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لومړۍ برخه

خوارکوټی یوهانس د خپل پالر د ناروغتیا له امله ډیر پریښانه و .د یوهانس پالر ناروغ په بستر کې پروت و او ورځ
تر بلې یې حال په خرابیدو و .د هغوی په وړه کوټه کې پرته له پالر او زوی نه ،بل څوک نه و .نور نو نا وخته و،
ماخوستن په تیریدو و ،پر میز باندې ایښې ډیوه په غلې کیدو وه.
د پاڼو شمیره :له  1تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

ناروغه پالر وویل:
«ته یو ډیر ښه او مهربانه زوی وې .زه له تا نه ډیر خوشاله یم ،خدای دې له تا نه خوشاله اوسي او په ژوند کې دې
مرسته درسره وکړي».
پالر په جدي ،خو مهربانه نظر ور وکتل ،بیا یې ژوره ساه واخیسته او مړ شو او داسې پروت و ،ته وا په خواږه
خوب ویده دی.

یوهانس ژړل او پرته له ژړا نه په دې دنیا کې هیڅوک او هیڅ شی نه و ورته پاتې ،نه مور ،نه خور ،نه ورور او
نه هم پالر ،خوارکوټی یوهانس!
هغه د مړه پالر د تخت خوا ته گونډه ووهله او د پالر الس یې ښکل کړ ،ډیر یې وژړل او ډیرې تړمې اوښکې یې
تویې کړې.

د پاڼو شمیره :له  2تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

سر یې د پالر د تخت پر کلکه څنډه ایښی و ،چې څنگه یې سترگې سره ورغلې ،یو عجیب خوب یې ولید.
هغه په خوب کې ولیدل چې لمر او سپوږمۍ د درناوي په څیر سر ورته ټیټوي ،بیا یې پالر ولید چې جوړ او خوشاله
دی او لکه تیـر وختونه ،په خوښۍ سره خاندي ،په څنگ کې یې یوه جلۍ وه چې پر سر یې د اوږدو ویښتانو د پاسه
زرین تاج ایښودل شوی و ،مهربانه او اصیله ښکاریده.
پالر یې وویل:
«وگوره څه یوه ښکلې ناوې مې درته پیدا کړې ده ،په ټوله نړۍ کې داسې ښکلې او مهربانه نجلي نه پیدا کیږي».
ناڅاپه یوهانس له خوبه را ویښ شو ،له راویښیدو سره سم ،په خوب کې ورته راغلي هر څه ورک شول ،په تخت
کې د پالر کرخته او سوړ مړی او یوازې خوارکوټی یوهانس ،نور هیڅ څوک هم ورسره نه و.
مړی باید خاورو ته سپارل شوی وای .یوهانس د تدفین په لټه شو او د تابوت او د تدفین د نورو اړتیا وړ شیانو د بیې
پوښتنه یې وکړه.
دی ډیر نا امیده شوی و ،دومره نا امیده چې فکر یې کاوه چې زړه به یې وچوي .مذهبي سرود وویل شو ،مړی خښ
شو او یوهانس دومره وژړل چې ښه یې خپل زړه تش کړ.
لمر د ونو پر شنو پاڼو ځلیده او ځانگړې صافه هوا وه ،داسې بریښیده چې لمر یوهانس ته وایي:
«ته باید نور خواشینی نه اوسې!
وگوره اسمان تک شین او ښکلی دی،
پالر دې هلته پاس دی او تا ته دعا کوي او له خدای نه غواړي چې ته په ژوند کې نیکمرغه اوسې او هر څه دې په
خوښه وي».
یوهانس له ځانسره وویل:
«زه به هرکله ښه اوسم او په پاکۍ او ښیگڼه به ژوند وکړم ،څو لکه خپل پالر جنت ته الړ شم ،هلته به بیا یو بل سره
وگورو ،بیا به زه د ویلو له پاره ډیر څه ولرم او هغه به هم ما ته ډیر شیان راوښیي او د جنت د پرتم او عظمت په
باب به خبرې وکړي.
هماغسې یې چې په خپل ژوند کې ډیر څه رازده کړل ،په جنت کې به هم ډیر څه رازده کړي،
اوه ،بیا به څه ښه خوشالتیا او نیکمرغي وي!»
د لومړۍ برخې پای

د پاڼو شمیره :له  3تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

