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 کوزه سره زر  وهیاو  رګ بز

 
 سه ی لپاره ک انو ی د کوچن

 
 
کوز    وهی  خهڅ  ېمک ځناببره له    ېکولو  په وخت ک  ېکولبه کوله. هغه د کولب  ېک  مکهځپه    رګبز  وزلهېب  وهی  ځور  وهی

  وهیواچوله او په    ېپه توبره ک  یېکوزه    که ډخوشاله شو، د سرو زرو    رګوه. بز  کهډله سرو زرو    ېچ  ستله یرا وا
 .وولهېښک یې ېک یاځخوندي 

 
 شو. کارهښرا ړیسپور س وی ې له لیر ېوخت ک ېهمد په
 

نو پاچا ته به ورشي او    لړک  ټپ  ېسره زر م  ېوم چ  یدلیسپاره ل  ې زه د  ېرې: که چړسره فکر وک  انځله    رګ»بز
  م یاو دا سره زر له هغه سره ن  مړسپور را وغوا  ېبه دا وي چ  هښ.  ويړ. پاچا به ما وربيړزما چوغلي به ورته وک

 !«شمېوو مهیپه ن
 
 : ړک ږته ورغ يړسپاره س رګبز
 
 ! دلته راشه! یا ،یا -
 

 : هړوک تنهښپو یې خهڅاو له هغه  یته راغ رګبز ړیس سپور
 
 خبره ده، کاکا؟ هڅ -
 
سره دا   انځله  رګبز  م«ړک ټپ خه څسره زر له هغه   ې ده چ ه ښ ت،ښرا وغو ېم هیاېځب ، یدلیل م یزه نه   يړس ې د »

 :هړوک تنهښپو یې خهڅاو له سپاره  لیوو
 
 ؟ ید هښ وی کوم  ېک ویغو  هړجو ېپه د ېچ  هیوروره، ته ما ته ووا یا -
 
 روان شو.  خهڅ رګاو له بز لیسپاره په غوسه دا وو تم؟ښلپاره را وغو  ېخبر هیاځ ېب ېتا زه د د -
 
  ړی چلند ک هښ یې. او که نه نو زما سره به لړک ټپ ېسره زر م ېچ دلم یزه ول يړس  ېد ې چ کاريښ ېما ته داس »

  یې   کهځشوه نو    دایپ   نهېښ هم اند  ایب   ېک  هړپه ز  رګ.« د بزيړپاچا ته زما چوغلي وک  ېچ  ړکوم هغه وال  کلټو. زه ا
 :هړوک غهی چ ېپه سپاره پس ایب
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 !میوا ایتښر هڅ ! زه تا ته هر رزهګ! را ویا -
 

  ې چ  یې او را ته وا  يړ نه ور غوا  هیاېځ: » هغه ما بړسره فکر وک  ان ځله    یې  ایخو ب  رزي ګرا و  ېچ  تلښنه غو  سپاره
 شته«  هڅ وی ېپور هړله هغه سره په ز ېچ يېږمالوم ې. داس میوا ایتښر هڅزه تا ته هر 

 
 : هړوک تنهښپو یې خهڅ رګاو له بز  دېرزګرا و رتهېب سپور

 
 ؟یېووا یېما ته  ې چ ړېغوا  هڅنو ته  ه،ښ -
 
 :لیو یېشو او و ړیدوه ز ایب رګبز م؟«یووا هڅهغه ته  ېد سرو زرو په برخه ک ېده چ  نهړیدا ا ایاخ، ا »
 
 ؟ ېفکر کو هڅ دا پوالد نه دي. ته  ېچ يیخو خلک وا یستیما دا سسپار د پوالدو په نوم اخ -
 
نه   ې! همداسېوټپ هڅ  ویته  ېچ کاريښ ېما ته داس  رزولم؟ګلپاره را و ېخبر هیایېځ ېد د ېکم عقله! تا زه ول یا -

 . ړته منتظر شي وال وابځ ېچ ېد لهېده؟ سپور ب
 
 رګاحوال ورکوي!« بز ېه کاو زما په برخ يځدي! سپور همدا اوس پاچا ته ور دليیهغه سره زر ل ېچ ایتښپه ر »

 :هړک غهیچ ېپه سپاره پس یېتوان   ولټاو په  لیسره وو انځدا له 
 
 !میوا ایتښر  هڅاوس نو تا ته هر  ې! زه وعده کوم چرزهګ! را وی…ایا -
 

خو    يړوک  سهیک  وله ټسپاره ته    ې چ  تل ښغو  رګ. بزدېرزګرا و  رتهېشوه او ب  ېپور  هړپه ز   غهیچ  ایب  رګته د بز  سپاره
 :لیو یېاو و  ړخپل فکر بدل ک یېناببره  

 
 ه ړ. ته ما ته مشوره راکسمیران  ییغو  وانځ  ېوپلورم او د هغه په بدل ک  وی  خهڅ  ویغو   و ړز  ې د د  ې چ  مړ زه غوا  -
 وپلورم؟ ویکوم  ېچ
 
 . ړاو وال لیغوسه وو رهډې. سپاره دا په  رزمګنه را  اید که زره هم وچوي ب  ېلعنت په تا! ورک شه! وروسته له د -
 
 : لیسره وو انځشو او له  مانهښېپ خهڅ وړله خپلو ک رګبز
 
به وم. اوس نو هغه هرومرو    یاو آرام شو  یوا  شليې له هغه سره و  ېسره زر م  ېبه دا وه چ  هښ!  ړکار ونک   هښما    -

 .يیاو پر ما به شاهدي ووا يځپاچا ته ور
 
 :لیوو  یېته    ښځې  ېاو خپل  یکور ته راغ  هډپه من  ستله،یورسره واخ   یېکوزه    کهډد سرو زرو    ووله،ېښکولبه پر   رګبز
 
 . ینا آرام د هړ! خو زما زوېږشتمن ک ېوروسته له د ږ! ما سره زر وموندل، موښځې ،یا -
 

 : هړوک تنهښپو یې خه څ هېړسرو زرو ته خوشاله شوه او له خپل م هښځ
 
 ؟ ی نا آرام د ېد ول هړز -
 
  ي ړنومو  ېشوه چ  کارهښ  ې. ما ته داسیراغ  ړیپه الره یو سپور س  ولټپ  ېل او هغه مکله سره زر وموند  ېما چ  -

به دا وي    ه ښ  میما سره زر موندلي دي. زه وا  ېچ  يی او ور ته وا  ي ځنو هرو مرو پاچا ته ور  دل یسپاره سره زر ول
 ؟ یېه واڅ  ېک ې. ته په دمړزه په خپله پاچا ته ورشم او سره زر ورک ېچ
 

 :ړورک وابځ ښځې
 
 . یېوا هښته  -
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 ایکور ته را ولم او ب  هیزه غوا ه،ړک هټپ ېرېده کوم چ ېکوزه پک  کهډد سرو زرو   ېده ته دا توبره چ ېداس ېنو چ -

 ته روان شو.  ېاو کروند ل یدا وو رګبه پاچا ته ورشم. بز
 

  دا یپ  برهډ  وهی  یې  مانهیپه پ  ېد کوز  هړنو وال  يړهم سره زر پاچا ته ورو  ایتښپه ر  یې  هړمی  ې پوه شوه چ  ې په د  هښځ
 . هړک هټپ ېرېکوم چ یېکوزه  که ډواچوله او د سرو زرو  ېپه توبره ک یېهغه  ه،ړک
 
کله د پاچا   ېلوري ته روان شو.هغه چ  ڼۍاو د پاچا د ما  هړپه شا ک  یېته ورسول نو توبره    یخپل کارونه پا  ېچ  رګبز

 :هړوک تنهښپو یې خهڅنو د ساتونکي  دېته راورس ېدرواز ڼۍد ما
 
 ؟ ینه وي راغل  ړیته خو به کوم سپور س ڼۍد پاچا ما -
 

 : لیته وو رګبز ساتونکي
 
 . يځدلته هر وخت په سلهاوو سپاره را -
 
 : لیوو رګبز
 
 په خپله پاچا ته ورشم؟ ېچ یزه کول -
 
 .ویپاچا ته ووا ایبه ب ږمو ،ځېلپاره پاچا ته ور  هڅد  ېچ هیته ته ووا ږ! ته موځېلپاره ور ه څته پاچا ته د  -
 
 : لیوو رګبز
 
 او بس.  میپاچا ته وا یې ېواز ی ېده چ هټزما سره یوه پ  -
 

په    ېوخت ک  ې. پاچا په همدهړد ننوتلو اجازه ورک  یېاو ده ته    ېشو  کارهښ  ښې  ېهس   ېخبر  رګته د بز  ساتونکي
 . دوېرزګ ېک ګړان
 
 :لیو یېاو و وولهېښته ک ېد هغه مخ یېتوبره  ه،ړک هډد پاچا لوري ته ور من رګبز
 
 . خلهیېدي وا ېپک  ې چ هڅاو  هړپاچا! دا توبره خالصه ک یا -
 

 . ستلهیرا وا ېتر یې برهډ  هیلو ویاو  ستلهیپران یېهغه  ه،ړپه توبره ور حمله ک انویدربار
 

 :لیوو پاچا
 
 ده؟  ړېدلته راو برهډ ېتا ول نو؟یو هڅدا  -
 
 : لیو یېاو و هړوک یېموسکا  لهېشو، خ یوار ورک رګبز
 
په    ږنه، اته پاوه ده. ته زمو  ېچ  يیلس پاوه ده خو هغه و   برهډ  تمنهښدا ارز  ېچ  میته وا ښځې  ې! زه خپلولواکهټ  یا  -

 . هښځاو که زما  میوا ایتښزه ر ېچ هړوک هړ ک ېپر ېک ځمن
 

 : لیو یېپه غوسه شو او و پاچا
 
 .نيی سزا وو وړک هیاېځد خپلو ب  ېچ یته بوز لېدا احمق ج -
 
 . ړبندي ک یې رګبز
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کوزه سره زر وموندل!« هغه خپل سر په السونو   وهی :» ما خو  لیو  یېسره    انځو او له    یتلل  وبډ  ېپه فکر ک  رګبز
. مولهیخوله ترس  ېد کوز  یې  وتوګاو د الس په    یوالړلو  ېد کوز  یې  هډونګ. په  وودښ  ېی   یوال  ردګ  ېنیوه او د کوز  ېک

 . ستلهیا یې »توبه«او   لړته و ړېغا سیخپل السونه د کم ېهغه وروسته له د 
 
کوي. پاچا  هڅ رګدا بز ېچ ړخبر ورک یېاو پاچا ته  دلیول هړو هړدا ک رګد بز خهڅساتونکي د وره له چولو  لېج د

 :لیکله راووست نو پاچا هغه ته وو ېچ یې رګده ته را ولي. بز رګبندي بز ېچ ړامر وک
 
 . وولښ هڅ وی رڅېپه  ېتا د کوز  وول؟ښ یش هڅپه السونو  ېک لېاحمقه! تا په ج یا -
 
زما    ېخبره ده چ   کارهښده او زه دلته بند شوم.    ېیېښېپر  ې کوزه په کرونده ک  لوڅښما خپله داوبو د    ولواکه، ټ  یا  -

نه هغه به هرو   نمیخالص شوم او له غله سره خپله کوزه وو  خهڅ  یاځ  ېله د  ېرېوي. که زه چ  ړېکوزه به غله و
  ي ړرا وغوا  هړدوا  ږ. قاضي به مومړوک  تیقاضي ته شکا  ه دا کوزه زما ده هله به نو زه د غله له الس  ېچ  يیمرو ووا

په    ې دلته م  ېچ  مړهمغه حرکتونه وک  ې. هله به نو زه د قاضي په مخک ویووا  ښېن  ې د کوز  ېچ  ي یاو را ته وبه وا
زما حرکتونه سم وو.    ې به باوري شي چ  ې او په د  يړ قاضي به کوزه را وغوا  ېخبره ده چ  کارهښکول.    ېک  لېج

  ر ګ. بزېادول یرا په    ې انداز  ېکوز  ې د خپل  ېک  لېما په ج  ولواکه،ټ  ږکوزه زما ده. زمو  ېچ  يړوک  هړک ېقاضي به پر
 شو. اړنو په ژ لیوو هڅ دا هر ېچ
 

 :لیوو پاچا
 
په    ېچ  لیساتونکي ته وو  لې. پاچا د جیته بوز  لېج  رته ې! هغه بويټ پ  هڅ  ویباسي، هغه هرو مرو    رېت  ږمو  ړیداس  -
 . يړاو سره مرچ دود ک هښالنده وا ېک لېج
 
 :هړوک یېساه بنه شوه چیغه  یېاو مرچو د دود له امله  وښد و ېچ رګبز
 
 !!! میوا ایتښر هڅ زه هر یوباس هی اځ ېما له د -
 
 : لیو یېنو و ستیرا وا  خه څ لېکله له ج ېچ یې رګبز
 
 کوم.  ېک ږد پاچا په غو ېوازیزه خپله خبره  -
 
 :لیور ته وو یې  ېک ږاو په غو ی پاچا ته را ووست. هغه پاچا ته ورغ یې رګبز
 
 ! یزهرجن د رډېدود  وښ! د وړېکار ونک   ېداس لځدوهم  ېچ ړکار وک هړناو رډېپاچا! تا زما سره  یا -
 
 : هړوک غهیغوسه شوي پاچا چ په
 
 !ړیک ېریل ېدا احمق زما له مخ -
 
 شوه. ېکوزه ورته پات کهډخالص شو او د سرو زرو  خهڅد پاچا له جزا ورکولو  رګبز ل وډ ېد په
 
 

 سهید تاجکستان د خلکو ک
 
 هړجان صابر ژبا لګ د
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