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ګل جان صابر
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سپی او هوسۍ
د دې نړۍ په یوه ګوټ کې یو سپی و .هغه یوه ورځ ښار ته والړ چې لږ وګرزي ،هلته یې ولیدل چې هوسی په خپل
منځ کې د منډو لوبه کوي .سپي هغوی ته وکتل او رخه ورغله چې هوسی څرنګه په آساني تېزې منډې وهي.
سپي هغوی ته ډېر وکتل او په پای کې یې زغم و نشو کړی او له دوی سره یې په منډو پیل وکړ .هوسیو تېزې منډې
وهلې او سپی ورو ،ورو هر ځل له هغوی څخه وروسته پاتې کېده .سپي هم په هوسیو رخه کوله او هم یې هغوی
ستایلې .سپي ته دا خبره رنخوونکې وه خو هغه هیله له السه ور نکړه او فکر یې وکړ چې یو وخت به دی هم وکړی
شي چې داسې تېزې منډې ووهي.
سپې پرېکړه وکړه چې هرو مرو به له هوسیو څخه منډې زده کوي نو ځکه د هغوي مشر ته ورغی او په کرار یې
ور ته ویې ویل:
 ورور جانه ،زما ستاسو منډې ډېرې خوښې شوې ،ما هم ستاسو سره منډې وکړې خو و مې نشوه کولی چې پهتاسو پسې ځان ورسوم .مهرباني وکړه ما ته ووایه چې دا ستاسو په منډو کې څه چل دی؟ ته نه شې کولی چې ماته
هم داسې تېزې منډې وهل رازده کړي؟
هوسۍ چې دا خبرې واورېدې خوشاله شوه خو داسې څه په فکر کې ور نغلل چې له سپي سره مرسته وکړي .هغه
یوه شېبه په فکر کې ډوب و چې نا ببره یې د سپي لکۍ ته ور فکر شو .هغه سپې ته وویل:
 زه اوس پوه شوم چې ته ولې نه شې کولی چې تېزې منډې وکړې! دا ستا د لکی له امله ده .که چېرې ستا لکۍ نهوای تا به هم زموږ په څېر ښې منډې وهلې.
سپي هوسۍ ته وکتل او ویې لیدل چې هغه رښتیا هم لکۍ نه لري .سپي خپل وربوز څټ لوري ته ورتاو کړ ،خپله
لکۍ یې ټینګه په غاښونو کې ونیوله او د ډېر درد سره ،سره یې هغه له بېخه را وایستله.
سپی بیا هم سپی پاتې شو خو بې لکۍ .هغه د پخوا په پر تله ډېرې تېزې منډې نه شوې وهلی .سپی ایله اوس پوه
شو چې په پټو سترګو د چا په خبره باور کول کولی شي تا د سییتوب څخه وباسي او هوسی ته د ور ونه رسوي
(کارغه د زرکې تګ کاوه خپل یې هم هېرکړ)*.
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*  -د ژباړونکي زیاتونه.
د چین د خلکو کیسه
ژباړونکی :ګل جان صابر

د پاڼو شمیره :له  1تر1
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

