
 
 

 

 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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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۲۱/۰۱/۲۰۲۲               هړدوست ژبا وادېد یوسف ه

   
  

 کاشکې څوک دا غټه تیږه ونخوري 
 

 یوه لنډه کیسه 
 

فیل اورېدلي و چې زمری د هغه په ښکار پسې در په دره ګرځي .پوهېده چې تېښته څه ګټه نلري .زمري هوډمن و  

چې به یې هوډ وکړ چې یو حیوان ښکار کړي ،بیا یې نو الس ترې نه آخیست.بس نو فیل هم هوډ وکړ چې د  او کله 

ببر   .ځنګله په مینځ کې سم دم د لوې الرې پر سر کېناست ،داسې ځای چې نور نو څوک له دې الرې تېرېدی نشو

 یل :)) د دې لپاره چې زه یوه غټه تیږه یمهراغی او له هغه یې پوښتنه وکړه :)) ولې دلته ناست یې ؟(( فیل ورته وو

ببر وویل:)) عجبې خبرې ! چا لیدلي چې یوه غټه تیږه دې خرطوم ولري؟(( فیل وویل:)) زه یوه خرطوم لرونکې  ((

غټه ډبره یمه ،وپوهېدې کنه ؟(( ببر الړ او ورپسې یو شین خور راغی او پوښتنه یې وکړه:))څه کوې ؟دلته ولې 

ل وویل :)) زه یوه غټه ډبره یمه (( شین خره ورته وویل :)) ښه نو دا لکه باد پکه غوږونه دې څه  ناست یې ؟(( فی

دي ؟(( فیل وویل :))زه داسې یوه غټه ډبره یمه چې بادپکه غوږونه هم لرم (( بیزو چې راغله نو فیل ورته وویل :))  

غټه تیږه یمه (( لږ وروسته یې ګوزن ته وویل   غرڅې ته یې وویل:))زه پښې لرونکې (( زه د عاج یوه غټه تیږه یمه

:)) زه وینا کوونکې غټه ډبره یمه (( په دې وخت کې زمری راښکاره شو .زمري ورڅخه پوښتنه وکړه:)) ولې دلته 

فیل وویل :)) زه هغه غټه تیږه یمه چې خرطوم لرم،پادپکه غوږونه لرم ،عاج لرم او پښې لرونکی   ((ناست یې ؟

(( زمري ورته وویل :)) ښه نو چې داسې ده ، پوهیږی کنه ،زه له دې ټولو سره سره بیا هم یو زمری  یمه  ویناواله  

خو مخکې له دې چې پر فیل ورودانګي ،فیل له خپل ځایه پورته شو او  (( یم ،هغه زمری چې ډبرین خواړه خورم

هره شپه کله چې په   . سې منډې وهي ویل کیږي کلونه کلونه کیږي چې زمری په فیل پ . په منډو وهلو یې پیل وکړ

ځنګله کې د باد غږ خپور شي نو مورګانې ژوي خپلو بچیانو ته وایي:)) غلي شئ!دا غږ د غټې تیږې دی چې له  

 .((! زمري څخه په منډو منډو تښتي
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