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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
۲۰/۷۰/۲۰۲۲                          ژباړه صابر  جان ګل د

  

 ماتولی  نشې انسان
 

 د کوچینیانو لپاره کیسه 
 
 
 بېله   دواړه  هغوی  و.  روان  کې  برخه  بله  یوه  په  ځنګل  د  هم  یږ  کې  وخت  همدې  په  و.  روان  کې  ځنګل  په  پړانګ  یو

  دواړه  چې  شول  مخامخ  سره  داسې  غاړه  په  سیند  یوه  د  یږ  او  پړانګ  وو.  روان  ته  لوري  بل  او  یو  د  شي  پوه  چې  دې
 و. شوني الرې له  ونې شوې چپه د یوازې پورېوتل څخه سیند له  وو. غاړه بله او یوه په سیند د

 وکړ: یې غږ  او شو روان ور الره په پړانګ
 شه!  لیرې  الرې له شه، لیرې الرې له -
 ویل:  ویې او شو روان را لوري  بل له الرې د هم ږی
 شه!  لیرې  الرې له  پخپله  غواړې، څه وګوره، ته -

 یږ   او  پړانګ  ولوېدل.  کې  اوبو  په  دواړه  او  وکړه  سره  یې  جګړه  شول،  مخامخ  سره  کې  منځ  په  سیند  د  دواړه  هغوی
 ووتل. را ته څنډې سیند  د  څخه اوبو له خواري ډېره په

 ویل: ویې او وغورېد پړانګ
 یم! ځواکمن چا هر تر زه -

 ویل: ویې او وغړومبېدو یږ
 ده!   نه داسې نه، -

 ویل: ویې او وغورېد هم بیا پړانګ
 یم؟ کمزوری چا تر زه یم؟ کمزوری چا تر زه -

 ورکړ: ځواب یږ
 انسان. تر -

 ویل:  ویې او وکوړنجېد پړانګ
 وښیه!  را  هغه ته ما ته وښیه! را هغه ته ما ته -

 ویل:  ویې او وغړومبېد یږ
 وښیم.  در انسان ته تا به زه ځو،  چې راځه -

 وویل: یږ وست. را یې ته الرې  یوې او کړ روان را پړانګ یږ
  انتظارشو.  لږ به همدلته -

  خوشاله  راځي،  منډو  په  هلک  کوچنی  یو  الره  په  ناببره  چې  شول  انتظار  لږ  هغوی  شول.  پټ  کې  بوټو   په  پړانګ  او  یږ
  کوي. زمزمه سندره کومه سره ن ځا له او دی

 وویل: کراره په پړانګ
 دی؟  انسان دا -

 ورکړ: ځواب یږ
 شي.  انسان کې راتلونکي په به هغه نه، -

 کوله. تکیه یې لکڼه په او نګوښېدو هغه شو. راښکاره ږیری سپین یو الره په وروسته شېبه لږ
 وکړه: پوښتنه څخه یږ له پړانګ

 دی؟  انسان دا -
 ورکړ: ځواب یږ
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 و.  انسان هغه نه، -
  او  اچولی  کې  اوږه  په  ټوپک  ځوان  دی.  روان   را   ځوان  یو  الره  په   چې  لیدل   ویې  او  شول   منتظر  هم   نور  لږ  هغوی
 وویل:  ته یږ غوسه په پړانګ ځړېدلو. ښکر یې ته څنګ

 دی؟  انسان دا نو -
 کړه. منډه یې ته لوري ځنګل د او  وویل دا یږ دی. انسان دا هو، -

  اوږې   له   هغه   شو.  حیران  بېخي  نو  و  تیار  ته  حملې  ده  په  چې   ولید  کې  حال   داسې  په  پړانګ  ته   مخې  خپلې  چې  ځوان
  نه   و  پړانګ  په  ګولی  ځکه  نو  نیولی  و  نه   یې  نښان  سم  چې   څرنګه  وکړ.  ډز  یې  پړانګ  په   او  کړ  راکوز  ټوپک  څخه

 سپیو   له  خواري  ډېره  په  پړانګ  ورسېدل.  را  يسپ  ته  مرستې  هغه  د  سمدالسه  او  کړل  پو  کې  ښکر  په  ځوان  لګېدله.
 وتښتېد. ته ځنګل او کړ خالص ځان
 وکړه:  پوښتنه څخه پړانګ له یږ شول. مخامخ سره کې ځنګل په هم بیا یږ او پړانګ وروسته ورځې څو

 یې؟  ځواکمن انسان تر ته څرنګه، -
 ورکړ:  ځواب پړانګ

 شیطانان   او  کړل  پو  کې  ښکر  په  یې  وروسته  وکړل.  برېښنا   او  هارټک  هغې  کړه،  کوزه  را  لکڼه  څخه  اوږې  له  هغه  نه.  -
 ماتولی! شې نه  انسان وغوښتل. را یې

 کیسه خلکو د امریکا د
 ژباړه صابر  جان ګل د
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