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 ۱۸/۰۱/۲۰۱۸            لیکوال: هانس کریستین اندرسن
 ژباړن: آصف بهاند

                

 د واورو سړی
 

(SNEMANDEN) 
 

 لومړۍ برخه
 

H.C. Andersen 
 

 
 

 د واورو سړي وویل:
ما خرپوي او غچهاري مې جگیږي. دا داسې هوا ده چې انسان ته نوې سا ورکوي. هلته څومره ښه ساړه دي چې »

 «پاس یو سور اورنی موجود په عجیب ډول ما ته راگوري.
 د واورې د سړي موخه د لمر سور گرد ټیکلی و چې ورو، ورو د لویدو په لور روان و.

 د واورو سړي وویل:
 «رسیږي!هر څه چې وکړي، زور یې پر ما نه »

د واورو د سړي د سترگو په ځای کې درې مثلث ډوله کودي ایښي وو او د غاښو او خولې په ځای کې یې یوه زړه 
اوسپنیزه شاخۍ ایښودل شوې وه. هغه د وړو هلکانو د خوشالۍ او شور په لړ کې زیږیدلی و او د لخچکونو گړینگیو 

 او د قمچینو شړقهاري ښه راغالست ورته ویلی و.
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 ولوید او د څوارلسمې تکه سپینه، گرده او ښکلې سپوږمۍ په شنه آسمان کې را جگه شوه. د واورو سړي وویل:لمر 
 

 
 

 «دا دی بیا له بلې خوا را ښکاره شو.»
 د ده مقصد لمر و، ده فکر کاوه چې لمر بیا ځان را ښکاره کړ.

ړند وي او ځلیږي دې، تر څو زه وکوالی اوس مې یې له کتلو سره ځان عادت کړ، راگورې دې، همالته دې را زو»
شم خپله شا و خوا وگورم. که زه پوهیدای چې څنگه له دې ځای نه حرکت وکړم، خامخا به مې دا کار کړی و. 
خوښیږي مې چې الړ شم د هغو هلکانو په شان د یخ پر سر ځان وښویوم او تفریح وکړم، خو نه پوهیږم چې څنگه 

 «منډې وکړم.
 زاړه ساتونکي سپي وغپل: 

 لرې شئ!
 لرې شئ!

د سپي غږ ناست و، هغسې یې چې زړه غوښتل، نه یې شوای کوالی وغاپي. له کله نه چې د یوه کورني سپي په څیر 
 د بخارۍ په څنگ کې اوږد وغځیږي، غږ یې داسې شوی و. 

 سپي د واورو سړي ته وویل:
 ویلې شې چې په خوب کې دې هم نه وي لیدلي!لمر به تا ته منډې وهل درزده کړي! داسې به »

 پروسږ کال ما همدا وضعیت، د واورو په هغه بل سړي باندې لیدلی و، له هغه پخوا مې د هغه بل باب هم لیدلی و! 
 لرې شئ!

 لرې شئ! 
 «او ټول لرې شئ!

 د واورو سړي وویل:
 «باید ما ته منډې وهل زده کړي؟ انډیواله زه هیڅ نه پوهیږم چې ته څه وایي، هغه پاس شی گورې، هغه»
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 د واورو د سړي مقصد پاس په اسمان کې سپوږمۍ وه.
 خو تړلي سپي ورته وویل:

ته په څه نه پوهیږې، ستا گناه نه ده، ځکه چې ته نوی جوړ شوی یې. دا څه چې ته پاس گورې، دا سپوږمۍ نومیږي »
ته به یې در وښیي چې څنگه الړ شې په غوچوړي کې او هغه بل چې الړ، هغه لمر و. لمر سبا بیرته راځي او تا 

څملې. ډیر ژر به هوا بدله شي، زه همدا اوس هغه په خپله چپه پښه کې احساسوم چې پښه مې زوروي، هوا به ژر 
 «بدله شي.

 
 

 د لومړۍ برخې پای
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