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 مشورې  دری سړي بېوزله د
 

 د کوچنیانو لپاره کیسه 
 
 
 یو   کې  کلي  دې  په  و.  کونډ  دی  او  وه  شوې  مړه  مېرمن  شهزاده  د  اوسېدل.  یې  زوی  او  شهزاده  یو  کې  کلي  یوه  په

 لرله.  یې ځمکه  لږ چې اوسېدو هم سړی بېوزله
  چې   وکړ  فکر  ډېر  هغه  سپاره.  هم  نه  او  لرل  غوایه  کولبې  د  نه  سړي  بېوزله  وای.  شوې  کولبه  باید  ځمکه  و،  پسرلی

 چا  هر  او  ګرزېده  کې  کلي   په  ووت،  پسې  لټه  په  غویو  د  او  کړل  جوړ  یې  ژغ)جغ(  تیر،  سپارې  سپاره،د  وکړي،  څه
 ویل: یې به ته
 راکړی.  غوایه دوه ته ما  کې بدل په هغو د اوتاسو درکړم مشورې دری ته تاسو به زه -

 ورنکړل! غوایه هېچا ورکوي؟ غوایه دوه کې بدل په مشورو دریو د څوک
 وویل: یې ته  هغه او ورغی  ته شهزاده دې  له وروسته سړی بېوزله

 راکړه.  غوایه دوه ته  ما کې بدل په هغو د  ته او درکړم مشورې دری ته تا به زه -
 ویل:  ویې او  شو غوسه په شهزاده

 شې؟  راکولی مشورې څه ته ما ته -
 وویل:  ته پالر خپل زوی شهزاده د
 راکړي.  مشورې  ښې چې شي کېدای ورکړه، غوایه دوه ته هغه پالره، -

 وویل:  ته سړي بېوزله شهزاده
 ووایه! -

 وویل: سړي بېوزله
  بد  چې   شه«.  مې  میلمه  »راځه،  وایي:   ته  تا  چې   ورځه  ته   کور  چا  هغه   د  .کوه  مه  واده  سره   ښځې  سترګې  خړ  له  -

 کوه. ښه کوه، مه بد ځکه نو وینې نه و به ښه کوې
 ورکړل.  غوایه دوه یې ته سړي بېوزله او وویل دا شهزاده شوم. پوه څه هر په مننه! -

 واخیست.  ځینې یې حاصل  او کرله ویې کړه،  کولبه ځمکه خپله سړي بېوزله
  هغې   د  چې   لیدل  ویې  وکتل  یې   ته  میرې  خپلې   او  راغی  ته  کور  کله   چې  زوی  شهزاده  د   وکړ.  واده   دوهم  زادهشه

 ویل. نه و یې هېڅ خو شوه یاد په ور مشوره سړي بېوزله  د  ته شهزاده دي. خړې سترګې
 ل:ووی یې ته هغه او  ورغله ته بنزي خپل میره والړ. سفر په چېرې لیرې  کوم شهزاده تېرېدو. وخت

 سره.  پالر له ستا نه وکړم  واده سره ستا چې غوښتل ما -
 شو.  غوسه په ډېر خبرو په میرې خپلې  د زوی شهزاده د

  ورغله   ته  شهزاده  خپله  په  ځکه  نو  ووایي  څه  هر  ته  پالر  به  زوی  چې  وېرېدله  ښځه  راغی.  بېرته  څخه  سفر  له  شهزاده
 وویل:  یې ته هغه او
  له   چې  غوښتل  ما  یې.  وړ  زما  بلکه   نه  پالر  د  زما  وویل:»ته  ته  ما  هغه  وویل؟  ه څ  ته  ما  زوی  ستا  چې  پوهېږې  ته  -
 واچاوه.  را الس یې ته ما وکړم«. واده سره تا

  په   غونډۍ  د  نوکرانو شهزاده  د  وسوزوي.  کې  لوخړو  په  اور   د یې  زوی  چې  وکړ  یې  امر   شو،  غوسه  په  ډېر  شهزاده
 هغو او وغوښتل را نوکران خپل شهزاده شول تیار څه هر چې کله کړ. ډک لرګیو د  یې هغه او وکینده څاه ژور سر
 وویل: یې ته
 واچوی!  ور یې ته اور  درغلل لومړی چې څوک هر -

 ویل: ویې ورته او  راوغوښت زوی خپل شهزاده
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 دی!  اور څیز څه د  دا چې وګوره او ورشه  ته دی؟ بل چې وینې اور هغه -
  بېوزله   د  ته  هغه  بللو.  و  ور  ته  مېلمستیا  زوی  شهزاده  د  شپانه  ورغی.  خهم  په  شپون  یو  کې  الره  په  خو  شو  روان  زوی
 والړ. ته کوډلې  هغه د سره شپانه له او شوه یاد په ور مشوره سړي

  اور  چې  شوه ښځه لومړنی هغه  رسېږي. ته  سر ډول  څه  یې امر  خاوند د چې وګوري څو تر والړه مېرمن شهزاده د
 وغورځوله.  ور یې ته  اور او ونیوله را هغه نوکرانو ورغله! ته

  څاه  کله  چې  هغه   ورغی.  پسې  هغې  په   خپله   په   نو  نغله  را  هغه  چې  خو   ایست  و  انتظار  ډېر  ته   ښځې   خپلې  شهزاده
  د  چې  ایست  و  را  یې  خنجر  شو،  غوسه  په  نوکرانو  خپلو   په  شهزاده  ده!  سوځېدلې  یې  مېرمن  چې   لیدل  ویې  راورسېد

 وویل:  انونوکر خو کړي پرې سرونه هغوی
  هم  موږ  او  راغله  لومړی  مېرمن  ستا  سوځوی.  ویې  شي  در  لومړی  هرڅوک  چې  و  کړی  امر  خپله  په  تا  شهزاده،  -

 ده؟  کړې ګناه څه موږ یې؟ غوسه  په ته موږ ولې  ته وسوځوله. هغه
 کړ.  بچ مرګه له هغه مېلمستیا دې او و کړی میلمه شپانه یې زوی چې شو پوه دې په وروسته شهزاده

 .  وې رښتیا هغه چې وکړ یې باور او شوې یاد په ور مشورې سړي بېوزله د ته ادهشهز
  

 کیسه خلکو د آبازین د
 ژباړه صابر  جان ګل د
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