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

ژباړونکی :ګل جان صابر

۲۰۲۱/۱۱/۱۶

د پالر وصیت
په ډېرو پخوا زمانو کې یو شتمن سړی و چې دوه زامن یې لرل .شتمن یو ناڅاپه ناروغ شو .هغه د مرګ څخه تر
مخه خپل زامن را وغوښتل ،ټول شته یې هغوی ته ور ووېشل او په پای کې یې ور ته وویل:
 زما ګرانو زامنو! تل خوندور خواړه خوری .هېڅکله داسې خواړه مه خوری چې خوند پکې نه وي!پالر چې دا خبرې پای ته ورسولې نو خپله ساه یې ورکړه.
کشر زوی د خپل پالر له وصیت سره سم هره ورځ خورا ښه خواړه خوړل او په لږ وخت کې یې خپله ټوله شتمني
له السه ورکړه .هغه یوه ورځ واورېدل چې مشر ورور یې واده کړی نو ځکه یې پرېکړه وکړه چې د هغه کور ته
ورشې .کشر چې کله د مشر کور ته ورغی ویې لیدل چې هغه آرام او آسوده ژوند لري نو هغه ته یې وویل:
 ورور جانه ،ستا د پالر وصیت په یاد دی؟ ما د هغه وصیت منلی ،تل مې خوندور خواړه خوړلي نو ځکه لکه چېوینې بېخې نیستمن شوم .ته ولي تر اوسه پورې ال نور هم شتمن شوی یې؟
مشر ورور کشر ته وویل:
 ما ته د پالر وصیت مقدس دی ،هغه خواړه خورم چې خوندور وي نو ځکه ورځ تر بلې شتمن کېږم.کشر ورور ته د مشر خبره په زړه پورې شوه نو ځکه یې پوښتنه وکړه:
 ته څه خورې؟مشر ځواب ورکړ:
 وروسته به پوه شې چې زه څه خورم ځکه چې موږ به نن د غرمې ډوډۍ یو ځای خورو.دواړه وروڼه کروندې ته والړل.
مشر ورور کشر ته وویل:
 راځه ،لومړی به ښه ډېر کار وکړو او بیا به خوندور خواړه وخورو.کشر ورور د مشر په پرتله ډېر په خواري د زړه د پاسه کار کاوه .کله چې نیمه ورځ شوه نو هغه مشر ورور ته
وویل:
 ورور جانه ،لږ آرام نه کوو ،زه بېخي ډېر وږی شوم.مشر ورور د کشر خبره ومنله او ویې ویل:
 ښه خبره ده .دا چې ته ستړی شوې او غواړې چې څه وخورې نو کار به بس کړو.دواړه وروڼه کور ته راغلل او خوړو ته کېناستل .د کشر مخ ته یې وریجې او مصاله لرونکی کب کېښوول .هغه چې
لږ خواړه وخوړل نو مشر پوښتنه ځنې وکړه:
 څرنګه ،خواړه خوندور دي؟کشر ځواب ورکړ:
 ډېر ،ډېر خوندور دي.مشر وویل:
 ورور جانه! ته د پالر په وصیت سم نه یې پوه شوی .د خوندورو خوړو خوړل دا مانا نه لري چې ته خوندورڅیزونه وخوره .پالر غوښتل ووایې چې باید هغه وخت خواړه وخورې چې ښه وږی شوی وې .د دې له پاره چې
ښه وږی شې نو باید د وجدان له مخې ،نه له وېرې کار وکړې .هغه وخت نو هر ډول خواړه خوندور وي .دا خبره

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

د ټوکو نه بلکه د هوښیاري ده :کار ګټور دی ،که چېرې د ډول ډول خوړو په ځای ساده خواړه وخورې پیسې د هم
زېرمه کېږي.
کشر ایله اوس د پالر د وصیت په سمه مانا پوه شو.
د برما د خلکو کیسه
ژباړونکی :ګل جان صابر

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

