
 
 

 

 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو نپه درافغان جرمن آنالین 

 مخکې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندین و شکل بدوش نومت تیمسئوول

 
 
 

 ۱۰/۲۰/۳۲۰۲                           زغم مجب ډاکتر
 

 

 جمیل او ښاپېرۍ 
 

 ماشومانو لپاره کیسهد 

 
جمیل خپل موټرگى په الس کې نیولى و او پر تاخچه یې گرځاوه. د هغه پالر دریشي اغوستې وه چې وظیفې ته الړ 

دروازه یې ماته وه. هغه ورته وویل: جمیله! دا موټر شي. د جمیل موټرگي ته یې پام شو چې د شا ټیر یې نه و او یوه  
 دې ولې مات دى؟ 

 .جمیل غلی و. سر یې ټیټ نیولی و
 .مور یې وویل: دى خپل شیان سم نه ساتي. سیما وگوره چې خپله نانځکه یې څومره ښه ساتلې ده

 .سیما موسکۍ شوه. مور یې پر سر باندې الس ورتېر کړ
 .جمیل ورته بد بد وکتل

 .ې پالر یې له کوره وته، جمیل ته یې وکتل. د هغه سر ځوړند و. هغه خپه وکله چ
 .مور یې رېبز راواخیست چې کوټه جارو کړي

 .جمیل او سیما انگړ ته راووتل
سیما خپله نانځکه په برنډه کې د کړکۍ پر چوکاټ باندې کېښوده. پخپله د انگړه بر سر ته الړه چې د میرگاټي لپاره 

 .لې کړيوړې تېږې راټو
جمیل کرار کرار برنډې خوا ته ورغى، سیما ته یې وکتل. د هغې ورته پام نه و. نانځکه یې راواخیسته او د بام سر  

 .ته یې گوزاره کړه
بیا یې خپل موټرگى راواخیست، غلى روان شو. د انگړ په بل سر کې د مڼې تر ونې الندې کېناست. د ونې څنگ ته  

ډبره وه. جمیل خپل موټرگى پر ډبرې باندې کېښود. بله تیږه یې راواخیسته، موټر یې خچ پچ  په لښتي کې یوه لویه  
 .کړ. شاوخوا ته یې وکتل. د هېچا پام ورته نه و. د موټر ټوټې یې په لښتي کې تر خټو الندې پټې کړې

 له هغې خوا یې د مور غږ واورېد چې ویل یې: جمیله! هلته څه کوې؟
ونه یې شا ته ونیول. رنگ یې تښتېدلى و. زړه یې ټکان کاوه. وېرېده چې اوس مور ورباندې جمیل ودرېد. خپل الس

 .پوهه نه شي
 .مور یې وویل: دلته راشه، هله ژر کوه

 دى چې ورنژدې شو، مور یې پوښتنه وکړه: دا السونه دې ولې شا ته نیولي؟
 .مې پښه بنده شوه، په لښتي کې ولوېدمجمیل په وېرېدلي غږ ځواب ورکړ: هېڅ، هېڅ، همداسې. هلته، هلته 

 .مور یې ورته وویل: هله، ژر كوه، تشناب ته الړ شه. صابون راواخله، السونه دې پاک پرېمینځه
 جمیل په تشناب کې و چې د سیما غږ یې واورېد: مورې! زما نانځکه، نانځکه مې نشته. زما نانځکه څه شوه؟ 

 مور یې پوښتنه وكړه: چېرته دې ایښې وه؟
 .سیما وویل: دلته، د دې شیشې شا ته

 .هغوى ټول کور په نانځکې پسې وکوت، خو پیدا یې نه کړه. اخر سیما په ژړا سر شوه
 سیما له جمیل څخه پوښتنه وکړه: تا نه ده لیدلې؟ 

 .جمیل وویل: نه، نه، ما خو نه ده لیدلې
ورباندې خبر شوي هم نه وو. له کوره ووت. جمیل خوشاله و چې د خور نانځکه یې ایسته غورځولې وه او څوک  

 :په کوڅه کې یې منډې وهلې او دا سندره یې ویله
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 
 

 نانځکه یې ده ورکه
 نانځکه یې ده سپکه

 نه پورته په آسمان کې
 نه ښکته ده په ځمکه 
 اوس ګرځه پسې ګرځه
 لوېدلې ده پرې ټکه 

 
وه. کڅوړه یې جمیل ته ورکړه. هغه پوښتنه وکړه: پالره  مازدیگر چې پالر یې کور ته راغى، په الس کې یې کڅوړه  

 دې کې څه شى دى؟ 
 .پالر یې وویل: پخپله یې وگوره

 !جمیل چې د کڅوړې منځ ته وکتل، په خوشحالۍ سره یې چیغه کړه: واه واه، څومره ښکلى موټر 
 .شوه سیما په ژړا وویل: پالره! ولې دې ما ته نانځکه نه ده راوړې؟ زما نانځکه خو ورکه

 .پالر یې هغه په غېږ کې ټینګه کړه. تندی یې ښکل کړ. ویې ویل: خیر دی لورکۍ. سبا به بله درته راوړم
 .خو سیما خپه وه

جمیل له خپل موټر سره په لوبې پیل وکړ. څو شېبې وروسته یې سیما ته وکتل. هغه خپه ناسته وه. ځان وریاد شو 
کارونه هم وریاد شول. په خپلو كارونو پښېمانه و. په خور باندې یې زړه  چې دى هم سهار همداسې خپه و. خپل  

 .سوځېده. خو نه پوهېده چې څنگه ورته ووایي. هغه ډارېده چې مور او پالر ورته په غوسه نه شي
جمیل په همدې چورت کې و چې مخې ته یې د مچۍ په اندازه یوه ښکلې ښاپېرۍ كېناسته. اوږده طالیي ویښتان، شنې  

ترګې، زر زري کمیس، شیشې غوندې روښانه وزرونه یې وو. ښاپېرۍ پوښتنه وكړه: ولې پالر ته دې ریښتیا خبره  س
 نه کوې؟

 .جمیل شاوخوا ته وکتل. د نورو ورته پام نه و. ښاپېرۍ یوازې ده ته ښکارېده. په ټیټ غږ یې وویل: ډارېږم
 ښاپېرۍ وویل: له څه شي؟ 

 .ه په غوسه نه شيجمیل وویل: ډارېږم چې پالر رات
 .ښاپېرۍ وویل: زه به یې چاره وکړم

ښاپېرۍ والوته. د جمیل د پالر خوا ته ورغله. په یوه غوږ یې ننوته او له بل غوږه یې راووته. بېرته راغله د جمیل 
 .وایي  پر اوږه کېناسته. موسکه شوه، ویې ویل: ورځه گرانه! اوس دې پالر ته ټوله کیسه وکړه. هغه به درته هېڅ ونه

جمیل ال هم ډارېده. خو د ښاپېرۍ خبره یې ومنله. د پالر مخې ته کېناست. سر یې ټیټ نیولى و. پالر یې وویل: بچیه!  
 .سر دې پورته کړه، بیا ولې خپه یې؟ موټر خو مې درته راووړ

 .جمیل وویل: پالره! ما نن دوه بد کارونه کړي دي
 پالر یې ارام وویل: څرنګه بد کارونه؟

 .د هغه په غوږ کې وویل: ما سهار د خورکۍ نانځکه د بام سر ته واچوله. خپل موټر مې هم ټوټې ټوټې کړ جمیل
 پالر یې هغه تر الس ونیو، انگړ ته یې بوت. پوښتنه یې وكړه: نانځكه دې چېرته غورځولې ده؟

 .جمیل د كړكۍ سر ته اشاره وكړه، ویې ویل: دغه ځاى نه مې بام ته خطا كړه
پالر یې پوړۍ راواخیسته. بام ته وخوت. د سیما نانځکه یې راکښته کړه. بیا یې جمیل ته وویل: اوس نو ورشه له  

 .خورکۍ دې بخښنه وغواړه
 .جمیل نانځکه خپلې خور ته ورکړه. بیا یې ټوله کیسه ورته وکړه. سیما خوشحاله شوه او د جمیل گناه یې وبخښله

ېناسته. ویې ویل: افرین! زه به دې ملګرې شم. هر څوک چې رښتیا وایي، زما  ښاپېرۍ راغله د جمیل پر اوږه ک
 .خوښېږي

 جمیل پوښتنه وکړه: ته بیا هم راځې؟ 
 .ښاپېرۍ موسکه شوه، ویې ویل: ولې نه

 .بیا یې جمیل ښکل کړ او والوته
 د درېیمې کټګورۍ ماشومانو لپاره کیسه

 لیکوال: محب هللا زغم

mailto:maqalat@afghan-german.de

