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 ماره ترور ی غړ ساده ښځه او
  

 ( فولکلوري کیسې پربنا یو کیسهد یوې )
 

 
یو و او یو نه و، د انځر په نوم یو ځوان سړی چې ښکلي ځوانې یې درلوده په خپل کلي کي د ګل ایسي په نوم پر 

 لکه چې وایې: یوې ساده پیغلې مین شو او واده یې ورسره وکړ.
 

 »مینه چې راشي ښاست نه غواړي
 او خوب چې راشی بالښت نه غواړي.« 

 
 .د دغه ځوان حالت هم داسی و

 

خو دوستانو او د کورنۍ ځوانانو پري ملنډي وهلې چې د کلي په دومره ډیرو پیغلو کي پر یوې ساده جینۍ ګل ایسي  
 شوي او واده دي وکړ. خو انځر به یې په ځواب کې ویل: مین 

 

چې په دې نړۍ کي د انسانانو په دوه مخۍ، چل ول نه پوهیږي،  ساده جینۍ ده ځکه خو راباندي    دا زما میېنه ده،
 .ګرانه ده. همدا وو چې د چا په خبرو پسې نه ګرزیده او له خپلي میرمن سره یې خوشاله ژوند کوو

 

تیریدي او یوه ورځ دې ګل ایسي له انځرسره، په کومه خبره شخړه وکړه، په شین سهار کې ترینه مروره ورځي شپې  
 .شوه او له کوره ووته بهر د یوې الرې پر سر کښیناسته او په غصه وه

 
سي  الرې ته یې کتل چې اوس به مې د پخال کولو له پاره انخر راشي. په دي شیبه کي یوه چرګه چې واړه بچیان ورپ

وو، قت قت یې کوو او په دې الره تیریدله. ګل ایسي فکر کړی چې ګواکي دا یې انځر د پخال کولو له پاره رالیږلې 
 .ده
 

 نو چرګې ته یې داسې وویل:  
 

اي بچې ماري ترور! ته ځه خپل کار دې کوه، ماته یې بدې خبري کړي.ورته وایه چې نه راځي او ته ورځه چې بیا  
 .رانه شي

 

سهار وختي کي د پادشاه د خزاني له قافلې، په پیسو بار یوه اوښه تښتیدلي وه، چې د دې ترڅنګ راورسیده، په دې  
نو ګل ایسی  یې په لیدلو له ځان سره وویل:دا خو یې هم ماته د زارۍ له پاره را لیږلي ده. نو بیا یې اوښې ته کړه: 

دې غټ ځان لحاظ به دې وکړم او ستا له پاره به کورته   اي غړۍ مارې ترور! اوس یې ته هم راپسي راولیږلي، نو د
 .والړه شم. هماغه وو، چې اوښه یې له پړې ونیوه او کورته والړه

 

 په دروازه کې چې قدم کیښود، انځر ته یې داسې کړه:  
 

 .هر څه پاتې شو اوس دې غړۍ ماره راپسې راولیږله، هغه هم له دومره بار سره
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 2تر 2 له : شمیرهد پاڼو 

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

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

 

 

ښځې ساده توب معلوم و نو یې سمدستي وویل: هو کنه ما ویل، چې د دې اوږدې غړۍ ته به  انځر ته چې د خپلې  
وګوري او خپل کورته به راشي. بیا یې پر اوښه بار پیسې ولیدې او خپل بیوزله فقیرانه ژوند ته یې پام شو، نو ژریې  

لي له خلکو په پټه بازار ته  ټولې پیسې کوم پټ ځاي کي خښې کړي او اوښه یې حالله کړه،غوښتل یې غوښه د ک
 .یوسی او وې پلوري

 

سی یې له راتګ  یوالړ او غوښتل یې چې یوه غټه بوجۍ پیدا کړي تر څو غوښه په کي بازار ته یوسي. خو  ګل ا  ید
تر مخه ټوله غوښه ګاونډیانو کره وویشله. انځر چې ولیدل کار له کاره تیر دی، ګل ایسي  ته یې څه ونه ویل او  په 

راوړه، د شپې چې ګل ایسه  ویده شوه، د کور پر بام او انګړ کي ښه ډیر مټایان وشیندل.   يیې له بازار څخه مټای  خپله
 چې پر بام او انګړ کې خواره واره پراته دي. انځر ورته وویل:   ولیدل، يسهار چې ګل ایسه له خوبه پاڅیده نو مټای

 

 ته خوبونه کوي او دلته د مټیایانو باران وریده. ګل ایسي کړه:  
 

 .زه  به دي بیداره کړي وم کنه. ژر یې راټول کړه او ډیره خوشاله وه
 

د پادشاه څارګرو ته حال ووایه، چې  د پادشاه کارکونکو له خوا د اوښي ورکیدلو پسي پلټني پیل شوي. د کلي خلکو  
اوښه خو په دغه  کور کي حالله شوي ده. ګل ایسي ته انخر  په ټینګار سره وویل: پام کوه چې له کوره ونه وځي او  
د کور پر دروازې دې کلک خیال ساته. انځر د پادشا کارکونکو له خوا بندي شو او هغه له ټولو خبرو انکار وکړ، 

 .دی حالل کړیچې کوم اوښ یې نه 
 

یوازي دا یې وویل:خپل خوسکې یې حالل کړی او د کلي پر خلکو یې غوښه ویشلې ده. هماغه و چې څو ورځي  
 .وروسته قاضي ګل ایسه د پوښتنو له پاره وروغوښته

 

د  ګل ایسه چې له کوره روانیدله نو د انځر خبره یې په غوږ کې وه، چې د کور پر دروازه خیال ساته. هماغه و چې 
خپل د کور دروازه یې ماته کړه، پر خپلې شاه پورې وتړله او پر شا د تړلو تمبو سره روانه شوه. بیا یې د قاضي 
ټولو پوښتنو ته ځوابونه وویل، چې هو موږ غړۍ ماره ترورحالله کړې وه. خو کله چې قاضي ترینه پوښتنه وکړه، 

 :څه وخت مو اوښ حالل کړ؟ نو ګل ایسې ځواب ورکړ
 

 ه ورځ چې د مټایانو باران شوې و. قاضي ترینه بیا وپوښتل:  په هغ
 

 د دروازې تمبې دې ولي پر خپلې مال پورې تړلې دي؟  
 

 ګل ایسې وویل: 
 

ځکه انځر ویل چې پر دروازه خیال ساته. قاضي چې ولیدل دغه ښځې خبرې سمې نه دي او پر هیڅ شي یې سر نه  
تورونه ناسم وګڼل او هغه یې آزاد کړ. انځر هم لږه موده وروسته خښې کړي  خالصیږي، پر انځر یې ټول لګیدلي  

پیسې له ځان سره واخیستي سره له ګل ایسې بل ښار ته والړ. هلته یې د ځان له پاره پري ښکلې کور ودان کړ او د  
 ساده ښځې په لرلو شتمن شو، خوشاله وو او خپل آرام ژوند یې پیل کړ.
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