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 تومت ښځې د
 

 سه ی ک لپاره انو ی کوچن د
 
 

 یې  ورځ  یوه  کولې.  دوعاوې  ته  خدای)ج(  کې  وخت  په  راتلو  بېرته  او  تلو  د  ته  کروندې  وخت  هر  به  سړي  دینداره  یوه
 وویل: ورته ښځې

 وژغوري؟   د تومته د ښځې خپلې  د چې غواړې نه خدای)ج(څخه د ولې کې  دوعاوو خپلو په ته سړیه، -
 وکړم؟  دوعاوې خدای)ج( وېرې د دهغې  زه چې وي څه به ښځه شوه! نوخبره هم دا -

  موخې   همدې  د   کړي. جوړه  ټوکه  هغه   په   او   ورکړي  درس   ته   مېړه  خپل  چې   وکړه  یې  پرېکړه  واورېدل   دا   چې   ښځې
 یووړل.  ته  کروندې  ځای  یو  یې  سره  ډوډۍ  د  غرمې  د  او  کړل  غوټه  یې  کې  ټوټه  یوه  په  رانیول،  کبان  څو  یې  هلپار

 د ښځې کې وخت همدې په وخوري، یې ته څنګ چینې د چې واخیستله ورسره یې نوره وخوړه ډوډۍ لږ چې سړي
  ته  کور  او  واخیستل  رسره و  لوښي  ښځې  وخوړه،  ډوډۍ  سړي  کړل.  خښ  کې  ځمکه  په  یو  یو،  کبان  پټ  څخه  سړي

 والړه. 
  ځان   د  یې  ماښام  کړل،  راټول  یې  کبان  دي.  کبان  کې  ځمکه  شوې  کولبه  په  چې  ولیدل  یې  ناڅاپه  کوله،  کولبه  سړي 

  د   دې  پر  برسېره  هغه  راوایستل.  څخه   ځمکې  د  یې  کبان  دا  چې  وکړه  کیسه  یې  ته  ښځې  او  راوړل   ته  کور  سره
 په  کبان  چې  وویل  ته  ښځې  سړي  کړي.  پیدا  کبان  هم  کې  ځمکه  په  شي  کولی  چې  وکړه   ستاینه  دتوانمنی  خدای)ج(

  غوړوکې  په  کبان  ورځ  سبا  ښځې   وروړي.   ته  کروندي  ته   ده  یې  غرمه   ورځې  راتلونکې  د   او  کړي  سره   کې  غوړو
 وروړه.  ښوروا لږ لپاره  ډوډۍ د دغرمي یې ته مېړه او وخوړل  یې خپله په کړل، سره

 دي؟  چېرې کبان وکړه: پوښتنه سړي -
 ښیې؟ کبان کوم -
 وو.  رااېستلي څخه ځمکې د ما چې کبان هغه -
 لیدلي.  دي نه سترګو په کبان ما او راوړي دي  نه کبان داسې کورته تا  یې! شوی لېونی چې لکه ته -

 په چې واخیسته کاروي(یې کې وخت په کولبې د یې  بزګران چې لرګی چوکه)هغه شو، غوسه  په خبرو دې په سړی
  پاره  له  مرستې  د  کول  کارونه  یې  کې  کروندو  نږدې  په  چې  یې  بزګران  نور  او  کړې  چیغي  هغې  خو  وکړي،  ارو  ښځه

 راوبلل. 
 وویل: سړي

 بولي.  لېونی ما او خوړلي کبان زما دې ورکړم! درس  ته ککړې دې چې پرېږدی ما -
 ښیي؟  کبان کوم دخاون ستا دا چې وکړه  پوښتنه څخه هغې د  وو راغلي چیغو په ښځې د چې بزګرانو، 

 وویل: سړي
 وو. رااېستلي څخه ځمکې د کې پټي په ما چې کوم خبرې اړوند په  کبانو هغو د زه -

 وویل: بزګرانو راغلو
  السونه   وباله،  لیونی  یې  بزګر  وکړه،  پرېکړه  دا   هغوی  دي.   شوې  خراب  ماغزه  ده  د  وایې،  رښتیا  ته  مېرمنې،  بېوزلې  -

 وتاړه.  ټینګ پورې ستنې په یې هلته او راوست یې ته کور وروتړل، یې
 وویل:  ته هغه ښځې نو شول پاتې یوازې ښځه او مېړه او  والړل بزګران چې کله    
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 شول. پېښ در  ته تا چې وو څه لږ ډېر دا وېرېږې؟ نه تومته له  ښځې  د هم اوس ته څرنګه، -
 وویل:  ورته مېړه

 چې   کوم  لوړه  وژغوره.  څخه  بدمرغی  دې  د  ما  او  کړه  خالص  پړی  دا  کوم،  درته  زارۍ  پاره،  خدای)ج(له  د  ښځې،  -
  له   ښځې  د  ما  د  خدای)ج(  چې  کوم  پاره  له  دې  د  دوعا  لومړی  کې  دوعاوو  ورځنیو  ټولو  خپلو  په  به  دې  له  وروسته

 وساتي.  څخه تومت
 

 کیسه خلکو د ارمنستان د
 ژباړه صابر  جان ګل د
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