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 ه ت زوی خپل  سړي هوښیار
 

 ړ وک واده  څرنګه
  

 
  سره  نجلۍ داسې  له باید واده زوی د چې شو پیدا فکر  سره سړي دې له لرلو. یې زوی یو یوازې چې و سړی ښه یو

 سره   عقل(  بېړا)کم  یوه  له  کې  الره  په  شو.  روان  پسې  لټه  په  نجلۍ  داسې  د  هغه  وي.  مهربانه  خسر  پر  چې  وکړي
  او   و  رسېدلي   ښه   غنم  تېرېدل.  کې  څنګ  په   ېکروند  د   غنمو  د   دواړه   دوی   شول.   روان  ځای  یو  دواړه  او  شو  مخامخ

 :وویل یې ته ملګري خپل نو وکتل ته غنمو چې سړي ښورول.هوښیار وږي خپل یې آرامي په
 ! دي  شوي خوړل وختي چې افسوس  خو دي غنم ښه څومره واه واه،
 :ویل ویې او شو حیران بېړا

 .ښورېږي  او دي والړ ګاللي ښه  غنم  دي؟ شوي خوړل څرنګه -
 :وویل ته بېړا سړي هوښیار وړي. جنازه مړي یوه د خلک شمېر یو چې لیدل ویې او وو روان همغسې هغوی

 ؟ نه که او شوی مړ بېخي وړي یې دوی  چې مړی دا چې وکړه پوښتنه او شه ور ته -
 : وویل کې ځواب په هغه د بېړا

  هغه   چې  وکړم  پوښتنه  چې  رلېږېو  ما  ته   او   وړي  لپاره  خښولو  د   مړی   خلک  چې   وینې  یې  نه   یې!  عقل   کم  څومره  -
 !نه که او شوی مړ بېخي

 .ونکړې خبرې نورې سره بېړا له سړي هوښیار
 :وویل ته بېړا سړي هوښیار  ورسېدل. را ته غره یوه چې تلل تلل، و، روان همغسې هغوی

 !وخېژوم تا زه به یا او  وخېژوه ته غره دې ما ته یا -
 :ویل ویې او شو حیران بېړا

 شرمېږې؟ نه به ته وویني څوک مو که وخېژوم؟ د ته غره او کړم شا په سړی لوی تا،  څرنګه زه وویل؟ څه تاسو -
 ؟ کړې شا په ما چې شې کولی څرنګه ته او

 ته  کور  یوه  هلته  او  واوښتل  ته  لوري  بل  څخه  غره  د  خواري  ډېره  په  هغوی  ویل.  ونه  څه  نور  ته  بېړا  سړي  هوښیار
 مېز  د  یې  چوکی  نو  واورېد   غږ   پلونو  د  هغوی  د  مېرمنې  کور  د  او  ورننوتل  ته  انګړ  کور  د   کله  چې  هغوی  ورغلل. 

 لې کېښوو  ځای   خپل  په  چوکی  بېرته  نجلۍ  شوه.  پاتې  نجلۍ   یو  یوازې  کې  کور  په  شوه.  پټه  پخپله  او  کېښوولې  سر  پر
 :وویل یې مینه په او
 ! کښېنی وکړی مهرباني راشی! کله هر -

 په  موږ  کړ:»  حیران  یې  دی  چې  ویل  څه  ته  ده  ملګري  کې  الره  په  چې  وکړه  کیسه  ته  نجلۍ  بېړا  وروسته  شېبه  لږ
  نه   پخوا  چې  کاشکي  خو  دي   غنم  ښه  څومره  واه  واه،  -  وویل  هغه  ورسېدو.  را   ته  کروندې  غنمو  د  چې   و  روان  الره
  زما   ولیدله.  مو  جنازه  یوه  چې   وو  روان  وږم  شوي!  کنډو  وو  نه  هېڅ  او  و  والړ  ګاللي  ښه  غنم   شوي!«  خوړل  وای

  دي؟   پوهېدو  نه  د   څه  کې   دې  په   نه؟  که  او  شوی  مړ  بېخي  مړی  دا  چې  وکړه  پوښتنه  او  ورشه  وویل:  ته  ما  ملګري
 ته  ما هم بیا هغه ورسېدو. را ته غره یوه چې تلو تلو، وو. روان هم بیا موږ وړي. جنازه مړي د چې ویني یې پخپله

  شا  په  څرنګه  هغه  به  ما  څه؟  که   دی هلک  وړوکی  څه  وخېژوم!«هغه   تا  زه  به   یا  او  وخېژوه  ته   غره ام  ته  یا  وویل:»
 ؟ کړي شا  په ما چې شول کولی ده یا خېژاوه، مې به ته غره او کاوه
 :ویل ویې نو پوهېدو نه پرې بېړا چې شوه پوه څه  هغه په سمدالسه نجلۍ

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Saber_g_h_s_wada.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Saber_g_h_s_wada.pdf


  

 

 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 الیږلو مخکې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله لیکنه له ر، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ده   مانا  دې   په  شوي«  خوړل   ال  پخوا  چې  افسوس  خو  دي   غنم  ښه  هڅومر  »  چې  خبره دا  لري.  مانا  داسې   خبرې  دا  -
  مړی  دا » چې خبره دا  کېږي. پاتې نه څه ته ده او ځي کې پور په ټول یې غنم دی،  پوروړی خاوند غنمو  دې د چې

  ا ی مې ته غره » چې خبره دا او نه. که  او دي پاتې څوک څخه هغه له چې ده مانا دې په « نه  که او شوی  مړ بېخي
  او  خبرې  یوه  ستاسو  چېرې   که  وای.  کړې  کیسې  او  خبرې   څه  یو  باید  تا  چې   ده  مانا  دې   په   خېژوم«   تا  یا  او  وخېژوه

  وای. ختلي آساني په به ته غره نو وای کړې کیسې
  ته   زوی  خپل  یې  نجلۍ  دا  او  شول  خوښ  ځوابونه  هغې  د  او  نجلۍ  هغه   د  واورېدلې.   خبرې  ټولې  نجلۍ   د  سړي  هوښیار

 . وه مهربانه ډېره خسر خپل پر هم رښتیا په نګور ه.کړ واده
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