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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

۲۰۲۱/۱۲/۳۱

هوښیاره مېرمن
یو سړی په خپله بالربه آسپه سپور د خپل یوه دوست کورته د مېلمستیا لپاره والړ .د نوموړي سړي دوست آسجل نه
لرلو او میلمه ته یې وویل چې آسپه په انګړ کې چېرې وتړي .نوموړي هم خپله آسپه د کوربه په ګاډۍ پورې وتړله
او پخپله د مېلمنو په کوټه کې ویده شو .آسپه د شپې لخوا ننګه شوه او بیاڼ یې راوړ .د کور خاوند چې سهار را ووت
بیاڼ یې ولید ،خوشاله شو او ویې ویل چې د ده ګاډۍ بیاڼ زیږولی دی .میلمه چې کله بیاڼ ولید ویې ویل چې زما
آسپه بالربه وه او بیاڼ زما دی .میلمه له کوربه سره ډېرې خبرې وکړې خو هغه نه منله چې بیاڼ د مېلمه د آسپې
دی نو ځکه دوی پرېکړه وکړه چې قاضي ته ورشي .قاضي به پرېکړه وکړي چې په دوی دواړو کې کوم یو رښتیا
وایي.
قاضي په کور کې نه و ،مېرمن یې را ووتله او له راغلو دووتنو څخه یې پوښتنه وکړه چې له قاضي څخه څه غواړي؟
راغلو دوو تنو د قاضي مېرمنې ته کیسه وکړه چې د دوی دواړو په څه سره دعوا ده .د قاضي مېرمنې چې د دوی
خبرې واورېدې نو ویې ویل:
 تاسو باید د قاضي راتلو ته انتظار شی ،هغه تللی چې د خپلې اېږدنو د کروندې څخه د سمندرګي کبان وشړي ،ژربېرته راځي.
دواړو شخړه کوونکو په یوه غږ وویل:
 ته څه وایې ،د قاضي مېرمنې! آیا کبان کولی شي چې د سمندرګي څخه راووزي او ایږدن تر پښو الندې کړي؟!د قاضي مېرمنې وویل:
 دا همداسې رښتیا دي لکه دا چې تاسو وایاست چې ګاډۍ بیاڼ وزیږاوه ،نو ځکه بیاڼ باید مېلمه ته ورکړی.د کور خاوند په دې کې هېڅ نه شوه ویالی نو بیاڼ یې مېلمه ته ورکړ.
قاضي چې کله راغی نو هغه ته یې کیسه وکړه چې د ده مېرمنې د شخړه کوونکو تر منځ څرنګه پرېکړه وکړه او
ورته ویې ویل چې مېرمنې یې په خپلو دې کړو سره د ده سپکاوی کړی دی .په غوسه شوي قاضي پرېکړه وکړه
چې خپله مېرمن له کور څخه وشړي .هغه خپلې مېرمنې ته وویل:
 تا زما سپکاوی کړی نو ځکه نور نه شې کولی چې زما په کور کې پاتې شې .ته د خپل پالر او مور کور ته والړهشه ،هر څه د چې خوښ وي درسره یو یېسه.
د قاضي مېرمنې وویل:
 ښه ده ،زه ځم خو اجازه راکړه چې د مخه ښې لپاره یوه اووه ورخنی مېلمستیا جوړه کړو.قاضي وویل:
 ښه ده ،دا مېلمستیا به جوړه کړو.ټول کلی یې راټول کړ .اووه شپې او اووه ورځې یې وخوړل ،ویې څښل او خوشالي یې وکړه .قاضي دا ټولې اووه
شپې سترګه پټه نه کړه.
کله چې مېلمستیا پای ته ورسېده او مېلمانه والړل ،قاضي پرېوت چې ویده شي ،په یوه شېبه کې په درانه خوب ویده
شو.
د قاضي مېرمنې نوکرانو ته وویل چې په غویو پسې ګاډۍ وتړي ،قاضي یې په ګاډۍ کې واچاوه او د خپل پالر او
مور کور ته روانه شوه.
قاضي ډېر وخت ویده و خو کله چې راویښ شو هېڅ نه پوهېده چې چېرې دی .هغه پوښتنه وکړه:
 -زه چېرې یم؟

د پاڼو شمیره :له  1تر2
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

هغه ته یې وویل:
 ته د خپلې مېرمنې سره یو ځای د هغې د پالر او مور کور ته راغلی یې.قاضي وویل چې مېرمن یې ور ته راولي .کله یې چې مېرمن راغله نو قاضي ور ته وویل:
 تا زما سره تر لومړي ځل هم ډېر بد کړي دي .تا ولې زه دلته را وستلی یم؟مېرمنې ځواب ورکړ:
 تا پخپله ما ته اجازه راکړې وه چې هر څه مې چې خوښ وي هغه راسره وړلی شم .زما یوازې ته په کار یې ،نورمې ستا له کور څخه هېڅ نه دي را اخیستي.
قاضي له ځان سره فکر وکړ او ویې ویل:
 هسې مې د خلکو خبرو ته غوږ ونیو ،نږدې و چې د دوی د خبرو له امله داسې هوښیاره مېرمن له السه ور کړم.د قاضي په غوښتنه ګاډۍ وتړل شوه او هغه د خپلې مېرمنې سره یو ځای خپل کور ته راغلل.
د قفقاز د خلکو کیسه
ژباړونکی :ګل جان صابر

د پاڼو شمیره :له  2تر2
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

