
 
 

 

 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 نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

          

  لیکواله: مونا 
۳۱/۱۱/۲۰۱۹                 پښتو کوونکی: یوسف هېواددوست

         

 

 مېخ او دېوال
 

 یوه لنډه کیسه 
  

 
 

او ورته یې وویل:   یو بکس ورکړ  یو وخت یو هلک ډېر بد چلند و ، پالر یې ورته له مېخونو ډک
مېخونه پر   ۳۷هرکله چې دې بد چلند وکړ په دېوال کې یو مخ وټومبه .لومړۍ ورځ دې تنکي هلک  

مبلو وڅاري ، پر دېوال د ټو  کله چې وپوهېد خپل چلند  دېوال وټومبل .د ورپسې اوونیو په لړ کې
پر دېوال د مېخونو ټومبلو په   مېخونه شمېر کرار کرار لږ شو .او هغه وپوهېد چې د چلند کنټرول

هلک خپل ټول کړه ـ وړه تر کنټرول الندې   پرتله آسانه کار دی .په پای کې داسې ورځ راغله چې
ه ورځ چې خپل اوس نو هر   او پالر ورته وړاندیز وکړ چې   راوستل .دا خبره یې خپل پالر ته وکړه

چلند کنټرولوې نو یو مېخ له دېوال څخه راوباسه .ډېرې ورځې تېرې شوې او هلک خپل پالر ته 
او د دېوال پر خوا   پالر د هلک الس ونیو. نور نو په دېوال کې مېخونه نه دي پاتې  وویل چې

که د پخوا په شان خو د دېوال دې سوریو ته وګوره .دېوال ل   ورغلل .پالر وویل : ستا چلند ښه شوی
سوری   نه دی .کله چې په غصې سره غواړې یو څه ووایې ، ستا چلند لکه د دېوال دغه شان

و یې راوغورځوې .دا مهمه نه ده چې ته ښجوړوي .ته کوالی شې یو څوک په چاقو ووهې او له پ
خم )بد چلند( له دې کار څخه څومره خواشیني وښیې ، ټپونه ال پر خپل ځای پاتې دي .د ژبې د یو ز

    . له یو ټپ او زخم سره یو شان دی  ندراپیدا کول د ب
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