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د دې فکرونو په لړ کې ،په داسې حال کې چې د یوهانس پر مخ تړمې اوښکې را روانې وې ،نا څاپه موسکی شو،
وې لیدل چې پاس په ونه کې یوه مرغۍ خوږې غاړې کوي ،د مرغۍ غږ ډیر ښه لگیده .یوهانس فکر وکړ چې ښایی
مرغۍ به هم پوهیـږي چې دې مړه شوي سړي په دنیا کې ډیر ښه عملونه کړي چې اوس پاس اسمان ته تللی او هلته
نیکمرغه دی.
یوهانس ولیدل چې مرغان له شنو ونو نه والوتل او د ده هم زړه وشو چې له هغوی سره والوزي ،خو بیا فکر ورته
پیدا شو چې له هر څه نه مخکې باید د پالر د قبر پر سر له لرگو نه یوه جوړه نښه (صلیب) کیږدي.

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

د همدې کار د تر سره کولو په موخه له هدیرې نه ووت ،خو کله چې ماښام مهال بیرته راستون شو ،وې لیدل چې
پر قبر باندې گالن ایښودل شوي او ټول قبر په گالنو پوښل شوی دی .دا گالن هغو خلکو راوړي وو چې د یوهانس
پالر ورباندې گران و ،هغه پالر چې نور په دې دنیا کې نه و.
سبا سهار وختي یوهانس خپل پنډکی وتاړه او او خپل ټول شته یې چې پنځوس روپۍ (د هغه وخت پیسې) او د سپینو
زرو دوې سکې وې ،له ځانسره واخیستې او وخوځید چې تر نړۍ گرد چاپیره د راتاویدو سفر پیل کړي.
لومړی د پالر هدیرې ته الړ چې له پالر سره وروستۍ مخه ښه وکړي .په هدیره کې یې پالر ته د دعا په ترڅ کې
وویل:
«خدای په امان گرانه پالره!
زه به تل هڅه وکړم چې یو ښه سړی اوسم،
ته هم په زړورتیا سره لوی خدای ته دعا وکړه چې زه هم ښه او پر سمه الر روان شم».
یوهانس وخوځید ،په کومه شنه کرونده کې چې روان و ،هلته لمر روښانه او تود ځلیده ،ورسره پوست باد هم چلیده،
گالنو سرونه جگ نیولي وو او ښوریدل او داسې بریښیدل چې یوهانس ته وایي:
«دې شنیلیو ته ښه راغالست!
آیا دا ځای ډیر ښکلی او په زړه پورې نه دی؟»
خو یوهانس مخ را واړاوه څو یو ځل بیا زړې کلیسا ته وگوري ،هغه ځای ته چې په ماشوموالي کې ده باندې د تمعید
لمبل تر سره شوي وو او ده به هره یکشنبه هلته له پالر سره یو ځای مذهبي سندره ویله او دعا به یې کوله.
ناڅاپه یې د کلیسا په برج کې پرانستې کړکۍ باندې سترگې ولگیدې .د کلیسا زنگ وهونکی هلته داسې والړ چې ،د
تیرې څوکې لرونکې سره خولۍ یې پر سر ایښې وه او خپل ښي الس یې ،پر مخ باندې ،لکه د سترگو سایوان داسې
نیولی و .یوهانس د مخه ښې په دود الس ورته وښوراوه ،زنگ وهونکی هم لکه خطرناکو خلکو غوندې راتاو شو
او خپله سره خولۍ یې د درناوي او بریا په دود له سر نه لږ جګه کړه ،یو الس یې پر زړه ایښی و او د بل الس
گوتې یې پر له پسې په دې خاطر ښکلولې چې هغه ته وښیي چې دی هیله لري چې یوهانس یوه ښه او بریالی سفر
ولري.
یوهانس ُچرت واهه چې په دې لویې او پرتمینې نړۍ کې به څومره ښکلي او په زړه پورې شیان وگوري .په همدې
سوچونو کې روان و او د ښار شا و خوا ته یې کتل .دی روان و ،دومره والړ چې له خپل ښار نه ښه لرې شو.
یوهانس هیڅکله له کور نه دومره لرې نه و تللی .هر څه یې چې په الره کې لیدل ،ورته نوي وو .هغه د خوب کولو
له پاره کوم کټ نه درلود ،دی اړ و چې لومړۍ شپه پر وچو وښو تیره کړي.
ده له ځان سره وویل:
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«ډیره ښه ده ،ښایي بادشاه هم داسې ارامه بستره ونلري.
یوه لویه او سوروره کرونده،
د مځکې فرش یې شین چمن او شا و خوا ته یې سپین او سره واړه گالن،
له بوټو او گالنو نه جوړ دیوالونه،
په هر لوري د گلو دستې،
د اوبو شرشرې او تازه اوبه،
له هر لوري نه په درناوي سره ویل کیدل :ماخوستن او سهار مو دواړه په خیر،
سپوږمۍ پاس په شنه چت کې د شپې د یو ریښتینې څراغ په څیر ځلیده،
یوه وړه رڼه چینه،
د وښو لوی او واړه درمندونه،
له ستورو ډک آسمان؛
دا ټول شیان څومره ښکلي او پرتمین دي».
یوهانس په داسې یوه فضا کې تر سهاره پورې ښکلی او ارامه خوب وکړ .سهار مهال ،لمر خاته کې په داسې حالت
کې راویښ شو چې د ده چار چاپیره وړو مرغانو ښکلې د:
«سهار په خیر ،سهار په خیر ،ته ال نه یې ویښ؟»
سندرې غږولې.
دا د یکشنبې ورځ وه او د کلیسا زنگ کړنگیده ،خلک د کلیسا په لوري روان وو چې د کشیش خبرو ته غوږ ونیسي
او یوهانس هم ور پسې شو چې د خدای نوم او مذهبي سندره (نعت) واوري .دا مراسم داسې وو لکه د دوی د خپلې
کلیسا ،چیرې چې دی لمبول شوی و او همدا مذهبي مراسم یې له خپل مور پالر سره تر سره کړي وو.

د دویمې برخې پای
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