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

 

 

 

 1تر 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

         
 

 ۰۸/۰۱/۲۰۱۸       وینوس آسیایی  سمیت : یلاسرا

 
 
 

 ؟ تقفش ای هنیک

 
 

و  د شاختالف پیدا  ناش نیبسر موضوعی  ثحب رد بین راه  پیاده از جاده ای در بیابان عبور میکردند. ،دو دوست
 به مشاجره پرداختند.

سخت آزرده  خورده بود؛زد. دوستی که سیلی  شدیگر تسودبر چهره  یلیس  ؛هدش نیگمشخ ثحب ردیکی از آنها 

امروز بهترین »  :بیابان نوشت یاهگیرروی  طقف  ،درک توکس دروایب شا خرب شد ولی بدون آنکه چیزی
  «دوست من بر چهره ام سیلی زد.

 
 قارطاتصمیم گرفتند قدری آنجا   دیگر به راه خود ادامه دادند تا به یک آبادی رسیدند.مهکنار  مهزاب  تسود آن دو 

لغزید و در آب  هکرب ۀرانک زا ،رده بودناگهان شخصی که سیلی خو  بمانند و كنار برکه آب استراحت کنند. هدرک
   نجات داد. ندش قرغ زانزدیک بود غرق شود که دوستش به کمکش شتافت و او را   افتاد.

 ارنآ و تشون رب نامز یتخس رایسب هب سنگی این جمله را  هر روی صخرب ،بعد از آنکه از غرق شدن نجات یافت

 . « امروز بهترین دوستم جان مرا نجات داد » حک کرد: نینچ

سیلی  ارت یمارتحا یب اب هتسنادن  مشخ یور زابعد از آنکه من  »دوستش با تعجب پرسید:
بیابان نوشتی ولی حاال این جمله را روی  یاهگیرآن جمله را روی تو  آزردم؛ و  مدز

 » لبخند زد و گفت: باوجب شا تسود  ؟ تسیچ شا لیلد  «؟یدرک کح یتخس هچ ابتخته سنگ 
آن  ،صحرا بنویسیم تا بادهای بخشش  یاهگیرباید روی  ،وقتی کسی مارا آزار میدهد

حک  تباثرا پاک کنند ولی وقتی کسی محبتی در حق ما میکند باید آن را روی سنگ 
 .« ادی نتواند آن را از یادها ببردکنیم تا هیچ ب
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