
 
 

 

 1تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  سره اړیکه ټینگه کړئله موږ  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

 
   grimm Brüder              ۱۲ /۱۰ /۲۰۲۱ی: لیکونک 

    ژباړه: رڼا ګل اریوبزی 
  

 د رې لـټـان 
 

 ره لنډه کیسه ماشومانو له پا د
  

 

مرګ وروسته کوم   چې د   ه ، دری واړه یو شان په ګران وو او نه پو هید یو پاچا درې زامن ورلودل 
 ه ته خپله پا چاهي وروسپاري.  وی
 

او په بستر کې پروت و، درې واړه یې راوغوښتل او ورته ویې   مرګ وخت یې راورسید  د  کله چې 
 ویل چې: 

 

 ګرانو زامنو!  »
 

چې هر یو چې په تاسې کې   او هغه هم دا غواړم چې درته ویې وایم  ځان سره څه فکر وکړ او ما د 
 تر نورو زیات لټ وي، هغه باید زما تر مرګ وروسته پاچا شې.«  

 

 مشر زوی یې و ویل چې: 
 

حق دی، ځکه زه دومره لټ یم چې دویده کیدو په وخت مې په ستر   که داسې وي نو پاچاهي زما»
 « .څاڅکي راوڅاڅي، نه یې پاکوم او غواړم چې ویده شم  ګو کې

 

 چې:  ه شو او ویې ویل دوهم زوی یې پورت 
 

ځکه زه دومره لټه یم چې که اور ته کښینم، نو که پونده مې هم   دا پاجاهي زما حق دی، پالره»
 « .راټولوم شم وسوزي، پښه نه 

 

 هلته یې دریم زوی نیغ را وچت شو او ویې ویل چې:  
 

ی مې په غاړه  ځکه زه تر هغه برید پورې لټه یم چې که د دار پړ نه پالره! دا پاچاهي زما حق دی،»
هم ولرم، په دار   غوڅولو اجازه   په الس کې راکړي او د پړي د  پروت وې، څوک یوه تیره چاړه 

 « .خوښ یم خو د پړې دغوڅولو وس نه لرم 
 

 کله چې پال د وروستي زوی خبرې واوریدې، نو ویې ویل چې:  
 

 شې.«  » ته تر نورو وړاندې یې او باید پاچا
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