب گل
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  :يادداشت

  .صرف نظر نموديم به زبان نوشته و ويراستاری ھم الزم  مصاحبهجھت حفظ اصالت مکالمه، آگاھانه از انتقال

  AA-AA ادارۀ پورتال

 

 


