
 
 

 

 1تر  1 له  :د پاڼو شمیره
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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

          

۹۱/۱۱/۲۰۱۹                 هژباړ دوست  هېواد یوسف د
         

 
 بایسکل

 

 ( هکیس لنډه)
 

 
 ،کېدای غواړمه بایسکل زه مورې )) : وویل یې ته مور خپلې او راغله کورته خوشاله ډېره نجلۍ
 خامخا  ))  :  وویل  یې  سره  مهربانۍ  په  خو  شوه  خپه  ،  شو  مات  یې  زړه  مور  .د  ؟((  واخلۍ  راته  یو  شي

 وخت هغه شپه .نیمه .(( ولوبېږې سره دوستانو خپلو شې وکوالی چې  ماخل درته دانه .یو ګرانې
 بېوزلي دومره موږ ولې )) : ژړل ته څنګ سره کټ د مېړه ناروغه خپل د مور ؤ و ویده ټول چې
 .؟(( واخلو  ورته ، غواړي یې لور زموږ چې څه هغه دانه یو ان  یکوال نشو  ېچ یو

 خوشالۍ  په  خو  غلې  نجلۍ  وروسته  ورځ  .یوه  ژړل  ،   و  شوی  ناسوبه  هم  نور  ال  پخوا  چې  پالر  بېوزلي
 او وکړه یې ونازول.موسکا ورته یې ورغله،وېښتان وړاندې یې .مور خوړه ناری سبا خپل یې سره
 .؟(( څه )) : وویل .((.نجلۍ وکړم څه یو چې وکړ مې هوډ او وکړ فکر شپه ټوله وی:))ما ویې
 ، اخلې نمرې لس ښې به کې ښوونځي چې وکړه ژمنه .ته وکړو ژمنه دواړه راځه )) : وویل مور
 ویې  او  شوه  خوشاله  نجلۍ  .؟((  ده  .سمه  اخلم  بایسکل  به  درته  چې  کوم  ژمنه هم زه  بیا نو  وخت  هغه
 . ومله
 شو پام مور د  هوروست ورځو څو .له تله وړاندې ښه ېره .نجلۍ کتلې پاڼې نجلۍ د مور به شپه هره
 خپله ېچ لکه  ېی نجلۍ کوچنۍ چې شوه خپه .ډېره لري نمرې   هات پوره یوازې یې لور وړه چې
 چې الړه مور سبا په ورځې .دهغې لري نه باور  هخبر په مور د نو نور او ورکړې السه له  ههیل

 د  یخرڅوونک میوه چې لیدل ویې نو ، واخلي مڼې لږې  لغوښت چې یې .کله واخلي سودا ته کور
 د کاغذ یو ېی  هڅخ کاغذونو دغو .له اخلي کار څخه کاغذ ډول یو له لپاره کولو ځای پر ښه د میوو

 خرڅوونکي .له ده لیکنه لور د هغې د لیک دا چې شو پام یې ناڅاپه .یو ورواخیست لپاره لوستلو
 اوو، )) : وویل .خرڅوونکي (( ؟ کړي پیدا کومه له کاغذونه دا تاسو :)) وکړه پوښتنه یې څخه

 یې مور او ليواخ بایسکل یو ورته چې  يویل ته مور ،هغې لرمه ملګرې کوچنۍ یوه .زه مېرمنې
 دې له .خو واخلي بایسکل ورته بیا چې اخلي به نمرې لس پوره  ېک ښوونځي چې غوښتي ورڅخه

 هغه نشي اړه یې کورنۍ چې  يراکو ته ما کاغذونه نمرو ښو د خپلې دي بېوزلي هغوی چې کبله
 . کړي ترسره کوالی نشي چې کار
 د زموږ باید .دا لري نه اړه کړو زده او ،فرهنګ عمر په زموږ مسُولیت او ،پوهه،مهرباني مینه

 . وی کې تل په زړونو
 ومنابع انګلیسي له
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