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 میره  سترګې وږ
 

 سه ی ک لپاره انو ی کوچن  د
 
 
 کونډې  بلې   یوې  د   یې  ناچار  چار   او   وسپارله   ته  خاورو  ښځه   خپله   ږیري   سپین  شوه.  مړه  ښځه   سړي  ږیري   سپین  یوه  د

  میرې  لرله.د لور یوه یوه، مېرمنې نوې هغه  د  او ږیري  سپین وي. مېرمن کور د یوه باید کې کور په  وکړـ واده سره
  د   خو  ځوروي  بېځایه  لور   خپله  ده  د   یې  ښځه   چې  پوهېده  دې  په   پالر  ځوروله.  تل  یې  هغه  او  خوښېدله  نه  بنزی  خپله
 ورځ   همدې  په  وتښتي.  ته  ځنګل  او  پرېږدي  ورک  چې  راورسېده  ته  حالت  دې  نجلۍ  کوله.  نه  ګټه  څه  څنډنې  ګوت  هغه

  له  او شوه  خوښه  یې  ډېره   ولیده  نجلۍ   چې  شاهزاده  ګرزېدو.  پسې  ښکار  په  کې  ځنګل په   شاهزاده  کې  وخت  همدې  او
   وکړ. واده یې سره هغې

  لټه  په  هغې  د  ځکه  نو  دی،  پالر  آخر  وای   ارام  نا  باید  -شو  ارام  نا  امله  له  شتون  نه  ورځو  ډېرو  د  لور  د  ږیری  سپین
  هېڅ  خو   وي  به  ښه  هم  کړي  پیدا  هډوکي  لور  د   که  چې  کاوه  یې  فکر  وګرزېد،  ډېر  کې  ځنګل  په  والړ.  ته  ځنګل  پسې
 خپله   کې  برنډه  په  یې  ناڅاپه  چې  تېرېدو  ته  څنګ  ماڼۍ  د شاهزاده  د  کې  الره  په  راتلو د  ته  کور  هغه  کړل.  نه  پیدا  یې

 په  تلو  د  ورکړل،  یې  اوبه  او  ډوډۍ  وکړه،  ته  ور  یې  کیسه  ټوله  خپله  ،راوست  ته  کور  پالر  خپل  نجلۍ  ولیدله.  لور
   کړ. یې رخصت او کړې ور طالوې  کڅوړه یوه یې کې وخت

  راوړل،   زر  سپین  او  سره  »څښتن   یې:   ویل  او  غپل  کوکري   کې  دروازه  په   شو  رانږدې  ته   کور  کله  چې  ږیری  سپین
 عو!«  عو، زر،  سپین او سره عو، عو،

  راوړل!«   هډوکي  سپینږیري  »  چې:  وایه  داسې  کوې؟  عو،عو  څه  ته  شوه،  غوسه  په  ته   کوکري  ېرمنم  ږیري  سپین  د
  او   سره  »څښتن   چې:  ویل  یې   همدا  پوهېدو  چې  کوکری  خو   وکړ  پیل  یې  وهلو   په  کوکري  د  او   واخیست  لرګی  هغې
 عو!«  عو،  راوړل، زر سپین

  وکړه:  پوښتنه  څخه  هغه  له  ښځې  ننوت.  را  ته  ورک  سره  کڅوړې  د  زرو  سرو  او  سپینو  د  ږیری  سپین  کې  وخت  دې  په

  کړل؟ کومه له زر سپین او سره دومره دا تا -

  ورکړ: ځواب ږیري سپین

   و. شوي پېښ ور څه یې  ته لور چې وکړه کیسه ته ښځې هغه راکړل. لور ته ما دا -

  ویل: ویې او شوه خواشینې برخلیک  په بنزۍ خپلې د ښځه ناکه کینه

   شي. شتمنه هم هغه چې ده ښه پرېږده. یې هملته او بوزه ته ځنګل هم لور زما -

  په   او  پرېښووله   کې  ځنګل  په  یې   هملته  بوتله،   ته  ځنګل  برکټۍ  خپله  هغه  نکړ.  و  مخالفت  سره   ښځې  د   ږیري  سپین
  وویل: ته هغه ښځې سهار سبا راغی.  ته کور بېرته خپله

   یوسه. درسره  جوال لوی لږ  او شه والړ ته ځنګل ورځه، -

 هغه وه. پرېیېښې برکټۍ پرون چې  یې چېرې ورغی  ته ځای  هغه کې پای په وګرزېد، ډېر کې ځنګل په ږیری سپین
  د   او  واچول  کې  جوال  په  هډوکي  ږیري  سپین  دي.  پاتې  یې  هډوکي  یوازې  او  خوړلې  لېوانو  یې  برکټۍ  چې  ولیدل  دلته
   شو. روان را ته لوري کور

  وکړ: پیل غپېدو په هم بیا کوکري شو رانږدې ته کور چې ږیری سپین

  عو! عو، هډوکي، هډوکي، عو، عو،  راوړل، هډوکي څښتن -
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  ویل: ویې ورته او واخیست لرګی یې پسې هغه په نو وایي څه کوکری  چې  واورېدل ښخې ناکې غوسه

 راوړل!«  زر سپین او سره ږیري »سپین چې: وایه داسې غاپه! مه داسې -

 هډوکي!«  او چې:»هډوکي ویل همداسې او نیوه نه غوږ ته ښځي کوکري

  ویل: ویې او کړل تویې هډوکي کې پښو په ښځې  د یې څخه هغه  له  راوړ، جوال ږیري سپین

  دي!  شوي پاتې څخه لور  له  ستا چې څه هغه  دي دا -

 نه  یې  مور  خپله  په  و،  مالمت  څوک  کې  مړینه  په  هغې  د  خو  وکړ  پیل  ځورېدو  په  پسې  لور  شوې  مړه  خپله  په  ښځې
  کېږي. پاتې نه سزا بې سترګی وږ چې وایي مالمته؟ وه
 

  زیاتونه: ژباړونکي د

 ده(  سپېره یې خوله تش یې الس     ده چپه کاسه حریص )د
 

 کیسه خلکو د ابخازیا د

 ژباړه صابر  جان ګل د

 
  

mailto:maqalat@afghan-german.de

