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 لرلې. لوڼې دری  او زوی یو هغه و. سړی یو نامه په مي لین الو د
  به   هغه  کول.  صفتونه  هغوی  د  مخکې  په  ګاونډیانو  د  هغه  امله  همدې   له  وې  ژبې  خوږ  او   ښکلې  ډېرې   لوڼې  مي  د

 ویل:
 شي.  غوږ  غوږ، ته هغوی ونې او کوترې ټولې نو وکړي پیل خبرو په  کله چې لورانې زما -
 و.  خوشاله دې په پالر او وه خوره کې سیمه ټوله په آوازه نجونو ژبو خوږ د

  د   وه.  ښځه  خوښه  کار  او  غیرتي  نګور  مي  لین  وال  د   وکړ.  واده   هم  زوی  او  شوې  واده  لورانې  شول.  تېر  کلونه  څو
 شو.  کولی کار هم یې کې کرونده په کول، اوبدل او ګنډل ښه ډېر هغې وو. سوتره او پاک تل به انګړ او کور هغې

  یې  خسر  د  وو،  ګران  ډېر  ته  بل  او  یو  دواړه  او  کاوه  ژوند  آرامي  په یې  سره  مېړه  خپل  له  وو.  ښه  ډېر  څه  هر  نګور  د
 لوڼو د  ده  د  هغې  چې  ځکه  خوښه  وه  نه  نګور  خپله  مي  لین  الو  د  بلله.  نګور  ښه  هغه  کلیوالو  ټولو  کاوه،  ویدرنا  ډېر
 کولی. شوې نه  خبرې خوږې او ښکلې څېر په

  نه  هغه   وو.  ګټلي  کې  کال   ټول  په   ده  چې   واخیستل  را  ینه  یي  نقره  هغه   څو  یو  کې  درشل  په   کال  نوي  د   مي  لین  الو
  کې   کور  په   چې  ته  نګور  خپلې   غوښتل  نه  همدارنګه  مي   نیسي.  را   کالي   نوي  لپاره  ځان   د   پیسو  دې  په  چې   غوښتل

  یې  هغه او وې کمې  پیسې کړي. ډالی ته لوڼو خپلو پیسې دا  چې غوښتل هغه رانیسي. کالي نوي کوي کار ډېر خورا
  ټوله  پالر  شي.  برخې  بې  څخه  پیسو  دې  له   هم  یې  لور  یوه  غوښتل  نه  مي  چې  ځکه  وای  وېشلې  برخو  دریو  په  باید
 وکړه.  پرېکړه سره ځان له یې کې پای په وکړي، څه پیسو دې په چې کاوه یې فکر شو، نه ویده شپه
  ځان   له  او   ووت  څخه  کور  له   وخوري   سباناری  چې  دې  بېله  او   پاڅېد  را   وخته  د   سهار  په   ورځې   بلې  د   مي   لین  الو

 کړم«.  موړ به ځان  او وخورم څه  لږ لږ، به کره لور  هرې د » وویل: یې سره
  ډېر   -لري  پیمانه  بېله  بېله،  کې  برخو  بېلو  بېلو،  په  چین  د   چې  دی   واحد  اوږدوالي  د  -لي  لي)  لس  مي  لین  الو

  چې  لور  ورسېد.   را  ته   کور  لور  مشرې   خپلې  د   مخه  د   ختو  لمر  تر  او  ووهله  الره  حسابېږي(  متره  کیلو ۰،۵۷۶ وخت
  په  سترګې  ته  پالر  څرنګه  دا   چې  وکړې  خبرې  خوږې  داسې  ډېرې  یې  ته  هغه  او  شوه  خوشاله  ډېره  ولید  پالر  خپل
 څومره   لور   »زما  وکړ:  فکر  سره  ځان  له   هغه   کوله.  یې  موسکا  او  ښوراوه  سر  ته  هغې  خوښي  په  مي  لین  الو  وه.  الر
 ورکړم«.  ته دې به  پیسې وایي. څه پورې زړه په  څومره او شي کولی خبرې ښې

 پوه پالر ویله.  نه و هم کلیمه یوه یې کې برخه  په سباناري د یوازې خو وکړې خبرې  ډېرې خوا  هرې له  لور مشرې
 او   نکړې  ور  پیسې  یې   ته  هغې  دي.  خوږې  خبرې  یوازې   هغې  د   منلی،  دی  نه  رېښتینولی  او  مینه  په  لور  چې  شو

 والړ.
  هغه  شوه،  خوشاله  هډېر  ولید  پالر  چې  هم  لور  منځوی  ورسېد.  را  ته  کور  لور  منځوی  د  او  والړ  هم  نور  لي  لس  هغه

 تیار   یې  سباناری  خو  ورکړي  ناری  سبا  باید  ته  پالر  چې    کړه  یاده  دا  یې  ځله  څو  او  وکړې  خبرې  ډېرې  ناز  د  یې  ته
  او   ورنکړې  هم  ته  لور  منځوی  پیسې  یې   ځکه  نو  مانه  ونه  کومې  له   زړه  د   هم   یې  دلته  چې  شو  پوه  مي  لین  الو  نکړ.
 والړ.

 ته  راتلو پالر د څېر په  خویندو نورو د هم هغې ورسېد. را ته کور لور کشرې د او والړ هم نور لي لس مي لین الو
 څخه  غوړیو  او  اوړو  د  چې  ده  ډوډۍ  هغه  -دزامبا  دزامبا)  به  لپاره  ناري  سبا  د  چې  ویل  ویې  او  شوه  خوشاله  ډېره
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 لور   کشره  ته  هغه  راوه.ښو  یې  سر  او  و  موسکی  مي  لین  الو  کړي.  موړ  خوړو  په  الس  خپل  د  به  پالر  او  پخه  پخېږي(
 وکړ. پیل کار په کې وخت همدې په لور وه! ګرانه ډېره څومره

  ته   ځان   څو  تر  کړي  ور  ته  هغې  پیسې  ټولې  چې  وکړه  یې  پرېکړه  نو  ولیدل   منل  خوشالي  او   مینه  په  دا  لور  د  چې  پالر
 وګنډي. کالي نوي
  الره   لي  دېرش  او  خوړلی  و  نه  سباناری  یې  کې  کور  په  و،  شوی  پورته  وختي  سهار  مي  لین  الو  نوړل.   را  خواړه  لور
 پورته   ترې  تاوونه  وه،  اېښې  دزامبا  توده  هلته   ورغي.  ته  پخلنځي  هغه  و.  وږی  ډېر  خورا  ځکه  نو  وه  وهلې  هم  یې

  راغله.   لور  یې  ناببره   کوله  ته  خولې  چې  یې  هغه  واخیستله،  را  ډوډۍ  یوه   مي  لین  الو  کېده.  لیدل  نه  کوربنه  خو  کېدل
  لور  کېښووله.   سر  خپل  په   یې   بېرته  او  واچوله   کې  هغې  په   یې  ډوډۍ   توده  واخیستله  را   څخه   سر   له   ولۍ خ  ژر   هغه

 پورته  تاوونه  یې   څخه  سر  له   پالر  د   چې   لیدل   ویې  او  کړ  پورته   را  یې  سر   ده،  کمه  یوه  چې   ګوري  که   وشمېرلې  ډوډۍ
 وویل: یې ځکه نو ده  کې څه په خبره چې شوه پوه هغه کېږي.

  وه. کړې لیرې  د به خولۍ کېږي، پورته تاوونه د  څخه سر  له چې یې شوی ستړی دومره ته پالره، -
 ورکړ: ځواب ټوکو په مي لین الو

 کېږي. خولې اختیاره  بې څخه خوشالي  له لري  لور څېر په ستا چې پالر -
  خوږې   خبرې  هغې  د کوي،  فکر   چې وایي  نه  څه   هغه  هم  یې   لور  دا   چې   شو  ډاډه   دې په  مي  لین   الو  شوه.  چوپ  لور
 راغی.  ته کور خپل بېرته سره پیسو له او  نکړل ور هېڅ هم ته لور دې خپلې هغه دی. سخت یې زړه خو

  یې  ته هغه او پرېښوولې سنۍ یې سمدالسه ولید خسر  خپل  چې هغې کولې. یې سنۍ او وه ناسته کې دروازه په نګور
 شول. کېښوول مېز په خواړه خوندور چې و نه ناست ال خسر وکړ. پیل تیارولو په خوړو د

 وویل:  دروغو په مي لین الو
 یوسه. بېرته خواړه یم، موړ پورې اوسه تر او خوړلی  سباناری ځله دری کې کورونو په خویندو د ستا نن ما -

 ورکړ:  ځواب نګور
 وخورې.  کې مېلمستیا په یې ځله  دری چې دي ښه خوړو هغو تر خوړل خواړه ځل یو کې کور په -

 وخوړل.  یې خواړه کاسې دری او ونکړ انکار نور مي لین الو
 کړل.  ور یې خواړه او وخوړ غم ده د یې خبرو  هېڅ بېله لري، نګور ښه چې شو پوه اوس هغه

  نګور   خپلې  یې  پیسې  او  وکړل  همداسې  هغه  ورکړي«.  ته  هغې  باید  پیسې  »  وکړه:  پرېکړه  سره  ځان  له  مي  الولین
 کړې.  ور ته

 به  ده  نو  کاوه  صفت  نګور  د  ده   د  چا   کوم  به  که  او  نکړ  و  صفت  لوڼو  خپلو  د  پدېخوا  را  ورځې  همغې  له  مي  ینل  الو
 کوله. موسکا خوښي په

 

 کیسه  خلکو د چین د
 ژباړه صابر  جان ګل د
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