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 1۷/۰۹/۲۰۲۰              یریحشمت نص
 

 د ماشوم توب یوه لنډه کیسه
 

نږدې ه به کورتکلن وم د خپلو ګاونډیانو سره به مې لوبې کولې او مازدیګر کله چې لوبې ختمې شوې بیا  ۷کله چې 
 له ملګرو سره ناست او راز راز کیسې به مو له یو بل سره شریکولې.

 
وخت ورته د جن، پري او شیشکو کیسې کولې زموږ یو ګاونډۍ احسان نومېده؛ احسان بابا درلود او بابا به یې هر 

 او احسان به د بابا کیسې موږ ته اورولې.
 

 یو ماښام ما له احسان څخه وپوښتل: احسان دا شیشکه څه ته وایي؟
او هر قدم چې نږدې  ينه وه تیارو کې اوسي، سر یې د انسان هغه راته وویل: شیشکه داسې یو موجود ده چې پ

 کیږي غټیږي!
 

 ږ وکړ: حشمت ژر کور ته راشه!مور راته غ
 برق نه درلود او ټول ځای تیاره وو. مو په هغه شپه 

 
له ملګرو سره مې خدای په اماني وکړه او کور ته راهي شوم. د حویلی دروازه مې خالصه کړه او د دهلیز په لور 

 روان شوم. 
 

 ناڅاپه یو غږ مې واورېد!
 

 ځای پر ځای ودرېدم! 
 

مې چې پام وکړ د حویلی په یوه تیاره څنډه کې پر یو شي مې سترګې ولګېدې چې سر یې غږ نور هم تیز شو او ښه 
 د انسان نه وو. هغه شئ زما په لوري حرکت وکړ او هر قدم چې ماته نږدې کېده غټېده.

 
 د احسان خبره را په یاد شوه چې شیشکه په تیاره کې اوسي، سر یې د انسان نه وي او په نږدې کېدو غټیږي.

 
 مې کړه او له چیغې سره مور مې رامنډې کړل او زه له هوشه الړم! چیغه

 
کله چې په هوش راغم پوه شوم هغه شئ چې ما لیدلی وو زموږ یوه ګاوندی وه چې په حویلی کې له موږ سره یو 

 ځای ژوند کاوه.
 

خبره دا وه چې زموږ ګاوندی په تهکوي )تی خانه( کې اوړه په ټوکړئ کې اچولي او پر سر یې ایښي وو او همدا 
 چې په زینه راخته ورو ورو غټیده. 

 ایپ
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