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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

۲۰۲۱/۱۱/۲۰

موچي او خان
یوه خان یوه ورخ وغوښتل وآزمویي چې خلک د ده امرونو ته څه ډول غبرګون ښیي .هغه خپلو وزیرانو ته امر وکړ
چې د ده رعیت د هېڅ کار نه کوي او د شپې له خوا د په کورونو کې څراغونه نه بلوي .
وزیرانو خان ته رپوټ ورکړ چې د ده امر یې خلکو ته ورساوه او ټول هغه مراعاتوي .خان د سوالګرو کالی
واغوستل او د شپې ښار ته ووت .هغه په تیاره کوڅو کې ګرزېده چې په یوه کور کې یې رڼا تر سترګو شوه .خان
هغه کور ته ورغی ،دروازه یې وټکوله او خیرات یې وغوښت .
په دې کور کې موچي اوسېده او اوس خپل کار ته ناست و .کله چې سوالګر ورننوت موچي له خپل ځای څخه والړ
شو او هغه ته یې یوه کوچنی ډوډۍ ورکړه .سوالګر وویل:
خان امر کړی چې هېڅوک د کار نه کوي او د شپې لخوا د په کورونو کې څراغونه نه بلوي .ته ولې د خپل خانامر ته غاړه نه اېږدې؟
موچي وویل:
تا خپل خیرات تر السه کړ اوس نو په خپله الره ځه .خان احمق دی چې دا امر یې کړی! ته په خپله قضاوت وکړه،زه که کار ونکړم نو څرنګه به ژوندی پاتې شم؟ زه غریب سړی یم ،په خپل ورځني کار کې څلور ټنګې ګټم او څلور
ټنګې بېرته لګوم .
خان د موچي په خبرو هېڅ نیوکه و نکړه او بېرته خپلې ماڼۍ ته راغی ،خپل وزیران یې را وغوښتل او هغوی ته
یې وویل:
ما داسې فکر کاوه چې تاسو تر نورو خلکو هوښیار یاست نو ځکه مې په دېمنصبونو وټاکلی .زه اوس تاسو ته یو سوال درکوم چې تاسو یې باید ما ته ځواب ووایاست .زه د خپل ورځني کار
په بدل کې څلور ټنګې ګټم او څلور ټنګې لګوم .زه به څومره عاید ولرم او زما دا کار به ما ته څه ګټه راورسوي؟
تاسو ته دری ورځې وخت درکوم :که چېرې تاسو زما سوال ته ځواب پیدا نکړ او یا مو داسې څوک و نه موندل چې
دې سوال ته ځواب ووایي نو زه به امر وکړم چې تاسو راوځړوي .
دری ورځې تېرې شوې خو وزیرانو د خان سوال ته ځواب پیدا نکړ .هغوی دې ته تیار وو چې د خان له غوسې
وتښتي خو په دې وخت کې موچي دوی ته راغی او ویې ویل چې که چېرې ښه انعام ورکوي نو دی به د خان سوال
ته ځواب ووایي .
وزیرانو په ډېره خوښی موچي ته ښې ډېرې پیسې ورکړې او هغه یې پاچا ته راوست .
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

موچي وویل:
ای خانه ،زه څلور ټنګې ګټم او داسې یې له السه ورکوم .یوه ټنګه نوي پوروړي ته ورکوم ،یوه بله ټنګه زاړهپوروړي ته ورکوم ،دریمه ټنګه څاه ته غورځوم ،په څلورمه ټنګه زه او زما مېرمن ګوزاره کوو .
خان وویل:
په دې ټول پوهېږي چې یوه ټنګه په ځان او خپله مېرمن لګوې خو ته موږ ته دا روښانه کړه چې ته دا دری نورېټنګې څه کوې .
موچي وویل:
یوه ټنګه خپل زوی ته د دې له پاره ورکوم چې ما د سپین ږیریتوب په وخت کې وساتي .یوه ټنګه لکه زوړ پورخپل پالر او خپلې مور ته د دې په بدل کې ورکوم چې زه یې را لوی کړی یم او یوه بله ټنګه څاه ته غورځوم دا په
دې مانا چې خپله لور ساتم .

خان ته دې ځواب ډېر خوند ورکړ او موچي یې خپل وزیر وګماره.
د قزاقستان 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

