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

ګل جان صابر

۲۰۲۱/۱۱/۱۷

د سپي ارزونه
یوه سړي یو لوی تور سپی لرلو چې ده ماهیتابان نوم ور باندې اېښی و .نوموړی سپی ډېر ښه خبر
رسوونکی و ،لېوه یې خپل انګړ ته نږدې نه پرېښود .که چېرې به کوم څوک د دوی انګړ ته رانږدې
کېدل او ماهیتابان به یې له لیرې د پښو د ګامونو غږ واورېد نو په لوړ غږ به یې غپل .کله به چې د
دوی د انګړ په شاوخوا کې د سپي د پاملرنې وړ څه نه و نو هغه به کوڅې ته راووت او په الر کې
به داسې پرېوت چې بېخي به نه ښورېدو.
یوه ورځ د دوی د ګاونډي کلي یو سپی چې مایلییاک نومېدو په الره تېرېدو او ویې لیدل چې ماهیتابان
په الر کې پروت دی .مایلییاک له ځان سره فکر وکړ چې ماهیتابان د څه له پاره په الر کې پروت
دی .هغه وروسته ولیدل چې ماهیتابان هره ورځ کوڅې ته راوزي او په الره کې څملي .مایلییاک له
ځان سره پرېکړه وکړه:
 زه ورځم او له ماهیتابان څخه پوښتنه کوم چې ولې هره ورځ په الره کې څملي.هغه وخت چې ماهیتابان کوڅې ته راووت او په الر کې څمالست نو مایلییاک هغه ته ور نږدې شو
او پوښتنه یې ځنې وکړه:
 ای ،ماهیتابانه ،ته ولې هره ورځ په الر کې څملې؟ماهیتابان هغه ته ځواب ورکړ:
 زه دلته څملم چې خلک وارزوم.مایلییاک حیران شو او ویې ویل:
 ته هغوی څه ډول ارزوې؟ ډېر آسانه .ښه خلک چې کله ما ته را نږدې شي هېڅ نه را ته وایي او زما څنګ ته تېرېږي ،خرابخلک چې ما وویني شور ماشور جوړ کړي او ما وګواښي .که چېرې لرګی ورسره وي نو هغه ما
ته ښوروي او رانږدې کېږي ،زه هم دې ته اړ کېږم چې هغوی وګواښم .که چېرې لرګی ور سره نه
وي نو بیا ډبره او یا لوټه را اخلي او ما پرې ولي .زه په خواشیني سره غاپم او هغوی ته ور پوهوم
چې« :ما تا ته څه بد درسولي دي؟ ورځه خپله الر د وهه»
په دې ډول زه پوهېږم چې هره ورځ په دې الر څومره ښه او بد خلک تېرېږي.
مایلییاک د ماهیتابان دې ارزونې ته بېخې حیران شو او خپل کور ته والړ.
داسې ښکاري چې کله کله سپي هم کولی شي چې خلک وارزوي.
د قزاقستان د خلکو کیسه
ژباړونکی :ګل جان صابر

د پاڼو شمیره :له  1تر1
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

