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 ټپ  خبرې سپکوونکې د

 

 کیسه  لپاره کوچینیانو  د
 
 
 به  هغه تلو. ته ځنګل غره د سره پړي او تبر خپل له  ورځ هره به  وهونکی لرګي وو. یې ښځه او وهونکی لرګي یو
 په  لرګیو شوو پلورل  د به وهونکي لرګي راوړل.  لپاره پلورلو  د یې به  ته بازار  او تړل پرېکول، لرګي کې ځنګل په

 رانیول. توکي وړ اړتیا د خپل پیسو
  یې   ته  وړلو   چې   کوله  برغنډ  برغنډ،   یې  هغه   او  کړه  چپه   ونه  وچه   یوه  نښتر  د  کې  ځنګل  په  ورځ  یوه  وهونکي  لرګي
  راغی. ته خوا وهونکي لرګي د او شو یداپ را یږ ډاروونکی یو لوري کوم له ناببره کړي. برابره
  اماني  په خدای سره ژوند خپل له هغه وخوري، یږ یې به اوس همدا چې وکړ یې فکر او ووېرېد ډېر وهونکی لرګي
 وکړه: ځنې یې پوښتنه او ویل نه و هېڅ  ته وهونکي لرګي یږ وکړه.

 ته   ما  ته  ماتوې.  لرګي  یې  بیا  او  کوې  چپه  ونې  ،راځې  دلته  خواري  ډېره  په  ته  چې  وینم  ورځ  هره  زه  انسانه،  ای،  -
 کوې؟  لپاره  څه د  کار دا چې ووایه

 کوو.  ګوزاره خپله مېرمن  زما او زه یې پیسو په او یې پلورم وړم، ته بازار  لرګي دا زه -
 وویل: یږ
  کړم   تیار  لرګي   بار  یو  ورځ  هره  چې   ده   آسانه   ډېره  لپاره  زما   دا  ربړوه.  مه   ځان   دې   له   وروسته   ته   نو  ده  داسې  چې  -

 وړه. لرګي  شوي تیار او راځه ورځ هره ته وړم.  در یې ته لمنې  غره د او
  لرګي  شو،  خوشاله هغه ولیدل. لرګي شوي تیار بار یو هم یې رښتیا په   راغی ته ځنګل ورځ بله چې وهونکی لرګي

 والړ. او  کړل شا په را یې
  زه   کوي  ښه  ډېر  دومره  سره  زما  یږ  »  چې:  وکړ  فکر  سره  نځا  له  وهونکي  لرګي  شوه.  تکرار  ورځې  څو  کیسه  دا
 وویل:  ته ښځې  خپلې هغه وکړم«. څه یو سره هغه له باید هم
 راولم.  راسره ملګری خپل زه کړه، تیار خواړه ښه  وخته تر راتلو د زما ته کور -

 چې  غوښتل  نه  یږ  شي.  ېلمهم  ده  د  چې  ویل  ویې  ورته  او  وکړ  یې  پیدا  ولټولو،  یې  یږ  والړ،  ته  ځنګل  وهونکی  لرګي
 وهونکي   لرګي   د   چې  شو   راضي  ته   دې   یږ  یې   کې  پای  په   او  وکړه  ځنې  هیله   ډېره  هغه  خو   شي  مېلمه  وهونکي  لرګي   د

  شي. مېلمه
 وهونکي   لرګي  د  ورسېدل.  را  ته  کور  هغو  تر  چې  کولې  سره  خبرې  خوا  بلې  او  یوې  له  اوږدو  په  الرې  د  دواړو  هغوی
  ښځې  راغی.  سره یږ ډاروونکي یوه له  یې خاوند چې  لیدل ویې خو ووایي راغالست  ښه ته مېلمه چې ووتله  را ښځه
 وکړه:  چیغه

 شي؟!  ملګری ستا یږ وېروونکی دا  چې شي کېدای څرنګه ده! بدمرغي څه دا -
 وویل:  یې ته وهونکي لرګي او شو خواشینی ډېر واورېدلې خبرې سپکوونکې دا چې یږ
 وکړه! وار سر پر زما تبر خپل په -

 ویل: ویې نو کړي سمې خبرې ښځې خپلې د چې وغوښتل وهونکي لرګي
 یې!  څوک ته چې پوهېږي نه هغه ځکه وکړې ځایه  بې خبرې دا ښځې زما کېږه، خوابدی مه ته -

 وکړه:  چیغه یږ
  دواړه  تاسو  زه  نکړې  و  ګوزار   تبر  د  سر   پر  زما  چېرې  که  وکړه!  ګوزار  تبر  خپل  د سر   پر  زما  چې   وویل  ته  تا  ما  -

  ورانوم. مو کور او وژنم
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  چې  وکړي   به  څه   هغه  نو  وهم   نه  و   تبر  په  یږ  تمبه  سر  دا   زه  که   وویل:»  یې   سره  ځان  له   او  ووېرېد  وهونکی  لرګي
  غواړي«. یې زړه

 وینو   په  وکړ.  وار  تبر  د  ککری  په   یږ  د  یې  توان  ټول  خپل  په  او  وویل  دا  وهونکي  لرګي  شته.  نه  الره  بله   ده،  سمه  -
 والړ. منډه په او ووت څخه انګړ له وهونکي لرګي د یږ ککړ

  څه   هر  دا  چې  لرله  هیله  هغه  کېدلی.  پاتې   شي  نه  ژوندی  څخه  ټپ  ژور  دې  له  یږ  چې و   باوري  دې  په  وهونکی   لرګي
 تللو.  لیري  څخه ځای پخواني له پسې لرګیو په او کړي هېر

  یږ   چې  ځکه  ربړوم  دومره  ځان  ولې  »زه  وویل:  سره  نځا  له  یې  ځکه  نو  ربړاوه  ډېر تلو  الر  لیرې  په وهونکی  لرګي
 شم!«  والړ ته ځای پخواني پسې لرګیو په زه چې ده ښه دی! مړشوی مرو هرو

 پخوانی   همغه  چې   لیدل  ویې  کړه  چپه  ونه   یې  کله  چې  خو   راغی  پسې  لرګیو  په  ته  ځای  پخواني  خپل  وهونکی  لرګي
  هغې  په   او  وکتل  ته  ککرۍ   یږ  د  هغه  ودرېد.  کلک  وچ  ځای  خپل   په  او   شو  حیران  وهونکی  لرګي   راغی.  ته  خوا  یې  یږ
 وویل: یږ  لیدله. ونه هم نښه هېڅ ټپ د یې
  په  زما   خو  شو   جوړ  ټپ   ګوزار  د   تبر  د   ستا  شوې.   پاتې  ده   نه   هم   نښه   هېڅ  ټپ  د  تبر  د   چې   یې  وینې  ملګریه،  ښه،   -

 ټپ زړه د زما واورېد  ږغ ګوزار د تبر  د ستا ما چې نن  جوړېږي. نه هېڅ ټپ خبرې  سپکوونکې د ښځې د ستا زړه
 کړه.  خالصه خوله بیا
  
 ژبې  د  خو  جوړېږي  ټپ  تورې   د  »   وایي:   چې  ده  یوشان  بېخي  سره  متل  دهغه  پښتو  د   کیسه  دا   یادونه:  ژباړونکي  د

 نه«. 
 کیسه خلکو د تاجکستان د

 ژباړه صابر  جان ګل د
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