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 ښځه  او مېړه
 
 
  سره   ښځې   د  چي  سورڼی  د   ښځه  موچي  د  ورځ  یوه  اوسېدل.  کې  ګاونډ  په  بل  د  یو  موچي  بېوزله  او  چي  سورڼی  یو

 د   راوړل.  یې  سوغاتونه  نور  او  پیسې  ډېرې  راغی،  څخه  واده  کوم   د  چي  سورڼی  کې  وخت  همدې  په  چې  غږېدله
  وویل: یې ته مېړه خپل  راغله  ته کور چې ښځه موچي

 راوړې. به سوغاتونه او ګټې به پیسې ځې، ته ودونو به څېر په سړیو  نورو د اخلي، سورڼی به سبا -
 ورکړ: ځواب موچي

  چې   اورېدلی  دی  نه  د   متل  هغه  یو؟  نه  لېرې  سره  ډېر  سورڼی  او  زه  یم،  کلنو  اویا  د  نږدې   زه  وایې؟  څه  ته  ښځې،  -
  ووهې)وغږوې(. یې به کې مړېستون په کړې، زده سورڼی چې کلنی اویا په وایي:

 ویل:  ویې او ودرېده ټینګه خبره خپله په ښځه موچي د
 ځم.  درڅخه زه نو کنه او کوې زده غږول سورڼي د به یا پوهېږم، نه نوره زه -
  ږیري  سپین  رانیو.  یې  سورڼی  او  والړ  ته   بازار  نو  کولی،  شي  نه  هیڅ   سره  ښځې  سرتمبه  دې  د  چې  شو  پوه  موچي 

  یې   زه  چې   غږ،   سورڼي  د   زما کې  غږ   په   ډول  خپل  د   به  هغه   پیداکړم،   به  ډولچي   یو  راځه  چې  وکړ   فکر  سره  ځان   له
  ده   د  هم   ډولچي  چې  ېدهپوه  نه  دې  په  دی  خو  پیداکړ،  یې  ډولچي  یو  وکړل،  همداسې  موچي  کړي.  پټ  غږولی،  شم  نه
 وهلی.  شي نه ډول څېر په

 وویل: ته مېړه خپل ښځې موچي د وروسته ورځې څو
 شئ.  والړ ته ودونو باید اوس کړ، پیدا هم  د ډولچي  یې؟ انتظار ته څه -

 ورکړ: ځواب ږیري سپین
 شم؟ والړ چېرې زه غواړي نه و مې څوک چې -
  چي  سورڼی چې وپېژني څه  تا  به خلک  نو وزې  نه کوره د  چې ته  ېژني.وپ د  به خلک ګرزه کلیو په وایه، مه  اپلتې -

 یې؟
 والړ  ته  کلي  نږدې  یوه  کوم  او  کړي  ځای  یو  سره  ځان  له  ډولچي  چې  دې  بېله  کولی  شوه  نه  هیڅ  نور  ږیري  سپین 

 ه څ  به  کې  وخت  په  غږولو  د  موسیقي  د  چې  و  کې  فکر  دې  په  یو  هر  شول.  روان  دواړه  ډولچي  او  چي  سورڼی  شي.
  چې  پوهېده نه دې په  کړي.موچي پټه ناپوهي ده د یې به ملګری چې ورکاوه ډاډ دې  په ته ځان یوه هر دوی د کوي.

 زده.  دی نه سورڼی بېخي چي سورڼی د چې پوهېده نه دې  په هم ډولچي همدارنګه وهلی، شي نه  ډول ډولچي
  په   دواړه  دوی  وه.  پرته  دلۍ  لویه  وښو  د  نږدې  هلته  راورسېدل.   ته  کلي  یوه  ستومانه  ستړي،   دواړه  دوی  چې  و  ماښام
 ناظر کلیوال څخه کالیو د چې راغی سړی یو ته دلۍ وښو د وروسته شېبه لږ وکړي. دمه لږ چې څمالستل کې وښو

  راغله   ته   دلۍ  وښو  د  هم   نجلۍ  یوه  شو   تېر  چې  وخت  څه   کتل.  یې  شاوخوا  او  کیناست  ته   څنګ  دلۍ  د   ناظر  و.   ورته  ته
 کړې. پیل خبرې مینې د دواړو هغوی کېناسته. ته څنګ ناظر د او

 وکړه:  پوښتنه نجلۍ
 کوو؟ واده به وخت څه -

 ورکړ: ځواب ناظر
 اوس.  همدا  غواړې، که -

 وویل: نجلۍ
  کولی.  شم نه حوصله نوره زه  کوه، مه ځنډ نو ده داسې چې -

 وویل:  یې ته ملګري خپل نو ده خالصه خبره چې ولیدل چي سورڼی
 ورواچوه.  لرګی ته ډول  ته او کړم پو سورڼی به زه کولی، پیدا شو نه موقع ښه دې تر -
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 واهه.  ډول ډولچي او کاوه پو سورڼی موچي
 ویل:  ویې او ووېرېده نجلۍ

 دي.  شیطانان دلته  چې لکه -
 ورکړ: ځواب ناظر

 کوي.  میو میو، کې وښو په پشیانې چې  لکه دا  کولی. شي نه هیڅ هلته شیطانان وم زه چې چېرې شیطانان؟ کوم -
 شوې. پیل بیا خبرې دواړو دوی د

 وکړه: پوښتنه څخه ناظر د نجلۍ
 شوې؟  مین ما په چېرې ته -

 ورکړ: ځواب ناظر
 شوم. مین درباندې سمدالسه زه چې  ګډېدلې ښه داسې  ولیدې، کې واده په ته ما -

 وویل: نجلۍ
 وم.  ګډېدلې نګهڅ لپاره ستا به زه ساز)موزیک(وای، دلته  خو اوس چې اخ -

 وویل:  ته ډولچي چي سورڼی
 وهه.  یې ته او کوم پو یې زه تېروه، مه وخت وروره، -

 کړ.  جوړ  یې  ماشور شور  هسې  خو  ډول،  نه  او  شوای  وهلی  سورڼی  نه  دواړو  واهه.  ډول  بل  او  کاوه  پو  سورڼی  یوه
  خپلو  خپلو  مینان  دواړه  والړل.   منډه  په  او  ونیوه  الس  تر   نجلی  یې   ځکه  نو  شته،  خبره  کومه  دلته   چې  شو  پوه  ناظر

 شول. ستانه ته  کورونو
 یې   کور شول. کې لټه په  کولو پیدا د کور  د ناظر د نو شول راویښ خوبه له وختي سهار چې ډولچي او چي سورڼی

 وکړ. روغبړ سره ناظر د  یې ادب په او ورننوتل ته انګړ وروټکوله، یې دروازه کړ، پیدا
 وکړه: پوښتنه څخه  دوی د ناظر 
 شم؟  کولی ته در خدمت څه -

 ورکړ: ځواب موچي
 یو. راغلي پسې اجوره خپله په موږ -
 پسې؟ اجوره کومه په -
 په  ستاسو  چې  وو  موږ  ته  څنګ  دلۍ  د  وښو  د  شپه  بېګاه  ده،  اړتیا  خو  دي  نه  ښه  یې  ویل  چې  دی  هللا)ج(سوګند  په  -

 یو.  اغلير پسې اجوره خپله په اوس وهل، سورڼی او ډول مو کې واده
 وکړه: پوښتنه څخه دوی د یې ځکه نو شي، جوړه رسوایي کومه شي کېدای چې شو پوه سمدالسه ناظر

 درکړم؟ پیسې څومره باید زه -
 : ورکړ ځواب چي سورڼی

 تومنه. سل -
 ورکړل. تومنه سل یې ته  هغوی لرله، نه چاره هیڅ ناظر

  کور نجلۍ د ته دوی  خلکو وکړ. پیل یې لټولو په کور د  نجلۍ د او شول راروان څخه ناظر د ډولچي او چي سورڼی
  او   ورکړل   هم  نور  تومنه  سل  ته  دوی   نجلۍ  وو.  ویلي  یې   سره  ناظر  د  چې  وویل  څه  هغه  هم   دلته  هغوی  وروښوود.

 ویل: ویې ورته
 کړې.  ونه هېچاته خبرې دا چې ګوره وروره، چي سورڼی -
 شي.  نه خبر کیسه دې په به هېڅوک آغلې.  اوسه، غمه بې -

  او  راوړل   ته   کور  تومنه  سل   موچي   وکړه.  ښه  مخه  یې   سره  هغه   له   او  ورکړې   ته  ډولچي   پیسې  نیمې  چي  سورڼی
  ټول  هغه   شو.  خبر  هم  چي  سورڼی  رېښتینی  ګاونډی،  ده  د   څخه  راوړلو  پیسو  د  موچي  د  ورکړل.  یې  ته   ښځې  خپلې
 ته  موچي  چي  سورڼی  رېښتینی  ورکړې.  وې  نه  ېپیس  دومره  چا  کې  واده  یوه  په  هم  هېڅکله  خو  واهه  سورڼی  عمر

 وکړه: ځنې یې پوښتنه او ورغی
 وګټې؟ پیسې دومره کې شپه یوه په چې  شول وکړی څرنګه تا دا  شه، غوږ مې ته خبرې ګاونډیه، -
  واده  وښو  د   ته   واده  دې   ورتلالی.  شي   نه   هلته  څوک  هر  چې   واده   داسې   په   شوو،  وربرابر  واده  نامتو  یوه  په  موږ  -
 ایي.و

 والړ. ته کور خپل او شو نه پوه هېڅ خبرو په موچي د چي سورڼی رښتینی
 وویل: ته مېړه خپل هغې وه. خوشاله ډېره ته پیسو ښځه چي سورڼی غولونکي د
 وهې.  نه و سورڼی چې  شې کولی اوس ته دي. بس پایه  تر ژوند د مو پیسې دا سړیه، -

 کړه:  ټینګه ویلو خپلو په یې هغه او  شو خوشاله خبره دې په  ښځې خپلې  د ږیری سپین    
  ته  ودونو  بیا  به  ما  چې  کړې  نه  و  فکر  داسې  دې  له  وروسته  ولره.  یې  یاد  په  وویل  چې  د  څه  دا  سرې  سپین  ګوره،  -

 دي.  ښه پیسو تر درېدل خبره په  ځم. نه ته ودونو نور زه لېږې.
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  څه   ولګولې:   یې  پیسې  ټولې  کاوه،  خرڅ  ایه ځ  بې  ډېر ښځې   موچي  د   تېرشول.  کلونه  څلور  دری،  څخه   ورځې   هغې  د
 شوې. نه پاتې ورته پیسې هېڅ -کړې سوغاتونه یې څه ورکړې، پور په یې پیسې

  وخت  دې  د  بیا  اوس  لري.  ګټه  غږول(څومره  کول)موسیقي  ساز  کې  ودونو  په  چې  شوې  پوه  دې  په   خپله  په  ته  سړیه،  -
 شوې. تمامې خو پیسې -شي کار په الس باید چې دی

 شته.  نه کار ښه بل دې تر -لرم کار موچیتوب د خپل، زه ځم. نه هېچېرې نور زه  چې و ویلي ته تا ښځې.ما نه، -
 یې  به  مېړه  چې  کاوه  فکر  هغې  والړه.  ته  کور  پالر  د  او  کړل  ټول  کالي  خپل  یې  ورځ  همغه  په  شوه،  خوابدې  ښځه

  ساړه   ساړه،  ښځې  لګېد.  نه  و  درک  هېڅ  موچي  د  خو  شوې  تېرې  میاشتې  شپږ  شوه،  تېره  میاشت   ورشي.  ورپسې
 بوزي. سره ځان له دا  او راشي چې ولېږه پسې مېړه په پالر خپل یې کې  پای په وه، خفه اېستل، اسوېلي
 وویل: ته خسر خپل موچي

 کړي.  زده نیول غېږې څېر په پهلوانانو د دا چې راپرېږدم ته کور وخت هغه  ښځه خپله زه -
 ورکړ: ځواب خسر

 په  اوس  ښځه  ستا  خندوي.  مړي  چې  کوې  خبرې  داسې  ته  خو  یې  سړی  هوښیار  ته  چې   کاوه  فکر  ما  یې؟وا  څه  ته  -
 شي. پهلوانه هغه  چې  غواړې  ته او ده  غاړه په مړېستون د یې پښه ده، کې شپېتو

  له خو  پټه  ولې  وخت  وینې؟هغه   نه  تمبه  کې  خپله  په  خو  ولید  خلی   د  کې  سترګه  په  زما  خسره،  ګرانه  وایې،   څه  ته  - 
 وم؟  عمر  لږ د  څه زه شم.  چي سورڼی چې کړم اړ ته دې  زه لور ستا چې وې
 وویل: یې ته لور او راغی ته کور بېرته هغه وایي. رښتیا یې زوم چې شو پوه خسر    

 شه. والړه ته کور خپل همغسې بېرته یې راوتلې څخه کور د چې څرنګه نو اوس یې.  مالمته خپله په ته لورکۍ، -
 راغله.  ته کور مېړه د بېرته او شوه پوه غلطي خپله په هښځ موچي د 
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