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

د یوسف هېواددوست ژباړه

۲۰۲۱/۱۲/۰۱

ښایست ،برخلیک ته بدلون نه ورکوي
(لنډه کیسه)
د یوې غونډۍ پر سره د مڼو یوه ونه شنه شوې وه چې درې دانې مڼې یې درلودې.مڼې یوه
اندازه،سرې ،پخې،خوږې اوښې اوبلنې وې،خو هرې یوې یې فکر کاوه چې له هغو دوه نورو ډېرې
ښې دي.
ـ ماته ګوره دومره سره یمه چې...
ـ بیا نو راشه ما ته ګوره  ،زما په شان مڼه دې کله لیدلې؟
ـ غلې شۍ کوچنیانو ...
یوه ورځ درې واړه مڼې له ونې راولوېدې.ورغړېدې او له غونډۍ الندې راولوېدې .لومړنۍ مڼه د
یوې سوۍ له پښو سره ودرېده.سوۍ چې ډېره وږې وه مڼه یې راواخیسته او نوش جان یې کړه او
ویې ویل:
«ډېره خوندوره وه ،اوس به نو الړه شمه او اوبه به وڅښمه»
دویمه مڼه ورغړیده .الړه الړه او سمدالسه ویالې ته ور ولوېده .اوبو له ځان سره ویوړه .سوۍ مڼه
ولیده  ،هغه یې له اوبو راواخیسته او ویې خوړه  ،او ویې ویل:
«ډېره خوږه وه ،خو له دې سره سره یوې بلې مڼې
ته هم ځای لرم».
دریمه مڼه هم وکولیده او د یوې بیزو له پښو سره
ودرېده .د بیزو ،له مڼې څخه کرکه راتله  ،خو بیا
یې هم مڼه راپورته کړه چې خپلې یوې پخوانۍ
ملګرې ته یې ډالۍ کړي .د پخوانۍ ملګرې نوم یې
سوۍو!
اوس نو دری واړه مڼې چې یوه اندازه،سرې
،پخې،خوږې او اوبلنې وي ،ټولې یې یو ځای ته
تللې وې!

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

