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 5تر1له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghanئښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهله موږ سره اړیکه ټینگه کړنـدر تاسو پهافغان جرمن آنالین 
 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

 

 ۱۱/۱۱۱۱/                                                                                                  د افغانانو کلتوری مرکز

                         

 با اضافۀ نکته های جالب                                                                        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اعتماد به تدریج می آید و یکجا می رود. )موار دفاست(

 داستان بیست وچهارم

 اجنیر ماشین موترجراح و داکتر
 !به ورکشاپ رفت ترمیم موترشجراحی برای داکترروزی 

ترمیم را به خوبی می شناسم و قلب آن را کامل باز می کنم و موتر ماشین  ءکار به جراح گفت: من تمام اجزامستری در وقت 

لیکه عاید کار من  صد مراتبه کمتر از ادرح من آن را زنده می کنم! باشد  هم اگر موتر در حال جانکندن ! در حقیقت می نمائیم

 شما استکارعاید 

 باید کوشش کنی که قلب موتر را برابر من شود ۰۱۱اگر می خواهی درآمدت  گفت :  نظر انداخته ا خونسردی به مستریب جراح 

 منظور داکتر را فهمید. بود وماشین موتر چاالن باشد ترمیم کنی . مستری هوشیار که  وقتی که 

 )مارتین لوتر کینگ(تا خم نشوید کسی نمی تواند سوارتان شود. 

 داستان منظوم بیست وپنجم

 مناعت وبزرگی                                
 اي ولوله و همهمه هرطرف........................................  اي غلغله آن در و بود اي بیشه

 بود غراني هیبت پر شیر...............................................  بود سلطاني و رهبر را بیشه

 كرد مي تندر به رعشه او خشم.................................  كرد مي كر فلك گوش اش نعره

 فرار به نهادي پاي دد و دیو........................................  شكار عزم گهي كرد مي چونكه

 بود فرمانش به گوش كرگدن................................................  بود هراسانش درنده ببر

 تاب و تب در او هیبت از پیل.........................................  عذاب به زدستش زرافه و گور

 دشت به روباه و جنگل در گرگ.................................  پلشت كفتار و سگ خوارش ریزه

 براند سوي هر به توفیق اسب...........................................  گذراند تنعم به آنجا عمري

 تار شب چون بشد نیز روزاو..........................................  بسیار آمد شب و رفت روزها
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 چست نه و چاالك نه و ماند قوي نه..............................  سست و جنگل پادشه شد پیر

 بشد گیر زمین و پاك،مفلوك..............................................  بشد شیر تن و جان از رمق

 ناچاري از گرسنه و تشنه....................................................  كفتاري او حالت این دید

 خویش مانده ته ز آورد پیشش.......................................  ریش دل بر نهدش مرهم تاكه

 زعزا درآرد سیر شكمي............................................  جا از خیزد كه خواست مي شیر

 :لرزید وجودش سراپاي كه.................................................  بشنید ندائي لیك درون از

 !"كني كفتار مانده پس فكر............... ............................... كني خوار نكند را خویشتن"

 خوابید جایش به و بست چشمها......................................  كشید دست زطمع مهابا بي

 : دام و دد برلب زمزمه این داشت........................................  اكرام و شكوه به فردا صبح

 "بسپرد جان عظمت و غرور با.........................................  نخورد كفتار مانده پس ، شیر"

 در این دنیا از دو راه می توان موفق شد : یا از هوش خود یا از نادانی دیگران. )البرویر(

 داستان بیست وششم

 دهقان هوشیار

حاصالت ها، جایزه بهترین  منطقه ، همیشه در مسابقه دهقانانیکی از

نمونه شناخته شده بود.رقبا و  دهقانعنوان  آورد و به  دست می غله را به 

مند شدند راز موفقیتش را بدانند.به همین دلیل، او را  همکارانش، عالقه

بالخره کارهایش بودند. پس از مدتی جستجو، متوجه زیر نظر گرفتند و 

 عجیب و جالبی روبرو شدند....  با نکته

داد  پس از هر نوبت ِكشت، بهترین بذرهایش را به همسایگانش می دهقاناین 

   همسایگان او  برندهباید  كرد. بنابراین،  و آنان را از این نظر تأمین می

 مگر چه بود که او خودش برنده میشد؟ شدند نه خود او! می تامسابقجایزۀ 

ه با تعجب و تحیر نیز آمیخته شده بود، به جایی نرسید. مندان به كشف این موضوع ك تر شد و كوشش عالقه كنجكاویشان بیش

 سرانجام، تصمیم گرفتند ماجرا را از خود او بپرسند و پرده از این راز عجیب بردارند.

كشاورز هوشیار و دانا، در پاسخ به پرسش همكارانش گفت: چون جریان باد، ذرات باروركننده غالت را از یك مزرعه به 

های آنان به  دادم تا باد، ذرات باروركننده نامرغوب را از مزرعه ، من بهترین بذرهایم را به همسایگان میبرد دیگر می  مزرعه

 مرا خراب نكند! حاصالت زمین من نیاورد و كیفیت 

 كند. لمس را تو قلب ولي بگیرد را تو هاي دست كه است كسي واقعي دوست

 داستان بیست وهفتم

 ارزش کار
 دوران تمام دوست دید که این محض به سربازان از یکی. بود گرفته را دنیا تمام ، وحشتناکی بیماری مثل اول جهانی جنگ

 برود دوستش نجات برای تا خواست اجازه ازآمرش است مرگ با کردن نرم پنجه و دست حال در و افتاده باتالق در اش زندگی

 دارد را ارزشش کار این کردی فکر هیچ اما ، بروی توانی می بخواهی اگر:  گفت سرباز به آمرش.کند خارج باتالق از را او و

 ... و نداشت اثری آمرش های حرف بیندازی خطر به هم را خودت زندگی حتی تو است ممکن و مرده احتماال دوستت ؟ نه یا



  

 

 

 5تر3له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghanئپه درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهله موږ سره اړیکه ټینگه کړافغان جرمن آنالین 

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

قطعه عسکری  به و کشید هایش شانه روی را او برسد، دوستش به توانست آسایی معجزه شکل به. رفت دوستش نجات به سرباز

 . آورد

 و کرد نگاه دوستش به دلسوزی و مهربانی با و کرد معاینه بود افتاده باتالق در که را سربازی رفت، ها آن دیدن  به  آمرش 

 مرگباری و عمیق های زخم هم تو خود متاسفانه مرده است   دوستت باشد، نداشته را ارزشش که ممکنه گفتم تو به من: گفت

 ازین ناجی گری داری 

 داشت بسیار عالی  ارزش بلی : سرباز با سربلندی واطمینان  به آمرش خطاب کرد

 ؟ توانی مرا شیرفهم کنی می ؟!داشت ارزش عالی را چیست که آمر پرسید منظورت

 چیزی شنیدن از من بود، زنده هنوز رسیدم او به که زمانی چون داشت، را بخاطری  ارزشش بله آمر صاحب،: داد جواب سرباز

 .کنم می قلبی رضایت احساس گفت او که

 آمر پرسید او چه گفت ؟

آیی این یگانه امید  می من کمک به تو که دا نستم می من.... داوید: " گفت او در حال مرگ شادمان شد ودر حال ممنونیت برایم

 من به حقیقت پیوست ومن از تو سپاسکزارم

 نداري. را انتظارش كه افتد مي اتفاق زماني در چیزها بهترین ، نگذار فشار تحت را خود حد از زیاده

 داستان بیست وهشتم

 آرزو
 نوبت ؛ شود پرسیده آنها از تا بودند ایستاده صف به همگی

 کاره چه زمین روی که درداری ی آرزو: " رسید او به

 پذیرفته پس بدهم، یاد دیگران به خواهم می: گفت" باشی؟

 جنگل یک در درختی شکل به دید رابست، چشمانش! شد

 داده رخ اشتباهی حتما:  باخودگفت. ایستاده است بزرگ

 !....آرزویم این نبود؟! است

 کمر روی را تبر ضربات یک روزی اینکه تا گذشت سالها

 پایان به من عمر پس:  گفت خود با ، کرد احساس خود

 غم فریادی با! نگرفتم زندگی از را خود ی بهره من و رسید

 بلند تنش روی از که عجیبی صدایی با و کرد سقوط بار

 !آمد هوش به میشد

دیواریکی از صنف های  وبزرگی بر  سیاهی دید تخته

شده است دختران وبچه ها از روی آن زندگی را  مکاتب  

 آنگاه دانست که به آرزویش رسیده است !یاد میگیرند

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 منمیک پیدا تو با بودن هنگام در من كه شخصیتي خاطر به بلكه ، تو شخصیت خاطر به نه ، دارم دوستت

 داستان بیست ونهم

 !بابا جان فقط پنج دقیقه 
 نشسته بودند و به کودکانی که در حال بازی بودند نگاه میکردند. بانک در کنار میدان بازیدر یک پارک زنی با یک مرد روی 

 پسر من است . زینه های یخمالک باال میروددارد و از  سپورتی سرخ زن رو به مرد کرد و گفت پسری که لباس 

مرد نگاهی به  پسر من است آندیگر که در گاز ، مشغول گاز خوردن است مرد در جواب گفت : چه پسر زیبایی و در ادامه گفت 

 د :...کرساعتش انداخت و پسرش را صدا 
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 وقت رفتن است .بچیم  سامی 

 دقیقه .  5پایین بیاید با خواهش گفت بابا جان فقط  گازاز  خواست سامی که دلش نمی

د : کرصدا  قبول کرد . مرد و زن باز به صحبت ادامه دادند . دقایقی گذشت و پدر دوباره فرزندش راگفته  پدر کفت خیر است

 .آخری است دقیقه این دفعه 5برویم . ولی سامی باز خواهش کرد  هدیر میشبچیم  سامی 

کنید پسرتان با این کارها مرد لبخند زد و باز قبول کرد . زن رو به مرد کرد و گفت : شما آدم خونسردی هستید ولی فکر نمی

 ؟ نازدانه گک بار می آید

 و کشت . زدسواری بایسکلمست پسر بزرگم را در حال  تروانمومرد جواب داد دو سال پیش یک 

خورم . ولی حاال تصمیم میوغم   نا آرام هستمبودم . و همیشه به خاطر این موضوع  ماندهوقت کافی ن آن پسرم گاه برای من هیچ

تر برای بازی کردن وقت دارد ولی بیشدقیقه  5کند که سامی فکر میببینید  تکرار نکنم .  پسر دوممگرفتم این اشتباه را در مورد 

 نم .تماشا کبازی کردن و شادی او را  کهدهم دقیقه بیشتر وقت می 5است که من  این حقیقت

 تجربه کنم ، اماز دست رفتهپسر در کنار  م راتوانم بودنای که دیگر هرگز نمیدقیقه 5

اسي قبل از آن كه شخص دیگري را بشناسي و انتظار داشته خود را به فرد بهتري تبدیل كن و مطمئن باش كه خود را مي شن

 باشي او تو را بشناسد.

 داستان سی وم

 شوخ، شوخ است
 . یک دانه بایسکل می خواهم داشته باشم  بخاطر سالگره امگفت، من  درشبه مانه ساله کودکی 

خودت حق میدهی تا بایسکل گفت آیا  برایشدرش می کرد. ما دیگران را اذیت وآزاربود. همیشه   شوخ بچی بسیار چون توماس

 برایت بخرم ؟

خاطر ب کهنامه برای خدا بنویس و ازش بخواه  داخل اتاق خودت و یکگفت، برو درش برایش . مابلی چرا نی؟گفت،  توماس

 . یک دانه بایسکل بدهد رایتی بیای خوبی که انجام دادهکار

 ا ولی توماس بخدا نامۀ

 !سالم خدای عزیز 

م که همی خواشما هست. من یک پسر خیلی خوبی بودم و حاال از توماساسم من 

 یکدانه بایسکل برایم بدهید!.

 دوستار تان

  توماس

و خدا کارساز نیست  کرد و دید که این نامه چون دروغ است پس کمی فکر توماس

 میپس نامه را پاره کرد وشروع کرد به نوشتن نامه دو. جان برایش بایسکل نمیدهد 

 میدو  نامۀ
 جان! سالم خدا

 برایم یکدانه بایسکل بدهید!کردم که پسر خوبی باشم. لطفاً  کوششو من همیشه توماس است اسم من 

 توماس

 کرد.  هپارهم  درست نیست وآنراکمی فکر کرد و دید که این نامه هم  توماس اما

 سومی نامۀ
 !سالم خدا

 خوبی باشم. ۀم که بچهقول می د برایت توماس هست. درست است که من بچی خوبی نبودم ولی اسم من 

  توماس
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فکر فرو رفت.. رفت به  وبه  کرد، هآنرا نیز پار نداشته باشد کمی فکر کرد و با خودش گفت که شاید این نامه هم جواب  توماس

گفت خوب برو ولی قبل  رایش، بکردهکار در جان توماس  اونیرنگ دید که  درشم کلیسا. ماوم برهگفت که می خوا درشما

 . یباش باید خانه شام  تاریکی از

 دزدی کرد حضرت مریم  را از کلیسا و مجسمۀ کوچک خیز زدنجا نیست، سا. یکمی نشست وقتی دید هیچ کسی آرفت کلی توماس

 . وشتبه خانه آمد ورفت مستقیم به اطاقش ونامه چهارم را چنین نو از کلیسا 

  میچهار نامۀ
 سالم خدا

 .ر تا دوستی ما پایدار باشدخوشرنگ بخایم یک بایسکل قیمتی وگروگان است اگر میخواهی آزادش کنی فوری بر پیش من درتما

 

 تو ممكن است در تمام دنیا فقط یك نفر باشي ، ولي براي بعضي افراد تمام دنیا هستي.

 میکداستان سی و

 را عالج نمیکنددن دیگران غم شخص نخندا
 

 

 شخص پیش داکتر  روانشناس رفت و از غم بزرگی که در دل داشت براي دكتر قصه كرد . 

 س برو . آنجا دلقکی هست ، اینقدر می خنداندت تاغمت یادت برود . رک  دکتر گفت به فالن س  

 مرد لبخند تلخی زد و گفت من همان دلقکم...

 

 

 تشکر از دیدارتان
 

 !دنداستانهای کوتاه همیشه  ادامه دارقصه ها و
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