
 
 

 

 1تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 Brüder Grimm: کونکيیل

 ۱۹/۰۷/۲۰۲۲               یوبزیار لګاڼ. رنړژبا
  

 

 پشه  او ړدګی
 

 سه ی له پاره لنده ک انو ی کوچن د
 

 
 :چېپشې فکر کاوه   .د خدای کارونه وو چې یوه ورځ په یوه ځنګل کې یوه پشه د ښاغلي ګیدړ سره مخامخ شوه

نو ځکه یې په ډ یر درانا   « .ښاغلی ګیدړ خوډیر هوښیار دی، ښې تجروبې لري او په ټوله د نیا کې مشهور دی»
 : ور ته وویل چې وي

 

   «تاسې دا خپل قیمتي وخت څنګه تیروی؟ څه حال لری؟ »ګرانه ګیدړه سالم! څنګه یاست؟
 

فکر کې و چې له سره ځواب ور کړي   ولیدل او په دېته له سره تر لکۍ پورې   پشې ،په ډیر غرور اوتکبر ،ګیدړ
 چې:  خو اخر په خبرو راغی او ویې ویل .او که نه

 

ته څه   بریتورې، ته احمقه برګۍ، ته وږې موږک خورې، ستا په فکر کې څه ګرځي؟ »ای ته بې وسه، بې وزله
 «دي؟ په کومو هنرونو پوهیږې؟ ړيک تا څه زده را ته ووایه چې  کاره یې چې له ما پوښتنه کوې چې زه څنګه یم؟

 

 :جزې ورته وویل چې عا پشې په
 

 «داکوم هنر دی چې ته په پوهیږي؟ »:و پوښتل چې ړ ګید «.»زه یوازې په یوه شي پوهیږم
 

 :چې زده کړی دي پشې وویل چې یوازې دا هنر مې
 

  «.صولی شم  کله چې سپي را پسې منډه کړې، نوزه ونې ته ټوپ اچولی شم او ځان ترې خال»
 

 : ګیدړ ترې وپوښتل چې
 

او سربیره پردې یو د چاالکیو   ما ته وګوره چې په سلو هنرونو مسلط یم »دا ټول هغه څه دي چې تا زده کړي دي؟
څنګه   افسوس کوم. راځه چې زه یې در زده کړم چې یوه پشه باید دسپي نه زه ستا په حالت م.  ک جوال هم لر نه ډ

شیبه کې یو ښکاري راغی چې څلور سپي ورسره وو. پشې په بیړه ونې ته ټاپ کړ، او په دې   «.ځان ازاد کړي
 دې په ګیدړغږ وکړچې: . دونې په سرکې یې ځان په شاخونو او پاڼو کې پټ کړ

 

ړ یې   ګید  او خالصه کړه.« خو سپي ترې را چاپیر شول ګید ړه! دجوال خوله خالصه کړه، دجوال خوله   لیهغ»ښا
 :چې ورناره کړه بند پا ټې شو. پشې بیاپه منځ کې 

 

بیا هم بند پا تې شوې. که چیرې زما په شان په ونه ختلی شوای، نو   سره ای ښاغلیه ګیدړه! د دې سلو هنرونو سره »
 د دې برخلیک سره نه مخا مخ کیدي.  اوس به

 
 پای
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