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

عبد الغفور لېوال

۲۰۲۰/۰۳/۲۶

هغه درې کلن و...

نه پوهېد ،چې مور چېرته زېږولی او په کوم دین ومذهب یې زېږولی؟
د مور و پالر څېرې ورته خوږې ایسېدې ،خو نه پوهېد ،چې دادا او مامي په کوم خدای باور لري؟
د پالر یې رنګینې لونګۍ وې ،کله سره ،کله شنه ،خو ډېر کله ژېړه.
پالر یې ږیره هم درلوده او د مور یې ښکلی چارګل پر پوزه و.
ګوردواره ،چې د ده هېوادوالو درمسال ګڼله ،رنګینه وه ،دیوالونه یې په هیندارو ښکلي شوي ول.
دی درې کلن و ،د درمسال ځالګانې او ښکال یې خوښېدله ،خو نه پوهېده ،چې دلته د ده خواږه پالر
ومور د چا پرښتنه (عبادت) کوي؟
هغه درې کلن و...
د پاڼو شمیره :له  1تر2
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

نن درمسال د تل په شان ښکلی و ،پالر و مور هم خواږه ول ،د پالر ژېړه پګړۍ وه ،مور نارنجي
جامې اغوستې وې ،چارګل یې ځلیده...
ناڅاپه ډزې شوې...
پالر و مور راوغورځېدل ،جامې یې تکې سرې شوې...
یو سړی و ،سپینه لونګۍ یې وه ،د ده د پالر په شان ږیره یې هم وه ،ده ورمنډه کړه ،چې د ډزو د
غږ له ویرې یې وژغوري ،خو هغه د ټوپک شپېلۍ ورته سیخه کړه ،دی درې کلن و او ټوپک یې
نه پېژاند.
دی درې کلن و او نه پوهېد ،چې سپینې لونګۍ واال بېل او د ده پالر بېل دین لري .سپینې لونګۍواال
د خپل دین لپاره دی هم پر سر وویشت...
دی ،چې په خپلو وینو کې راپریوت ،ال نه پوهېد ،چې د کوم معبود په نامه یې روستۍ سلګۍ دي؟
دی درې کلن و او نه پوهېده چې ولې داسې ورسره وشول؟
دی ال نه پوهېد ،چې مور و پالر په کوم مذهب زېږولی دی؟
دی درې کلن و...

د پاڼو شمیره :له  2تر2
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

