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 ه ښځ  هوښیاره
 
 
  تر  سهاره   د  مېړه  کوله.  نه  خبره  خرابه  یې   ته  بل  او  یو   لرلو،  یې  ژوند  خوږ  ډېر  وو،  ښځه  یوه  او  مېړه   یو  وو  نه  وو 

 ښځې  دې  د  کلیوالو  ټولو  کول.  کارونه  کور  د  او  اوبدل  ورېشل،  ورځ  ټوله  ښځې  او  کاوه   کار  کې  کرونده   په  ماښامه
  او  هوښیاری  د  ښځې  د  تېرېدل،  کلونه  او  میاشتې  شپې،  ورځې،  کول.  یې  صفتونه  دې   د  او  ستایل  پوهه  او  درنښت

  په  ډېره  امله  اولدې  واورېده  ستاینه  هغې  د   هم  ښځې  ناظر  د  کلي  د  ورځ  یوه  شوې.  خپرې  ته  لوري   هر  آوازې  پوهې
 شم  هم  مړه  که  مړېږي.  نه  ستایلو  په  یې  خلک  ټول  چې  ده  ښه  څه  ما  تر  وویل:»هغه  سره  ځان  له  هغې  شوه.  غوسه
  بل   کوم  او  ووزي  څخه  کور  د  یې  مېړه  چې  واېست  انتظار  ته  دې  وخت  ډېر  ښځې  ناظر  د  وینم«.  ښځه  دا  او  ورځم
  چې   کله  شو.   روان  ته  ښار   لپاره  ورځو  څو  د  منظور  په   رسولو  سرته   د  کار   څه  د  ناظر  ورځ  یوه  شي.  والړ  چېرې
 لټه  په  ښځې  هوښیارې د  وا  واغوستل  یې  کالي  زاړه  کړل،  بدل  کالي  خپل  سمدالسه  یې  ښځې  ووت  څخه  کور  د  ناظر
  کور   ښځې  هغې  د  یې کې  پای  په وکړې،  پوښتنې  یې  څخه   خلکو  د  ورغله،  ته  بل  ورغله،  کورته یوه  شوه.  روانه  پسې
 .وغوښت یې خیرات او  وټکوله یې  دروازه وښود، بېوزله ځان ښځې ناظر د کړ. پیدا

 ښځه چې ګوري که وروکتل، ته  انګړ ښځې ظرنا د شوه.  بوخته کار خپل په او ورکړل څه ته بېوزلې  ښځې مهربانه
  په   او  ډوډۍ  کلکه  وچه  ټوټه  یوه  یې  ته  څنګ  جوړول(،  سنۍ  څخه  ورېشي)دوړیو  وړۍ  ده،  ناسته  کې  لمر  سوزنده  په

 . دي اېښي  اوبه شوې تودې امله  له وړانګو د لمر د کې کنډول

 : وکړه پوښتنه ښځې ناظر د

 ؟ کېنې نه  ته سیوري ونې د او یې ناسته کې لمر په ولې خورکې، -

 :ورکړ ځواب ښځې

 ډوډۍ  وچې د کېني. ورته هغه چې شته نه سیورۍ هېڅ هلته کوي.  لو دغنمو کې لمر سوزنده  په شېبه همدا مېړه زما
  هغه څرنګه چې یم؟  ښه څه ده تر زه وڅښي. باید اوبه شوې تودې لمر  په او لري نه  څه  بل لپاره خوړو د پرته څخه

 وفا د زما ته  ما مېړه زما کوي. خواري څرنګه دی، مېړه  ښه څومره زما چې پوهېږم نه زه  اخو بلې له زه. همداسې
 .راکوي مینه کې بدل په

 : وکړه غوښتنه  داسې  څخه  دې  د ښځې ناظر د 

  دې   د   چې   غوښتل  هغې  وکړي.   مینه  ډېره  راسره  مېړه  زما  چې   وکړم   څه  زه  راکړه،  مشوره  ته  ما   ته  جانې،   خور  -
 . کړي علومم ته ځان نظر ښځې

 :ورکړ ځواب ښځې

 .وښیم در چل  دا  ته تا چې شم کولی زه راوړې وېښته څو یو  برېتو  د  زمري د ته ما ته چېرې که -

 کړ.  پیدا  کې  ژوبڼ  په  پاچا  د  هغه  یې  کې  پای  په  او  شوه  کې  لټه  په  زمري  د  ښځه  ناظر  د  وروسته  څخه  ورځې  همدې  د
  ډېر   ښځې  ناظر   د  لړزېدو.  وېرې   د  انسان   ورکتلو  وار  یو  په   چې  وو  زمریان  وېرونکي  کې  پنجرو  په  اوسپنې  د   هلته
  هغې   ورکوي.  خواړه  خپله  په  ورځ  هره  به  ته  زمري  چې   وکړه  پرېکړه  یې  کې  پای  په  او  وواهه  یې  چورت  وکړ،  فکر

 رمین  په  ورکول،  اوبه  او  خواړه  یې  څخه  پنجرې  د  راتله،  ته  زمري  ځله  دری  دوه،  به  کې  ورځ  په  وکړه،  غلبه  وېره  په
 د  او  شوه  وره  زړه  ښځه   ناظر  د  وروسته  وخت  تېراوه.څه  الس  یې  لکۍ  او  مال  په  هغه  د  او  کولې  ورسره  خبرې  یې

  هغه  د  او  تېراوه  الس  سر  په   زمري  د  ورځ  یوه  ښځې  ناظر  د  پېژندله.   هغه  اوس  زمري  کړ.  تېر  الس  یې  سر  په  زمري
 . وروښوول  یې  وېښته  زمري   د  او  ورغله   ته  ښځې  رېهوښیا  هغې   ښځه  ناظر  د  راوشکول.  وېښته  دری  یې  څخه  برېتو  د

 :وکړه پوښتنه څخه هغې د  ښځې    
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 ؟راوشکوې وېښته برېتو د ځناور  څیرونکي څېر په زمري  د چې شول وکړی څرنګه تا -

 یې  وېښته  برېتو  د   شول  کولی  ویې  چې   وکړ  چلند   ښه  څرنګه  یې   سره  زمري   د  چې  وکړه  کیسه  ته   دې   ښځې   ناظر  د
 .وشکوي را

 :وویل ورته ښځې

  کړی.   چې  د   سره  زمري  د   لکه  وکړه  چلند  سې   دا  سره  هغه   له  ورشه،  د  ته  مېړه  خپل  شه  والړه  ورځه  خورجانې،  -
 .کوي درسره به مینه ډېره ځوروي هن تا مېړه ستا به  کې بدل په کړو دې د ستا

 مشوره ښځې هوښیارې چې څرنګه لکه کاوه چلند داسې سره مېړه خپل د وروسته ورځې همغې له  ښځې  ناظر د    
 هوښیاره  ډېره  هم  رښتیا  په   ښځه  دا  چې  شوه  باوري  دې  په   ښځه  ناظر  د  و.   خوشاله  ډېر  څخه  ښځې  د  مېړه  وه.  ورکړې

 .ده

  

 هکیس خلکو د  آذربایجان د

 هژباړ صابر  جان ګل د
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