
 
 

 

 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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

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

        
 ۷۰/۹۰/۲۰۲۲                      عبدالغفور لېوال

 

 
 

 یوازې لیونی ریښتیا وایي 
 
 

 . سپوږمۍ د ټولو خوښه ده
 

 . ډېر وګړي غواړي سپوږمۍ ته ورشي 
 

  .سپوږمۍ غواړي په دوی کې تر ټولو زورور ماشومان دي. سپوږمۍ ته ورتلل نه، بلکې پخپله 
 ! ماشوم ژړل او ویل یې: ماته سپوږمۍ راکړئ 

 

مور و پالر نه پوهېدل، چې څه وکړي. د کلي حکیم راغی، ویل یې: په یوه کاسه کې اوبه راوړئ.  
په کې   له اوبو ډکه کاسه راوړه. حکیم کاسه داسې د ماشوم تر مخې کېښوده، چې سپوږمۍ  مور 

او خپل کوشني السونه یې په کاسه کې ننه ایستل، د اوبو له    ښکارېده. ژړنده ماشوم کټ کټ وخندل 
 . څپو سره سپوږمۍ وخوځېده، ونڅېده او ماشوم ال پسې کټ کټ ورته وخندل

 

 : حکیم وویل 
 

سپوږمۍ یوازې میین ته د خپلې مینې مخ نه ورپه یادوي، بلکې ماشوم هم ورته خوښ وي او لوګری  
پاده راستنوي، مساپر یې رڼا ته له پله څخه تیریږي او لیونی  یې هم رڼا ته لو کوي. غوبه سپوږمۍ ته  

 . ورسره خبرې کوي 
 

 : د کلي لیونی د ونې پر ښاخ ناست و، سپوږمۍ ته یې ګوتې نیولې وې او ویل یې
 

 ! دروغجنې
 

لکه   به  پېغله، خو څوارلس ورځې روسته  کلنه  نیولی، لکه څوارلس  تتړ ګرد مخ  اوس دې څنګه 
 ! مال کړوپه شې کوډګره بوډۍ په 

 

 . ماشوم، چې د لیوني دا خبره واورېده، د )درواغو( له کلیمې سره اشنا شو 
 

 .ایله پوه شو، چې په کاسه کې سپوږمۍ ریښتینې نه ده او یوازې لیونی ریښتیا وایي 
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