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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

۲۰۲۱/۱۱/۱۵

دوه حاصله
(د چین د خلکو کیسه)
دوو بزګرانو -وان دا او چژان سان -منی په خپلو ځمکو کې غنم وکرل .د هغوی ځمکې څنګ په څنګ وې .ډېر ژر
په ځمکو کې ګڼ غنم را شنه شول او ځمکو شین زمرودي رنګ واخیست.
ساړه پیل او ژمی رانږدې شو .نوو را شنو شوو غنمو له ځانو سره ویل:
 اخ ،څومره ساړه دی! چې یو چا خو موږ پټ او تاوده کړي وای! موږ به په ژمي کې ساړه ووهي.واورې چې په هوا کې ګرزېدې نوو راشنو شووغنمو ته وویل:
 مه وېرېږی ،تاسو به په ژمي کې ساړه ونه وهي! ډېر ژر به د واورو بڅرکې ځمکې ته را کوز شي چې تاسو لهساړه څخه بچ کړي .په همدې وخت کې د واورې بڅرکي راکوز شول او په شنو غنمو یې سپینه پسته بړستن
وغوړوله.د غنمو بوټي تر تودې بړستنې الندې تاوده او تر پسرلي پورې ویده شول.
پسرلی هوا توده شوه ،واورې ویلې شوې او اوبو غنم پرېمینځل .غنم را ویښ شول او په نوي ځواک یې په لویېدلو
پیل وکړ.
پسرلی په ځمکو کې نه یوازې غنم را لویېدل بلکې زیان رسوونکو بوټو هم سرونه را پورته کړل .هغوی هم له غنمو
کم نه وو او له هغوی سره یو شان را لویېدل.
یوه ورځ د ځمکو خاوندان -وان دا او چژان سان ،راغلل چې خپل غنم وګوري.وان دا یوازې خپلې ځمکې ته ور
وکتل او ویې لیدل چې غنم ښه رالوی شوي او شنه والړ دي نو خورا ډېر خوشاله شو .هغه ژر بېر ته کور ته راغی،
خپلې مېرمنې او ګاونډیانو ته یې د خپلو غنمو په صفتونو پیل وکړ:
 زما په څېر د هېچا ښه غنم نه شته.چژان سان هم چې خپلې ځمکې ته راغی غنم یې خوښ شول ،وروسته د ځمکې پر شاوخوا راوګرزېد چې غنم په
ځیر سره وګوري .هغه د غنمو په منځ کې ډېر داسې زیان رسوونکي واښه ولیدل چې په آساني نه تر سترګو کېدل.
هغه سمدالسه د زیان رسوونکو وښو پلټل پیل کړل ،هغوی یې له بېخه را ایستل او د پټیو څخه یې لیرې غورځول.
له همغې ورځې را پدېخوا چژان سان په هرو دوو ،دریو ورځو کې یو ځل خپلو پټیو ته ورتلو او هغوی یې له زیان
رسوونکو وښو څخه پاکول .هغه په دې ښه پوهېدو چې که چېرې دا زیان رسوونکي واښه په پټیو کې پرېږدي هغوی
غنم الندې کوي او ښې ودې ته یې نه پرېږدي.
وان دا وروسته له همغې ورځې بیا بېخي خپلو پټیو ته ورنغی .هغه فکر کاوه چې « :څرنګه چې زما غنم تر نورو
ښه را شنه شوي نو زما د غنمو حاصل به هم تر نورو زیات وي».
زیان رسوونکو وښو د وان دا په پټیو کې د غنمو پر ضد جګړه پیل کړه .هغوی په بیړه را لویېدل او ځانونه یې د
لمر وړانګو ته رسول .زیان رسوونکي واښه ډېر ژر تر غنمو لوړ شول او د هغوی د ودې ساحه یې له هر لوري
تنګه کړه.
غنم ډېر ضعیف شول داسې لکه چې د شریرې میرې الس ته لویدلې وي او ډېر ژر په ضرر رسوونکو وښو کې
داسې پټ شول چې بېخي لیدل کېده نه .بریالیو ضرر رسوونکو وښو په ویاړ سرونه پورته کړل :هغوی ته د وان دا
په پټیو کې پوره خواړه رسېدل ،له هېڅ څه څخه نه وېرېدل او په خوشالي یې خپلې پاڼې ښورولې.
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د چژان سان په پټیو کې یوازې یو بوټی ضرر رسوونکی واښه ژوندی پاتې او هغه هم په غنمو کې ځان پټ کړی
و ،له وېرې یې سر نه شو پورته کولی.
یوه ورځ چې چژان سان خپل پټي وکتل او کور ته والړ ضرر رسوونکي واښه سر را پورته کړ او شا و خوا یې
وکتل .هغه چې په ټولو پټیو کې یوازې و سوړ اسوېلی یې و ایست او ویې ویل:
 زموږ خاوند څومره وېروونکی سړی دی! هغه هره ورځ راځي او په ډېره بې رحمي موږ له پټیو څخه را باسياو له پټیو څخه مو لیرې غورځوي .څه وکړم؟ که زه د ځان د بچ کولو لپاره څه فکر و نکړم نو سبا راځي او ما له
منځه وړي.
د هغه اسوېلي او خبرې د ګاونډي پټیو زیان رسوونکو بوټو واورېدې او له ده څخه یې پوښتنه وکړه:
 ته ولې داسې ساړه ،ساړه اسوېلې باسې؟ څه در پېښ شوي دي! کېدای شي چې موږ مرسته درسره وکړو؟د چژان سان د ځمکې زیان رسوونکي واښه په ټیټ آواز وویل:
 کرار! کرار! که زما خاوند دا خبرې واوري سمدالسه ما وژني .که ما ته مشوره راکړی چې څه وکړم ډېره به ښهوي.
د وان دا د ځمکې زیان رسوونکو وښو په ویاړ د چژان سان پټیو ته ور وکتل .رښتیا هم هلته زیان رسوونکي واښه
نه وو .په نرمه او له ضرر رسوونکو پاکه ځمکه کې ګڼ او ځواکمن غنم را پورته شوي وو او وروستی ضرر
رسوونکی واښه یې هم الندې کولو.
د وان دان د ځمکې ټولو زیان رسوونکو وښو په یوه غږ وویل:
 ته له بچ کېدلو خالص یې! ته تباه او برباد یې خو ته ال کولی شې چې خپل اوالدونه له تباهي څخه بچ کړې .خپلتخم زموږ ځمکې ته را تویې کړه .هغوی کولی شي چې دلته ژوندي پاتې شي ځکه چې د دې ځمکې څښتن مهربان
سړی دی.
وان دا منی پرېکړه وکړه چې خپلې ځمکې ته والړ شي او حاصل را ټول کړي .ګاډۍ یې په غویو پسې وتړله ،خپل
زامن یې هم له ځان سره ملګري کړل او د ځمکې لوري ته روان شول .وان دا چې خپله ځمکه ولیدله له وېرې په
خپل ځای وچ او کلک ودرېد :په ځمکه کې یوازې زیان رسوونکي واښه والړ وو! هغوی ال د راتلونکي کال لپاره
هم خپل تخم په ځمکه کې تویې کړی و!
چژان سان له خپلې ځمکې ښه ډېر حاصل واخیست او له طالیي غنمو ډک جوالونه یې کور ته را وړل.
د چین د خلکو کیسه
ژباړونکی :ګل جان صابر
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