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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

د یوسف هېواددوست ژباړه

۲۰۲۱/۱۲/۱۵

سخته یې مه انګېره ،هوسا سفر وکړه
(یوه لنډه کیسه)
سپوږمۍ،له خپل تکراري ژوند څخه ستړې شوې وه.ملیونونه کلونه کیږي چې پر خپل مدار راڅرخیږي.د شا او خوا
انځورونه یې هېڅ نه بدلیږي او هېڅ کومه پېښه هم نه رامینځته کیږي چې هغه یې په کتو بوخته شي بس تکراري
ژوند .سپوږمۍ پرته له مځکی کوم بل ملګرې هم نه درلود.خو څومره به له هغې سره خبرې وکړي ؟ډېره ستړې وه
ځمکې چې خپله ملګرې سپوږمۍ پرېشانه ولیده او د هغې د زړه خبره یې واورېده نو ویې ویل  ((:یوازینۍ الره دا
ده چې په سفر الړه شې .په دې سره به دې طبعیت لږ ښه او آراسته شي ))
سپوږمۍ وپوښتل  (( :سفر ؟ څنګه زه سفر وکړم ؟))
ځمکې ځواب ورکړ  ((:بکس مکس دې وټړه او ځه نو .روان شه )).
سپوږمۍ وویل  ((:زه خو کوم بکس نلرم !))
ځمکې وویل ((:داسې چې ده نو یو بکس به درته واخلم .هو رښتیا صبر وکړه دلته ځمکه کې زه د بکس خرڅولو
څو دوکانونه لرم،بکس خرڅوونکي یې هم ډېر ښه خلک دي.ښایي بیه به درته لږه راټیټه کړي او یو ښه او کلک
بکس به واخلې .ته پیسې لرې ؟ ))
سپوږمۍ وویل  ((:پوهیږي یو غیران هم نلرم ))
ځمکه لږ چرتي شوه خو ژر یې وویل  ((:مهمه نده دلته یوه ډېره بختوره مېرمنه زه پېژنم چې کار کوي او له بېوزلو
سره مرسته کوي.ته کوالی شې له هغې یو څو روپۍ واخلې او یو بکس پرې راونیسې او بیا نو په سفر الړ شې )).
سپوږمۍ وویل  ((:له الرښوونو مو ډېره مننه .زه اوس پوهیږم چې ولې
ته هیڅ وخت نه بې حوصلې کیږی .ستا شا او خوا ته ټول آدمیان دي چې
تا تل بوخته ساتي .کېدای شي زه هم ستا خوا ته درشم ؟))
ځمکې وویل  ((:ولې نه  ،ولې نه ))
سپوږمۍ ،ځمکې ته ورنږدې شوه او بیا سم دم پر ځمکې کېناسته او د
ځمکې پر سر د ښکلو منظرو په لیدو ډېره خوشاله او هوسا شوه.وروسته
ځمکې هغې ته د هغې نېکبخته ښځې کور وروښود .نوموړې مېرمنې هغې
ته د یو بکس د بیې په کچه پیسې ورکړې .سپوږمۍ د یو با انصافه بکس
خرڅوونکي هټۍ ته ورغله او هلته یې یو یکی واخیست.اوس د سفر لپاره
هرڅه تیار و .خو سپوږمۍ چې ځمکې ته سفر کړی و حیرانه والړه او نه
پوهېده چې دا بکس یې په څه درد خوري .ځمکې په موسکا موسکا ورته
وویل  ((:ښه نو تا وښوده او ثابته دې کړه چې کېدای شي پرته له بکس
څخه هم سفر وکړو .باید سختګیره نه اوسو .ځمکې ته ستا پیغام همدا دی
او بس!))

د پاڼو شمیره :له  1تر1
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

