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 ۳۰/۴۰/۲۰۲۲                 جان صابر لګ  
 
 

 وي  ېر ګناپوه سره تل بدمرغي مل له
 

 سه ی لپاره ک انو ی کوچن د
  
 
 که ځنو  دلهښېو. د مشر ورور د کشر ناپوهي نه خو ېناپوه غوند ږ. کشر ورور لدلېاوس هڼدوه ورو ېکلي ک وهی په

 .دوېاوس لېب ېکور ک هړشول. کشر ورور په زا لېنو سره ب لړودونه وک وړدوا ېکله چ
 
 نه لرل.  انیشول خو مشر ورور کوچن دایوخت وروسته د کشر اوالدونه پ ږل

 
غوا حالله    ېچ  تلښمشر ورور وغو  ځپه ور  ېکشنبی  ېوی. د  يړک  یې  راتیخ  تلښده غو  ې غوا لرله چ  وهیورور    مشر
غوا را وستله او خپل کشر    ړې ک  راتی. هغه خپله خي ړاوالد وغوا  خهڅله هللا)ج(    ول ډ  ېاو په د  ي ړک  راتیاو خ

 :تښرا وغو یېورور 
 
 .هړک اره یلپاره تد پخولو  یې هښوباسه او غو یې یپوستک  ه،ړناپوهه! دلته راشه! دا غوا حالله ک ،یا -
 

 .يړوک لیپه کار پ ېچ وودېښپر یېاو کشر  لیورور دا وو مشر
 

.  هړک  ېباند  یېواچوله او په اور    ېک  ېګپه د  یې  هښغو  ه،ړشول؟ هغه غوا حالله او پوست ک  یکول  هڅورور    کشر
نو مشر ورور کشر ته    دلېته ورس  یپا  ېکارونه چ  ولټ.  ستله یرا وا  یې  خهڅ  ېګکله پخه شوه نو له د  ې چ  هښغو
 :لیوو
 
 شه!  ړخپل کور ته وال هځاوس نو ور -
 

او تش    ديېږپر  ېهمداس  ه څهر    ې چ  تلښنه غو  یې  کهځ نو    يړک  ارهیته ت  لوړخو  هښغو  ېچ  ړکار وک  رډېورور    کشر
. کور ته  ړاو کور ته وال  ستلیواخ  یې  رځیګ او    هړوه، ز  هښ غو  ېچ  ېرېچ  یشي. هغه هلته ورغ  ړالس کور ته وال

 ۍکورن  ې ولټاو    وولهېښک  ېک  ځپه من  یېره  ګده. او  ړېپخه ک   رهګد جوارو او  یې  ېرمنېم  ې چ  دلیل  یېو  یکله راغ   ېچ
 .لهړوخو ېپور دوړېتر م

 
. لړنه ک  دایپ  یېخو هغه    يړک  یېنذرانه    ېشو چ  ېک  هټپه ل  رځیګ او    هړوه د ز  ړېحالله ک  یېغوا    ېورور چ  مشر

 .لړخو یېاو و لړووی یې رځیګ او    هړز لوړده وش ېوو؟ کشر ورور چ يړک دایپ یېبه  هګ رنڅ
 
 . ړېهم ونک  ېدوعاو یې کهځ قرباني وشي نو  رهځیګ او  هړز لهېب ېشوني ده چ هګ رنڅ
 

 :لیوو یېاو هغه ته  تښورور کشر راوغو مشر
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 دي؟  يړو  رځیګ او  هړتا زما د غوا ز -
 

 :ړورک وابځورور  کشر
 
په الس    ېواخیستل چ  هڅهغه    خهڅ  ښېما له غو  لمړکله زه وش  ېدي؟ تا چ  رګ یځاو    هړدا ز  ېچ  دمېپوه   هڅزه    -

 .لړاو و مو خو لړوویراغلل. ما هغه کور ته 
 

  ل ړخو  رځیګ او    هړشول؟ ز  یکول  ه څبل شو. هغه اوس    ېاور پر  ېغوس  ې رډېله    ېدلېواور  ېدا خبر  ېورور چ  مشر
 :لیشوي وو. مشر ورور کشر ته وو

 
 ته بوزم!  ېزه به تا محکم -
 

خربه له    وی  یې  ېپه الره ک  ېتلل، تلل چ  یاو قاضي ته روان شول. هغو  ړک  یاځ  ویسره    ان ځورور کشر له    مشر
 هڼ. ورویدلېورښنه شو  خهڅ یاځله  ېو چ یتښن ېداس  ېک وړک ی بار و او په چ لونهې. په خره غلبدیبار خره سره ول

 :لیو یېواو ور ته  ړوک ږ غ یشول نو هغه په دو ېدږکله خربه ته ور ن ېچ
 
 را وباسو! وړک یدا خر له چ ېچ ړیزما سره مرسته وک ی ! راشیا -
 

را وختله.    یې  ۍنو لک   ستلویراا  وړک یله چ  یېخر    ېخو چ  ویون  ۍلخوا او کشر د شا لخوا تر لک   ېورور خر د مخ  مشر
 :لیو یېخربه په غوسه شو او و

 
د   یاځ  ویسره    وڼاو له دوو ورو  لی. هغه دا وومړعرض وک  ې زه به په تا په محکمه ک  ستله، یوا  یتا زما د خره لک   -

 قاضي لوري ته روان شو. 
 

 :لیراغله. مشر ورور او خربه کشر ته وو ېشپه پر ېپه الره تلل، تلل چ یهغو
 
ته همدلته    ېچ  وځسبا سهار را  ږ. مووړک  رهېچا سره شپه ت  ویله    ېشو چ  ړبه وال  ږمو  نه،ېک  ېرېته همدلته کوم چ  -
 ! ېنه ش ړوال ېرېچ ،ېو
 

 .لړکاوه او پخپله وال  ېعرض پر یدو ېچ وودېښپر یې وکڅهغه  ل،یدا وو یهغو
 

. يېږاوس  وکڅکوم    یناست د  ی د  ې چ  ېرېچ  ،ېدږدلته ن   ېچ  دل یکشر ورور ول  لړکله وال   ې ورور او خربه چ  مشر
و نه لیدل.   وکېڅه  یې ته ور ننوت خو هلته    ګړ. هغه انيړک  رهېهلته ورشي او شپه ور سره ت   ېچ  تلښکشر وغو

 کهډ  وګیله لر  ېچ  ېالند   ډۍاګتر    کهځ   وپخپله کور ته ور ننوزي ن  ایاو    يړک  ږکوم چا ته غ  ېچ  ړکشر دا جرئت ونک 
 شم«.  ړاو کور ته به ورسره وال مړوک ېبه پر ږرا ووتل غ  وکڅ: که کوم لیوو  یېسره  ان ځاو له  ناستېوه  ک

 
  يګد لر  وښپه پ  ېرا ووتله. د هغ  ېپس  وګیپه لر  هښځ  ندوارهیام  وهی  خهڅله کور    ېناست و چ  ېالند  ډۍاګتر    کشر

  ېد شپ  خهڅ  ېله هغ  ې چ  یې  تلښاو غو  یته راغ  ېمخ  ښځې. کشر ورور د  ستلیاخ  امونهګ  ېاو په سختي ی  ېو  ېاوڼک
  ې خو په الره ک  ړوک  لی پ   یې  و ډپه من  دله،ېرېهغه وو  یته راغ ېمخ  ښځېکشر ناببره د    ې. کله چيړوک  لهیه  رولوېد ت
پرته ده او هغه    مکهځپه    ه ښځ  ې لیدل چ  یېرا ووتله او و  رمنېد کور م  خه څ. له کور  ړک  ې ریل  یېاو اوالد    دلهېولو
 : هړپه کشر چیغه وک ېرمنې. د کور مید ړته وال ګنڅ ېده د هغ ېرولېو یېدا  ېچ وکڅ
 
 ؟یې  وکڅته  ل؟ړوک هڅ دا تا  ،یا -
 

 :ړورک وابځ ېته داس ېورور هغ کشر
 
 : میتا ته وا یېاوس  ېشول چ  ېښراپ ه څ ېما ته داس -
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 ې رېکوم چ  یشوه هغو  ارهیت  ې. کله چيړوک  ېبوزي او عرض را باند  ېقاضي ته م  ېچ  مړدوو تنو زه روان ک  ـ
 وشوه. هېښپ هڅ ېچ یې ینیدلته، ستاسو کور ته راشم خو و ېچ تلښما وغو ل،ړوال
 
 :لیو یېاو ورته و وودښنې کشر کور ته پر ېرمنېکور م د
 
 .وړبه هم په تا عرض وک ږده نو مو ېداس ېچ -
 
 :لیته وو یهغو هېړم ښځېهغه دوه نور راغلل نو د  ېچ ځدا بله ور په
 
 عرض کوم! يړ س ېزه هم په د -
 
 روان شول.  یاځ وی ولټ یدو
 

 ې چ ناستلېک یاځ ویشول نو  يړست ېروان وو، تلل، تلل او چ یتنو په کشر ورور عرض کاوه. هغو وینو در اوس
شول خو کشر ورور    دهیاو و  لړوویکاوه خوب    یېعرض    ېچ  ولټ  یهغو  ېکولو په وخت ک  ې . د دميړدمه وک

 . دلهیول یې هښپر وی ېشي؟ هغه شا او خوا کتل چ دهیو ېشي چ یکول
 
سر ته    ښې پر  ېزه د د  ې به دا وي چ  هښ نو زه خو تباه او برباد شوم!    يړپه ما عرض وک  ول ټدا    ېرې! که چیا  -

  یې   خه څ  ی اځسر ته وخوت او له هغه    ښېد پر  ړوال  ل، ی! کشر دا ووومځرا وغور  انځ  خهڅ  ی اځاو له هغه    مېږوخ
ور    یې   ېږاو د هغه ورم  دېشپانه را ولو  په شپون ناست و. کشر ورور    وی  ېالند  هښ. تر پر اوهځرا وغور  تهښک  انځ

 شو. ېاو روغ پات ړشو او کشر ورور جو ړ. شپون مړمات ک
 
. هغه له کشر ید  ړسر ته وال  یې  ړیس  ویاو    یپروت د  ېږ: شپون مات ورمېچ  دلیل  یېاو و  یشپانه ورور راغ  د

 : هړوک تنهښپو خهڅورور 
 
 وشوه؟  هېښپ هڅ ،یا -
 

 :ړورک وابځورور  کشر
 
کولو    ې. د دموړدمه وک  ېچ  ناستوېهلته ک  ږ. مويړوک  ېعرض را باند  ې چ  می  ړیتنو زه قاضي ته روان ک  ویدر  -

  ی نور ژوند ېبه دا وي چ هښ ېچ هړوک هړ ک ېسره پر انځشول، ما له  دهیاو و لړووی خوب   ولټ یهغو ېپه وخت ک
پا  ېچ  تلښنه شم. ما وغو  ېپات را    تهښک  انځ  خهڅله سر    ښېپر  ېدد    ېم  کهځته ورسوم نو    ینور خپل ژوند 

 . دمېده را ولو شپون و او زه سم برابر په ې. دلته النداوهځوغور
 
هغه لوري ته روان شول    هړدوا یاو دو  لی. د شپانه ورور دا وومړپه تا عرض وک  ې چ  مځ ده نو زه هم   ېداس  ېچ  -
 یېخوا ته    ېاو بل  ېوی وو    ړورک شو، وال  ېرېکشر ورور چ  ېچ  دلېنه پوه  یتنه وو. هغو  ینور در  ېچ  ېرېچ

 : هړوک تنهښپو یې خهڅنو له هغه  دیکشر ورور ول ېتنو چ ویکتل. در
 
 ؟ ېشو هېښپ هڅ -
 
 :ړورک وابځد شپانه ورور  یاځکشر ورور په  د
 
 .مړپه هغه عرض وک ېچ مځ! زه هم ستاسو سره یوژل یېزما ورور  -
 
 تنه عرض کوي.  لورڅروان شول. اوس نو په کشر ورور  یاځ وی ولټ یدو
 
 : هړوک ېنځ یې تنهښاو پو تلښرا وغو ولټ ی. قاضي دودلېقاضي ته راورس ولټ

 
 شوي دي؟  ېښپ هڅ -
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 دي.  يړک هڅسره  یکشر ورور له دو ېچ هړوک سهیقاضي ته ک وړوا لوروڅ
 

 : هړوک یې هړک ېپر ې او داس دلېعرضونه واور ولوټد  قاضي
 

کشر خپله   ېکله چ ي،ړد کشر ته ورک  هښغو  ېپات ولهټ يړو رګ یځاو  هړکشر ورور د هغه د غوا ز ېورور چ مشر
 ېکله چ  ي،ړده خر د کشر ته ورک  ېستلیا  ۍکشر د هغه د خره لک   ېنو هغه به مشر ته ورکوي. خربه چ  هړک  دایغوا پ

د د کشر له    هښځخپله    ړیک  ې ریاوالد ل  یې  ښځې  ېنو هغه به خربه ته ورکوي. هغه خاوند چ   ړک  دایهغه خپل خر پ
د   ي،ېږد ودر ېالند ښېد راشي او تر پر اینو ب لړکارونه وک ولټکشر دا  ېکله چ ېک  ی. په پايړسره بدله ک يښځ

  یې  ړ او م  ويځرا وغور  ان ځپه کشر    خه څله سر    ښېد پر  ړیور مات ک  ېږد ورور ورم  یېکشر    ېشپانه ورور چ
 . يړد ک
 

 ېخبر  ېک  ځعارضانو په خپل من  ېراتلو په وخت ک  رتهې. د بلړرخصت ک  یې  یاو دو  ړېوک  ړېک ېدا پر  قاضي
 :لی. مشر ورور ووېکول
 
غوا    ېهم داس  کلهېڅهغه به ه  ېچ  کهځ  يځهم پالس نه را  ېڅنو ما ته ه  مړورک  هښغو  ېهغه ته پات  ېرېنه! که زه چ  -
 . ديېږکشر آرام پر ېچ هړوک هړ ک ې. مشر ورور پريړنه ک دایپ

 
 :لیوه وو ېستلیا ۍکشر د هغه د خره لک  ېچ خربه

 
 . يځپه الس نه را ېڅما ته ه ي،ړنک  دایهم بل خر پ کلهېڅنو هغه به ه مړهغه ته خپل خر ورک ېرېکه زه چ -
 

 :لیو وو ړیک ېریاوالد ل یې ېرمنېم ېخاوند چ هغه
 
 .مړناپوه ته ورک هښځخپله   ې چ ینه، زه نه شم کول -
 
 :هړوک  هړک ېپر ېشپانه ورور داس د
 
شي نو زه  هیاېځب خهڅ  یاځله خپل  ېوخت ک ېاو هغه په د ومځرا وغور انځ په هغه خهڅله سر  ښېکه زه د پر -

 . ديېږکشر آرام پر ېچ هړوک هړک ېاو مات شم. د شپانه ورور هم پر ډوګبه 
 
 رهډې  ۍد کشر کورن  ېوخت ک  ولټ  ې. په دړشول او هغه خپل کور ته وال  رېت  خهڅپه کشر له دعوا    هړوا  لورڅ  ولټ

 : هړوک یې یېغیخوشاله شول او چ ولټ یهغه کور ته راغ  ې نا ارامه وه خو کله چ
 
 ! یباالخره هغه راغ -
 

 سهید خلکو ک ایابخاز د
 

 هړجان صابر ژبا لګ د
 

  
 

mailto:maqalat@afghan-german.de

