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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۲۱/۱۲/۰۳

د یوسف هېواد دوست ژباړه

د هر چا خپل خپل کار
(لنډه کیسه)
کارغه په موسکا سره جوال ته وویل ((:ته خو بیخي بېکاره بې روزګاره یې !له اوزګارتیا دې حوصله
نه تنګیږي؟))
جوال په غرور سره ورته ځواب ورکړ ((:زه او ګار نه یم،ما کمین نیولی او دا څه آسانه کار ندی))
خو کارغه د هغه خبره یو ډول ځان ستاینه وګڼله او ویې ویل ((:زه خو پوهیږم چې ښه بېکاره یې ،
نو داسې وکړه چې دا د ژمی لپاره راته یو ښه شال و اوبه ))
جوال وویل((:سمه ده ! خو ته به د یو ډېر ښایسته شال په بدل کې یو میاشی راکوی ))
کارغه قبوله کړه ،د جوال په ساده ګۍ یې وخندل او الړه چې میاشی ښکار کړي.
هلته لرې په یوه ویاله کې یو میاشی د یوې پاڼې پر سر ناست و .کارغه پرې ورودانګل خو میاشی
وتښتېده او کارغه اوبو ته ولوېد.
کارغه چې بڼکې یې د لمر په وړانګو کې وچې شوې وي مخامخ د غټو خرماوو بڼ ته ورغی.هلته
یې ولیدل چې د یوې غټې خرما پر سر یو ماشي ناست دی او د خرما خوږه شیره نوش جان کوي
.کارغه پرې حمله وکړه خو بڼوال چې د خپلو
خرماګانو ساتنه یې کوله  ،دا کارغه یې په یو
لرګې په دا تندي ووهه.
لږ وروسته کارغه د کثافاتو د ټیم (سطل) پر
خوا ورغی .هلته په دې ورستو خوړو یو
میاشی ناست و .کارغه چې میاشی ولید ژر
یې پرې یرغل وکړ خو له بده مرغه چی د
کارغه ککرۍ په کثافاتو کې ورننوته او
میاشی وتښتېد.
کارغه په ډېری خوارۍ له کثافاتو سر
راپورته او د باندې راووت او هلته وړاندې
یوې چشمې ته ورغی او ښه یې خپل سر او
ځان پاک ومینځه.
نور نو کارغه هېڅکله جوال ته ورستون نشو
او جوال هم هغه ته منتظر نه و .

د پاڼو شمیره :له  1تر1
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

