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 شتمن  حریص
  

 

  هغه  اوسېدو.   شتمن   بخیل   او  سترګی)حریص(  وږ   یو   کې  کلي  یوه   په  څنډه  په  سیند   د   وانخي  خو  د 
  ډېر   خورا  کې   کار  په   یې  مزدوران   کوله،  نه   مرسته   یې   سره   هېچا   له   خوښول.   زر   سره  ډېر   څه   ترهر 

 ځورول. 

  سیند   د   لخوا   شپې  د   شوې.  ډېرې   اوبه   سیند   د   وانخي   خو  د   واورېدل.  بارانونه   تېز  اوړي   د   ورځ   یوه 
  او   وکړ  پیل  تېښته  په  کړي   بچ   ځانونه   څخه  اوبو  له  چې  لپاره   دې   د   خلکو واوښتې.   څخه   څنډو  د   اوبه 

  کمې   اوبه   سیند   د   چې   شو   معطل   ته   دې   او   وخوت   ته   سر   ونې   یوې   د   هم   شتمن   وختل.   ته   ونو   لوړو 
 دی.  ناست  هم   مزدور ده  د  تن،   بل  یو  کې څانګه لویه  یوه   په ونې  همدې  د   چې ولیدل  سهار  هغه  شي. 

  کمې   اوبه   سیند   د   خو   شوې   تېرې   ورځې   دوې   او   شپې   دوې   شول.   پاتې   کې  ونه   په   وخت   ډېر   هغوی 
  په   شتمن   کولې.  سره  خبرې   کې  منځ  خپل   ه پ  مزدور   هغه  د   او  شتمن  شوې.   ډېرې   هم   نورې  بلکه  نه

 وویل:   سره  غورو

  مې   عمر   ټول   چې  دي  اخیستي  را  زر   سره  دومره  سره  ځان   له   ما  شي،  مړه  هم   خلک   ټول  چېرې  که   -
 دي.  بس

 وویل:  مزدور

  سره   زما   وي.   ستونزمن   کول   ژوند   به  لپاره   زما  شي   مړه   خلک   ټول   چېرې   که   لرم.   نه   زر   سره   زه   -
 راکړه.  پور  په  زر  سره  لږ او  وکړه   مرسته

  سره ځان  له  چې  لکه تا   دي.  لږ  هم  لپاره  زما  زر  سره  دا  نیولی، یې   نه   کې  پام  په   ته ما  وروره،  نه،   -
 اخیستي؟  را  دي نه   هېڅ

 دي.  اخیستې را سره ځان  له  مې هغه لرلې، ډوډۍ  جوارو  د  یوازې  ما  -

  یوه  څخه  مزدور  له   یې  ځکه  نو  دی  وږی   ډېر  چې   شو  پوه  واورېده  خبره  ډوډۍ   د   جوارو  د   چې  شتمن
 وغوښتله.   ډوډۍ

  وویل:  ته  هغه مزدور

 ده.  کمه  هم  لپاره  زما  ډوډۍ دا نیولی،  وې   نه کې  پام  په ته  ما  صاحبه،  نه،  -

  به   ته   ده  چې   وویل  یې  ته  مزدور  خپل   چې   شو  وږی  دومره  شتمن  شوې.  تېرې   هم   نورې  ورځې  دوې
 کړي.  ور  ډوډۍ  لږ  یوازې  اوس  دی که  خو   کړي جوړ ته  ور  به کور  او  ورکړي   ځمکه

 ورکړ:  ځواب  داسې  ته  هغه مزدور

  ډېر  ته  که باسې. تېر  هم ما  اوس او ایستلي تېر مزدوران خپل  تل تا کار،  په  دي نه وعدې  ستا زما -
 نیسه.  را  زرو سرو په ډوډۍ اوس  همدا  څخه زما  نو وخورې   څه  یو   چې غواړې

 ورکړي.   السه له  زر سره  خپل  چې  غوښتل   نه شتمن 

  شوـ  پاتې   شتمن   او  کښته  را  ونې   له   روغ  او  جوړ  مزدور   شوې.  کمې   اوبه   سیند   د   وروسته  ورځې   څو
 و.   شوی  مړ لوږې  له  و  ډک زرو  سرو د  یې  جېبونه  چې   دې له  سره  هغه

 

 کیسه  خلکو د چین د

 ژباړ  صابر  جان ګل د
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