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 ي شتمن کورنۍ
  
 
  چې   درلود  زوی  ځوان  غښتلی  او  لوړ  ښکلی،  کلن  شل  نږدې  یو  هغه  و.  پښ  خواریکښ  ډېر  یو  کې  زمانو  پخوا  په

 : وویل ته زوی خپل ورځ  یوه پښ وه. ماته مال یې ته  کار او و جوړ ته خوړو یوازې
  ته خو دي. يګټل کې  بدل په کار خپل د ما ټول دا وینې کې کور په چې څه کړې، خواري عمر ټول ما جانه، زوی -

  کې   راتلونکي  په   چې  پوهېږم  نه   زه  څښې.   او   خورې  وګټې  دی(  واحد   پولي   چین   د  ین)  یو  چې  دې  بېله  کوې،   نه  کار
 ؟ کېږي څه به

 :ویل ویې او کړه تېره غوږ تر خبره پالر د زوی
 ! هشت  نه اړتیا ته استعداد او پوهې هېڅ پاره له  دې  د او  راوړې ته الس ین چې  ده دا مهمه پالره، -

 :ورکړ ځواب پالر
  درکړم. شتمني صندوق یو ته تا به زه وګټه ین یو ته ده، سمه -

  د  کېده،  نه  زړه  ته  کار  هغه  د  و.  نه  ین  یو  سره  ده  له  خو   راوړي  ته  الس  شتمني  صندوق  یو  چې  لرله  آرزو  ډېره  زوی
  .کېږي څه به وروسته چې پوهېده نه او تلو ته څټ کله او  ته مخ  کله مخکې په دروازې

  ورته   او  غله  ور  وسوځېد،  زړه  یې  هغه  په  ځورېږي،  او  ګرزي  دی،  ډوب  کې  فکرونو  په  چې  ولید  زوی  خپل  مور
 :ویل ویې

 .وروړه ته پالر یې  ژر درکړم، ین یو ته تا به زه -
  و   پروت  هملته  خوان  وکړ.  پیل  خوړلویې  په  او  کېناست  ته  سیوري  یخ  ونې  د  واخیستل،  غوټه  خوړو  د  او  ین  یو  ټنبل

 : وویل یې ته هغه او ورکړ ین یې ته پالر شوي، وي نه چې  هېڅ لکه راغی  داسې ته کور مازدیګر ناوخته وا
  راکړه. سره شتمنی له صندوق او واخله ین  دي، دا -

  ویل. ویې او  وغورځوله ور یې ته داش کړه، پورته کښته یې کې الس په واخیستله، سکه ین د پښ
  ګټلی. دی  نه خپله  په ین دا تا -

  خو   اوښت  اړخ   بل  او  یوه  په  پرېوت،  هغه  شو.  خواشیني  ډېر  ځکه   نو  ورکوي  نه  صندوق  شتمني  د  چې  شو  پوه  ټنبل
  هم یې اوبیا واخیست ین  تنبل ورکړ. ین یو بیا یې سبا  او  شوه خبره پرېشاني دې له زوی د  مور ورتلو.  نه خوب هېڅ
  یې  ځکه نو دی کړی  یې کار  ګواکي چې وښیي داسې ځان چې وکړه پریکړه ځل دا هغه  کړه.  تېره بېکاره ورځ ټوله
 پالر  ستمېدو  امله  له  ستړیا  د  چې  کې  حال  داسې  په  راغی،   ته  کور  نو  شو  خولې  ښه  چې  کله  وکړې،  منډې  ډېرې  ښې
 :ویل ویې او ورکړ ین یې ته
 !راکړه صندوق شتمني د نو خو اوس رېږدي! ستړیا  ډېرې  له مې پښې شوم، ستړی ډېر  راوړلو السته په  ین دې د -

 :ویل ویې او بهېده ته څنګ کور د  دوی د چې کړ ګذار یې ته سیند هغه وکتل، ته ور یې ډېر واخیست، ین پښ
 !لیګټ دی  نه خپله په هم ین دا تا -

 یې  سره   ځان  له   او  شو  شینی  خوا  ډېر  ځکه  نو  کولی  السه  تر  شي  نه  صندوق  شتمني  د   ډول  هېڅ  په  چې  ولیدل  ټنبل
 !دی ښه شي مړ چې دې تر وویل:

 ورځ  بله  هغې  دي.  کړي  بد  بلکه  نه  ښه  سره  زوی  له  دې  ځکه  نو  ده  کې  څه  په  خبره  چې  شوه  پوه  دې  په  اوس  مور
 :وویل ته زوی خپل

 . وکړه کار سره رښتیا په نو راوړې السته صندوق  چې غواړې که غواړي، ښېګړه ستا پالر جانه، زوی -
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 یوه   په  یې  وروسته  وخت  ډېر  چې  ترهغو  تلو  تلو،  هغه والړ.  څخه   کور  له  ورځ  همغه په   او  ومنله  خبره  مور  د  ځوان
  امله   له  ستړیا  د  او  وکړ  کار  پورې  ترماښام  ورځ  دې  په  ځوان  وکړ.  تړون  وړلو  د  دستکو  د   سره  چا  یو  د  کې  کوڅه
  او   ورکول  ځای  پرېوتو  د  او  ډوډۍ  ته  ده  یې   کې  کار  دې  په  کړی.  و  نه  کار  هېڅکله  ده   چې  ځکه  ولوېد  پښو  له  بېخې
 کار  یې  ورځې  لس  یووړل.  دستک  یې  ورځ  ټوله  او  کړ   پورته  را  خوبه  له  بیا  یې  سهار  کېدلې.  زېرمه  یې  پیسې  ګټلې
  پیسې او راغی  ته کور خوشالي په  واخیستله، اجوره  ټوله خپله یې  کې پای په  کار د لګاوه.  نه و هم  یې ین یو او وکړ
  بیړه   په  زوی  وغورځولې.  ور  ته  داش  یې  بیا  او  وشمېرلې  یې  هغه  واخیستلې،  پیسې  پالر   ورکړې.  ته  پالر  خپل  یې

 :وویل یې خواشیني په او  وایستلې را څخه اور د پیسې
 ! وګټلې مې پیسې دا  چې وکړ کار ورځې لس ما -

 : ویل ویې او شو خوشاله پالر
  ته   اور  پیسې  پردی   کله  چې  ما  دي.   ګټلې  خپله  په  تا  پیسې  دا  چې  شوم  پوه  اوس  زه  وایې!  رښتیا  ته   جانه،  زوی  -

 !ونښود غبرګون خوهېڅ تا غورځولې
 : کړې اوږدې پسې داسې  یې خبرې خپلې او واخیست را یې صندوق وویل، دا پښ

  واخله   هغه  دی.   سامان کار   د زما  کې  هغه   په  غمي،   ارزښتمن  هم  اونه  سپین  نه   شته  زر  سره  نه  کې  صندوق  دې   په  -
  نه   اړ  به  عمر  ټول  وکړه!  کار  دي!   ارزښتمن  هم  شتمنی  ډېرې  او  زرو  سپینو  زرو،  سرو  تر  دا   چې   شه  پوه  دې   په  او

 !شې
  واخیست. یې میراث پالر د  او وخندل خوښي په زوی

 . شتمني کورنۍ وه دا
 هکیس  خلکو د چین د لپاره کوچنیانو د

 هژباړ صابر  جان ګل د
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