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 نېکمرغي او سوالګر
  

  په   او  وټکاوه   سر  یې   څخه   تقدیر  او  قسمت   خپل  له  راغي،  ته   کور   خپل  ماښام  ورځ   یوه  سوالګر 
 وویل:   یې خواشیني 

 نېکمرغي؟  ده، چېرې  نېکمرغي، -
  چې   سوالګر  ونیسي.  غوږ  ته  شکایتونو  او  سرټکولو  هغه  د   او  راشي   نېکمرغي  چې  وغوښتل  قسمت 

 ویل:   ویې  ته  ور   او ونیو الس   تر  هغه نېکمرغي وویل   څه  پورته دا
 یم.  نېکمرغي   ستا زه  وېرېږه. مه  سره.  زما راځه  -

  ورته   او  کړ   کښته  ا ر  یې  کې  خوله  په  غار  یوه   د   یووړ،  یې  چېرې   لیرې  کړ،  هوا  په  سوالګر  نېکمرغي
 ویل:   ویې 

  را  غواړي   زړه  چې  د   څه  هر  او  ننوزه  ور  ته   دي.  پټې  خزانې  ټولې  نړۍ  د   کې  غار  دې  په  دلته  -
  کور   تر  هغه   چې   شې   وکړی   ته   او   وي   سپکه   باید   پنډه  ستا  اخله.   را   مه   څه  ډېر   ګوره،  خو   خله   وایې 

  وي.   نه  مله سره  ستا به  هېڅوک   او وې یوازې   به  ته  ده، ستونزمنه  او اوږده ډېره الره  یوسې.  پورې
  مه   سترګي   وږ  او  اوسه  هوښیار  ورکوې.  السه  له  یې  لپاره  تل  د   کېږدې  ځمکه  په  پنډه  خپله   چېرې  که

 شوه.  ورکه  او  وویل   دا نېکمرغي کوه. 
  وختلې.   را  رډې  رډې،  سترګې  یې  لیدلو  په   ډبرو  قېمتي  او  خزانو  ډېرو  د   او   ننوت   ور  ته  غار  سوالګر

  او  ووت  را  څخه   غار  له   وروسته  ساعت   یو  اچول.  یې  کې   توبره  پخپله  او  اخیستل   را  څه   ښکلي   هغه
  وه.  شا په   یې پنډه  درنده

  خولې   یې   بدن   ټول   او   مخ   ولوېد،  پښو   له   بېخي   امله  له   ستړیا   د   والړ   لږ   سره  پنډې   خپلې   له   چې   سوالګر
 ي. یوس نوره  پنډه  خپله چې  کولی  شي  نه   او شته نه   یې  توان  چې شو پوه   هغه شو. 

  کور   تر   زه  کړم؟   کش   هغه   او   کوزه   څخه  شا  له   پنډه  چې   کېږي  څه   وکړ:  فکر  سره   ځان   له   هغه  »
 شم«.   وړلی  کشولو  په  هغه   پورې

  ډکه  او  کوله  وړاندوینه   خوشالي  او  خوښي  خپلې  د   یې  امله  له  لرلو  د   شتمني  د   وکړل.   همداسې  هغه
  وخت  همدې  په   او   کړه   سمه  یې  مال   خپله  ورسېد  را  نږدې  ته کور   کله   چې سوالګر   کشوله.   یې  توبره

  وکتل،   ته  خوا  او  شا   خپل  هغه  کړه.  چنګال  هوا  السونو   سوالګر  د   شوه.   ورکه  ناڅاپه  یو  توبره   کې
 وویلو.  لعنت  یې  قسمت  مرغ  بد   خپل په  او  ژړل یې و  وکړې،   یې چیغې 

 ویل:   ویې او  وکتل   ته سوالګر یې  غوسه  په   شوه، پیدا  را بیا  نېکمرغي کې  وخت  همدې   په
  شتمني   په   ته   آرامولی،   شي   نه   څه  هېڅ   تا   یې.   ګنهکار   ته   نېکمرغۍ   خپلې  او   ځان   خپل   پخپله   ته   -

  وږ  تا  شول.  وړلی  تا  چې  وای  اخیستي  دومره  باید   تا  او   شول  درکړل  څه  ډېر  ته  تا  لرې.  نه  مړښت 
  ېږده پر  ورکړل.  السه  له   څه  هر  تا  اوس   وړلی.   نشوه  پخپله  تا   چې  واخیستل  د   څه  دومره  وکړه،  سترګي

  شي.  پند  لپاره  ستا  دا چې
 کیسه خلکو د عربو د
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