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 سړی  بېوزله او  سوداګر وږسترګی

 
 سه ی ک لپاره انو ی کوچن د

 
 
  سړي   بېوزله  ننګېدله.  نه  او  شوه  وچه   غوا  شو  تېر  چې  وخت  څه  یو  لرله.  غوا  یوه  هغه   و.   سړی  بېوزله  یو  و  نه  و

 وپلوري. غوا چې وکړه پرېکړه
 وپلوري.  یې روبله دېرش په او بوزي  یې ته بازار په چې ورکړه الس په ته زوی خپل غوا هغه

 لټه   په  نیوونکي  را  د  او  راوستله  ته  بازار  یې  غوا  کړه.  روانه  یې  ته  بازار  او  واچاوه  پړی  کې  ښکرو  په  غوا  د  هلک
 وویل: یې ته هلک او راغی سوداګر یو شو. کې

 کړم.  در  روبله دری ته تا  به زه راکړه ته ما خوسکی دا -
 ویل: ویې او وکړ مخالفت سره خبرې له هغه د هلک

 درکړم؟   روبله دری په یې څرنګه ده.  غوا بلکه نه خوسکی دا -
 ویل: ویې او راغی سوداګر دوهم

 وپلوره. ما پر روبله دوه په هغه بیایې؟ چېرې وزه دا  ته هلکه، -
 ویل: ویې او راغی سوداګر دریم کړه. روانه یې غوا او شو خواشینی هلک

  ویل: ویې او شوې ډکې اوښکو له غوسې ډېرې  له سترګې هلک د وپلوره. روبل یوه په ما پر وری  دا هلکه، -
 ده.  روبله دېرش  هم یې بیه او ده  غوا دا دی؟  وری دا  یې؟ ړوند چې لکه ته -

 ویل: ویې او وخندل سوداګر
 پلورې!  څه چې وینې نه او  یې ړوند پخپله چې لکه ته -
  سره   زما  چې  کوي  نه  باور  څوک  او  وویني  نه  یې  څوک  ده.  همداسې  دلته   چې   لکه  :  وکړ  فکر  سره  ځان  له  هلک  »

 دری  په یې سوداګر لومړي په چې وي دا به ښه وغواړي څخه را کپیکه  پنځه په یې  څوک چې دې تر پخوا ده. غوا
 وپلورم«.  روبله
 وپلورله.  روبله دری په غوا هلک

 ویل: ویې ورته او ولېږه  ور ته سوداګر یې بېرته وغندلو، سخت هلک پالر کې کور په
 نه   که  او  راکړي  لکۍ  د  یا  پلورلې.  ده  نه  یې  مو  لکۍ  او  ده  پلورلې  غوا  یوازې  موږ  چې  ووایه  ته  سوداګر  شه  ور  -

 راکړي.  بېرته د غوا
 راکړي«.  بېرته به غوا کوي، پرې نه  لکۍ غوا د سوداګر چې کړو فکر سره ځان له سړي بېوزله »

 ورکړه. یې ته هلک او  پرې لکۍ غوا د  هغه وسوځېږي. زړه یې غوا په  چې و نه سړی داسې سوداګر
 کولی.  شي نه حساب آساني په سره تېرایستونکي -سوداګر د چې شو پوه سړی بېوزله
 ایستونکي  تېر  د  شو.  روان  ته  ښار  او  سپور  خره  خپل  په  وې.  ساتلې  سیکې  دری  زرو  سرو   د  لپاره  ورځې  بدې  د  بېوزله

  سوداګر   غورځولې.   و ځمکه  په   پسې  بله   په   یوه  یې  سیکې  دوې  زرو   سرو   د  تېرېدو  چې  ته   څنګ  پلورنځي  د   سوداګر
 وکړ: غږ یې بېوزله په او ولیدلې سیکې

  ولوېدې!  څخه در سیکې زرو سرو د  سړیه، ای -
  تویېږي. را سیکې داسې لس کې ورځ په څخه خره هل  زما لري، نه پروا -
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 وکړه:  پوښتنه یې څخه  بېوزله له او وکتل لوري هر له  یې ته خره ووت، را څخه پلورنځي له سوداګر وږسترګی
 کړی؟  کومه له خر دا تا -
 دي.  داسې خره ټول کې کلي په زموږ -
 .نیسې را بل کې کلي په هلته  به ته وپلوره، ما په  خر دا ته -
 رانیولی.  شې نه یې ته -
 پلورې؟ یې څو په  نیسم، یې را چې شي کېدای -
 شي. پټ پکې پورې غوږو تر خر چې راکړه پیسې دومره -

 ویل: ویې  او ومنله خبره بېوزله د سوداګر
 یې!  کوم در ده، سمه -

 ویل:  ویې ورته او کړ ور ته سوداګر یې خر واخیستې، پیسې بېوزله
 کړي.  ډک زرو سرو له  به  غوجل -راوړي ته در شته څومره چې ګورې به و وتړه، کې لغوج په یې اونۍ یوه -

 وتړلو. کې  غوجل  په خر سوداګر حریص او  راغی ته کور خوشاله بېوزله
 پراته  څه  یو  یې  ته  څټ  خالصېدو،  نه  هغه  خو  کړي  خالص  ور  غوجل  د  چې  وغوښتل  سوداګر  شوه.  تېره  اونۍ  یوه
  او   ښځه  خپله  هغه  دی.  ډک  څخه  سیکو  له  زرو  سرو  د  غوجل  ټول  چې  وکړ  یې  ر فک   او  شو  خوشاله  سوداګر  و.

 له  خر  ودرېد.  ته  سر  خره  شوي  مردار  د  سوداګر  او  شو  خالص  ور  کړ،  ټېله  ور  ګډه  په  ټولو  وغوښتل.  را  اوالدونه
 و.  شوی مردار لوږې

  بېوزله  وکړي.  حساب  سره   ېوزلهب  له   چې   شو  روان   ته   لوري   کلي   د  بیړه  په   دی،  یې  ایستلی  تېر  چې  شو  پوه  سوداګر
 و. الره  په سترګې ته تلو را سوداګر د

  په   خواړ   واړه  دری   دا  هغه  کړي.   سور  کې  غوړو  په  چرګ  او  جوړ  کباب  پوخ،  پلو  چې   وویل  ته   ښځې  خپلې  بېوزله
 کړل. خښ کې ځایو بېلو بېلو، دریو په کې انګړ

 ووژني. به کورنۍ ټوله بېوزله د چې وکړ یې ګواښ او کړ جوړ یې ماشور شور  راغی، سوداګر
 وویل:  یې آرامي په او وګڼل بابېزه  ګواښونه سوداګر د بېوزله

  چې   وي  به   ښه  درکړم!  به  بل  شو  مردار  چې   خر  ،  لري   نه   پروا  وي.  وژلي  څوک  خره   په   چا  چې  دي  اورېدلي  تا  -
 هغه وروسته خبرو دې له  کړو. حل سره آرامي په به  څه هر او وکړو سره به خبرې وخورې، ډوډۍ سره زما کېنې
  را   یې  کباب  وواهه  بېل  یې  ځای  بل  وایست.  را  یې  دېګ  او  و  کړی  خښ  یې  پلو  چې  وواهه  کې  ځای  هغه  په  بېل

 وایست. را یې چرګ کړی سور وواهه کې ځای  بل په بېل یې ځل دریم وایست.
  له   خواړه  کې  ځمکه  په   دی،  ادوج   څه  دا  وویل:  یې  سره  ځان   له   او   شوې  رډې   یې  سترګې  شو،  حیران  بېخي  سوداګر

 شول؟ کومه
 تیار  بېل  د  چې  وګوري  څو  تر   وبللو  را  ته  خوړو  یې  مېلمه  غوړاوه،  و  دسترخوان  مېرمنې   کور  د  کې  وخت  دې  په

 ویل: ویې او شو حیران سوداګر نه. که او دي خوندور خواړه کړي
 خواړه؟  کړي تیار بېل د ولې -
 باسي.  را ځمکې له خواړه ډول هر دی! جادویي بېل زموږ -

 وویل: بېوزله وپلوري. ده  په بېل دا چې وغوښتل  څخه بېوزله له سوداګر
 درکړم،  ته  تا  به  بېل  ومنم،  به  غوښتنه  ستا  هم،  بیا  راکوي.  خواړه  ته  موږ  هغه  وپلورم،  بېل  دا  چې  ده  سخته  لپاره  زما  -

 واخله.  یې روبله سل په
 بل  په  انګړ  ټول  هغه  شي.   خوشاله  او  وویني  هم  یې  هغه  چې   وغوښتله  را  ته  انګړ  یې  ښځه   راوړ،  ته  کور  بېل  سوداګر

 ویل: ویې او وکړې چیغې سوداګر وو. نه هم هېچېرې خواړه خو واړاوه مخ
 شم!  جوړ سره ده له به زه لري،  نه پروا ایستلم! تېر بیا زه سړي دې -

 اوبو  په  چې  وتړل  ور  یې  پښې  او  السونه  مالوه،  یې  څه  را  وکړه،  حمله  یې  هغه  په  راغی،  ته  کور  بېوزله  د  سوداګر
  واچوي  پکې  بېوزله  چې  والړ  پسې  کښتی  کوچنی  په  پخپله   او  راوړ  پورې  څنډې  تر  اوبو  د  یې  هغه  کړي.  ډوب  یې  کې
 وغورخوي. یې کې  ځای ژور منځ، په اوبو د او

 خپلو   په  یې  څه  هر  او   پووله  رمه  نږدې  همدلته  هغه  راغی.  شپون  ته  بېوزله  بدمرغ  شو  پنا  سترګو  له  چې  سوداګر
 وکړه:  پوښتنه څخه  بېوزله له شپون ولیدل. سترګو

 یې؟  تړلی ولې یې ته -
  د   سپي  د  ته  هغه  ما  چې   وایي   سوداګر  اوس  کړ.  مېلمه  مې  سوداګر  او  کباب  مې  هغه  رانیو،  وری  یو  څخه  ستا  ما  -

 چې  وایم  ته  سوداګر  زه  نه  که  او  کړه  خالص  مې  پښې  او  السونه  وکړه،  مرسته  سره  زما  دی.  ورکړی  کباب  غوښې
 کړي.  پرې سر ستا به هغه ده، نیولې را  څخه تا له مې غوښه
 بیا   او   ودرېد  شېبه  یوه  شپون  وتښتېد.  ځایه   دې   له   کې  رپ   په   سترګو  د  هغه  او   خالص  پښې  او   السونه  بېوزله   د  شپانه
 ورغی.  ته رمې خپلې
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 وکتل،   خوا  او  شا  سوداګر  شته.  نه  درک  بېوزله  د  او  دی  پروت  نږدې  هلته  پړی  چې  لیدل  ویې  راغی  چې  سوداګر
 او ونیو را یې هغه کړه، منډه ور  ته شپانه سوداګر ده. کړې  مرسته سره بېوزله له  هغه چې شو پوه او ولید یې شپون
 کړه. روانه ته لوري منځ اوبو د یې کښتۍ او واچاوه کې کښتۍ په یې شپون وڅکاوه. را یې ته کښتۍ
 انتظار   ته  دې  شپون  کړ.  ګزار  ور  ته  سمندرګي  یې  سوداګر  او  شو   والړ  را  شپون  ورسېده  ته  منځ  وبوا  د  کله  چې  کښتۍ

 کړي.  ګزار ور ته اوبو  دی سوداګر چې شو نه
 نغی.  را  ته سړي بېوزله بیا هغې له وروسته خو نه  یا او وي شوی ډوب به سوداګر

 
 کیسه خلکو د ګروزین د
 ژباړه صابر  جان ګل د
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