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 د نثر لیکونکی : خسرو یوسفزی
 
 

 خپل واده  ته کړ دعوت دا علي الشان  وانـ، ځه کې پیغلېـوسی  په زمانـد م

 محفل موسی له نورهه دا ـشو روښان  ړه قبولهددوئ بلنه کـــ همموسی 

 ، ځوان هم وه خوشاله خوله خنداناوې  ر خواـدې ښادي کې خوشالي وه په ه

 ې په لیدو یې شو دلګیرسر کـ د بام  موسی ولید ازرائیل ر شوهشپه آخــ

 زه پریشانه شوم پدې شپه  ستا لیدو ته  ویل: چې څه دې دی مطلب دلته راتلو ته

 شاه نــــه نن شپه اخلمه زه ساه ،ناوی  ـم د رب ده دا رضاـلی یــراغــل: ـوی

 دمار مرګني زهر ه مړه کانديبـدوئ   ه و چیچي تور مارهغه داسې دوئ بــ

 دوئ لره ډیر لدې مدې نه نشته وخت  دې حالت کې به روح اخلم دې جوړې نه

 پریشان شو جوړې ته ډیر سرنوشت ددې  پیغلې، ځوان شوموسی فکر او په هوش د 

 هجنازې او خښیدو  تـاوې ـان او نځو  سبا وخته موسی راغي دوئ لیدو تــه

 دي ه خپل خوشاله زندګيه پـتـبس اخ  دي شاه دواړه ژوندي موسی ولید ناوې،

 په بد رنګپروت دی ، اوږد چې مړشوی  مار ددوئ تر څنګ هم یې ولید یو تور

 ـدو علت، دلیل نهر اوږدیــدوئ عم د  پوښتنه جبرائیل نهکړه وسی وـمبیا 

 ځوم نه دا پرسان ،وکړه ناوی الړ شه  ه دا شانـوسی ته پـــمـ ل ویلېـجبرای

 همدې ژبه ګویان شو ته په موسی ځوان  شوپه پرسان موسی الړه دې جوړې نه 

 ړه هم زمانکـ ـه نصیبعمر ډیر درتـ  کړی چې سبحان مو عمل کوم یو نیک

 ام شوجــــم انلک الړل د واده رســخ  ه تمام  شوـل کلـې محفلې چـوان ویـځ
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 ې ولیدلوـر مـیـقـو فیـــه د ور شاتـ  ور ور وټکید لوې د کـپه کــخه شـپ

 یې را لیږلی؟ کــــې دلته چاپدې شپه   یې راغلی؟څنګه  ل: څه دي باباـما وی

 ستاسو کور کې په ماړه نس خوشالي وه  ستاسو ښادي وه خبر ویلې: ځوانه شوم

 م بیمار یمـږې بې اختیاره یبس د ولـ  ار یموږی او نه و زه یمهـو ورځد څـ

 ې جوړ کړېکارباندې بیمار حالت مــپدې   اوس راغلی یم چې وږی نس مې موړ کړې

 او زړه یې ښاد کومس یې موړ څنګه وږی ن  چې فقیر ته به څه داد کړم زه حیران شوم

 یــــې د کــــور چارې چې اخته وه سمول  کور کې نوره ډوډۍ نه وه صرف دناوی

 ـاوې واوریدلهـر خبر دې نـد سوالګـ  په کوم وخت چې سوالګر ډوډۍ غوښتله

 ددوئ در ته یوه راغلکوم چې وږی   ه سوالګر تهراوړل ناوی خپله ډوډۍ

 ړهد خپل نس تسال وک ېـپه خوراک ی  ا وکړهـدعر ـعم ه دـورت مـر هـسوالګ

 کلک تر سنګ شو په کټ ګذار سرنه دیګ  څنګ تر مونږچې کله شوواپس خونې

 دیګ شیوه شو پــــدې مــــار ولګیدلو  ناوی دیګ له دې تاخچې  ښکته کولو

 خدای تر سبا مونږ عبادت وکــــړه د  ه ځایـړ په هغه دم په دغـمار شو م

 صدقــــه رد دبــــال ده ای ســــروره  جبرئیل ویــــلې :  موسی ای پیغمبره

 دې حاصل د رب رضا شيـه بانـصدق

 شي د اوږد عمر خاوند، ورکه بال شي

 
۱۰ – ۴ – ۲۰۱۹ 

 کال ۰م 

 

 
 یادونه:

نوری لیکنی او سرودونو هم ولولی، او لیکوال دی شاعر  غواړی چی د که چیری ګران لوستونکی و
 داو مطالب په اجرا کولو سره د لیکونکی مقالی « کلیک»دی د ـو کوالی سی چی، پر انځور بانـن

 فهرست ته، الر ښودنه تر السه کړی!« آرشیف»
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