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 لور  بزګر د او پاچا

 

 سه ی ک  لپاره انو ی نیکوچ  د
 
 
 دروغ. نه  او وي رښتیا نه به کې هغې په وکړم کیسه یو ته تاسو به زه کوی. مه تمه انصاف د  څخه پاچا د

  را  ته  کیل   یوولسم  یې  غوایه   او  کړل  تېر  یې   کیله  لس  کوله.  کولبه  کې   ځمکه  خپله  په   ورځ  یوه  بزګر  بېوزله  یوه
 دی.  پروت  اونګ  کې  ځمکه  په  چې   لیدل  ویې  او  ودرول  غوایه  بزګر  ونښت.  سره  څه  یو  له  سسپار  ناببره  وګرزول.

  او   کړې  پاکې  خاورې  څخه  اونګ  د  زګرب  ښکاري؟  نه  څه  هسې  ته  ده  به  خو  دا  چې  کړې   پاکې  سترګې  خپلې  بېوزله
  وځلېد. روښانه هم نور هغه

  وختي   هغه  د  لور  بزګر  د  راغی.  ته  کور  منډه  په  او  پرېښووله  کولبه  هغه  شي.  لېونی  خوشالی  له  چې  و  نږدې  بېوزله
 وکړه: یې پوښتنه او شوه حیرانه ته راتلو

 راغلې؟  وختي دومره ولې پالره، -
 کړ!  پیدا اونګ زرو سرو د مې کې کرونده په شوو! نېکمرغه موږ شوم، خالص  خهڅ کولبې له نور لورجانې، -

 وکړه: پوښتنه څخه پالر له لور
 کړو؟  څه  هغه به موږ کړي؟  دوا درد  څه زموږ به اونګ زرو سرو د -
 غواړم.  و ځمکه ټوټې دری  کرنې د څخه  هغه له یې به کې بدل  په او وروړم ته پاچا به اونګ څرنګه؟ -
  الستی   زرو  سرو  د  هغه  د  به  څخه   ستا  او  واخلي  اونګ  به  پاچا  شه!  تېر  فکر  دې  خپل  له  پالره،  وایې،  څه  ته  -

 وغواړي! 
  پښې   دوې  وایي  چې  لکه  او  و  والړ  ټینګ  خبره  پخپله  هغه  خو  واړوي   خبرې  خپلې   له  پالر  چې  وکړ  کوښښ  ډېر  نجلۍ

 ویل: ویې ورته وروړاو ته پاچا اونګ سړي بېوزله وې! کړې کې موزه یوه په یې
  راکړه. ځمکه ټوټې دری کې  بدل  په یې ته ما او واخله اونګ زرو سرو د  دا ټولواکه، لوی -

 وکړه: پوښتنه څخه هغه له پاچا
  دی؟ چېرې الستی اونګ د -
 وو. نه هم هېڅ نور کې ځمکه په  څخه اونګ له پرته -
  نوړې   را  الستی  زرو  سرو  د   چېرې   که  وګوره!  هم  یالست  یې  هلته  کړی  پیدا  اونګ  چې  د  چېرې   احمقه!  وایې،  څه   ته  -

  کړي. غوڅه ژبه دروغجن ستا چې وکړم امر به زه
  سره   ځان   له   هغه   ورنشي.  ته   پاچا  چې   وویل  ورته  ډېر  څومره  یې  لور   چې   شول  یاد  په  ور   او  شو   غمجن  ډېر  بزګر

 نېو!«  نه و غوږ مې ته خبرې هغې د  چې ښایي سې همدا سره ږیري سپین احمق زما ویل:»
 وکړه: پوښتنه څخه هغه له پاچا

 نېو؟ ونه  غوږ د ته چا -
  هغې   د  وغواړي.   الستی  سروزرو  د  اونګ  د   څخه  ستا  به   پاچا  چې  ویل  هغې  رانشم. ته   تا  چې  وویل  ته  ما  لور  زما  -

 شوه.  رښتیا خبره
 غواړم؟  الستی څخه  ستا به زه چې پوهېده څه هغه -
 پوهېږم. نه  هېڅ په چې یم ماغزو بې زه،  دا پېښېږي. څه چې پوهېږي دې په هغه لري  عقل چې څوک -
 وله. را ته ما یې ژر نو وي هوښیاره دومره لور ستا چېرې که -
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  ستونزې  ځانته پخپله کوي، نه کار  بېخي ماغزه چې:»زما مالمتاوه  یې ځان او و روان ته  لوري کور د سړی بېوزله
  ته  لور  ورسېد  را  ته  کور  کله  چې  هغه  کړه«.  تباه  هم  مې  لور  پلهخ  او  ورکړ  السه  له  مې   اونګ  زرو  سرو  د  کوم!  پیدا
 ویل: ویې او وکړه کیسه ټوله یې
 کړي! تباه تا به هغه ورولم. نه ته پاچا تا زه -
 ستونزې له  هم  تا چې  شي  کېدای ورځم  زه ازمویي. و هوښیارتوب زما غواړي   چې لکه  پاچا کوه! مه  غم ته پالره، -

 کړم. خالص
 وویل: یې ته هغه او  راغله ته پاچا نجلۍ

 کوی؟  امر څه ټولواکه، لویه -
  او   سپره  نه   او  پښو  په نه   پټه،  نه   او   لوڅه  نه   ته  ما  سبا او  شه   والړه  ته   کور  یې!  هوښیاره  څومره  ته   چې  ګورو  به   و  -

  چې   وکړم  په  امر  نو  ونکړ  د  که   او  ورکړم  بېرته  به  اونګ  پالر  د  ستا  نو  وکړ  د  کار  دا  که  راشه.   کې  ګاډۍ  په   هم  نه
  کړي. غوڅه ژبه ستا

  پاچا  او  وتړلو  پسې  خره   په  یې  تور  ونغښت،  ځان  یې  کې  تور  په  نیولو  کب  د  وایستل،  کالي  خپل  ورځ  بله  دا  په  نجلۍ
 راغله.  ته

 ماڼۍ   پاچایي  په  یې  نجلۍ  او  ورکړ  اونګ  زرو  سرو  د   ته  سړي  بېوزله  هغه  شو.  پک  هک  ته  هوښارتیا  نجلۍ  د  پاچا
 ورکړي. مشورې ښې  ته پاچا کې صورت په اړتیا  د  چې پرېښووله لپاره دې د کې
 واړول.  کې  څنډه  یوه  په   ښار  د  لپاره  تېرولو  شپې  د  وو  کړي  روان  ته  ځایونو  څړ  غرنیو  یې  څاروي  چې  شپنو  ورځ  یوه

 شول. ویده او وخوړل یې خواړه کړې، کوزې خورجینې درندې  څخه آسانو له هغوی
 وتړلو. پورې پښه په  غوایه خپل د یې بیاڼ نو شو ویښ را چې شپون بل یو وزیږاوه. بیاڼ آسپې شپانه یوه د شپې د
  چې   شپانه  هغه  کړي.  راخالص  هغه  چې  ورغی  او  شو   حیران  ولید  ته  څنګ  غوایه  د   بیاڼ  سهار  چې  خاوند  آسپې  د

 کړه: چیغه و کړی غال یې بیاڼ
 دی!  زیږولی هغه غوایه  زما دی، زما بیاڼ دا -

  ته  پاچا  دواړه  هغوی  کړی.  ونشوه  یې  پرېکړه  خو  وکړي  سره  شخړه  چې  و  نږدې  وویل،  سره  دلیلونه  ډېر  شپنو  دواړو
  دواړو   د  کله  چې  پاچا  وکړي.  پرېکړه  مخې  له  انصاف  د  کې  منځ  په  دوی  د  چې  وغوښتل  یې  څخه  هغه  له  او  راغلل
 ویل:  ویې نو واورېدې خبرې شپنو

 دی.  زیږولی هغه غوایه ون و والړ ته څنګ غوایه د بیاڼ چې څرنګه -
  خواشینی  څخه ماڼۍ له هغه کړی. ونشوه یې خبره هېڅ پوهېدو، نه ځان په څخه حیرانتیا ډېرې د شپون خاوند بیاڼ د

 وویل:  ورته یې کراره په او ووتله را پسې هغه په لور  بزګر د چیچلې. شونډې خپلې  یې غوسې  ډېرې له  او ووت را
 وغوړوه.   یې  کې  انګړ  په  ماڼۍ  د  پاچا  د  او   راوړه  تور  یو  نیولو  کب  د  شه   والړ  ږي.پټې  نه  رښتیا  ستا  کوه،  مه   غم  -

  اوسه،   چوپ  ته  نیولي.  کبان  چا  هم   ځمکه  وچه  په  چې  وکړي  پوښتنه  به   څخه  تا  له   او  شي   به  حیران  ووینې  تا  چې  پاچا
 ورکوم. ځواب پخپله یې زه

 ویل: ویې  او شو حیران بېخي غوړوي رتو کې انګړ په شپون چې ولیدل  چې پاچا وکړل. همداسې شپانه
 شي؟  کومه له کبان کې ځمکه وچه په -

 ویل: ویې او وخندل نجلۍ
 وهلی؟ شي نه المبو کې ځمکه وچه په ولې کبان نو  شي زیږولی بیاڼ چې غویی شوې؟  حیران ولې ته ټولواکه، -

  ټوله  په  چې  دې  تر  پخوا  او  شو  غوسه  په  هت  لور  بزګر  د  پاچا  دي.  ښوولي  ور  لور  بزګر  د  ته  شپانه  دا  چې  شو  پوه  پاچا
 ولېږله.  یې ته کور خپل کړي رسوا یې کې پاچایي
 راغله.  ته کور  خپل غوښتل یې همدا چې نجلۍ

 کیسه خلکو د ګروزین د
 ژباړه صابر  جان ګل د
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