
 
 

 

 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

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

باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول  

 
 

 ۱۰/۱۰/۲۰۱۷       لیکوال: هانس کریستیان اندرسن  
         

 ژباړن: آصف بهاند
 

 گالن« ایدې»د کوچنۍ 
 

Den lille Idas 
Blomster 

 

 لومړۍ برخه
 

 
 

 وویل: « ایدې»کوچنۍ 
 «ټول مړه دي. پرون ماښام ډیر ښکلي وو، خو اوس یې ټولې پاڼې مړاوې شوې دي!  زما واړه بدمرغه گالن»

 بیا په کوچ کې ناستې یوې زدکونکې وپوښتل:
 «ولې داسې شوي دي؟»
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ډیره خوښیده، ځکه چې د هغې ډیرې ښکلې کیسې زده وې او کوالی یې شول چې په بیاتي « ایدې»دا زدکونې د 
نه جوړ کړي. لکه: د گډا په حال کې له لوی زړه سره وړې ښځې، گالن او سترې سره له کاغذ نه خندونکي انځورو

 مانۍ چې دروازې یې خالصیدې. هغه یوه تانده او خوشاله زدکونکې وه!
 په داسې حال کې چې یوه گیډۍ مړاوي گالن یې زدکونکې ته ور وښودل، پوښتنه ځینې وکړه:« ایدې»
 «ږي؟زما گالن ولې نن خراب او مړاوي ښکاری»

 زدکونکې وویل:
غواړې ووایم چې د هغو ستونزه څه ده؟ گالن بیگا په مجلس کې وگډیدل، له همدې کبله ستړي ښکاریږي او سرونه »

 «یې زوړند نیولي دي!
 وویل:« ایدې»وړې 

 «خو گالن نه شي کوالی وگډیږي!»
 زدکونکې وویل: 

گالن خوشاله او په ترپیدو او غورځیدو شي او تقریباً البته چې کوالی شي، کله چې لږ تیاره شي او موږ ویده شو، »
 «هره شپه د گډا یو پرتمین محفل جوړوي!

 «آیا کوچنیان کوالی شي د گډا مجلس کې گډون وکړي؟»
 زدکونکې وویل:

 «هوکې، د بابونې او نیلوفر واړه او نازک گالن کوالی شي د گډا په مجلس کې گډون وکړي!»
 وویل:« ایدې»وړې 

 «ښکلي گالن چیرې گډا کوي؟ تر ټولو»
 زدکونکې وویل:

ته کله د بادشاه د اوسیدو د لویې ماڼې له دروازې سره نه وې، چیرې چې بادشاه په اوړي کې هلته ژوند کوي او »
هلته له رنگارن گالنو نه ډک بڼ لري؟ تا به هلته بتکې لیدلي وي، کله چې خڅوزي ور اچوې، ستا په لوري راځي؛ 

 «د گډا بنډار جوړیږي. کوالی شې وې منې! هماغلته سم دم
 وویل:« ایدې»
زه پرون له خپلې مور سره په بڼ کې وم، خو په ونو کې یوه پاڼه هم نه وه، یو گل هم نه و! ما هلته په اوړي کې »

 « ډیر گالن ولیدل، اوس هغه چیرې دي؟
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 زدکونکې وویل: 
 هغوی دننه په ماڼۍ کې دي!»

ن ښار ته الړ شي، گالن له بڼ څخه د مانۍ په لوري منډه کوي، تر څو خپل وخت ښه تیر کله چې شاه او درباریا
کړي! ته باید هغوی ووینې! دوه تر ټولو ښکلي گالب گالن پر تخت باندې کیني، هغوی د گالنو شاه او ملکه دي. د 

گړي چوپړان دي. بیا تر ټولو چرگ تاج په نامه ټول سره گالن په یوه کتار کې د درناوي له پاره دریږي، هغوی ځان
ښکلي گالن راځي او د گډا پرتمین مجلس پیل کیږي، بنفشه گالن د سمندري ځواکونو زدکړیاالن دي، هغوی له سنبل 
او زعفران گالنو سره گډیږي او هغوی ته پیغلې وایي! غاټول او سوسن زړې میرمنې دي، هغوی پام کوي چې ټول 

 «م وي!ښه وگډیږي، هر څه په ترتیب او س
 وپوښتل:« ایدې»وړې 

 «کله چا له گالنو نه پوښتلي چې ولې د بادشاه په ماڼۍ کې گډیږي؟»
 زدکونکې وویل:

اصالً څوک نه پوهیږي. کله، کله د مانۍ بوډا ساتونکی راځي، له هغه سره ډیرې کلیانې وي، د ده له راتگ سره 
د پردو شاته پټیږي، سرونه خم نیسي او  کلیانې شرنگ، شرنگ کوي او کله چې گالن شرنگ، شرنگ واوري،

 ځانونه غلي نیسي! بوډا ساتونکی وایي:
 

 
 

 «دلته گالن دي، زه یې په بوی باندې پوهیږم، خو پوډا نه شي کوالی هغوی وویني!
 

 د لومړۍ برخې پای
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