
 
 

 

 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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 ېالرښوون ږیري سپین د
 

  
  تر   پالر   لرلو.   زوی  یو  یوازې   ږیري   سپین   شتمن   دی(   جمهوریت   یو  قفقاز  د   روسیې   د ) ادیګ   یوه 

 : وویل  یې ته  هغه   او راوغوښت  زوی  خپل مخکې  مړینې 
  مه   م سال  لومړی   ته   چا   هېڅکله   ونیسې:  کې  نظر  په  یې  عمر  ټول  چې  درکوم   مشورې  دری   ته  تا  زه  -

  کوه.  پښو   په  بوټونه   نوي  سهار  هر  خوره؛ خواړه  خواږه ماښام  هر  اچوه؛ ور
  ته   چا   یې  هېڅکله  وکړ:  پیل  رسولو  ته  سر  په   مشورو  د   هغه  د   زوی   او  شو  مړ  وروسته   موده  څه  پالر

  پښو  په  بوتونه   نوي   یې   سهار   هر  خوړل؛  خواړه  خوندور   یې   ماښام   هر   اچاوه؛   ور   نه   سالم   لومړی 
 . کول

  کولې؛   ورسره   نه   خبرې   هېچا   کې   کلي   په   شو،  مخامخ   سره   حالت   عجیب   له   کړو   دې   خپلو   ه پ  ځوان 
  او   راغی  ته  مور  خپلې  کې  وخت   دې  په   ځوان  ولګېدې.  بوټونو  او  خوړو  خوندورو   په  ټولې  یې  پیسې 
 : وویل  یې ته   هغې

 ؟ راکړې یې مشورې  داسې  چې و  نه دښمن  زما به خو  پالر  جانې،  مور  -
 : وویل ته   هغه  مور

  ونکړې.   پوښتنه   څخه  ما   له   خپله  ته   څو   تر  چې  وم   کړې   منعه   هغو  تر   کې   کارونو   په  ستا  زه   پالر  ستا  -
  تر   سهار   چې   ده   مانا   دې   په   اچوه   ور   مه   سالم   لومړی   ته   چا   وخت   هېڅ   چې   مشوره   لومړی   پالر   د 

  سالم   لومړی   به  ته  تا   يراځ   چې  خلک   نور  کوه،  پیل   کار   کې   کرونده  په  او   کېږه   پورته  مخه   د   ټولو
 ر خوندو ماښام  هر  چې مشوره  دوهمه اچوي؛  در

  خوندور   ته   تا  خواړه  ډول  هر  به  ماښام   کوه  کار  کې   کرونده  په   ورځ  ټوله   چې  لري  مانا  دا  خوره   خواړه
  بو   او  لباس  خپل  پخپله  نارینه  چې  لري  مانا  دا  کوه   پښو  په  بوټونه  نوي  ورځ  هره  -مشوره  دریمه  وي؛
  پاک   وي   نه   بوټونه   او   کالي   خپل   یې   څو  کېږي   ویده   نه   هغو  تر  هیڅکله   ادیګ  کوي.  نه پاملر   ته   ټونو 

 . ښکارېږي داسې  نوي  لکه  هغه سهار  کړي،
  ځوان   وروسته   موده  لږ   و.  ویلي  ته   ور   مور   چې   څرنګه   لکه   کول   همداسې  ځوان   څخه   سهار   سبا   د 

 . کړې ور  ته  والدونو ا  خپلو یې   مشورې دا او  وکړ  واده  یې سره  نجلۍ ښکلې  یوې  له  شو،  شتمن 
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