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ل وکړي، نو کيسي اوري، کيسې کوي اوله کيسو څخه ېپ ماشوم چې کله په خبرو

   .دي يانسان له ژوند سره کيسې هم پيل شو په دې نړۍ کې د  .خوند اخلي

يا د قبيلې يو  د  .، کيسې يې کولېوهغه وخت چې انسان په څمڅو کې اوسېد

کيسې به يې  اور چاپېره کښېناستل اود وروسته نه ماښام ډوډۍ  غړي به دکور 

مسافر،  نکي يېوبيا دا کيسې له يوې قبيليې څخه بلې ته ورسېدې وړ   .کولې

کډه وکړه  د يوې سيمې نه بل تهبه خلکو   .جنګي بنديان وو سوداګر، سرتېري او

 .سره يوړې هځانم له هسره به يې کيسې  د کور بار نو

ته يې کډه  ژبو روون ،ځينې کيسې وليکل شوېنو لوست پيل شو و بيا چي ليک او

، چې هيوادونو ورباندې دعوې لوورو ورو ځينو په کې دومره شهرت وموند   .وکړه

اتالنو نومونه يې  د خو کيسه هماغه وي   .سيمې ده د یدو ، چې دا کيسه دهوکړ

د انسان ګډه  دا ې ځکهدعوه نه شي کول ولسي کيسو هيڅوکه پ  .بدل وي

 .شتمني ده

څه  ؟په کوم وخت کي يوه کيسه واورېده چا  .ويد دې کيسو جوړونکي معلوم نه 

خو کله کله اصلي   .؟ خبر نه يوڅه يې له ځانه جوړکړل ؟يې په کې هېر کړل

 .پاتې وي یځاه خپل هغې پيغام پ کيسه او د



ب  
 

د کيسو دا    .نو سيمو کيسې شاملې دينړۍ د ځي په دې ټولګه کې دد کيسو 

کې ولوسته او بيا مې د پښتو ژبې  ېژب ېبل اي ېکيسه مې په يو،  ژباړه نه ده

 او نصيحت شته، ځينې يوازې د کيسو کې پند ځينوه پ   .لوستونکو ته وليکله

 .هغه ارمانونه څرګندوي هغه کمزوري او د انسان احسات، د

ترهغه مهاله چې ولسونه ژوندي وي، ولسي  داسې کيسې اوس هم ويل کيږي او

 .م ژوندۍ ويهکيسې به 

 ه درناويپ

 صفيه حليم
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 ( جرمني کيسه د )

 

خپلې مورسره يوځاي ژوند د کې  نومي شهزاده په يوې ښکلې ماڼۍ سيګفريډ

  ۔ولوي جشن جوړکړ ده لپاره يو د ملکې نو لوشو،اک يوويشتو د یکله چې د  ۔کاوه

واده  و دامعني لري، چې هلک ياجينۍ ځوان شو،  کې يوويشتم کال دا په اروپا

"زه غواړم چې په دې ، شهزاده مورخپل زوي ته وويل و دخ ځکه ۔جوګه دې

خپل ژوند  جشن کې ته د

 د ۔ملګرې غوره کړې

ملک ټولو د لپاره  مېلمستيا

يو لويو خلکو ته بلنه لو

 ه او دوي به ددشوې  ېورکړ

 د که هره جينۍ خوښه شوه، نو ستا  ۔سره په کې ګډون کوي خويندو او لوڼو خپلو

 "۔غه جينۍ ستا خوښېږيه هغې الس به ښکل کړې، زه به پوه شمه چې هم

ماڼۍ په څنګ کې يو ځنګل  د  ۔کې راټول وو په ورځ ټول مېلمانه په ماڼۍ نچش د

مېلمنو سره تېره د سيګفريډ ټوله ورځ   ۔وهم لوي جهيل  ا وبو يو دکې چې پو، 

" بينو" ملګري نژدې  خپل هغه ۔و يوه جينۍ يې هم نه وه خوښه شوېخکړې وه 
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ټولو مېلمنو ته اعالن  بينو  ۔ووځي ماڼۍ له چې کړي، جوړه پلمه څه چې وويل ته

 له خپلو غشو او ليندو سرهوخت  پر ډوبېدو د لمر د چې دوي به د مازيګر ووکړ

 هيلۍ به هر ماښام د  ۔ښکارکوي يليوه يل کې دهلته به په جهځنګل ته ورځي او 

ښکار  د چې مېلمانه هغه ۔الوتلېو ځنګله په جهيل کې راکوزېدې او سهاربه

سره  وټول ،ه ملګرو سره له ماڼۍ څخه راووتلغشوقيان وو، له شهزاده او د ه

ې په ځنګله کې جهيل ته ورسېدل نو څه ګوري چې دوي چ  ۔خدمتګاران هم وو

 ۔ستې وېناپه ارامه  د اوبو په بله غاړه هيليو خپلې وزرې پرانيستي او

د سترګو په  خو يستلې اوغشي يې ورباندې برابر کړل،وځوانانو خپلې ليندۍ راو

ويل  چا ،دوي حيران پاتې شول  ۔رپ کې ټولې هيلۍ له هغه ځايه ورکې شوې

 ۔ماښام تيارې په خپرېدو دي، نو ځکه هيلۍ نه ښکاري اوس د

چې له هغه  بينو د مېلمنو په ګڼه ګوڼه کې شهزاده نه ليده، اخوا دېخوا يې وکتل،

څو خد متګاران  شهزاده په لټون يو ده د  ۔سره خبرې وکړي، خو شهزاده ورک و

ته يې  واستول، په خپله يې له مېلمنو څخه معذرت وغوښت او دوي ځنګله ته ور

وويل: " تاسو بېرته ماڼۍ ته ورشئ، داسې معلومېږي، چې اوس ناوخته دي او 

 کې وخت دې په الړل، ځايه هغه له مېلمانه ټول" ۔هيلۍ په ځنګله کې پټې دي

بينو چې لينده ورته برابروله،  جهيل له بلې غاړې راوالوتله او هيليو يوه جوپه د د

يوې ښکلې  پر مځکه لګېدلې، دڅه ګوري چې هره يوه هيلۍ چې پښې يې 
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 هغه د د ۔شو راښکاره هم شهزاده کې وخت دې په ۔په شکل به بدله شوه جينۍ

دوي سپينې  د خو  ۔قدمونو په ښکالو ټولې جينکۍ د ونو او بوټو شاته پټې شوې

 ۔ارېدېکجامې په تيارو کې لکه دهيليو د سپينو وزرو په شان ښ

په دې وخت کې يوه ښکلې   ۔چې څه وکړي شهزاده او بينو دواړه هک پک والړوو

 وړاندې شوه او هيليو په شان سپينې جامې يې په غاړه وې، را جينۍ، چې د

 شهزاده ته يې وويل:

لګري په مظالم جادوګرزه او زما  يو ،نوم اوديت دي ته زيان مه رسوئ، زما "موږ

راتبرډ نومېږي، ن چې وا ملکه وم او دې جادوګرد خپل زه  ۔کړې وو هيليو بدلې

، نو داسې عمل يې راباندې وکړ، چې وکله چې مې انکاروکړ  ۔وزما سره واده غوښت

شهزاده   ۔ماښام بيا انسانان شو  ۔ځ د هيليو په بڼه ګرځورزه او زما ملګري ټوله و

 جادوګر کوم ځاي اوسېږي؟" ترېنه تپوس وکړ، چې دا

په شان زموږ  کد ښاپېر اوديت ورته وويل :" دي هر وخت له موږ سره وي او

ښتنه وکړه چې وشهزاده پ  ۔ګرځي راسره دي ورځو، چې چېرې هر ۔څارنه کوي

 اوديت ورته وويل:  جادوګر به څنګه له منځه ځي؟

و داسې ځوان چې مخکې يې چاسره مينه نه وي ي ۔ ۔دې ډېرسخت شرط دي د

 سيګفريډ ورته وويل:  ۔واده وکړي سره له ما کړي، بايد
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اوديت   ۔الصومخ" زه به له تا سره واده کوم اوله دې جادوګر څخه به دې 

 غې وويل:ه ۔خوشحاله هم شوه او خواشينې هم

هيلۍ په  د زه به وخت هغه ۔جينۍ غوره کولواعالن کوې د واده لپاره د ته به سبا "

سيګفريډ ورته   ۔جادوګر به په دې وخت کې زيار باسي چې تا وغولوي"  ۔بڼه يم

د ټولو مېلمنو په وړاندې تا  سبا به زه ۔هېڅوک نه شي دوکه کوالي " ما يل:وو

نو غږ و اورېدل شو  کسره دا واده اعالن کوم" په دې وخت کې ناڅاپه د يو ښاپېر

 ۔هالړه او په ونو کې پټه شو اوديت

له دود سره سم  ورځ وه او جشن درېيمه په بله ورځ ماڼۍ ته ډېر مېلمانه راغلل، د

په تلوسه کې وو چې کومه جينۍ به ټول   ۔ووخپل واده اعالن ک سيګفريډ نن دبه 

 ۔وواده د اوديت په هکله فکر کشهز  ۔د هغه ملکه شي

ټولو  د  ۔ره دارانو اعالن وکړ، چې يو څو مېلمانه اوس رارسېدلي ديهپه دې کې پ

له  سترګې د دربار لويې دروازې ته وې، چې يوه جينۍ په تکو سپينو جامو کې

جينۍ  سپين ږيري تورې جامې په غاړه وې او د د ۔يوه سپين ږيري سره راننوتله

 ۔الس يې داسې نيولي و، چې معلومېده دا به يې لور وي

دي په   ۔هغه دربار ته راځي باور نه کېده، چې اوديت به په خپله د سيګفريډ د

هرې  خو هماغه شېبه د دې لوي دربار د و،هغوي هر کلي يې وکړ او د ومنډه الړ

ورسره اښکاره شوه او خپلې وزرې به يې را يبيا ببه کړکۍ په شيشو يوه هيلۍ 
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سترګې دې ښکلې جينۍ ته وې،  ههغ د  ۔هيلۍ نه ليدلههغه شهزاده   ۔وڅنډلې

دې جينۍ  هغه ژر د  ۔نه شو کوالي انتظار نور شهزاده ۔چې سيګفريډ ته موسېده

ماڼۍ ټولې رڼاګانې مړې شوې او په تکه توره تياره  ، سمالسي دوالس ښکل کړ

 ۔ور والوتهب او وکې يو ښاپېرک د مېلمنو په سر تاو راتاو و څرخېد

هيليو هم نورو رهکړکۍ نه ب دځکه  ،شهزاده پوه شو چې ده غلطي کړې وه

د جهيل په اوبو کې هېڅ هم   ۔هغه ځنګل ته منډه کړه  ۔هماغسې وزرې څنډلې

د اوبو پرغاړه د ما ښام  سيګفريډ  ۔په هوا کې هيلۍ ناارامه ګرځېدې بره خو ۔وونه 

 دجهيل پر بله غاړه او ديت  نو د  ۔کله چې لمر په ډو بېدو شو  ۔کيناستو په انتظار

 ۔وويليې خپلو ملګروته  وانسان په شکل بدله شوه ا خپلو ملګرو سره د

  ۔ېدايځشو ګرنل د ورځې په رڼا موږ انسان په شک اړمه، ځکه دغوزه نور ژوند نه 

هيله وه چې شهزاده سيګفريډ به موږ له دې حالته وباسي خو هغه ههم  يوه

انسان په شکل کې وژنم، چې له تاسو هم دا  ، زه هم اوس خپل ځان دووغولېد

کړي خو  ايساره هغهاوديت ملګرو ډېره هڅه وکړه چې  د  ۔سپېره عمل مات شي

شهزاده د جهيل بلې غاړې ته چې   ۔هغه ورو ورو د جهيل اوبو ته ورکښته شوه

رسيدو نو اوديت په اوبو کې پټه وه او کله چې د دې مړ وجود په سپينو جامو کې 

 ۔وجهيل له پاسه والوت نو هماغه وخت يو ښاپېرک د د اوبو د پاسه ښکاره شو
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سره د دې   ۔ه سينه کې يې ښخه کړهويستله او په خپلو را توره خپله شهزاده

  ۔شو مړ او وښاپېرک هم په يوه سپېره غږ مځکې ته راو لوېد

جهيل له  د سهار په رڼا کې خلکو وليدل، چې د  ۔جادوګر عمل مات شوي و د

دوه سپينې هيلۍ څنګ تر په اوبو کې ه خو وروانه  جينکو يوه جوپه را لوري د

 اوس هم باور لري، چې سيګفريډ او اوديت تر اوسه د خلک ۔څنګ روانې وې

ه جوړه روان د هيليو يوهپه اوبو کې دوی چې کله   ۔ژوندي دي شکل کې هيليو په

 ۔ناروا کار ګڼي، نو د دوي و يشتل وګوري
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 )د جاپان کيسه(

 

ده   ۔هوايي چې ډېر کلونه کېږي په جاپان کې يو سنګتراش )ډبر توږونکي( اوسېد

 د ۔نه کاڼي راماتول او بيا به يې په بازار کې خرڅول به له لو يو لويو سختو غرونو

ياد  او ړول جو بوتان ترې يې به يا چې وو، دکانداران هغه زياتره دونکي پېرو کاڼو

 ۔يڅل مقبرو

 دي په خپل کار ډېر

په  رسېدلي و او

مهارت به يې داسې 

کاڼي له غره بېل 

 هدي به سهار وختي له خپلو اوزارو سره د غرونو پ  ۔لرلو، چې ساري يې نه لکړ

، نو بيا به يې ورابېل کړيې د غر نه به  ېکاڼيو غټ چې او کله لوري روان شو 

يوازې په کار دی ځان له په غرونو کې به زياتره   ۔د اس ګاډي يووړ يا ورپسې د خر

له څښلو  چايود  خپلو ملګرو سره کېناستو او د یکله کله به ماښام د  ۔اخته وو

"موږ اورېدلي چې په   ځينو به ورته وويل:  ۔کيسې کولېته سره به يې يو بل 
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غرونو کې ښاپېرۍ اوسېږي او د خلکو ارمان پوره کوي." سنګتراش به ورته 

 ۔دي، ښاپېرۍ وجود نه لړيخبرې وخندل چې دا هسې خوشې 

ته يوه لويه يوه شتمن سړي له کوره فرمايش راغي، چې دوي  يوه ورځ ده ته د

د قبر لپاره يې ورته  د هغې د شتمن سړي ښځه مړه شوې وه او د  ۔وه تيږه په کار

 ۔شناختې کاڼي په کاروو

سنګتراش ټوله ورځ له غره نه په حساب برابره يوه تيږه رابېله کړه، په خرګاډي 

 ۔ته يې ورسوله شتمن سړي کور کې يې بار کړه او د

کورکې دننه شيانو ته پام وکړ نو حيران پاتې  پهد هغه شته من سړي کله چې ده 

شو، ده په خپل ژوند کې چېرې داسې ښايسته کور او دومره ښکلي شيان نه 

 ۔ووليدلي

په بله ورځ چې   ۔له خپل ژونده خوښ نه و ، نووچې بېرته خپل کورته الړ ید

بيا  اته به يې بي سترګو  ۔او تېشه ورته درانه معلومېدل خپل سټک ، نووکارته الړ

يو سوړ اسوېلي   ۔هاحساسو ستړي ځان ده سهاره له نن ۔درېدهوهغه ښايسته کور 

په ارمان ارمان  له ځان سره ډېر  ۔وغره په لمن کې کېناست يې وکړ او هملته د

 زما يالې، آبه هم ارام ژوند تېرو غږېده، چې کاشکې زما هم يو ښکلي کور واي! ما

اوچت  را په دې کې ناڅاپه له يوې تيږې نه غږ ؟ هشتپه نصيب کې خوشحالي ن

 ۔نن ته شتمن شوې"  ۔دا ارمان هم اوس پوره کېږي شو: "ستا
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ته يې وکتل، خو هېڅوک ورته ښکاره نه  بلې خوا يوې او  ۔سنګتراش وارخطا شو

 هغهد  " ۔شوم ینلېو چې لکه هم زه: "ويل ويې او وخندل سره ځانه له ده ۔شول

، نو څه وته چې ورسېد کور ۔کارته ډډه نه لګېده، نو بېرته يې خپل کورته مخه کړه

، ير ښايسته کور جوړ او پکې نوکران ګرځي ځاي پهجونګړې  هغه د ګوري چې د

ده فکر ړکو چې غلط ځای ته راغلې دی خو په لويه دروازه ورته دربان   ۔راګرځي

  ۔ه او دروازه يې ورته پرانيستلهوواي ېپه ډېر ادب هرکل والړ و چې ده ته يې

په کور   ۔ڼلوسنګتراش ته په غره کې هغه غږ ورپه زړه شو، چې ده خپل وهم ګ

ښځه او اوالدونه يې په ښايسته جامو کې پټ  ،کې دننه رنګارنګ خواړه ايښي وو

 ۔وو

  ۔په ارامه يې ورځ تېره کړه او وار پاڅېدهبله ورځ س  ۔ډېر زيات خوشحاله شو ید

  ۔الرې ننداره يې کوله و، بهر د سته کورپه کړکۍ کې والړيخپل ښا ر مهال دمازيګ

سخته ګرمې وه، په دې کې څه ګوري چې يو شهزاده په خپلې ښکلې ګاډۍ کې 

وليدل، نو  سنګتراش چې دا  ۔روان و او نوکرانو ورباندې چتر )سايه وان( نيولي و

زه يو شهزاده واي، نو په ارمان يې وکړ، چې که   ۔په خپل ځان پورې خپه شو

د ګرمۍ له السه بهرنه شم  خو اوس ۔ووهرځاي کې به راباندې نوکرانو سيوري ک

   ۔وتلي!
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دوو   ۔په بله ورځ سهار چې دي له خوبه رايښ شو، نو ډېر نوکران ورته والړ وو

پوه شو  ید  ۔ولي ويوهل او دوو نورو ورته شاهي لباس ن يخدمتګار انو ورته ببوز

 ۔دا دويم ارمان هم پوره شوي دي چې د ده

او  و، په خپلې شاهي ګاډۍ کې کېناستوله کوره ووت ید ډوډۍ خوړونه وروسته د

 و، خو بيا هم د لوي چتر د ده پر سر  ۔ښارپه سړکونو روان شو په ډېرشان د

ډېرې اوبه يې وڅښلې، خو   ۔هده خوله وچه شو و، چې د لمرحرارت دومره ډېر

لمر په تاو کې سوځېدلي  الره کې يې وليدل چې هر شي د په  ۔ګرمي نه کمېده

، نو له خولې يې بې واره دا خبره راووتله، چې داسې وچې کورته الړ یوو، د

دې خبرې له کولو سره  د ۔یکاشکې زه لمر وا  ۔یښکاري ټول قدرت له لمر سره د

مر ل ید اوس ۔وځان يې بره په اسمان کې وليد سم چې هغه سترګې ورپولې، نو

 ۔شوي و

ويالې وچې شوې، په  و نوازموينې لپاره ده خپل ټول حرارت وکارو خپل زورد د

ښکلو شهزاده ګانو داحال شو، چې بېهوشه پراته  ښکلو ځنګلونو کې اوربل شو او د

 ۔وو

په دې کې ناببره ده خپل  خو واخيست دطاقت نه خوند خپل سنګتراش ډېر وخت 

وريځې والړې وې او د ده يوه پلوشه هم ، مخې ته يې وځان سوړ احساس کړ

 ۔ینه، نه شو تېرېد ورېځو دواهه، خو  ده ډېر زور و  ۔مځکې ته نه رسېده
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 :يلدي سخت په قهر شو او په چيغه يې وو

و يوه ټوټه يځ، کاشکې زه د تورو وریورېځو سره د د نه زيات قوت خو "له ما

 ۔په هوا کي الوزي ې وينا سره سمدستي هغه احساس وکړو، چېد له ۔واي!"

ده مخې ته به چې لمرراغي، نو ده به  د  ۔ورېځو برخه ګرځېدلي و د یاوس د

خپل زورد ازموينې  د  ۔وورېدباران او هماغه ځاي کې به  وورباندې سيوري وکړ

لپاره يې په ځينو ځايونو کې دومره ورښت وکړ، چې سېالبونه راغلل، ويالې ډکې 

پوره پوره کلي يې وران کړل او د خپل زور په   ۔شوې، هر څه په اوبوالهو شول

ناببره يې په يوه ځاي کې هاغه   ۔ه خندلروزخوشحالۍ نه په زوره  دبه يې  ليدو

 ده ۔و، چې له خپله ځايه نه خوځېدوغر، چې ده به ترېنه کاڼي راتوږل وليد

و کې چې له ورېځو نه زيات زور خو په غرون ړوک ارمان ده واراو، باران ښه ورباندې

  ۔ودا خبره يې چې وکړه، نو ځان يې پرمځکه احساس کړ  ۔واي کاشکې زه غر ۔دي

اوس خوښ  ید  ۔و، نه ورباندې باران اثر کاوه، نه لمر خپل ځاي والړ ښه دروند پر

و، څو شېبې نه وې تېرې، چې د ده دا خوشحالي هم په غم بدله شوه، ځکه ويې 

 سر تيږې په ماتولو ېد ده له ډډې لوليدل چې يو ځوان سنګتراش تېشه په الس 

  ۔و

سي، خو دومره زور په کې يهغه ځوان الس ون ده ډېرځان پورته پورته کړ، چې د

 ۔دا کار يې کړي واي نه و، چې
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او ارمان يې وکړ، چې کاشکې زه بيا هم هاغه انسان شم، چې شو  سنګتراش په ژړا

دغره په لمنه کې له  یيې دوه، چې کتل  هغه په شونډو پخوا وم، دا خبره ايله د

ه چې په ده تېر څډېره وخته حيران و، چې هغه هر تر  ۔خپلو اوزارو سره ناست و

 ۔شول، خوب و، که رښتيا

 يې اسمان ته وکتل او ويې ويل: بيا

  ۔انسان نه قوي بل شي په دنيا کې نه شته "که هرڅه وو، يوه خبره ثابته شوه، د

الس يې کاڼو په توږ لو  يو وارې بيا يې د وتېشه راواخيستل ا ده خپل سټک او

 ۔وپورې کړ
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 )چېک کيسه(

 

و.   بل خوار شتمن اويې يو  ل چېيووخت په يوه چيک کلي کې دوه وروڼه اوسېد

لو شوه، اچې د دولسو کهغه   که" نومېده.يلور"مان اځينۍ اوالد يوهخوار يوهغه  د

 د خپل تره کورته الړه،د نو يوه ورځ 

په کار کې الس کور  د تره ښځې سره

 ۔شول ه، نو هغوي ترې خوشحالوکړو

 ته وويل: تره يې د مانيکه پالر

زما به  دا ۔۔۔يرکه نور څه کارنه لي"مان

هم به کارونه زده چې ، کې اوسي کور

کړي او هم به زما له ښځې سره الس 

 "۔کوي

يې هم  دا خو .ېپوره کول د هغې ډوډۍ به يې نه شوه ډېر غريب و او که پالريد مان

وکړي. اخر دواړه وروڼه په دې  راکره که تر په مفته کې د يې نه غوښتل چې لور

يوه خوسۍ )سخۍ( د پېسو په ځای که ته يمانکار لپاره به رضا شول چې د 
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 پالنه کوي او که ژوندۍ پاتې شوه، نودا به دپخپله کېږي، چې دا به يې  ړېورک

 ۔که شييمان

بهر په  و نه وروستهکارون وټولد خپل تره په کور کې  که ديمان رېدې،يورځې ت

ماښام به يې هغه په غوجله کې   کې له خپلې خوسۍ سره لوبې کولې. ګانوورشو

خوسۍ دهغې  داسې به يې ګڼله چې دا وتړله، خبرې به يې ورسره کولې او

 ۔ملګرې وي

يې واښه نه  السه به د بل چا ورسره عادته شوې وه، چې د ومرهخوسۍ هم د

  ۔شوه هغه  ښه څربه غوا تر څودريو کالو د خوسۍ پالنه وکړه  که تريمان  خوړل.

غواړي. ی او هغه تا ليدل ، چې پالر دې ناروغه دورپسې جواب ووشويوه ورځ 

تګ ې وه او اوس يې خپل کورته رکه ناکراره شوه، هغه درې کاله له پالره ليمان

که يمان هغې دسفر لپاره يې تابيا وکړه.  نو دخبر شو، يې کله چې تره   .وغوښت

غوا ځکه  تره نيت ورته خړ شو هغې د سره بوځي خو د هغوښتل چې غوا هم له ځان

 که ته وويل:يهغه مان  ډېره ښکلې اوڅربه وه.

که پيسې نه يته پيسې درکړم." خو مان هغي په بدل کې تا "غوا مه بيايه، زه به د

تره ښځې يې هم نه  د  دا يې خپله ملګرې ګڼله.او ه کار وهغې غوا پ د ،غوښتلې

که ژړل او دومره يمان  غوښتل چې دومره قيمتي غوا د دوي له کوره الړه شي.

تره له کوره يې هېڅ وانه خيستل او پالر کره الړه. پالر يې هم  چې دمروره شوه 
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روغ شو، نو محکمې هغه کله چې  و. خپل لوظ مات کړې خبر شو، چې ورور يې 

حق و او پکار ده چې لورد هغې د ورور يې دعوه کړه چې غوا شته من او په  وته الړ

 .ې شيته ورکړهغې 

ځکه دا ورته ګرانه وه نو  تره نږدې ملګري و که ديمان د يقاض ې)عدالت(محکمد 

چې انصاف وکړي. خبره ډېره ساده وه خو د دواړو وروڼو ترمنځ چې درې کاله 

د خپل  سره ودواړ او د نه وه ليکل شوې وه، هغه په کاغذنامه شوې ظپخوا کومه لو

 ېڅ ثبوت نه و.دفاع يا د دعوی ه

يستله، هغه دواړو وروڼو ته درې پوښتنې کېښودې. چې والره او هاخر قاضي يو

دې پوښتنې  اد . د دې پوښتنو سم ځواب راوړي، نو غوا به د هغه وي هرڅوک

 داسې وې:

 ؟یز اوتوند ديت .هغه کوم شي دي، چې ترټولو۱

 ؟ی.ترټولوخوږ شي کوم يو د۲

 ی؟شتمن کس څوک د وټول .تر۳

شتمن ورور درې   ته الړل او په چرت کې شول. کورونو خپلو دواړه وروڼه خپلو

سانې آل دا خو ډېرې يواړه پوښتنې خپلې ښځې ته تېرې کړې. ښځې ورته وو

 پوښتنې دي.

 .نشتهتوند څوک  او تېززيات سپي نه  .زموږ د تور۱
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 بل نشته. ېش خوږنه ګبين  د.زموږ ۲

 .څوک نشته بل په شان شته من.زموږ ۳

شو، ښه په مړه ګېده يې  هډېر خوشحال ځوابونه واورېدل، نو چې دا رشتمن ورو

ته يې  ، نو لوروډوډۍ وخوړه او په ارامه ويده شو. غريب ورور چې خپل کورته الړ

 . ې پوښتنې ووئيلېټول

"بابا! خپه کېږه مه، سبا سهار به زه د دې ټولو پوښتنو ځواب   که ورته وويل:يمان

 ۔درکړم، اوس ويده شه"

 وښودل، که خپل پالرته درې ځوابونه وريبله ورځ سهار مان

 ۔په بل شې کې نه شته ېندوالوت سترګونه زياته تېزي او د .۱

 .یتر ټولو خوږ شي خوب د .۲

دې خزانه نه  واخلې، د شتمنه ځمکه ده، چې هرڅومره ترې وتر ټول .۳

 کمېږي.

دواړو ځوابونه  ڼه د قاضي عدالت )محکمې( ته حاضر شول. قاضي دودواړه ور

هغه  غوا وو،  دل او فيصله يې وکړه، چې د غريب سړي ځوابونه زيات منطقييواور

 رته چاوځوابونه  نه پوښتنه وکړه، چې دا ورور قاضي غريب بيا  ته ورکړي شوه.

 وويل: رهورته په وېهغه وو؟ ښودلي 

 و ساتلې وه."الکه، چې دا غوا يې تردريوکي"زما لور مان
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کورته په داسې وخت کې راشې،  زما لور قاضي ورته وويل: " ښه نو سبا ته دې ستا

سپره وي او نه پلې. او  هن په داسې حال کې راشي چې   او نه شپه.وي ورځ ه چې ن

 ."وي اغوستې نهيې هم  جامې اغوستې وې اويې هم د دې نه عالوه، 

و چې دا کارونه به څنګه شحيران او وار خطا  غريب سړي چې دا واورېدل نو ډېر

 کېږي.

ورور  غوا نه الس ووينځه، قاضي زما د د کې ته يې وويل: "يمان وو نالړچې ته  کور

 کړي." خفهاو نه غواړي چې هغه  ید ېملګر

که وخندل او ويې ويل:" ته غم مه يمان  قاضي شرطونه  واورول. دلور ته  يې بيا

 ۔کوه بابا"

 اڅېده اواپر دا وکور الره معلومه کړه، نيمه شپه چې تېره شوه، ن هغې د قاضي د

پښه يې جورابه  هغاړه کړه، په يوپه يوه زړه بوجۍ يې  . د خامتاوکړ ځان يې جوړ

د قاضي يې يوې غټي چيلۍ)اوزې( ته ملونه واچول او  کړه او په بله کې بوټ. بيا

 .ېو دوياودچرسېده، نو سپېدې په و هلته چې   ۔کورته روانه شوه

ويې ليدل چې جينۍ په چيلۍ )اوزې( باندې ځان  قاضي هم د دې په انتظار و او

 ، خو پښې يې پرمځکه راښکلې.ی وبار کړ

لمستيا جوړه کړه او يکې يې ورته ښه م وکړ، په خپل کور ېهرکل مانيکه قاضي د

 .وويلواده  کې ته ديلمستيا کي هغه مانيپه همدې م
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هم ورسره روغه ر شتمن ورو  .وويستوشکر يې  یخدا که پالر خبر شو، نو ديمان د

 که قاضي ته واده شوه.يوکړه او مان

 زه پوهېږم چې ته ډېره هوښياره يې، خو د، که ته وويليواده وروسته قاضي مان تر

به غرض نه لرې.  په کارونو دالتعدا چې زما د ه يوې خبرې خيال به ساتې، هغ

 کور ټولو . هغي دووند پيل کړژکه دا خبره ومنله او په خپل نوي کورکې يې يمان

قاضي   سره به يې هم په نرمه خوله خبرې کولې.د خدمتګارانو  ،لوخيال سات غړو

 ټول واک هغې ته سپارلي و. کور د

نه  اسکس د بل د  له اورليوه ورځ قاضي ته يوه دعوه وړاندې شوه، يوه سړي اسپه 

غوښتل  چې وه، جګړه د دواړو تر منځ د هغه کوچني په سر  .يې بچې زيږولې و

ې له اس نه اسپه بچې نه بو چې  خاوند دليل داد اس  د هغه شي.  دی بچيې هغه 

اسپې خاوند ويل چې بچې له اسپې څخه زېږېدلي دي او په کار  شې زېږولي.  د

 شي.ده چې له مور سره پاتې 

 د یخاوند په دليل کې وزن شته، نو ځکه به بچ اس د چې د قاضي فيصله وکړه

که يو او هغه مانشله دې معاملې خبر خدمتګار کور يو قاضي د  وي. دملکيت هغه 

که يمان  اسپې خاوند د هغې له ليرې خپلوانونه و. دځکه  کيسه تېره کړه هته ټول

ويل: " ته  يېپټه وليدل او ورته  په ېېاسپې له خاوند سره  چې دا واورېدل نو د

سبا سهار وختي د مخامخ غره له پاسه د الرې پرسر کښېنه او د کبانو د نيولو هڅه 
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وکړه، قاضي هره ورځ سهار  د سيل لپاره پر دې غر خېژي. که له تا يې پوښتنه 

لي وزېږ چې که اس بچي ېوکړه چې په غره کې ماهيان څنګه نيسې، نو ورته ووا

يې هغه سړي ته په کلکه  بيا  شي." ینو په غرونو کې کبان هم نيول کېدشي، 

 وويل چې ګوره په دې هرڅه کې به زما نوم نه اخلې.

 چې کبان نيسي او و، مدعي يې وليدختلوچکر لپاره غره ته و په بله ورځ قاضي د

 .شوځواب حيران په هغه  چې پوښتنه يې ترې وکړه، نو د

عذر سړي ورته   درښودلې ده؟ چا ته خبره تا دا چېکړه نه پوښتنه وييي  تر بيا

 قاضي ورته وويل:  نه شم ويالي. درته  زه ، چې داووکړ

درکړم، خو په دې شرط چې تا ته به  یاسپې بچ ګوره زه به فيصله بدله کړم او د

نيولو خبره يې درته  يې، چې په غره کې د کبانو داښو هغه کس نوم را اته درته 

چل ښودلي  "ستا مېرمنې راته دا  ويل:يې ومجبور شو او ورته  یکړې ده. سړ

 .ید

  .هيې هيڅ خبره ونه کړه که سريله مان ته راغي، نو و، کور منقاضي له وړاندې شک

، خو قاضي ويې ورته وکړ ډېر عذر  .ید یده چې قاضي خبر شويکه وپوهيمان

 ورته وويل:

وس ته نوره زما په کورکې ژوند نه . اومات کړهغه لوظ  کړي و اوتا ظسره لورا تا

ښه وخت تېر کړي ه سرزما  کورته الړه شه. تا خپل پالر سبا سهار د، شې کولي
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قيمتي هم وي،  تا ډېرګران اوه ، چي پیش ې چې له دې کوره يور، نو ته حق لید

 سره يوسې. هله ځان

 که ورته وويل:يمان

ځاي  شپې ډوډۍ يو غواړم د نن پالر کورته الړه شم، خو سبا دبه زه  ،ډيړه ښه ده

خبره  قاضي ورسره دا، تېره کړو هوخورو او دا وروستۍ شپه په خوشحالۍ سر

يې  . بياويې وکړ پخولو امر ړو داکه پخلنځي ته الړه او د رنګا رنګ خويومنله. مان

 ته يې وويل: باورچي يو ډول خاص خواږه په خپله پاخه کړل او

 اضي لپاره دي، پام کوه بل هېڅوک يې ونه خوري."ق " دا خواږه يوازې او يوازې د

چې لکه  ولهه کاو داسې يې ښکار وشپې ډوډۍ لپاره ځان سمبال کړ که ديمان

که هغه يوروسته خواږه شيان او مېوه راوړل شول. ماننه ډوډۍ د ه. وډېره خپه 

 قاضي بېوروسته ځانګري خواږه قاضي ته په خپل الس وړاندې کړل او لږه شېبه 

 .ووالړ ورته تيار ېګاډ اسونو سفر انتظام کړي و، د که وړاندې نه ديشو. مان هوشه

 کې واچوه او د يقاضي په ګاډ بې هوشه نژدې خدمتګارو په مرسته خپلو هغي د

نو پالرته يې ټوله کيسه  شپې ناوخته چې هلته ورسېده پالر کورته روانه شوه. د

 ورباندي پروت وي.، چې دي ووکړه او قاضي ته يې کټ جوړکړ

به يو څو  رخصت کړل او ورته ويې ويل چې موږ ېاډګکه خپل خدمتګاران اويمان

 ورځي دلته په کلي کې تېروو.
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کوم  شو، چار چاپېره يې کتل چې دا هوش کېغرمې مهال قاضي په  په بله ورځ د

که په کليوال لباس يکړکۍ نه يې بهر وليدل، نو مان داو چي  وراپاڅېد  .دیځاي 

تازه لوشل  غوا د په الس کې يې د روانه وه، پرسريې سور رومال تړلي  او کې را

 ده ورته وويل:نو قاضي ته يې په موسکا وکتل   نيولې و. یبالټپيو شويو 

" ستا له  وويل:يې که وخندل او ورته يمان  " ته اوس هم زما له کوره نه يې تللې؟"

 ."یپالر کور د د زما م، دايکوره خو تللې 

 قاضي په قهر ورته وويل:

 "زه دې ولې دلته راوستلي يم؟"

 ويل:يې و که بيا وخندل او ورتهيمان

سره  ه، چې ستا خوښېږي، له ځانېش چې زماله کوره يوکنه  راته ويلي و و تا " خو

 "۔وړلي شې

 قاضي ورته وويل: 

 " هوويلي مې وو"

 ويل: يې رانژدې شوه او ورته که کړکۍ تهينام

قاضي   سره راوستلې. هته مې له ځان کې يوازې ته زما خوښ وې، نو په کور ستا

 ما " ډيړه ښه ده، ته تر ويل: ېسره د دې خبرې هيڅ ځواب نه و. هغه وخندل او و
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کې ته هم له ما سره شريکه  په فيصلو محاکمو له نن څخه به د زياته هوښياره يې.

 يې."
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 سه(ي)د جاپان ک

 

. سړي يو وړه رلوهغه مېرمنې اوالدنه ل کلي کې يوه سړي او دډېر پخوا په يو 

مرغۍ د   وخت کې به يې ورسره خبرې کولې. مرغۍ ساتلې وه چې په اوزګار

 په پنجره کې به يې نه بندوله. او دوي په کور کې لکه د ماشوم اوسېدله

ي پخ کړ جامو لپاره يې نشاشته )اهار( سان د ينځلې او دويوه ورځ ښځې جامې 

مرغۍ اخوا دېخوا ټوپونه وهل،   ښځه بهر پرتناب د جامو غوړولو لپاره ووتله.  وو.

نو  هوږې شو اخر

پخلنځي ته 

ورغله. هلته د 

 ېتې لوښشنشا

وره ښکاره شوه او مښوکه يې په کې ه ته خوندشو، مرغۍ ته دا سپينه نشا ېايښ

 او بيا بهر والوتله. ، ښه يې وخوړهووهله

ته پاتې وه. حيرانه شنو په هغه کې ډيره لږه نشا ووليد ېلوښتې شې چې د نشاځښ

 ناسته وه، ښځې ته يې وويل:کې کړکۍ ه مرغۍ پ شوه او اخوا دېخوا يې وکتل،

 "مېرمنې څه ګورې؟"
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 ته چا وخوړه؟ش"دا نشا

 ږې ومه"و" دا خوما خوړلې ده، 

او ډېرې  هر شوه، هغې مرغۍ ته بد رد وويل. مرغۍ ووېرېدهښځه سخته په ق

ر وه چې مرغۍ يې ونيوله او په هبخښنې يې تر ينه وغوښتې خو ښځه دومره په ق

 به ترېنه پرې کړه. بيا يې ورته وويل:ژيوې چړې يې 

 " ته نوره دلته نه شې اوسېدي."

 .شړلهل او مرغۍ يې وييې اوو دا 

، په ټول کور کې ونه ورېد يې وا مرغۍ غږ ، نو دیچې ماښام کورته راغ یسړ

 ، اخر يې له ښځې پوښتنه وکړه. هغې ورته وويل:وورپسې وګرځېد

 " زه نه يمه خبره."

 .یچل شوو د خو سړي پوه شو، چې يو

ښځه يې مجبوره کړه چې حال ووايي او چې پوره خبره ورته معلومه شوه، نو 

 سخت خپه شو، ښځې ته يې وويل:

يوې قاشوغې ته يې وخوړله؟ د شنشا مرغۍ خيټه څومره وه، چې ستا " د

 ." ړلوتې لپاره دې خپل اوالد له کوره وششنشا

 مړينې ژاړي. هخپل اوالد پ يې دومره وژړل، لکه څوک چې د بيا
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هغه په . مرغۍ وتلومرغۍ په لټون پسې و ځاي د تللو پر ته د په بله ورځ سړي کار

کړ اوله ډېر مزل يې و   روان و او مرغۍ ته يې اوازونه کول.ه الره ډېره ګرانه وه. پ

 د یو. سړ وړوکي کور جوړيو کلي بېديا ته راووتلو، هلته په يو خوشې ځاي کې 

 . ناڅاپه له کوره مرغۍ والوتله او دوکړومخې ته ودرېد او مرغۍ ته يې غږو  کور

 .هسړي پر الس کښېناست

 ده ته يې وويل:

 ډېره غټه غلطي کړې وه، بې له اجازې مې خو " ته اوس هم زمالټون کوې؟ ما

 ته وخوړه.شنشا

 سړي ورته وويل:

" ته زموږد اوالد په شان يې او اوالد همدغسې غلطيانې کوي، خود هغې دومره  

 لويه سزا څوک نه ورکوي."

 مرغۍ ورته وويل:

 "ته ډېر مهربانه سړي يې."

 رغان په کې اوسېدلارنګارنګ م دننه ډېر ښايسته او چې کور ته بوتلو هغهبيا يې 

ل چې يايښي وې. مرغۍ سړي ته وو ډوډۍ خونده ور دسترخوان يوې خوا ته پراو 

 ډوډۍ ته دې کښېني.
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وخت همدغسې  رغانو ورته ښکلې نڅاوې وکړې او ډېراډوډۍ وخوړه، ټولو م هغه

اخيستله. وله ټولو يې اجازه  راپاڅېد او یسړ، په خوشحالۍ کې تېرشو. ماښام

 مرغۍ ورته وويل:

ورځې دلته  ته هم يو څوچې ړي دي، غواړمه ستا په کور کې ډېر عمر تېرک " ما

 پاتې شې، چې موږ دې خدمت وکړو."

 سړي ورته په ځواب کې وويل:

که غواړې  ،انه ويشډېره مننه، خو اوس به کور ته الړشم، مېرمنه به مې پرې " ستا

 بيا به راشم."

 مرغۍ ورته وويل:

 تحفه لرو."ه ستا لپاره يو " ډېره ښه ده، خو موږ

کې يې تارونه  والوتله چې په مښوکو رغانو يوه جوپه راام د دا وويل، نو کله چې يې

سړي  يې راوړه او د يوه شکرۍ )ټوکړۍ( ځړېده. دا دې تارونو په سر نيولي وو. د

بله ټوکرۍ يې د  والوتله او رغانو يوه بله جوپه راام بيا د په وړاندې يې کښېښوده. 

 ويل، مرغۍ سړي ته و  ده په وړاندې کښېښوده.

" په دې کې يوه ټوکرۍ غوره کړه." سړي وليدل چې يوه ټوکړۍ درنه او بله 

هغه فکر و کړ چې الر يې ډېره وهلې ده او ستړي هم دي، نو هغه سپکه   سپکه وه.
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او بيا ده ټوکړۍ  وخوشحالۍ نه شور جوړ کړ درغانو اواخيستله. م ټوکرۍ يې را

 ."لوووت رغانو په بدرګه له کورهام راواخيسته او د

نو له و يې وليد یپه کور کې يې ښځې ټوله ورځ مرغۍ ته ښېرې کولې او چې سړ

 ؟ورک شوي وې ا، چې ته کوم خووورايه يې ورسره  جنګ پيل کړ

 ويل:وسړي ټوکړۍ کېښوده او ورته يې  

اوبه راکړه." ښځې يې مخ لږې " ته لږ صبر وکړه، ټول حال درته وايم، ستړي يم، 

يې  . سړي اوبه وڅښلې او بياوپه تريو تندي يې ورته د اوبو جام راوړ ،بوڅ نيولي و

ښځه يې همدغسي بوڅ مخ ناسته وه. اخر سړي د  ښځې ته ټوله کيسه تېره کړه. 

 دکالي وو. سړي  زور سکې، قيمتي ډبرې او سرو نو په کې دو ټوکړۍ سر ليرې کړ

يې  شوه خو بياښځه يې هم لږه خوشحاله  و،ويست خداي شکر خوشحالۍ نه د

ورته وويل: " ته خو بې عقل يې، که په دې سپکه ټوکرۍ کې دومره مال وي، نوپه 

هغې درنې ټوکرۍ کې به له دې نه زيات مال و، کاشکې دې درنه ټوکرۍ 

 ."یرااخيستې وا

خداي شکر وباسه چې بې له څه خوارۍ مزدورۍ دومره مال دولت خداي  " ته د

 مر لپاره بس دي." خو ښځې يې خبره نه اورېده.راکړو، دا خو زموږ د پاتې ع

 ده ته يې بد رد ويل، چې ورشه درنه ټوکرۍ هم را واخله. سړي ورته وويل:

 " زه خوستړي يم، که ته غواړې نو په خپله ورشه."
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ښځې هم هماغه وخت د تللو لپاره ځان تيار کړو, سړي ورته د مرغۍ د کور الره 

 , پرکټ څمالستو.ور برابره کړه او په خپله الړو

ښځه چې د مرغۍ کورته ورسېده، نو په زوره زوره يې تمبه وټکوله. مرغۍ بهر را 

والوتله او ښځې ته يې هرکلي وويل او بيا يې هغې ته بلنه ورکړه، چې دننه ورشي. 

 خو ښځه په تادۍ کې وه، ورته يې وويل:

ه سپکه ټوکرۍ " زما خاوند ډېرستړي و، د درنې ټوکرۍ پرځاي يې ستاسو له کور

 اخيستې وه, هغه غلطي کړې ده."

 مرغۍ ورته وويل:

ړی شې خو ګوره دا دېره درنه ده، کيدېشي " که ته غواړې، نو درنه ټوکرۍ او 

 ."چې ته يې هم د اوچتولو جوګه نه اوسې

 توکرۍ مخې ته تهمارغانو ور. " زه د خپل سړي نه تکړه يم"ښځې ورته وويل، 

رغانو اخپله الره روانه شوه. هغې مپه اوچته کړه او  کېښوده. دې ډېره په ګرانه را

 هم ونه وايه. ېټک يو مننې ته د

دمې لپاره  ځاي د يو  شوه. ېټوکرۍ ډېره درنه وه او ښځه په نيمايي الره کې ستړ

کېناسته، نو په زړه کې يې وګرځېدل چې راځه وګوره په ټوکرۍ کې څومره مال 

په   له خولې يې يوه سپېره چيغه راووتله. هغې له ټوکرۍ سرپرې کړو نو  دي؟

 ځاي لړمان، کربوړي، چينجي او ماران وو.ه مال دولت پ ټوکرۍ کې د
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ښځه   ورو له ټوکرۍ راووتل او ښځې نه چار چاپېره تاو راتا شول. ټول وروی دو

بوټان ترې  ،تلهپه الرکې به ځاي پرځاي پريو وه چې په منډوشوه.  دومره وارخطا

پاتې شول، وېښته يې ببر او جامې يې وشلېدې. په ډېرو کړاونو يې ځان کورته 

 ورساوه.

  يې کلکه وتړله. هکورته په منډه راننوتله او درواز سړي نيم خوب کړي و چې دا

 کړې او پوښتنه يې تري وکړه:ورسړي  ورته ژر اوبه 

 "څه پېښه ده؟" 

غانو به ظلم نه ارم هپ يستله چېويې توبه و ياب او وښځې ورته ټول حال تېرکړ

 کوي.

  



30 
 

 ما کيسه(رب )د

 

چې  هر يو سړي لپاره دا امردي، په دې کې د برما زيات خلک بودا مذهب مني، د 

ږيرې  سراو د راهب د  په ژوند کې به يو وار لږ تر لږه شپږ مياشتې راهب کېږي.

په پښو کې   سان دوه څادرونه يې جامه وي.ژېړ سوربخن  لي وي، دېوېښته خر

لرګي پڼې  زري ياېيې د م

وي او زيات وخت له )کنړاوې( 

ځنګله  معبد يا په يو هليرې ښاره 

خوړو  دراهب  د  کې عبادت کوي.

هر چېرې   غم عام خلک کوي.

چې راهب وويني، ورته خواړه 

مې خوښ نه  ېش دا شي خورم او يا نه وايي چې زه داپخپله خله  رسوي، راهب

 هغه مخې ته راځي او خلک يې ورته ورکوي، دي په صبراو هرڅه چې د  .ید

 شکر خوري او خيرات کوونکي ته دعا کوي.

نه ده، چې قريبا دوه سوه کاله  راهب "سياده" له کيسو ید يوه لو کيسه د برما دا

 ته يې کولې. نډيلي" پاچاېيوې سيمې "م برما کېږي د
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د خلک او اوس هم په برما کې  ېې نورو خلکو هم واورېدلوروسته دا ټولې کيس

 .کې يوه ياغ بله نورو ته واييسياده په کيسو 

خبر باچا ورځ يوه   ډېرغريب وو.يې ملک خلک  د اوپاچا نوم مندان  نډيلي دېم د

ځي، چې په نورو ځايونو کې ځان وو د هغه له ملک نهلک په جوپو جوپو خشو چې 

 ۔ته ډوډۍ پيدا کړي

 واستاوه چې د پسې يې يو تن ورسياده او په راهب  وپاچا کرۍ شپه خوب ونه کړ

، پاچا ورته ېماڼۍ ته راغ هسياده د د  هغه ماڼۍ ته راشي او د ده ډوډۍ وخوري.

راهب   سرټيټ کړ او بيا يې په خپلو السونو ده ته خواړه کېښودل چې ويې خوري.

 ، چې څه خبره ده.چې ډوډۍ وخوړه، نو له پاچا يې پوښتنه وکړه

خپلو خلکو په هلکه خواشيني يم، چې د خوارۍ له السه د خپلو کورونو  " زه د

کې په کوم  وبه په نورو ځايون یخبر شه چې دو یپرېښودلو ته مجبوره دي، خدا

هلته به ورته کار پيدا کېږي او که نه؟ ځينو خلکو خپل ماشومان ؟ حال کې وي

د دې هرڅه پړه زما  ؟ساتنه به څوک کوي یونډيلي کې پرېښي دي، د دېدلته م

شول چې په دې سيمه کې خلکو  ینه کړاو و په غاړه ده، ما د يوه پاچا په حيث دا

د  دې فکرونو دله کبله خلک درپه درشول.  زه مالمت يم او زما  ته روزګار ورکړم.

 خوب کوالي شم او نه ډوډۍ خوند راکوي."السه نه 
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چين د غرونو په  د ل کړه. ېوه کيسه يې ورته پيراهب چې دا خبره واورېده، نو 

سره  خپلو دوو زامنو  د و. په دې کلي کې يو کروندګر ېکل ېلمنه کې يو وړوک

ولې د مځکې  ورباندې خواري کوله یځمکه لږه وه او که څه هم دو ه. د دواوسېد

به به کله چينجو وخوړل او کله به ښې نه وې او سايې وريجې به   و. فصل به يې لږ

 ورځ دواړو زامنو پالر ته وويل: هيو اخر  پرې ډېر باران وشو اوهر څه به اوبو يوړل.

مړې  ښه ژوند او د دمونږ  .ی"موږ نور په دې ځمکه خپل وخت نه شو ضاېع کول

 یيوځا یپالر ورته زړه نازړه اجازه ورکړه او دو  ."وپريږد ېګيډې ډوډۍ لپاره کل

 تل.وه کلي ول

يې  یزو چين له پولې سره نژدې شمالي ښار "بامو" ته الړ او کشر د یزو مشر

سختو کارونو سره بلد وو.  ددواړه وروڼه   ته مخه کړه. جنوب لوري "رنګون" ښار

 څو مياشتو کې دومره پيسې وګټلې شپه او ورځ به يې مزدوري کوله. مشري په يو

به چې کومې قافلې راتلې،  چين له خوا . دوچې خپل تجارت يې ورباندې پيل کړ

 .لونورو ښارونو ته به يې لېږ برمااخيست او د وبه يې مال  یله دو

سابه د ده  غوښې، وريجې او کړل، رنګارنګ ښه خواړه يې پيل ،ښه شو د ده ژوند

 ژوند په خوند پوه شو. په کور کې پخېدل او د

نو  چې پيسې يې راټولې کړېکشر ورور يې په رنګون کې مزدورې پيل کړه او 

خپلې ځمکې ښې  کړې، د ورو ده هم پيسې پيدا ورو  ځمکه يې پرې واخيستله.
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خپل کلي اېشېدلې  صحت يې ښه شو او د  وريجې، ميوې او سابه به يې خوړل.

 وريجې او دال ترې هېرشول.

ته  او ماښام چې به اېشېدلو وريجو ود دواړو پالر هماغسې په کلي کې اوسېد

چې اوس ښه شوي  لونو دواړه زامن به يې يادول. د زامنو خبر به ورته رات واستکېن

 دي.

 هغهپه  یکروندګر کلي ته د زيارت کوونکو يوه ډله راور سېدله. دو يوه ورځ د 

 يوې زړې پګوډا د ليدو لپاره راغلي وو. کلي کې جوړ د

سپېڅلي تبرک د بودا پوړيزه زيارت وي چې  په بودايي هيوادونو کې پګوډا يو څو

زيارت کوونکي ا د  په کې ايښي وي. توکي(  دغسې نور يا، مجسمه )ويښته

ی کلي په لوي ميدان کې خپل تمبوان ووهل او لو د یدو ،ډېرشتمن خلک وو

کلي د  بوډا کروند ګرهم د کړل.  بارپه انغرو دېګونه يې د خوړود پخولو لپاره  یلو

 نکو دوپه دويمه ورځ زيارت کو  .لولپاره ورغنندارې  یدونورو خلکو په شان د 

کلي په يوه کور کې هم  ماښام اورونه بل وو او د  و ته ډوډۍ وکړه.ککلي ټولو خل

او خلک وغوړول څادرونه  یلو یډوډۍ پخه نه شوه. زيارت کوونکو په ځمکه لو

 ډوډۍ داسې وه چې په کلي کې هېچا  ورباندې کېناستل چې ډوډۍ وخوري.

سپينې وريجې وې، د ماهيانو کباب و، د چرګ  مهينېښې   ه خوړلې.نه و پخوا
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چې په  وه او سابه وويسپينو اوړو غوړې نازکې ډوډۍ وې، څو قسمه م غوښه وه، د

 ډول ډول طريقو پخ شوي وو.

ل شوه، سپين ږيري کروندګر چې يوه مړۍ خولې ته کړه نو خپل زامن ېډوډۍ پ

ړو ته ناست يم، خداي ازه دا دومره ښو خوچې  وفکر يې وکړ  ورته په زړه شول.

په دې فکر يې له سترګو  خوړلي وي، که نه؟  ېبه نن څه ش نوچې زما زام خبر

اوښکې روانې شوې، په دسترخوان ناستو کسانو ترې پوښتنه وکړه، چې څه چل 

 ، ولې ژاړې؟ ید

 سپين ږيري وويل:

په دي کلي کې چېرې هم دومره  ،تللي دي کورهالسه له  دزما زامن د خوارۍ "

اوس چې مې دومره ښه خواړه وليدل نو له ستوني  ،نه وه خوړلې ښه ډوډۍ موږ

! دا ډوډۍ راته خوند نه یچې هغوي هم راسره و یارمان مې د ،مي نه تېريږي

 .خپل کور پر لوري روان شو ، دوله دسترخوانه پاڅېد دا يې وويل او  ."راکوي

 او ويې ويل: ووخوځو نو مندان پاچا سر راهب چې دا کيسه وکړه،

رښتيا دې چې مور او پالر تل د اوالد غم کوي، پاچا هم د خپل ملت پالر وي  دا"

او چې ځان پالرګڼي، نو که ملت يې په بد حال کې وي، نوچېرې به هم په مړه 

پر که دي ځان پالرنه کړي نو د دي حق نه لري چي   .ګيډه ډوډۍ ونه خوري

 ."خلکو لپاره فيصلې وکړي د تخت کېني او
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 )د ناروي کيسه(

 

يو کلي کې د سردار ښځه مړه شوه نو خپلو خپلوانو اوملګرو ورته مشوره کړه، د 

يو عيب په   .خومال او دولت ورسره ډېرولرلو نه  سردار اوالد .چې بل واده وکړي

په خپل  اوښتي اوچې عمر يې له شپېتو  و، بله دا پړکچې سخت شوم ودا کې 

 یخيال و، چې د خو د ده خپله دا  .کلي کې چا ورته خپله لور يا خور نه ورکوله

 که ت مال لري، نوادومره زي

غواړي، واده کولي وهرځاي 

شرط يې داو چې  شي او

 .پېغله به کوي

اس سپور  پرسردار يوه ورځ 

 .جينۍ وليده کورته روان و چې په الره يې په يوه پټي کي ډېره ښکلې یخپل لو

چې ښه شتمنه کورنۍ خو به و وکړ سردار فکر  .ميدهکروندګر لور معلو يو دهغه 

 .خپله لور نه راکوي، راځه غريبه جينۍ وغواړه راله
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ورته هغه  .دې معلومات وکړي جينۍ په هکله خپل خدمتګار ته يې وويل چې د

سردارنه  د پخوا يې ال يوه کروندګر لور ده  او پالر هغه د جينۍ د چې دا وراوړ خبر

 .و تر اوسه يې بېرته نه دي ورکړيخ وېروپۍ پور اخيستې  څو يو

  .لوځمکو په لوري ورغخپلو  د سردار په دې خبره خوشحاله شو او په بله ورځ بيا

 .راټولول وه په پټو کې يې خريړي هلته جينۍ لګيا

 .ې حاضره شي، چې ده ته دوجينۍ يې غږ وکړ هخپل اس واګې راښکلې او پ ده د

له دې څه غواړي؟  یړسحيرانه پاتې شوه، چې دومره لوي  ېجينۍ خو لومړ

خپل السونه يې په لمن پاک کړل، خولۍ يې پر سرکېښوده، په لستوڼي يې مخ 

سردار خوله نه جوړېده چې ورسره  د .سردار مخې ته ودرېده او راغله د وپاک کړ

څو شېبې چې همدغسي تېرې  يو .خبرې وکړي ځکه جينۍ ډېره نېغه والړه وه

 شوي، نو جينۍ ورته په سخته لهجه وويل:

 ."وايه څه وايې؟زه دې له کاره وويستم"

 .الړې وچې شوېپه خله کې يې د سردار ژبه ګنګوړۍ او

 يې وويل: بيا

 ."زه د يوې ښځې په لټه يم، چې واده ورسره وکړم"

 او ورته يې په چيغه وويل: و، يوالس يې پرمال کېښودوجينۍ تندي تريو کړ

 ورشه ښارته!" چې ښځه کوې، نو .ود دې خبرې لپاره دې زما وخت ضايع کړ"
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 شو او ورته ويې ويل: ېسردار موسک

 ."زه غواړم له تاسره واده کړم"

 السه ورته وويل: دجينۍ سم 

 ."واده کول نه غواړم درسره زه ډېره مننه، خو سو"ستا

او له هغه ځايه  واس ته يې چابک راخالص کړ شو، رتک سو هرله ق سردار مخ د

جينۍ   .واو په جينۍ به يې غږ کو واوس خو به هغه هره ورځ له ځمکو تېرېد  .والړ

خو هرڅومره چې  .هم بده وه، کله کله به يې ورته ښکنځلې او بدرد هم ويل

 .وسردار ضد هم ورسره زياتېد و، دوجينۍ انکار ک

 .جينۍ له پالر سره دې خبره وکړي رکړه چې داخر دوستانو ورته مشوره و

وړي و،  نو قريبا هره شپه به يې خپلې لورته  سردار پور جنيۍ پالر هسې هم د د

ډېر مال لري او که واده ورسره   .ید یسردار ښه سړ" هم دا يوه خبره کوله، چې 

 ."وکړې، نو په پټيو کې به له کاره بيغمه شې

جينۍ پالر  و يوه ورځ سردار خپل خدمتګار داتېرې شوې، نورې هم څو مياشتې 

 ويل:وته واستاوه او ورته يې 

د پور ټولې پيسې  ، نو بياېزه چې د کوم شي غوښتنه لرم، که هغه نه شې راکول"

 ."همدا اوس راکړه
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شو او د ځان خالصولو لپاره يې خدمتګار ته وويل  جينۍ پالر سخت وار خطا د

کورته  ارو مرو ستا ېش په ورځ به ستا) شنبې( خالي  چې راتلونکې اوونۍ د

 .ورسېږي

ته يې پيسې  ېله شو، د خدمتګارانو مشراډېر خوشح نو سردار چې دا واورېدل

نور  له يوه دکان څخه د واده سپين کميس او ښارناوې لپاره د  ، چې دېورکړ

ه د ډوډۍ ده خپل يو څو ملګري هم په دې ورځ راوغوښتل او د واد  .شيان واخلي

 .لپاره يې يوه ساده ميلمستيا جوړه کړه

 چې د جينۍ کورته ورواستول خالي په ورځ هغه خپل خدمتګار او يوه ګاډۍ د د

 .شي ېورسره شوي و، هغه دې سردار ته ورکړ ظي لوشکوم 

له سردار نه  خپلې لورنه بېزاره او هغه د .خبره وکړه ته دا جينۍ پالر خدمتګار د

 ،خدمتګار ته يې وويل په وېره و،

  ."ورشه له هغه ځايه يې په خپله واخله ې،سردار امانت بهر په پټيو کې د "ستا د

 .دا يې وويل او په ځان پسې يې تمبه پورې کړه

ه بيايي او نه يې غوښتل چې روزګاران به جينۍ په تسردار خدم و چې د خبر هغه

 .شي هغې چيغې يې تر غوږو د

هرې ورځ په شان له ځمکې نه مونډان  ، نو جينۍ دوخدمتګار چې پټي ته الړ

 راټولول، هغه ورته په چيغه وويل:
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 ."و ېورسره کړ ظزما سردار خپل امانت غواړي، چې ستا پالر يې د ورکولو لو"

جينۍ چې دا واورېدل نو لومړي خو حيرانه شوه، بيا سخته په قارشوه، 

 خدمتګارته يې وويل:

 ."امانت در سپارمسردار  "ودرېږه چې ستا د

 دا يې وويل او هغه زړه اسپه، چې اوس له کاره لوېدلې وه، ورته يې راوستله، يو

 وويل:يې او خدمتګارته  وکړ هغي له غاړي تاو يې د ېپړ

خدمتګار اسپه په  ."و ېکړ ظپالر ستا سردار ته هم د دې اسپې د ورکولو لو زما"

د ورلېږلو  اسپې لپاره بيا د ګاډي مخه کړه او په زړه کې حيران و، چې د دې زړې

 څه حاجت و.

په خپله  ، زې نه بهر پريښودهالويې درو ګار اسپه دت، نو خدموکور ته چې ورسېد

 ته يې وويل: او سردار وپه منډه دننه الړ

 ."ووړرا" ستاسو امانت مې 

 سردارخوشحال شو او د خدمتګارانو مشرې ته يې وويل:

 کوټې ته ورسوئ او د واده لپاره يې تياره کړئ."ډېر په احتياط يې زما د مور 

خدمتګاره حيرانه وه چې سردار د دې زړې اسپې لپاره دومره خواري کړې وه، 

کېدي شې دا هم د شتمنو خلکو د  خو بيا يې په خپلو کې خبرې کولې، چې

مشغوال او د ساعت تېرۍ يوه طريقه وي.  سردار لکه چې د خپلو ملګرو د خندولو 
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لپاره دا هرڅه کوي.  دوو کسانو اسپه يوې لويې کوټې ته ورسوله، دوو خدمتګارو 

ورته په سر يې ښځو د واده سپين کميس د اسپې په غاړه کړ، د ګالنو ګيډۍ 

نې دستانې او شاتنيو يې سپينې جرابې پيمونو يې ورته سونو سيوتړله، په وړاند

او اعالن يې  لوکوټې ته ورغلويې  يناست خدمتګار په منډه د بل واغوستې، يو

 ، چې ناوې تياره ده.ووکړ

ټول مېلمانه له خپلو ځايونو څخه اوچت شول، يو پادري صاحب هم  سردار او نور

يې ګارې ته تخدم سپين ګل په خپل کوټ ټومبلي و او يو رسردا  و. هلته تيار والړ

 اشاره کړه، چې ناوې راولي.

له  ټولو مېلمنو کوټې ته رادننه شوه. د دناوې په جامو کې زړه اسپه ورو ورو  د

 چيغې په ډول راووتله. خولې سلګۍ د

چې اسپه  په کوټه کې دومره شورځوږ شو  و.وپه چيغو قهر نه ې او صغ د سردار

له کوټې په ترپکو  ته راخالصه کړه او ګارانوتلغته يې خدم هشوه. يو خواره وارخطا

 ووتله.

چې بيا يې ټول  په وړاندې دومره پيکه شو خپلو مېلمنو سردار دهغه وايي چې 

 ژوند له چاسره نه ليدل.
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 کيسه( کډنمار )د

 

 یخپل پالر اومير ځنګل پرڅنډه يو وړوکي کورکې دوه ماشومان د ډېر پخوا د

 جينۍ ګريټل و. هلک نوم هينسل او د مورسره  اوسېدل. د

کلي کې به يې خرڅول. په هغه ه ځنګله کې لرګي وهل او په پپالر به  ید دو

نه خوښېده. هغې به ه خبر د ښځې يې دا خو  خپل دواړه ماشومان ډېرګران وو.

 څه پلمه غوښتل چې دواړه دې له کوره الړشي. په څه نا

خپل خاوند  د يوه ورځ يې

سره جنګ وکړ، چې هغه 

نور د دوي خدمت نه شي 

شپې تر ناوخته  . دېکول

ې د یلګيا وه او اخر يې سړ

چې سهار   ځنګله ته ځي او لرګي به راټولوي. یچې سهار به دوو ته اړ کړ

وچه ډوډۍ ورکړه او ځنګل انو مور اوپالر ورته لږه ويښ شول راماشومان له خوبه 

 ته يې روان کړل.
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چې په کومه الر  یوړاندې نه خپل جېبونه له کاڼو ډک کړي وو. دود هينسل 

 پيدا کړي. هبېرته تګ الر چې د ووغورځ ېتلل، پرهغې به يې يو يو کاڼ

 نه لرګو نو په يوځاي کې يې دمه وکړه، پالر ورته د ومزل وکړ یهغه ورځ چې دو

دواړه   ويده شول. یيو نرم ځا ډوډۍ وخوړه او ورسره خوا کې پر یاوربل کړ، دو

د ماښام تيارې په خپرېدو وې،   و پالريې نه وو.ا ، نو مورراويښ شو چېماشومان 

 هينسل د خو مرغانو او ځناورو شورو، ماشومان سخت وېرېدل.  ځنګله کې دپه 

کې شپه  ونې جوړو، دواړو په دې یچې په کې سور ويوې لويې ونې بېخ پيدا کړ

 تېره کړه.

کې  هکاڼو په لټه کې شول، چې هينسل له خپله جېبه په الر د یپه بله ورځ دو

يې ډېر خوشحاله شو  ېدل، پالربېرته خپل کورته ورس یغرمه دو  غورځولي وو.

څو ورځې چې تېرې شوې نو ښځې له خپل خاوند سره بيا  روه. هيې په ق خو مور

خودې ډېرې پيسې کورته  يا  کور خرڅ نه شې پوره کولي. جنګ وکړ، چې د

يوه  هغه   هغې خبره ونه منله. دسړي خو  چرته واستويماشومان دې  راوړي او يا

نه  يېناارامه تېره کړې وه، چې اوس  ومرهکښې دشپه د خپل اوالد په غم 

په کور کښې نه وو،  ړیيوه ورځ چې س  دوي بيا ځنګل ته واستوي. ،غوښتل

چې دوي په ځنګل کې  ښځې ډوډۍ پخه کړه او ماشومان يې له ځان سره کړل

چې په و هغه دومره وخت پيدا نه کړ و خوورخوشې کړي. هينسل په دې پوهېد
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ډوډۍ وړې وړې ټوټې يې په ټوله الرکې سپورې  د  وغورځوري.کې کاڼي  الر

لرګي راټول کړل،  ښځېغرمې مهال چې يوځاي ته ورسېدل نو  د  اچولې.

 ل:يته يې اوربل کړ او ورته يې ووماشومانو 

چې هغه راشي نو بيا به يوځاي کورته  ،په پالر پسې ورځم "تاسو کښېنئ، زه مو

 ځو."

يې پاتې ډوډۍ وخوړه او ويده شول. چې راپاڅېدل  بيا کړ، ځان ښه تود ماشومانو

ډوډۍ کومې ټوټې پر الره  خو هينسل چې د  خپل کور پرلوري روان شول. نو بيا د

ځنګل بلې څنډې  الره ورکه کړه او د یدو نو غورځولې وې، هغه مرغانو خوړلې

 و چې وړوکي کورې يو ته ورسېدل. هلته څه ګوري چې له چاکلېټو جوړ شو

کور چارچاپېره وګرځېدل خو څوک  د یدو  وې. له بسکټويې کۍ او دروازې کړ

 ۔يې په کې ونه موندل

ګريټل دومره وږې وه، چې د يوې کړکۍ نه يې بسکټ رامات کړل او ويې خوړل. 

هينسل هم د چاکلېټو ټوټې راشکولې او خولې ته اچولې خو ناڅاپه يوه کړوپه 

 ر وويل:هته يې په ق یدواو کوره راووتله هغه بوډۍ له 

 اسوزما کورولې خورئ؟"ت" 

ورته  ښځې  ډک وو. السونه يې له چاکلېټو ،ګريټل دواړه وار خطا شول هينسل او

 وويل:
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 " تاسو زماله کوره غال کړې ده، اوس به تاوان راکوئ."

اوګريټل ته يې وويل چې ته به زما د  وبيا يې هينسل په يوې کوټې کې بند کړ

 کوې. کورټول کارونه

ګريټل يې  ماشومانو ټوله شپه خپل کور پسې ژړل. سهار وختي ښځه پاڅېده او

د هينسل لپاره يې ښه ښه خواړه پاخه او هغه ته يې د خوړو  په کار اخته کړه خو

داسې به هره ورځ کيدل چې   .ويې بېرته په ګوټه کې بند کړ بيا  لپاره ورکړل.

و خنځل، ځايونه به يې راټول کړل، لوښي به يې ووي و،ګريټل به ځاي جارو کړ

 هغې ته به يې لږه ډوډۍ ورکوله.

کوټې له  ، يوه ورځ هغې ښځې هينسل ته وويل چې خپل الس دوخت تېرېدو

ده ګوتې په خپلو السونو کې د بهر کړ، نوهغې  ده چې الس را  کړکۍ بهر راوباسه.

 سره په شونډو کې وګړېده: هله ځان ښکته پورته يې کړې، بيا ،ونيولې

 " ذره غوښه ورباندې نه ده ختلې."

يې ده ته   .وه ښځه جادوګرههغه هينسل چې دا خبره واورېده نو پوه شو چې 

به يې حالل  ، نو بياوچاغ ش یځکه ښه خواړه ورکول چې چاغ شي.  کله چې د

 به يې خوري. کړي او و

وړله او ګريټل ته يې هم په هينسل تردې وروسته بيا په مړه ګيډه ډوډۍ نه خ

څلورمه ورځ د هينسل په  ،غوږ کې داخبره کړې وه. جادوګري به په هره درېمه
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 یيوه لو د ګوتو غوښې کتلې. اخر يې يوه ورځ ګريټل ته وويل چې له کوره بهر

ګرې له په ديګ کې جادو  .لرګي راټول کړي او اور دې بل کړيګ الندې دې يد

ه اچولې وې. ګريټل چې دا وليدل نو پوه شوه چې نن به د ايشېدو لپاره اوب پخوا

 ونه ايشېږي. نغري کې ايښودل چې اوبه ژراورور وژني. هغې لږ لږ لرګي په ورته 

يستل چې اورتت ونغري نه لرګي ود ا کله چې به جادوګره دننه الړه نو دې به

 ګريټل ته وويل: نو جادوګرې وخت چې تېر شو ډېر  شي.

 ګي کښېږده."رنغري کې نور لا" ته وګوره چې اوبه ايشېدلې دي که نه؟ په 

او جادوګرې ته يې  ويې هم زړه کلک کړ بيا ګريټل اوس ډېره نااميده شوې وه خو

ته راشه په  ،شېدلې دي که نهيوويل:  " زه ديګ دننه نه شم ليدلي، چې اوبه ا

او  ويې ليرې کړ هغې سر رغله، دوګ ته نژدې يخپله يې وګوره."  جادوګره د

 د و،ځاي کړ بس په دې وخت کې ګريټل خپل ټول توان يو  ورټيټه شوه.

چيغه  هجادوګرې يو ګ ته ورټېله کړه. يجادوګرې پښې يې ونيولې او هغه يې د

 شېدلو اوبو کې پرېوته.ياو دا اړولې په ا وله السه ولوېد يې د ديګ سر ،کړه

 هغې شو. بيا ه غرغنډوپکېښودل او اور  نغري کېاګريټل ژر ژر ټول لرګي په 

 او ژريې د جادوګرې بالښت الندې يې د کوټې کنجيانې وموندلې ،منډې کړې

ته نه کتل  . جادوګرې کړيکې وهلې، دواړو ماشومانو شاوټي خالص کړوله ک ورور

 او له هغه ځايه يې ځغستل.
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اتولو غږ م د لرګيو د یيې يوځا اخر ،ډېر وخت ځنګله کې په منډو وو یدو

 .لهوه هپه الس ون يې تبر لوري الړل او څه ګوري چې پالر هغږ پ د ی. دوواورېدو

خوشحالۍ نه يې په سترګو کې د پالر يې چې دواړه اوالدونه ژوندي وليدل نو 

 .ېاوښکې راغل

په کورکې د ده ښځه نه   وستل. ورکورته يې خپل يې په غېږ کې ونيول او  یدو

هغه هم له کوره شړلې وه ځکه چې د سړي له ورکېدو وروسته  ماشومانو وه، د

و، ی پالر ژوند هينسل او ګريټلتر څو چې د  بيا ډوډۍ هم نه پوره کېده.  هغې

 يې يوازې په ځنګله کې نه پرېښودل.ی دو
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 )د يونان کيسه(

 

 کې يې موږ هخلکو مذهب هغسې نه و، چې په اوسني زمان په لرغوني يونان کې د

يو کار لپاره بېله هر  د اوسي او د اولمپس پر غردوی باور کوو چې خدای   پېژنو.

د دوي په عقيده تر ټولو باقدرته او د الهانو مشر"زيوس"   .اسطوره )الهی( وه

په د ده چې و درناوي کو يرغه او چينجاهغه انسان، ځناور، مزيوس د هر   .ونومېد

 نو ځکه ډېرې خوښې وې هغه شوده )پۍ( د  و.ماشومتوب کې يې خدمت کړي 

، په وې چې په ماشومتوب کې يې ده ته خپلې شېدې ورکړې)اوزه( هغه چيلۍ 

زاړه عمر کې يې د اسمان له ستورو سره 

همدغسې د ده شات )ګبين(هم   کښېنوله.

ته  شاتو مچيو د يې خوښ وو، ځکه خو

ښکلې او پياوړې وزرې ورکړې چې د ځان 

 شي. ېشان وکړ ساتنه په ښه

 هده سر   .واوسېدی لرغوني يونان په يوه وړوکي ښار کې يو شتمن سړهغه د 

چې  ساتنې لپاره يې يو مريي )غالم( ساتلي و د یډېرې چيلۍ وې او د دو

واورې ويلې شوې او په غرونو کې به شنه  ژميکله چې به د   .و"کوماتاس" نومېد
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  ټولې چيلۍ په مخه کړې. ،ادار په اجازهخپل ب وټوکېدل نو کوماتاس به د واښه را

 . څريدلېپه شنو وښو  ټوله ورځ به چيلۍ ،غره ته بوتللې د "هيليکون" دا به يې

 د  ونو او بوټو ځنګلي مېوې به يې خوړلې. کوماتاس به خپله شپېلۍ غږوله او د

، خپله شړۍ به يې له ځانه تاو وشپې به يې د يوې چيلۍ په شيدو ځان موړ کړ

 نډ ويده شو.وغونډ م ،تيږې سره جوخت د يوې ونې النډې يا داو کړه 

موسيقي به  اورېدل.  سازونه کوماتاس به کله کله په نيمه شپه کې ډېرښکلي

  هغه زړه به ګډا غوښته، خو بيا به يې سترګې خوب يووړې. دومره مسته وه چې د

هم د نورو خلکو په شان په دې عقيده و چې دا سازونه ښاپېرۍ غږوي او ورته  ید

 ښاپېرۍ په سترګو نه وه ليدلې.يوه ګډېږي خو ده په خپله چېرې هم 

  کتل. يې پر ځمکه پروت و، په اسمان کې د څوارلسمې سپوږمۍ ته یشپه د هيو

هم تر يې ا غږونه ګډ خندا او واورېدل او ورسره د په غږيدو ناڅاپه هغه سازونه

 شول. وغوږ

ښکته  يې وکتل.شا و خوا او  ويوه اوچته تيږه ودرېد ، پروله خپله ځايه پاڅېد ید

دايره کې  په کېد اوبو سره د ښاپيريو يوه جوپه وه چې ځينې يوې روانې چينې  د

 یورته سازونه غږول. کوماتاس په خپل ځاي ساه نيولي والړو، د ګډېدې او نورو

و او ده غوښتل چې  ښاپېريو ليدل ډېر ناشوني کار د چې څه وکړي.  وهېدونه پ

نور ورسره هېڅ  ،ډالۍ کړي. خو بې له خپلې شپېلۍ او يوې شړۍ ېته څه ش یدو
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او پوه نه شو چې کله خوب يووړ او  وهغلته پر تيږه کښېناستشپونکی هم نه وو. 

 ښاپېرۍ تر کومه ګډېدې.

کله به يې  نو ټوله ورځ يې همدغه چورت واهه. کله ويښ شوچې سهار  ید

، وته فکر الړ يې چيليو شپېلۍ وغږوله، خو په دې کې هم ورته څه خوند نه و. اخر

چېلۍ دومره ډېرې وې چې کوماتاس  . ېد ده بادار چېرې هم په ده غرض نه وکړ

  ته ډالۍ کړي نو هېڅوک به خبرنه شي. ، که يوه په کې ښاپېرووفکر وکړ

اخر مازيګر مهال يې يوه   کرله، رېبله.ځان سره ډېره وخته دا خبره  وماتاس ترک

زړه  نو کېښودهد ښاپېريو لپاره ځنګل د قربانګاه پر کاڼي يې  چيلۍ حالله کړه او د

 يې ارامه شو.

چيلۍ خو به يې يا   له بده مرغه په بله ورځ د کوماتاس بادار ځنګل ته راغي.

د چيلۍ پو ستکي هم  نثردې يې وينه وليده او بياه نګاه سرقربا دنه خو  شمېرلې يا

 .و له يوې ونې سره ځوړنده

 ر وويل:هسخت بد ګومانه شو، کوماتاس ته يې په قد هغه بادار  

هغه  ." ېنه شم کول اعتبار نور درباندې ،"زما په تا ډېر باور و، خو ته بې ايمانه وې

د سزا  خو  و. ډېر خوار یالي، ځکه دچيلۍ تاوان خو له کوماتاس، نه شو اخيست د

يوې شاړې  شا لرګي په يو صندوق کې بند او د خپلې ماڼۍ تر د یپه توګه يې د

 .وکندې ته يې ورغوځار کړ
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 ی. دوونه اورېد هيليکون په غره کې اوسېدونکو ښاپېريو څو ورځې د شپېلۍ غږ د

د ده په لټون پسې  بيا ؟حيرانې وې چې شپېلۍ غږونکي کوماتاس چېرته ورک شو

لولکۍ به په ونو، بوټو ګرځېده او د کوماتاس  دا . هروانه شو)بورا( يوه لولکۍ 

 ،بادار سره ليدلي و خپل يې دکوماتاس هغه څوک چې پوښتنه به يې کوله. هر 

اخر لولکۍ د شتمن سړي تر کوره ورسېده خو   يې الره ورښو دله. به لولکۍ ته

 .لويې هلته ونه موند ید

 چې د وګالبو بوټي ورته خبر ورکړ لويې دروازې سره جوخت لګېدلي د د اڼۍد م

له يوه لولکۍ همدغسې وکړل او د صندوق   .دې پېدا کړييو صندوق  ماڼۍ تر شا

 يوړولولکۍ بېرته ښاپېرو ته خبر   و. سوري نه يې وکتل چې کوماتاس په کې بند

هر چا خپله خپله ډنګوله خو په غونډې کې   او بيا د ښاپېرو يوه غونډه پيل شوه.

صندوق له وړو  د  .ود کوماتاس ژوندي ساتل و ټول په دې رضا شول چې مهم کار

  شول. ې، يوازې د شاتو مچيو ورته شات رسولیدينه شو رس ینه نورهېڅ ش سوريو

 خوا بنګېده.شا و صندوق  بيا داسې وشول چې د شاتو د مچيو يوه جوپه به د

د کوماتاس پر شونډو  ،چۍ به د يوه سوري له الرې صندوق ته ورننوتلهيوه يوه م

 .وپه دې حال يو کال واوړيد  تله.وبه يې لږ شات وڅڅول او بيا به بهر راو
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  وي. په زړه شول چې کوماتاس به په صندوق کې مړ يوه ورځ شتمن سړي ته ور

تاس ماکو دچې صندوق دې پرانيستلي شي او و ته يې امروکړ يانوئخپلو مر

 شي. ېکي دې په ځمکه کې ښخ کړوهډ

 پروت و.  ی، نو ويې ليدل چې کوماتاس په کې ژوندويانو چې صندوق پرانيستئمر

 رسول. شاتو مچيو خواړه راد ته  ټول حيران وو خو کوماتاس ورته وويل چې ما

بي مشرورته ههم حيران پاتې شو خو بيا خپل مذ هغههغه بادار خبر شو نو د

 وويل:

يوازې  هغهزيوس خوښ دي او  شات دځکه ده  لوړهکوماتاس درجه ډېره  "د

 ته دا خواړه رسوي." خپلو اوچتو بندګانو

له ځان  نو کوماتاس يې له السه ونيو او و خپلو کړو پښېمانه هاوس پ یشتمن سړ

 غواړي؟ یپوښتل چې څه ش له ده يې و  سره يې کښېناوه.

 کوماتاس ورته وويل:

 کې ستا د چيليو ساتنه غواړم." "زه بېرته ځنګله
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 ترکي کيسه( )د

 

کې يو هلک له خپلې کونډې  ېسيم نۍغر ېد اوسنۍ ترکيې په يو ډېر پخوا

يوه ورځ د   .هله ښاره بهر په بېد يا کې و جونګړه ېوړوک ید دو  .ومورسره اوسېد

 د  په کور کې ناست وو. یکې دواړه مور او زو طوفاناو باران په سخت  سيلۍ

تندرله غږ سره به ښځه ورپېده. دې د کور بهرنۍ تمبې ته يوه غټه تيږه کېښوده او 

 ته يې وويل: یزو

 ،"زه خو نن ډېره سخته وېرېږم

خداي خبر چې نن مې ولې په زړه 

 ناسته ده."وېره کې 

 لږ حيران شو او ويې ويل: ،هلک مور ته وکتل

 "وېره! داڅه شي وي؟"

 ورته وويل:مور 

"وېره داسې بال ده چې هر انسان په خپل ژوند کې ويني اوبيا يې په پنجو کې 

 راګير شي."
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ډوډۍ وخوړه او خوب ته مور او زوی دواړو بيا ناست و،  ېهلک ترډېره وخته غل

 چېلکه داسې يې ګڼله  وو،وېرې په هکله فکر ک هلک تر ناوخته د  .وغځيدل

کرۍ شپه يې همدغسې تېره کړه او سهار وختي چې   "وېره" رښتيا يوه بال ده.

ته روان  يوې خوا او وله خپلې جونګړې ووت یپاڅېدلې، د خوبه نه وه د اليې مور 

يوې ونې سره به يې ډډه  د نو ټوله ورځ په پښو روان و، چې ستړي به شو  شو.

همدغه چورت له چينې يا ويالې نه به يې اوبه وڅښلې. په الر کې به يې او  ولګوله

 واهه چې که "ويره" راته مخې ته راغله، نو سمالسي به يې وژنم.

ځاي رڼا وليده. چې ورنژدې شو، نو  غرونو شاته پټ شو، نو ده ليرې يو لمر چې د

خپل چاقوان يې په تيږو تېره  ،اورنه چاپېره ناست دويې ليدل چې يو څو تنه 

 پاره يې ځانونه تيارول.شوکې ل شپې د ټول شوکماران وو او د یدو  کول.

. ودې کسانو يې سالم واچاوه او اور ته نژدې کېناسته پ ،هلک ساړه شوي وو د

چې وه هلک له حالت نه څرګنده  سړو يوبل ته په ستر ګو کې اشارې وکړې خو د

 هېڅ نه لري. ید

 ښتنه وکړه:پويو تن ترېنه 

 " ته له کومې راغلي يې او کومې خواته روان يې؟"

 السونه يې اورته نيولي وو، دوي ته وويل:چې  ،هلک

 به يې نه پرېږدم." یکه مې پيدا کړه نو ژوند ،راوتلي يم ون"زه د وېرې په لټ
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 هلک ته وويل:يې شوکماران په خندا شول، خو مشر

 "زه خبر يم چې وېره چېرته 

اوسېږي، که ته غواړې چې ويې وينې، نو دا اوړه، کوچ او شات واخله، مخامخ د ونو 

شاته يوه هديره ده، هلته لرګي ډېردي، له دې ځايه يوه دړه واخله هلته اور بل 

 کړه، موږ ته خوږه ډوډۍ پخه کړه، وېره به درته په خپله ځان ښکاره کړي."

يوه بله دړه يې په بل الس  ،نه ټول توکي په يوه غوټه کې وتړل شوکمارانو هلک د

هلک  او ته تکه توره تياره وه خواهرې   ونو پرلوري روان شو. کې واخيسته او د

 وهل.وړچ پرې بله سترګو پناه شو نو ټولو  شوکمارانود چې 

، نو تيږې يې راټولې کړې، وچ لرګي يې په کې وکله چې هلک هديرې ته ورسېد

يوه قبرله  ځاي کړل. د . بيا يې اوړه، کوچ او شات يووکېښودل او اور يې بل کړ

اوړو ډوډۍ يې  د  .هغه يې پکې ورګډ کړلوې، پاسه په کنډولي کې اوبه  ايښې 

 پاسه يې کېښوده. تيږې دسرې شوې يوې  د جوړه کړه او

يې کتل چې  نو هلک هم ښه دمه کړې وه. خوا وشا ، ډوډۍ پخه شوهتر څو چې 

بهر او ورسره يو غږ  الس را قبر نه يود ته نژدې  په دې کې اور  وېره به چېرته وي.

 ې زما لپاره پخ کړې ده؟"ډوډۍ د "دا ،شو چېوهم 

 هلک ورته وويل:
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 يې وويل او "نه، نه دا ډوډۍ مې هلته بره د يو څو تنولپاره پخه کړې ده." دا 

د غوټې په خالي ټوکر کې يې تاوکړه، يوه بله ، ګرمه ډوډۍ يې له تيږې راواخيسته

 ځان ورساوه.يې خيسته او بېرته د شوکمارانو ځاي ته او دړه يې له اوره را

اوس هم هلته  دوي مشر د پسې تللي وو خو تنه په خپل کار کې څو یپه دو

 ، نو حيران شو، پوښتنه يې ترې وکړه:وهلک چې يې وليد  ناست و.

 "وېره دې وليده؟"

 هلک ورته وويل:

"نه، هلته خو تش يوالس له قبرنه راووتلو، چې له ما يې ډوډۍ غوښته." د 

و په ټولو يې ووېشله. هلک هم خپله برخه شوکمارانو مشرډوډۍ ټوټې ټوټې کړه ا

 ډوډۍ وخوړه او اور ته نژدې سمالستو.

 مشرورته وويل: 

"سهار د دې غونډۍ بلې خوا ته ورشه، هلته يوه کچه الره د اوبو يوه تاالو ته ځي. 

 ما اورېدلي دي، چې په دې تاالو کې وېره اوسېږي."

ې پټې کړې. په بل سهار چې ېده او سترګې يرخبره يې واو هلک ډېر ستړي و، دا

 ده ته يې يو څو  .وټول شوکماران له هغه ځايه تللي و او نو اورمړو هلک پاڅېد

 وچه ډوډۍ پريښې وه.اټوټې 
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يې پيدا  ، يوه کچه الرلوپر غونډۍ وخت ، ډوډۍ يې وخوړه اووهلک ځان تازه کړ

هلته يې يوه   .و الرې په پاي کې د اوبو يو لوي تاالو د  په هغې روان شو. کړه او

پاسه په هوا کې يوه زانګو وه، چې يو ماشوم په کې  اوبو د د عجيبه ننداره وليده. 

 .يې ژړلناست او 

ولې ژاړي او زانګو په  ی، چې دوهلک يو څو شېبې ماشوم ته وکتل او فکريې وکړ

په دې کې يوه ځوانه جينۍ له اوبو راووتله، چې وېښته او  ؟هوا کې څنګه والړه ده

 هلک ته يې وويل: ،مې يې وچ ووجا

، غواړمه خپل ورور له ېزه په خپله زانګو ته نه شمه رسېدال ی،"دا زما ورور د

 خلم. هلک ورته وويل:اراو نګواز

 راواخله." نګواخپل ورورله ز ېنه اوښ"زه به په اوبوکې ښکته شم، ته زما په اوږو ک

پر اوږو يې کېناسته.  هلک اوبوته ورښکته شو، جينۍ د ده پرسرالس کېښود او

هلک ورو ورو د زانګو پر لوري روان شوخو جينۍ خپل لينګي د هغه د څټ نه 

 کلک راتاو کړل او زوريې ورله ورکړو."

اوبو ته يې  غوښتل يې چې هلک سخت په قهرشو، دا يې له السه ونيوله او

و ۍ ته الس کړرهلک د هغې م  کلکه نښتې وه. رپورېجينۍ  و ي خوورغوزاره کړ

 غاړې د سرو زور زنځير د ، په دې پرزونو کې د جينۍ ديليرې کړ يې له ځانه چې
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ده په چټکۍ له تاالو نه   .هغه په اوبو کې الهو شوههغه په الس کې پاتې شو او 

   .او نه ماشوم زانګو وههلته نه  نو و او چې بره يې وکتليستوځان و

  ته روان شو. او د غونډۍ بلې خواهلک د سرو زرو زنځير په خپله غاړه کې واچاوه 

 به د پخوا . وګر مهال د يوه ښار دروازې ته ورسېديټوله ورځ يې سفر و کړ او ماز

  تړل. چې دروازې يې لرل چې دا به يې ماښام  ښارونو چاپېره ديوالونه جوړېدل

سرايونه جوړ  لپاره له دروازې بهر یهغو کوم مسافر چې به ناوخته راورسېدل، د

اومغلنې په تنور کې پرېوتې و، تنور مخې ته کښېناست لک د يوه نانواي دوو. ه

دا نيمې پخې په خپل وار  ځينو کسانو به  ته ايښودلې. ډوډۍ، نانواي يوې خوا

 اخر د ده وار هم را په انتظار شو.  خلکو په ګڼه کېد ، هلک هم اوچتولېډوډۍ ر

ته پر  لته يوې خواه او هم، نيمه پخه، نيمه سوځېدلې ډوډۍ يې وخوړه وور سېد

 ځمکه ويده شو.

  ويې ليدل چې خلک د سمندر پر لوري روان وو. ته وردننه شو نو سهار چې ښار

خبر شو چې يوه بېړۍ پرون  هغه لورې ته مخه کړه او د چا له خلېهلک هم 

د سمندر پرغاړه ډېر   ه.وپه حال کې  ډوبېدو رارسېدلې وه خو اوس دساحل ته 

 نيولي وو.پورته دعا ته السونه  ژړل او چا وو، چا خلک والړ
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سره والړه وه، په دې کې ټولو مالحانو زور لګولو چې  بېړۍ له يوې غټې تيږې

داسې ښکارېده چې بېړۍ د سمندر په اوبو کې دننه په  ساحل ته يې راولي. خو

 وه. وکوم شي پورې نښتې وه او ورو وړو په ډوبېد

 سامانونه او نور خلک راښکته کول. په دې بارخلکو په وړو وړو کښتيو کې 

اوږده ساه يوه ده   ټوپ کړل.ور ته يې  يستلې او سمندروجامې وخپلې هلک 

 هلته يې وليدل چې يوې ښځې د  سمندرتل ته يې ځان ورساوه. واخيسته او د

 .کښلواو ځان ته يې را وبېړۍ لنګر په الس کې نيولي 

د هغې په  او وسه ليرې کړاليې دهغې له  هلک په دې ښځې ورټوپ کړل، زنځير

 په يوې تيږي پورې يې وتړله. ونيوله او له وېښتو راهغه يې  بيا  وهلو سرشو.

 یدخو  ۔کولې ۍخلکو خوشحال  وه.بهر بېړۍ له خطره  راوتلو نو هلک چې له اوبو

د  ، هلتهودومره ستړي و چې خپلې جامې يې په غاړه کړې او بېرته ښارته الړ

ونې نه  نو د ويښ شوګر مهال چې دي رايماز  ويده شو. ونې الندې پرېوتو اويوې 

 :ه لګيا وهښځ هيو و،خبرو غږ واورېد يې د

رته يوداسې زړه ور ځوان ليدلي دي چې په هديره کې يې ډوډۍ پخوله، ما و "ما

 :ېراغ بلې ښځې غږ ." دونه وېرېد هيڅ و یو خو دځوو غ نه الس ور له يوه قبر

يو داسې ځوان وليدو چې په اوبو کې مې ورله مرۍ خپه کوله، خو ده رانه "ما هم 

 ځان خالص کړو او هم يې زما د سرو زرو زنځير يووړ."
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 د درېمې ښځې غږ شو:

"ما داسې ځوان وليدو چې د پوره بېړۍ زنځير يې زما له السه واخيستو او زه يې 

ونې ته يې وکتل او ويې  په يو کاڼي پورې وتړلم.  هلک چې دا خبرې واورېدې نو

 ويل:

 "هغه ځوان زه يم خو تاسو څوک يئ؟"

 درې واړه ښځې د سترګو په رپ کې د ده مخې ته ودرېدې او ورته يې وويل:

"موږ جادوګرې يو, ته ډېر زړه ور يې، موږ غواړو چې درته انعام درکړو. وغواړه څه 

 شي پسې راوتلي يې او چېرته ځې؟"

 هلک ورته وويل:

کې ده ی که تاسو ته معلومه وي چي وېره په کوم ځا ،وېرې په تکل کې يمد "زه 

 لوي انعام وي." ډېرراته نو دا به 

ورله ورکړه چې يې يوه ښار پته  بيا د په زوره زوره وخندل او واړو جادوګرو ېدر

 وېره هلته اوسېږي.

 ا دپاچ نو ټول خلک د وته ورسېد ترمزله وروسته دې ښار ډېرو ورځو هلک چې د

 ماڼۍ نه بهر راټول وو. هلک د يوه سړي نه پوښتنه وکړه چې څه چل دي؟

 هغه ورته وويل:
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دې ځاي  چې د ېدې ملک روايت دد . ې"يوه مياشت کېږي چي زموږ پاچا مړد

 لپرسر کښېناست هر چا ماڼۍ نه الوزي او چې د د رغان هر سهاراځينې سپېڅلي م

سرنه دي  پر هېچا رغان داي چې ميوه مياشت کېږ نو هغه به پاچا کېږي. دا

 کښېناستلي."

 څو الړل. يو هبېرته ب رغانو په ننداره شو چې له ماڼۍ نه به والوتل اوام هلک هم د

 او د ووالوت دنګ بورجل نه راو رغه د ماڼۍ ترټولام شېبې چې تېرې شوې نو يو

 خلکو شور ماشور پورته شو. ، دوهلک پر سر کښېناست

پر  او ید ېپاچاهۍ تاج يې پر سرکړ ويې ليدل چې د هلک سترګې پټې کړې،

ستونزو حال  مملکت د ي، وزيران ورته دځخلک ورته رای، شاهي تخت ناست د

خوب يې ، وخت نه لري چې ويې خوري یډوډۍ ورته ايښې ده خو د ،وايي

 په چيغوشو: وغړولې او . هلک ناڅاپه سترګېیتښتېدلي د

 "زه دا هرڅه نه شم کوالي."

کې د ماڼۍ له خوا يو څو مارغان راوالوتل او وار په وار د دې هلک پر سر په دې 

 وي. به زموږ پاچا یکښېناستل، ټولو خلکو نارې پورته کړې چې هم د

بل وزير  يو، وزير ورته شاهي چپنه په غاړه کړه ران راوړاندې شول، مشريټول وز

. هغه وخت هلک وماڼۍ پر لوري بدرګه کړ يې د یاو د وورته تاج پر سرکړ
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پښې يې په رپېدو  وچه اويې ازيږ زيږ شو، مرۍ  ېهغه غون چې د واحساس وکړ

 يوه سپين ږيري وزير ورته په غوږ کې وويل:  شوې.

 مه!" ه"وېرېږ

 مور خبره په زړه شوه. خبر شو چې وېره څه وي؟ هغه ته دهغه وخت هلک 

وه،  پيدا کړېه داسې بال ده چې هرانسان په خپل ژوند کې ويني." هغه وېره ر"وي

 شو. خو هله چې پاچا
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 )د هند کيسه( 

ډېر پخوا د هند په يو وړوکي کلي کې وليداد نومې يوغريب سپين ږيرې، ځان له 

ده ټوله ورځ په ورشو کې واښه پريکول او ماځيګر په پينځو آنو)د   .يواځې اوسيدو

يوه ټکه )ټنګه( به يې د ډوډۍ او نورو توکو نه   .هند سکه( بازار کې خرڅ کړل

   .سپما کړه چې په زمکه کې خښ يومات منګي ته وروغورځوله

لو چرت يې وه  .يوه ورځ هغه منګي ته يې پام شو چې پکې ډيرې ټکې راټولې وې

اخر په بل سهار   .چې په دې پېسو څه وکړي ځکه د ده د اړتيا هر څه ورسره وو

بازار ته الړو او د ټکو غوټه يې زرګر ته 

هغه چې وشميرلې نو د سرو زرو يو   .کيښوده

وليداد د ټکو په بدل کې   .بنګړی پرې کيدو

ترې بنګړی واخيستو او د واسکټ جيب کې 

   .يې کيښودو

کله نا کله   .سوداګر و او په ټول هند کې د تجارت لپاره ګرځيدود ده يو ملګرې 

اشنا، ته خو " يوه ورځ ترې وليداد پوښتنه وکړه چې   .به يې په ده هم پيښه وکړه

  " ؟ډېرو ملکونو ته تللې يې، کوم ځاې دې يوه ښايسته او نيک عمله ښځه وليده

لي نه شمال لوري ته، د د دې ک "ملګري يې څو شيبې سوچ کوو او بيا يې وويل، 

وليداد د سرو زرو بنګړی   ".روپ نګر شهزادګۍ ډېره ښکلې او په ښه نامه يادېږي

له جيبه راوويستو او ورته يې وويل چې ته کله روپ نګر ته الړې نو دا زما له خوا 

هغې شهزادګۍ ته ډالۍ کړې ، ورته وواې چې د يو داسې سپين ږيري له خوا 

ملګري ترينه بنګړې واخيستو او روپ   .سوغات دی چې په ښه عمل باورکوي

د خپل کاروبار نه وروستو يوه ورځ شاهي ماڼۍ ته   .ړونګر ته يې د تجارت مال يو
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هغه د سرو زرو بنګړی، د خپل ملګري د پېغام   .الړو او شهزادګۍ ورسره وليدل

شهزادګۍ په دې ډېره اغيز منه شوه او امر يې وکړو   .په بدرګه ورته ډالۍ کړو

  .شي چې د سوچا وريښمو او بخمل د جامو باراوښ د هغې له خوا ورته واستول

  .سوداګر چې بيرته الړو نو د سوغاتونو باراوښ يې د وليداد جونګړې مخ ته ودروو

خو هغه د اوښ وليدو ډېر خواشينې شو، نه پوهيدو چې په هغو وريښمينو جامو 

لږ چرت يې ووهلو او   .څه وکړي ځکه دی د خامتا په جامو کې ارامه او خوشاله و

ه، ته څوک داسې کس پيژنې چې ميړنې يار"خپل ملګري نه يې پوښتنه وکړه، 

سوداګر ورته ووئيل، داسې خلک به ډېر وي خو زه د دې ځاې   "او ايمانداره وي؟ 

  .نه جنوب لوري ته د نيک آباد ملک شهزاده پېژنم چې دا ټول صيفتونه لري

بس دا غم راته غوڅ کړه، اوښ هم هغه شهزاده ته يوسه او "وليداد ورته ووئيل، 

 ."چې زه د هغه د ميړانې قدر کووم ورته ووايه

  .سوداګر هم هغسې وکړل، اوښ يې په نيک اباد کې د شهزاده مخې ته حاضر کړو

هغه سوداګر ته سره زرپه انعام کې ورکړل او د اوښ په بدل کې يې د خپل 

 .اصطبل نه دولس چاغ اسونه بيرته ورډالۍ کړل

ې يې د ورځې پينځه آنې اخوا وليداد د اوښ نه ځان بې غمه کړې او هم هغس

  .ملګرې يې د نيک اباد نه د دولسو اسونو سره د ده جونګړې ته ورغلو  .ګټلې

ده   .وليداد اسونو ته ژر ژر واښه پريکړل، خو هيڅ نه پوهيدو چې څه پرې وکړي

ملګري ته يې زارۍ   .تر اوسه خوشاله ژوند تير کړې و خو اسونه ورته غم شول

ه دې دوه ځان سره وساتي او پاتې لس هم هغې وکړې چي د هغو اسونو ن

ملګرې يې راضي شو او د اسونو سره يو ځلې بيا روپ   .شهزادګۍ ته ډالۍ کړي

   .نګر ته روان شو

د اسونو په ليدو شهزادګۍ د سوداګر نه پوښتې پېل کړې چې د دې سوغاتونو 

رکوي او د مقصد څه و؟  سوداګر ورته ووئيل چې زما ملګرې ستا د ښو کارونو قد
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شهزادګۍ د خپل پالر سره مشوره   .دې د څرګندولو لپاره درته سوغاتونه رالېږي

دا ځلې به   .وکړه نو باچا ورته ووئيل چې د سوغات بيرته ورګرځول بد کار دی

  .هغه سړي ته دومره زيات قيمتي تحفه ورواستوو چې د هغه سره يې بدل نه وي

اګر ته شل ښکلي اسونه چې د سپينو زرو شهزادګۍ د لسو اسونو په بدل کې سود

 .په ساز) د اس د سپرلي توکي( سمبال وو، ورکړل

وليداد د شلو اسونو په ليدو وار خطا شو خو ملګري ته يې وويل چې له دې اسونو 

شپږ ستا شوې او نور څوارلس د نيک اباد شهزاده ته ډالۍ کړه چې بدل يې خالص 

 .شي

ړو نو شهزاده هم شکمن شو او د ده د ملګري په اړه سوداګر بيا چې نيک اباد ته ال

سوداګر ورته د هغه صيفتونه وکړل نو شهزاده ال   .يې پوښتنې پېل کړې

په دې ډالۍ کې شل اسونه چې د سرو او سپينو زرو په   .ډېرسوغاتونه ورسره کړل

ساز سمبال وو، شل اوښان او شل هاتيان ) پيالن( وو چې په ملغلرو او مشکڼو 

په الره د دې قافلې د ساتنې لپاره ورسره وسله وال محافظان هم مله   .ال وسمب

 .وو

زه پرې څه کووم؟ بوډا "دا قافله چې کلي ته ورسيده نو وليداد په چغو شو چې، 

خپل ملګري ته يې   ."دا هر څه زما نه دي پکار. . .نن سبا کې مرم. . .سړې يم

ګريوان څيرې کړو، ويښته يې وشوکول چې بس دا وروستۍ ځل دی، هر څه 

روپ نګر ته يوسه او که غواړې نو دوه اسونه، دوه اوښان او دوه پيالن ځان ته 

 .ووساته

سوداګرهم ستړې شوې و او فيصله يې وکړه چې دا ځلې به شهزادګۍ ته د 

نګر کې د سوغاتونو په ليدو شهزادګۍ ورته خو په روپ   .وليداد اصل حال ووايي

باچا شکمن و چې د سوداګر ملګرې د   .وويل چې دا د هغه ملګرې ليدل غواړي
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هغه   .ده د لور سره واده کول غواړي نو ځکه ورته دومره درانه سوغاتونه رالېږي

 .هم د ده ليدو لپاره د لور سره روان شو

کې وه او سوداګر له ويرې باچا ته غږ نشو  دا لويه قافله په پړاونو او په دمه سفر

کله چې د باچا قافله د   .کولې چې د ده ملګرې يو سپين ږيرې او غريب سړی و

باچا هغه سوداګر ته ووئيل چې   .وليداد د کلي نه يو ميل ليرې وه نو پړاو يې وکړو

 .ورشه خپل ملګری خبرکړه چې سبا سهار دې زمونږ هر کلي ته راشي

نه پوهيدو چې   .وليداد ته يې ټوله کيسه تيره کړه نو هغه په ژړا شو تجار الړو،

اخر يې فيصله وکړه چې نږدې سيند ته   .اوس د باچا نه ځان څنګه خالص کړي

د شپې په تياره کې   .ورشي او په اوبو کې ځان الهو کړي نو د غمه به خالص وي

  . استو او په چغو يې وژړلهغه له کوره ووتلو او د سيند په غاړه په يوې تيږې کين

چې سترګې يې وغړولې نو هلته دوه  .په دې کې يوه نرۍ خندا يې واوريده

د ده نه يې پوښتنه وکړه چې ولې ژاړې نو حال يې ورته تير  .ښاپيرۍ والړې وې

ښاپيرو وخندل او وې وئيل چې ته ډېرساده ګل ېې، ځکه خو ستا لپاره   .کړو

د سترګو په رپ کې د وليداد په ځان ښکلې لباس،   .خداې دا سوغات راليږلې دی

ده خپلې جونګړې ته منډه کړه   .په سر يې پټکی او په پښو کې طالي څپلۍ وې

 .خو هلته يو ښايسته کور والړ و او نوکرانو يې استقبال وکړو

په بله ورځ وليداد د باچا د هر کلي لپاره ورغلو، دوی يې پخپل کور کې ميلمانه 

ته يې خواست وکړوچې د شهزادګۍ لپاره د خپل ملګري د نيک اباد  کړل او باچا

د باچا په خوښه هغه شهزاده هم د ده کور ته وروبلل شو   .شهزاده غوره کړې دی

 .اوهلته د دواړو واده ووشو
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له هغې وروستو هم وليداد هره ورځ پخوا په شان د واښو لپاره ورشو ته تلو او په 

  .ځکه د ده ژوند لپاره هم هغه پېسې بس وې .آنو خرڅووبازار کې به يې په پينځو 

  .هغه سپما شوې ټکه به يې خيرات کړه
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 ويلز کيسه( )د

 

 د دلته يو ډېر اوچت غر  ۔شمالي ويلز سيمه يووخت خپلواکه وه انيې دطبر د

 "سنوډن" په نوم ياديږي. کله چې

ل لپاره ځي نو ېد غره پرلوري س خلک

ورپېښېږي، چې  په يوه قبرپه الره کې 

 "بيد ګليت" توري پرې ليکلي دي. د

 هغهکيسه  دا  .ینوم د ېپخوانيو ګليت  ورکوي او اناقبر م ويلز په ژبه کې بيد د د

 قبر پر شناختې ليکلې ده.

 د . وډېره موده کيږي، چې په دې سيمه کې "لوويلين" نومي يو سردار اوسېد

کې ا سپی هغه ته د انګلستان باچا په تحفه د  .يو سپی و چې ګليت نوميدوهغه 

ښکار  خو په ځنګله کې د ولکه وري نرم او ارام اوسېد یپه کور کې به د و.  ېورکړ

ډېر خوښ و او ټولو  یسپ سردار دا د  .ېوهل ېپړانګ منډ پر وخت به يې لکه د

 خلکو ته به يې په فخر ښکاره کاوه.

  ، ټول سپي ورسره وو.وخپلو ملګرو سره په ښکار ووت ديوه ورځ سردار سهار وختي 

ي ورپسي پکې سويې وليدلې او ټولو غوښتل چې خپل س یپه يوه ځا یدو
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حيران و چې  ید  ښکاره نه شو. څخو ګليت هي وغږوله وځغلوي. سردار شپېلۍ

چېرې داسې نه ووشوي، ګليت به له ټولو سپو ترمخه  پخوا خو ؟ يې څه شو یسپ

 خو اوس ورک و.منډي وهلې 

ورځ په ښکار تېره شوه، سردار ناارامه و، لومړي يې ځان ته تسلي ورکوله چې 

يې عذر وکړو او خپلو ملګرو ته   ورو يې تلوسه زياتېده. خو ورو شي پيدا را سپی به

لويې دروازې نه  دچې و ګليت يې وليد ،کور ته نږدې  .بيرته خپل کور ته روان شو

شپيلۍ يې ورته ووهله او ويې  ،ارامه شو څهسردار زړه يو  بهر پرځمکه ناست و. د

 ويل:

 " ته ډېر شوخ يې، نن چېرته وې او ولې اوس د کور مخې ته ناست يې؟"

شو خو نن له خپله ځايه ونه  خپل بادار په ليدو په ټوپونو کله به ګليت د نور

 بدله شوه. ييې دا حيراني په وار خطاي خو ډېر ژرپاتې و سردار حيران  . وخوځېد

او  نښې وې ونوي د یپرځا یپښې په وينو لړلې وې، ترکوره ځا ګليت خوله او د

په ياد شو، چې سهار يې په زانګو  ور ېسردار ته خپل ماشوم زو  ګليت هم ټپي و.

 ، هرې خواهکړ هزانګو پر لوري منډ د نه  ازېوکورله در ده د  و. ېښيکې ويده پر

د يوې  لړلې وړې توشکې په هغي کې هم په وينونګوتشه وه او از  وې. ېته وين

 .ووړاندې کو خونړۍ جګړې منظر ور
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او د  ېته يې وکتل، ګليت له خپله ځايه راپاڅېدل شا ،شو یر ليونهسردار له غم او ق

ر وکتل نو د ده له خولې يو هسردار چې ورته په ق  ان و.رو ده پر لوري ورو ورو

خو سردار خپلې تورې ته   .ښتهويل غويې داسې لکه چې څه  و،غږ راووت ېکمزور

 يې وويل: رهاو په ق والس کړ

وې او  ېخپل ماشوم په شان ساتل د ماموده دومره  ،"بد بخته! ته خو ليوه وختلې

، وخپل بادار په پښو کې کښېناست او د وټيټ کړ . سپي سروزما ماشوم وخوړ نن تا

 ، لکه چې ويل يې:ړونجيدووک غمجن غږپه يې خوله اسمان ته کړه او داسې  بيا

 .یپه ژبه پوهېدا کاشکې ته زما

 یو چې توره يې راپورته کړه او سپ ېشو یخو سردار د اوالد په غم کې دومره ليون

بلې کوټې چې . سردار وواورېدغږ ژړا د ماشوم خپل ده د هغه شيبه هم  . لويې ووژ

السونه پښې  په کټ کې یته ورغلو نو څه ګوري چې ماشوم يې روغ او ژوند

 ،سردار پوه شو چې څه شوي وو  پروت و. مړهم وه ېل . ورسره نژدې يووهلې

هغه له سترګو  د  ليوه سره جنګېدلي او د ده ماشوم يې ژغورلي و. دګليت 

خپل وفادار سپي ماتم  اوښکې روانې شوې او په چيغو چيغو يې ژړل. اوس ده د

دهغه قبر ، يې په ناسته ليدلي و بيا سردار هم په هغه ځاي کې چې ګليت  کاوه.

ګليت  بيد په ټولو ځايونو کې خلکو يو بل ته کوله او د کيسه شاو خوا . داوجوړ کړ
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سيمه دومره مشهوره شوه چي اوس هم کله په دې الره څوک تېريږي، نو يو وارې 

 درېږي.وبيد ګليت ته ارو مرو 
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 )چک کيسه(

 

خلک په خپلو کورونو  او ان وطوف، سخت وورېدهم سيلۍ سره باران  ديوه شپه 

د  دې دپه هغه شپه چې  ې اوسېده. ځوو.  يوه سپين سرې ښځه ځانله يواپټ کې 

خو لږه شېبه نه   چې سيلۍ دروازه ټېل وهي.و وکړيې  فکرټګيده نو کور دروازه و

 .ووه تېره چې ور په زوره زوره وډبېد

سپين سرې ژر دروازه خالصه 

چې يوځوان کړه، ويې ليدل 

په لمدو خيشتو جامو کې ی سړ

سپين   يخنۍ نه رېږدي. دوالړ او 

 سرې ښځې ته يې وويل:

"زه مسافر يم، که نن شپه دې 

 راته په خپل کور کې ځاي راکړو، نو زه به دې دا احسان ټول عمر نه هېروم."

 ښځې ورته وويل:
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چې کړه خو زه خپلې لمدې جامې وی، په نغري کې اور بل د ،"ښه ده، دننه راشه

ته مجبور يې چې له نغري سره   لپاره کټ هم نه شته. ډوډۍ هم نه لرم او ستا

 نژدې پردې کمبله شپه تېره کړې."

 په کار." ینه دی "چې سرپناه وي، نور مې هيڅ شړي ورته وويل، س

چې تود شو او ی اور تازه شو. سړ نو ښځي په نغري کې نورې وچې دړې کېښودې

 اوسپنې يو مېخ را س له جېبه يې ديخپل کم شوې نو دجامې يې هم وچې 

يې نه  ښځې ورته کتل، خو غږ  به يې په خپلو السونو اړاوه رااړاوه. . داويستوو

 کاوه.

 يې له ښځې پوښتنه وکړه: سړي ښه شېبه له دې مېخ سره لوبې وکړي، بيا

 "ی؟"ته خبره يې چې دا مېخ څومره د کار د

 په ډېره خشکه لهجه يې ورته وويل:او وړۍ نه تار جوړو  دښځي 

 "هو! خبره يم، مېخ په لرګي کې ټکوهل کېږي."

 سړي وخندل او ويې ويل:

ر ورته هق په لږ ښځې." شم جوړولي ښوروا نه مېخ دې  زه ۔۔۔"ته نه يې خبره 

 وويل:

 ناشونې ده." "هسې اوتې بوتې مه وايه، دا

 سړي وويل:
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 "؟"که ما درته ثابته کړه، نو منې به يې

 ښځې ورته وويل:

 "ښه ده، ثابته يې کړه."

 ."وبيا يې د ښوروا پخولو دېګ ورته راوړ 

يې دېګ  په کې واچولې. بيايې او اوبه  وديګ په تل کې کېښودد مېخ هغه سړي 

او ښځې ته  ودېګ سرليرې کړد لږه شېبه چې تېره شوه نو سړي  و،پراور کېښود

 يې وويل:

 راکړې، نو ښوروا به تياره شي.""که لږه مالګه او تور مرچ 

 ښځه پاڅېده، د يوې المارۍ دروازه يې پرانيستله او ويې ويل:

 "هو! مالګه او مرچ خو په هر کورکې وي."

سړي ته يې د مالګې او تورو مرچو پوڼۍ ورکړي.  ده مالګه او تور مرچ په دېګ 

ايسته کې ورګډ کړل. يو څو شېبې نورې هم تېرې شوې.  سړي بيا د دېګ سر 

 کړو او ويې ويل:

 "ي"د پيازو يوه غوټه که واي، نو د ښوروا خوند به سېوا ش

 له ځايه پاڅېده اوويې ويل: ښځې ورته بدبد وکتل خوبيا

 "ګورم که چېرې پيازوي."
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يوې بلې المارۍ ته والړه او د هغې دروازه يې پرانيستله. سړي سر اوچت کړو او 

 خوړو توکي ايښي وو.ويې ليدل چې په دې المارۍ کې د 

 ښځي د پيازو يوه غوټه را واخيسته او سړي ته يې وويل:

 "اوس به نو ته چاقو هم غواړې."

دېګ  پياز يې ټوټي  ټوټي او ،سړي وخندل او د ښځې نه يې پياز او چاقو واخيستل

څو نورې دړې يې کېښودې او  ، يووبيا يې په نغري کې اور تازه کړ  .وته ورلړه کړ

 ويې ويل:

ګازرې او  خو که په دې کې څو ،"ښوروا هر ډول وي، د مېخ ښوروا ساده وي

 خو خير پروانه کوي." وي زيات شي نو خوند به يې ال الوګان ورګد

لوږې  ښځې ناببره د پخېدو خوشبويې پورته شو او دېګ نه د پيازو د داوس 

، بې له دې چې هغه ته يې څه ويلي وي ،سړي خبرو ته يې پام و . دواحساس وکړ

يو څو ګازرې او دوه الوګان يې ترې راويستل او سړي ته   .د المارۍ لورې ته الړه

. وغورځول سړي ګازرې او الوګان سپين، ټوټې او بيا يې په دېګ کې  .يې ورکړل

ښځې  دي ښوروا خوشبو لږه شېبه وروسته چې يې د دېګ سر ليرې کړ، نو د

 له سړي يې وپوښتل: ،لېسپږمې وتخنو

 "په څومره وخت کې به دا ښوروا پخېږي؟"

 سړي په يوې څمڅۍ د دېګ له تل نه ميخ را اوچت کړو او ويې ويل: 
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که په دې کې د غوښې وړې وړې  ،"د دې مېخ ښوروا ډېرو کمو خلکو خوړلې ده

په شان خلک دومره  زما اوستا خو د پاچاهانو خواړه دي.  ورګډې شي، نو بيا

 چي په دې ښوروا کې غوښه ولري."وش بخت نه دي خ

 ښځې ناڅاپه وويل:

 "ولې يې نه شو خوړلي ،پاچاهان خوهم زموږ په شان انسانان وي."

په چاقو يې ترېنه وړې  ،ټوټه راواخيسته هالمارۍ نه يې دغوښې يو د الړه او بيا

م په څه اوبه ه سړي ته يې ورکړې. هغه غوښې سره يو وړې ټوټې بېلۍ کړې او

 ويې ويل: او يې بيا تازه کړو کې ورګډي کړې، اور

"اوس چې موږ داسې ښه د پاچاهانو خواړه لرو، نو بايد د پاچاهانو په شان يې 

 وخورو."

 ښځې وويل:

 "بېشکه ولې نه"

د کوټې بل سرته الړه، هلته کې يومېز او دوه څوکۍ ايښې وې. دې له المارۍ يو 

. بيا يې چيني لوښي واوار کړ يې او پر مېز ووښ راواخيستپښه ښکلي د مېز 

 .ورسره کيښودېيستل او پرميزيې کېښودل، قاشوغې يې هم وراو

 يې وويل: سړي هرڅه ته کتل او بيا

 "ښوروا به په څه شي کې راوباسم؟"
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ښځي ورته يوه غټه کاسه د ښوروا لپاره او يوه رکابۍ د غوښې او ترکارۍ لپاره 

ډۍ هم راوويستله، ټوټې يې کړه او پر ميز يې کېښوده. ورکړل. بيا يې يوه غټه ډو

 سړي وويل:

ميخ د ښوروا  که چې دځر هم ورسره وي، ي"که ډوډۍ دې راوويستله نو بايد پن

 ر ضروري دي."ينه وروسته د هضم لپاره پن خوړلو

، دواړو ښوروا، ډوډۍ اوپنېر وخوړل سړي ښه ځان موړ ور هم راواخيستيښځې پن

 وويل: کړو، ښځې ته يې

 "ستا ډېره مننه"

 ښځې ورته وويل:

 "مننه خو ستا په کار ده چې دومره ښه ښوروا دې راته پخه کړه."

 سړي د ښوروا کاسې په تل کې پروت مېخ راوويستو او ويې ويل:

 "په دې کې زما هيڅ کمال نه شته، دا هرڅه مېخ له برکته دي."

 ښځي ورته وويل:

برابر کړل، نو حق لرې چې په کټ ويده شي. "اوس چې تا دومره ښه خواړه راته 

 زه به د نغري سره پر کمبله پريوځم." ،زما هسي هم ډير ساړه کېږي

يې ورته  سهار ښځې ورته چاي او ډوډۍ ورکړل او بيا و،سړي شپه ارام خوب وکړ

 ،وويل
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سمبال يې وساته چې څوک يې پټ نه  ی،ښتيا چې عادي ميخ نه دي"ستا ميخ ر

 کړي."

 روان شو. پر خپله الر او وخيستوا رخصت هغې سپين سرې نهد سړي 
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 سه(ي)د ناروې ک

 

بل غريب او بېوزله  په يوه کلې کې دوه وروڼه اوسېدل، چې يو په کې ډېرشتمن او

 ړو لپاره هيڅ پاتې نه شول نو داور کې د خوکغريب ورور سره په  دورځ  هيو  .و

او مرسته يې ترې وغوښته. شمتن ورور ورته وويل چې  وکره الړ روروخپل شمتن 

روان يې او سوال  د يوې ورځې خبره نه ده، سبا به بيا را حال نه زه خبريم دا د ستا

 به راته کوې.

 غريب ورور ورته وويل:

"ته بس همدا نن راسره څه 

الس اوکړه، بيا به دې نه په 

 عذابوم."

 شتمن ورور ورته وويل:

ۍ ښار ته ورشه، طمه ده، زه نن تا ته ښه ډېره غوښه درکوم، دا واخله او د قح"س

 راته خپل سپېره مخ ښکاره نه کړې." بيا خو

ښار په لټه  قحطۍ د او د ړوپنډ جوړ ک غوښې نه يو د ،ډېر ساده و چېغريب ورور 

 پوښتنه کوله چې د ، په الره کې به يې له هر چاوټوله ورځ يې مزل وکړ  شو.
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وځينې نور بيا خځينو به ورته الره سمه کړه،   .یطۍ ښار په کوم ځاي کې دقح

 خبر نه وو.

 لګوله چې داوده اندازه   شپي له يوه ځنګله نه تېرېده چې له لېرې يې رڼا وليده. د

چې ونې ته يې  ووليد ی يېقحطۍ ښار وي اوکه نه؟ په دې کې يو بوډا سړ به د

 ید قحطۍ ښار د بوډا ورته وويل چې "همدانو له هغه يې وپوښتل   تبر نيولي و.

 خو ته ولې هلته تلل غواړي؟"

 غريب ورته خپله ټوله کيسه تېره کړه نو بوډا وويل:

، نو هرڅوک به داغوښه  په ډېرو ې"که ته د دې غوښې سره د قحطۍ ښار ته ځ

 ميچنه راکړئ." پيسو درنه غواړي خو ته ورته وايۀ چې د غوښې په بدل کې راته

غوښې ټوټه  هلته له رسېدو سره يې يو تن ته د ،ښار لوري ته روان شو غريب د

هغه بيه له  وړ اندې شو چې د ښکاره کړه. هغه ورته غوښه بيه کړه، بيا بل کس را

يستلې ا وپيسې ر هر چا لوړيده اوغوښې بيه  لومړۍ نه ډېره لوړه وه. ورو  ورو د

 او ټولو ته يې وويل: وو، غريب خپل الس اوچت کړوې.  يو شور ماشور جوړ ش

 "زه دا غوښه د يوشي په بدل کې خرڅوم."

 ټول غلي شول، غريب سړي وويل:

"ستاسو سره د الس يوه ميچنه ده، چې که هر څوک هغه راکړي، غوښه د هغه 

 ده."
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 يو تن په کې وويل:

 ه کوو؟"څ"په دې ښار کې هم دغه يوه مېچنه ده، که دا تا ته درکړو، نو موږ به 

 په دې ټينګ شو، چې ميچنه راکړئ او غوښه واخلئ. یخو غريب سړ

 او د وپه منډه الړ یسړ ، اخر په دې رضا شول، يووخلکو په خپلو کې بحث کو

کافي )قهوه( ميده راوړه، په دي کې به يې ورته يوې زړې زمانې وړه ميچنه يې 

 کوله.

ده فکر کړي و، چې مېچنه به د   غريب چې دا ميچنه وليده، نوسخت خپه شو.

 ،خلکو ته ورکړه هغوټوله غوښه يې   ژبه کړې وه. يېخو اوس  ،سرو زرو وي

 یهلته يې بوډا سړ  ګله پر لوري روان شو.نځ مېچنه يې ترې واخيستله او بېرته د

 يې ورته وويل: ن غږله ميپه ډېر ګ . وبيا وليد

"بابا! تا راسره ښه ټوکه وکړه، د پيسو په ځاي مې دا زړه مېچنه واخيسته، په دې 

 به زه څه کوم؟"

 "۔دې مېچنې کمال درته وښيم دې کړه چې دږږ رانو"غ  بوډا ورته وويل:

نو ښځه يې ډېره په قهر ورته  وشپې ناوخته خپل کورته ورسېد د یغريب سړ

يې چېرته ورک شوي ی پاڅيده. هغې ټوله ورځ انتظار کاوه او نه پوهيده چي سړ

 لپاره هيڅ نه وو. په کور کې د خوړو ،و
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کې  په کور ځکه  نو ښځه نوره هم راوپارېده سړي چې زړه مېچنه پر مېز کېښو ده

 سړي ورته وويل: څښلو لپاره کافي هم نه وه.  د

 ويل:وې او لو يې ونيو ېمېچنې الست کارمېچنه ده." بيا د ېره دډ "دا

منتر سره د ې د له سړي د" ۔۔۔ ترړه په وباسه ډوډۍ ۔۔۔"مېچنې ګرړه ګړړه

مېچنې ته  مېچنې الس وخوځېدو او ګرمې ګرمې ډوډۍ ترې راووتلې. سړي بيا

مېچنې تازه اوس نو له " ۔۔۔وباسه په ترړه  پنير ۔۔۔"مېچنې ګرړه ګړړهامر وکړو،  

 ووتل. را پنېر

ژر يې ډوډۍ وخوړه،   دواړه حيران هم وو او خوشحاله هم. ی،ښځه او غريب سړ

 کټ الندې پټه کړه اوويده شول.د مېچنه يې 

رنګ مېوې  او خواړه، دغه راز  ، شوده، رنګا)قهوه(له مچنې کافي یپه بل سهار دو

څو ورځې چې تېرې شوې  کړل.  رمهزي په کورکې يې هرڅه او نور شيان وغوښتل

  ښې مېلمستيا بلنه ورکړه. ته يې د ه ډېره شوه نو خپلو ملګروراو ډوډۍ ورک

هرڅه ډېر وليدل نو حيران  کره ورور هغه چې د  .ويې هم راوغوښت شتمن ورور

څنګه موندلي يې هرڅه  ورور نه به يې غلي غوندې پوښتنه وکړه چې دا  پاتې شو.

 شو. یبه ورته موسکورور وو خو غريب 
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اخر چې ټول ميلمانه خپلوخپلو کورونو ته الړل نو شمتن ورور ورسره خوږې 

خبرې پيل کړې. غريب ورور يې ساده و، خبره يې له خولې ووتله ، چې دا هرڅه 

 يوې مېچنې برکت و.د 

 شتمن ورور ورته وويل: 

په بدل کي ډېرې دا مېچنه ماته راکړه، زه به درته  ،"اوس خو ته هر څه لرې

هغې  ،ښځه يې هوښياره وه خو کار کړي و غريب ورور نژدي دا  پيسې درکړم."

 ورته وويل:

 فصل د رېبلو پر وخت يوسې. به د ډکه بوجۍ راکړې نو مېچنه هيو و"که د سرو زر

سکويوه ډکه بوجۍ يې ورته راوړه او څو  د سرو زور د ،شمتن ورور په دې رضا شو

 لوونو پر وخت يې د ورور له کوره مېچنه هم يوړه. دفصل  ورځې وروسته د

لوونو په دې وخت کې به ډېرو خلکو پر  شتمن ورور ښې ډېرې ځمکې وي او د د

يې. د اهغي کمال وښ ځمکو کارونه کول. ده غوښتل چې ټولو خلکو ته مېچنه او د

په چيغه يې پر يوه ميز کېښوده او ميرمنې يې وخت ميچنه  هغرمې د ډوډۍ پ

 يل:وو

 "ميچنې ګړړه ګرړه. . . ښورا  وباسه په ترړه. ماهيان وباسه په ترړه." 

رينه  لکه د او ښوروا ت هچې مېچنه وګرځېد دا ټکي راوتلي ووايله د هغي له خولې  

وريت کړي ماهيان راووتل. خلکو له خپلو کورونو لويې لويې  بياويالې راوبهيدو، 
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په کورونو کې  خلکو په کې راډک کړي. دکاسې راځغلولې چې ماهيان اور ښوروا 

 چې هر څومره لوښي وو، په ټولو کې ماهيان او ښوروا وو.

مېچن دې ودروه. خو شتمن د  شتمن سړي ته وويل چې بس کړه، دا يو چا

 ، کله به يې ويل:وه پوهېدنمېچنې په بندولو 

ېږه کله به په چيغو شو چې "مېچنې ودر  "بس کړه! بس کړه! مېچنې بس کړه!"

 په ترړه!"

کله به يې د هغې الستي تاو کړو، کله به يې ورباندې السونه کېښودل، خو مېچنه 

وه چې ترېنه د ښوروا او د ماهيانو سېال ب روان و. کله چې خلکو د ښوروا په 

سيالب کې المبو وهل پيل کړل نو شتمن ورور په منډه منډه خپل غريب ورور 

 کره الړو او ورته ويې ويل:

ورينداره داي لپاره دا مېچنه دې واخله، زه خو يې په بندولو نه پوهېږم." "د خ 

 ويل: ېيې وړاندې شوه او و

 "مېچنه درنه اخلو خو په دې شرط چې نور سره زر به راکوې." 

ل الس کېښودو، سم له السه دا يې خپ غريب ورور يې الړو او د مېچنې په الستي

 و. جادو څه هغه په الس کې ، داسې لکه دهبنده شو
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سمندر پرغاړه ځان له يو ښايسته کور جوړ  دې پېښې وروسته غريب ورور دله 

خو په  يې له مېچنې غوښتل بهخپل حاجت شيان  د او ژوند يې په کې کاوه.  وکړ

 دومره اندازه چې ګوزاره به يې پري کېده.

پل ېوې بېړۍ کپتان په خ يوه ورځ چې په سمندر کې له تېرېدونکو بېړيو نه د

نو په زړه کې يې وګرځېدل چې  وښکلي وړوکي کور وليد دوربين کې په ساحل دا

 دغه له نژدې  وګوري.

 وستنايکښتۍ کې کښ  يوړوک ،له خپلو څو ملګرو سره یبيړۍ لنګر واچاوه او د 

مېچنه پر يوه مېز  ،غريب سړي ورته  ډوډۍ ورکړه  .للته ورغ هغه ښکلي کور وا

سړي ورته   پوښتنه وکړه.يې زړه مېچنه وليده نو له هغه  ايښې وه. کپتان چې دا

 کپتان چې دا واورېدل نو سړي ته وويل: ،مېچنې حال ووايه د

 داسې وکړي خو اخر ډېروچې ."  سړي نه غوښتل دا مېچنه په ما خرڅه کړه"

په دې راضي شو چې کپتان به ورته ښه  ، هغهنت زارۍ نه وروستهيدليلونو او م

پلې بېړۍ ، خمېچنه واخيستله د مال به بدل کېکپتان   لت ورکوي.ډېر مال او دو

په هغو ورځو کي به  ؟ وغواړي ېڅه شد هغې نه ته ورغلو او فکر يې کاوه چې 

 کړېګې غټۍ هم ورالم مالګه ډېره ګرانه وه، ځينو خلکو ته به په معاش کې د

دل کې مالګه خلکو  به د سودا په ب  به په ډېر احتياط کارولې. هغوي کېدې چې

 ورکوله.
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مالګې تجارت پيل کړي نو ښې ډېرې پيسي به  ی د که د و چېکپتان فکر وکړ

چې په بيړۍ کې خالي کوټي دې پرانيزي او  وخپلو نوکرانو ته يې امر وکړ  وګټي.

 مېچنې ته يې وويل:

 !"ترړه په وباسه مالګه۔۔۔"ميچنې ګرړه ګرړه

راوتله. د بېړۍ ټول ګودامونه له مالګې ډک مېچنه په ګرځيدو شوه او مالګه ترې 

هغه په حساب  کپتان د خوشالۍ نه په جامو کې نه ځايېدو.  کله چې د ، شول

خو مېچنه نه بندېده. کپتان ډېره  ومالګه پوره شوه، نو په مېچن يې الس کېښود

هڅه وکړه، نورو خلکو ورباندې الس کيښود خو ورو ورو په بيړۍ کې دومره مالګه 

مېچن په دې وخت کې هم   په سمندر کې ډوبه شوه.يې له بار چې بېړۍ شوه 

 ه راويستله.ګمال

ناروې خلک باور لري چې دا مېچنه اوس هم د سمندر په تل کې لګيا ده مالګه  د

 سمندر اوبه مالګينۍ وي. باسي، ځکه خو درا
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 )د جنوبي بحرالکاهل کيسه(

 

ښايسته جينۍ اوسېده، چې  ې جزيرې،په يوکې  جزيرووړو په ډېر پخوا د سمندر 

 اينه نومېده.

جونګړې سره  یته به خوشالېدل. د دو د دې مور پالر بېوزله وو خو خپلې لور

  رنګه واړه ماهيان به په کې پيدا کېدل. نژدې د خوږو اوبو يوه وياله بهېده چې هر

اينه دا ماهيان خوښ وو او هر ورځ  د

له دوي سره لوبې  به يې په اوبو کې

 کولې.

يوه ورځ دا د ويالې پر غاړه ناسته وه، 

دواړه پښې يې په اوبو کې وې او له 

  ځان سره يې يوه خوږه سندره ويله.

خو ووېرېده،  ېد دې پښو ته نژدې شو. جينۍ لومړ یپه دې کې ناڅاپه يو مار مه

 .والړ هد دې په پښو کې تاو راتاو شو او بېرت یمار مه
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او  و، چې ترڅو به دې سندره ويله، هلته به ګرځېدوليد یهر ورځ دا مارمهاينې به 

بڼه ښکلي ځوان  يو ناببره د یمارمه يوه ورځ اينې سندره ختمه کړه نو  .وبه الړ بيا

 .واخيسته

 شوه خو ځوان ورته وويل: اينه وار خطا

 زه د تازه اوبو د مهيانو ساتندوي يم." ی،"وېرېږه مه، زما نوم "ټونا" د

اينه حيرانه هم وه او خوشحاله هم. بيا داسې وشول چې دا مارمهي به هره ورځ د 

ډېر  یاينې د د  شو او ښه ډېر وخت به يې له اينې سره خبرې کولې. ڼهانسان په ب

ونا وه، چې اينه د ماهيانو نړۍ ته نه شوه ورتالي او ټ خوښ شو خو اوس ستونزه دا

 تر ډېره وخته د انسان په شکل نه شو پاتې کېداي.

انسان په وجود  يوه ورځ چې اينه د اوبو ويالې ته الړه، نو ټونا له وړاندې نه ورته د

اينې ترې پوښتنه وکړه چې ولې دومره   .وډېر خپه ښکارېدهغه  هلته ناست و خو

 خپه يې؟

 ټونا ورته وويل:

زه  ی،ته په بل ځاي کې کار راکړل شوي د ما ،"زه نور دې ځاي ته نه شم راتالي

 درنه رخصت اخلم."

 اينې چې دا واورېدل، نو هغه هم ډېره خپه شوه.

 ټونا ورته وويل:
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"زه نه غواړم چې ته په ما پسې خپګان وکړې او غواړم چې ټول عمر دې ستا 

 ښکلي مخ ته وګورم زما سترګې به تل ستا سره وي  خو د دې لپاره به ته يو کار

 کوې."

 اينې ترې پوښتنه وکړه چې څه؟

 مارمهي ورته وويل: 

"سبا به ډېر سخت باران کېږي او په ټولو ويالو کې سېالب راځي خو ته به وېرېږي 

سمندر  ته به زما سر قلم کړې او د ،نه. زه به په دې سېالب کې ستا کور ته درځم

، درنه هيرنه شي یځا ګوره چې دا  مو خاورو کې به يې ښخ کړې.رپر غاړه په ن

 به ته زما انتظار کوې.  يوه ورځ به ته ما ووينې، زما سترګې به هم تا ته هلته

 ."ګوري

مارمهي په شکل بېرته په اوبو کې ورک  يې ښکل کړه او د اينهخبره وکړه،  هغه دا

له وټيې  ته  نو مورپالر بېرته چې کورته راغله، ،ډېره وخته هلته ژړل شو. اينې تر

 ورته تسلي ورکړه. یهغو ،ه کړهکيسه تېر

ټولې ويالې  ،وطوفان په سمندر کې هم   ل شو.ېپه بله ورځ اسمان خړ او باران پ

خپل کورله کړکۍ  اينې د .لوسېالب راغ یباران اوبو سره هرځا وې او دراختلې 

 دې دروازې ته منډې کړې او دواړه .وبهر کتل، چې په دې کې يې مارمهي وليد
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يې خپل سر  او د اينې پر پښو ېتر درشله راغی د کور . مارمهېيې پرانيستل تمبې

 .وکېښود

يې  هغه سر خيستله او دايې يو چاړه  راو بيا و،مارمهي سرښکل کړ اينې په ژړا د

په يوې غونډۍ يې ، هلته اينه د سمندر غاړي ته ورغلهودريدو نو  باران  .وکړيپر

 .وپه کې ښخ کړمارمهي سريې  مځکه نرمه کړه او د

ې اينه به هره ورځ دې غونډۍ ته ورتله او کوم ځاي چې يې د مارمهي سر ښخ کړ

کله به ډېره  ،ژړا شوه په کله به يې سندره ويله، کله به  هلته به ناسته وه. ،و

څو   ، چې اينه لېونۍ شوې وه.و وئيلکليو کې خلک په خوا وشا  خوشحاله وه.

  .راشين شوې يو بوټي ته به يې کتلغونډۍ  هغې ورځې چې تېرې شوې، نو په

 شوي وي.  یژوند بيا را یداسې لکه چې مارمه ،يلېئسندرې وبيا به يې خوشالۍ 

به سر هغې   .ترې جوړه شوه اينې له قد نه هم اوچته ونه د ې لوی شو اوبوټهغه 

سره نښتې ه ونه کې به يې کتل چي وړې وړې غوټې به يې له تنې پاو  واوچت کړ

څو مياشتې نورې واوړېدې نو يوه غوټۍ يې وليده چې په شنه غونډه مېوه  .وې

شين رنګ يې په نسواري بدل شو او  ،مېوه هم غټه شوه ورو ورو دا ه. ې وبدله شو

 وېښته يې وکړل.

دې په نسواري  د ،وشکوله را اينې الس وړاندې کړو  او هغه ميوه يېيوه ورځ 

  ې د دې په يوې خوا دوه سترګې جوړې وې.اهه او ويې ليدل چووېښتو يې الس و
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ټونا چې اينې داسې وګڼله، لکه په شان و او   سرډ د مارمهي سر کټ مټ  مېوې د

 ته ګوري.ور او وش یژوندبيا چې 

  ته به ګوري. سره وي او تا سترګې به تا خبره ورپه زړه شوه چې زما ټونا هغې ته د

داسې مېوه چېرې  یهغو  ورښکاره کړه.وړه، مورپالر ته يې يمېوه کورته  اينې دا

 .واينې دې مېوې ته ټونا نوم ورکړ ،نه وه ليدلې

ماته  يې دا بيا  غوره کړه.ه په کې يو ید ونې نورې مېوې چې پخې شوې، نو دو

  له اوبو ډک و. دننه د دې تک سپين مغز ؟کړه چې وګوري دننه په کې څه وو

نور خلک چې   ه شان خوند يې کاوه.د مارمهي پ نو وسپين مغز وخوړ چې دا یدو

 هم د دې مېوې سرونه يوړل او بوټي يې وکرل. یخبر شول نو دو

 ترې لوښي جوړ کړل. د دې د ید دې مېوې پوست دومره کلک و چې دو

 یونې لرګ د پوزي اوبدل. ترې يا به يې جوړول او نسواري وېښتو نه يې پړي 

و سر به ډېر سپېڅلي ګڼل کېد مېوې د . يدېدومره کلک و، چې کښتۍ ترې جوړ

مېوې يوه هغې کس به د  سمندر په سفر روانېدل نو هر يود به مسافر  ېکله چ او

 يوه دانه په سمندر کې اچوله چې سفر يې بې خطره وي.

سمندر له اوبو سره نورو ملکونو ته ورسېږي او  داسې فکر کاوه، چې مېوه به د یدو

 به يې هم وکري. یدو
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هغوي لپاره دا مېوه په سمندر  خپل خپلوان يې ليرې تللي وو، دډېرو خلکو چې 

اوس دا  د دې سپين مغز به وخوري.  وږي وي، نو یکې اچوله چې ګوندې که دو

جنوبي بحرالکاهل په جزيرو کې  نومېږي. د او کوکونټ ناريال، کوپره ،مېوه

يا  که په دې زمکه بل هيڅ د خواړهاوسېدونکي اوس هم په دې باور دي چې 

دې په مېوې ژوند کوالي  ې د کوپرې په ونه او دځانسان يواڅښلو لپاره نه وي نو 

 شي.
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 )د جرمني کيسه(

 

ډېر  د ويزر سيند پرغاړه اباده ده.  Hamelinجرمني يوه وړه ښاريه هيملين  د

هر چا به  خو ډېر وږسترګي اوحريصان وو.  پخوا دلته شتمن خلک اوسېدل

نوي نوي  راټولولو زياتولو او د هره ورځ به د پيسو ،چې ښه ډېر مال وګټيغوښتل 

 يوه ورځ چا  لپاره به يې نوې الرې لټولې. د سپما پېسود   .هنيول کېد به دبيرونهت

په ډوډۍ ډېرې پيسې  یدو د ،سپي او پيشوګان زموږ ډېره شتمني خوري ،ويلو

 ل.ووژ پيشوګان ښار سپي او د چې خلکو هغه وه . هميلګ

څه موده چې تېره شوه، نو په ښار 

کې مږکان پيدا شول. خلکو به د 

لپاره ډېرې هڅې ليرې کولو د  یدو

کولې خو له يوه ځايه به ورک شول 

نو په بل ځاي کې به بيا پيدا شوي 

او ګودامونو کې به  خو په دکانونو هپه کورونو کې د خوړو شيان پټ ساتل کېد  وو.

وژل به هم  یچاغ شوي وو او د دو ښه ډېرو خوړو مږکانپه   .شوېبوجۍ سورۍ 

 سخت کارو.
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 خوړلو هڅه وکړه. د يوه ماشوم د دپروت يوه ورځ خو يوې غټې مږې په زانګو کې 

الره  څهوژلو  مږو د اخر ښاروال يوه غونډه راوبلله چې د ،پرېشان وو ښار خلک ډېر

مږ  چې به ويل ورکوله، چا په غونډه کې ناستو کسانو خپله خپله رايه  پيدا کړي.

په چې ځکه  شي. خو د دې مخالفت وشو کيښودلزهر ته دې ځای ځای کانو 

نيولو لپاره دې  د مږکانو د ،بل وويل  .رسيدلې وایتاوان  همماشومانو ته به دې 

 خو د دې لپاره وخت په کارو او  د  شي. کيښودللوې لوې لومې )دامونه( جوړ 

 اوس تمام شوي و. صبرخلکو 

تاال ر په دروازه يو ځوان راښکاره شو چې په الس  غونډې د په دې کې ناڅاپه د

 کې يې شپېلۍ نيولې وه. ده په لوړ غږ ټولو ته وويل:

ولې ټ که تاسو راته د سرو زور سل سکې راکوئ نو زه به دا ی،"زمانوم "پائيډ" د

 مږې له ښاره ورکې کړم."

ډېرو خبرو او بحث  د پوښتنه وکړه او و، ښاروال له ټولپه دې خبره ټول غلي شول

يستلې، وټولې مږې له ښاره و هغه ځوانشول، چې که  ټول په دې رضا ،وروستهنه 

 نو ده ته به سل سکې ورکوي.

هلک له هغه ځايه روان شو, هم په هماغه شېبه يې شپېلۍ خولې ته ونيوله او په 

د ښار په هغه ه عجيبه موسېقي لرله.  غږ ولو يې پيل وکړو. د دې شپېلۍ غږ يو
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له هغه  ،وشپېلۍ غږ ورسېد چې به د ده دته او کوم ځاي و کوڅو کې ورو ورو روان 

 بهراو په ده پسې به روانې شوې. ګودام څخه به مږې را دکان، کور يا

ټول ښار مږ کانو او مږو په شپېلۍ  د  حيران وو او هم خوشحاله. ښار خلک د

  هېڅ يې نه کتل.نور منډه ځغستل چې ته به وايې  ې په منډهغږوونکي پسې داس

 ،غاړې ته ورسېدو سيندد  شپېلۍ په غږولو همدغسې ورو ورو له ښاره بهر هلک د

ته  اوبوورو ورو په اوبو کې وردننه شو. مږکانوهم ورپسې  ید بيا و،هلته ودرېد

غږوله، ان تر  و او تر ډېره وخته يې شپېلۍ کې والړ سيندورټوپ کړل. هلک په 

غاړې ته  سيندښار خلک هم د  ښار ټولې مږې په اوبو کې الهو شوې.  د دې چې د

په هغه شپه د ښار خلکو   خوشحالۍ نه السونه پړکول.ورته د رسېدلي وو او ټولو 

 .وشپې يې پېغمه خوب وکړ وروسته په ارام ډوډۍ وخوړه او دموده ډېره 

سلو سکو  له ښاروال يې د او ووالۍ ته الړپه بله ورځ شپېلۍ غږوونکي پائيډ ښار

ښاروال ورته   ټولو خلکو ورباندې وخندل.موجود خو هلته کې   غوښتنه وکړه.

 وويل:

، د دې قيمت يوه سکه وکړو تا چې کوم کار ې،د ې"د سرو زور سل سکې ډېر ش

 ." د دی نه زياتې پېسې نشو درکولې  دا واخله او خپله الره نيسه.  کېدي شي.

په ښارګوټي  او د وله هغه ځايه الړ یډېر خپه شو. د نو هواورېدخبره يډ چې دا پائ

ويستله او په و له جېبه يې خپله شپېلۍ راو، په لويې څلور الرې ودرېدمنځ کې 



95 
 

شپېلۍ غږ چې  د ځلې يوه نوې موسيقي خلکو واورېده.  . داوغږولو يې پيل وکړ

پائېډ پرلوري يې منډې  پرېښودې او دڅو ماشومانو خپلې لوبې  راپورته شو نو

ښار په کورونو کې ټول  د وان شو. رد شپېلۍ په غږ ولو ورو ورو  پائيډ  کړې.

نورو سره به  دوتل او بهر له کورونو په منډه منډه  ،ماشومان د شپېلۍ په اورېدلو

خوشاله وو، چا خندل، چا چيغې وهلې او څوک د ماشومان ډېر  دا شول.  همل

ندو او پلرونو هڅې امي ،د ښار خلک وارخطا شول . ي ګډيدلسيقمو شپيلۍ په

 د وماشومانچې لکه ښکاريده کولې چې خپل ماشومان راوګرځوي. خو داسي 

بل  يو د پلرونو وې او ژړاې په ندامي  .دونه اوري شپېلۍ له موسيقۍ پرته بل هيڅ غږ

پوهېدل چې هېڅوک نه  ښاروال هم خبر شو خو سره مشورې او مصلحت کاوه. 

 پائيډ څرنګه راضي کړي. ېشپېلۍ غږوونک اوس د

 هلته دده د و،يوې غونډۍ پر لوري الړ تللو پر ځاي د ځلې پائيډ سيند ته د دا

شپېلۍ  غونډۍ کې يو الره جوړه شوه او ټول ماشومان د په  بدل شو.زموسېقۍ طر

ماشومانو کې يو  هغوپه   غږوونکي پسې په منډه منډه په دې الره کې داخل شول.

او ويې ليدل چې د غونډۍ په منځ کې  وشورو سته پاتې  یو، د هلک په پښه ګوډ

 الره په خپله بنده شوه. دا
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يواځې والړ و، ګوډ ماشوم هلته  هغهښار خلک غونډۍ ته رسېدل نو  کله چې د

ته يوې ناليدلې دنيا ته ورشي خو داسې  ده هم غوښتل چې د غونډۍ شا  .يې ژړل

 ول.ونه ش

په غم کې بچو ندې او پلرونه د خپلو او، مي ويرهيملين په ښار کې  په هغه شپه د

هغه مال و   نه کړې. سل سکې ور وو. ټول خلک پښېمانه وو چې پائيډ ته يې ولې

خپلې ځانځانۍ او  د یدو  لپاره بېکاره وو. ی، اوس د دووبه راټولو یدولت چې دو

 حرص سزا موندلې وه. د
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 )د روس کيسه(

 

ته  د روس پاچا  سيه کې شاهي نظام موجود و.وهغه وخت ده، چې په ر کيسه د دا

اتوار)يکشنبې( په  کې د به د عيسوي مذهب پخوانۍ کليسا یبه يې تزار ويل او د

خپل  نه بهر په شاهي بګۍ کې د کليسا ی ديوه ورځ د  .وورځ د عبادت لپاره ورتل

الرې په دواړو غاړو تر ليرې ځمکه شنه وه او په ځينو  د  محل پر لوري روان و.

 ،کروندګر لګياووځايونو 

  .وپه پټيو کې يې کار کو

پاچا غوښتل چې په 

سره  کې له چا یدو

خپل  نو خبرې وکړي

 خدمتګارته يې وويل:

."  هغه ګاډيوان ته اشاره وکړه او ګاډی ودروه، زه د خلکو سره خبرې کوم"

لوري  هپ ه ګرديوه کرون داو  بګۍ نه راښکته شو د. تزار شاهي بګۍ پرځاي ودرېده

 يې څو ګامه واخيستل.
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او ډېر په ادب يې پاچا ته  وګار کړزوايې الس  ، نوژروکروند ګر چې پاچا وليد 

 بيايې وويل: و،سرتيټ کړ

ستر زار په راتلو, نه يوازې زما، بلکې زما د پټي، زما د خاورې او زما د کورنۍ  "د

 د پاچا سالمت په راتلو ښېرازه شو."ې هر يو ش ،ږيکې ېدرناو

 ،پاچا چې دا خبرې واورېدې، نو په حيرانۍ يې ترې پوښتنه وکړه 

"ته يو معمولي کروندګر يې خو خبرې لکه دعالمانو کوې، دا خبرې دې له کومه  

 ځايه زده کړې دي؟"

 کروند ګر ورته وويل:

چې په خبرو کې ښه ښه ټکي دي يلي ئهغې راته و ،"زما لور ډيره هوښياره ده

 کاروه."

 پاچا وخندل او ورته يې وويل:

 "؟"ښه ستا لور د ژبې استاده ده

 کروند ګر ورته وويل:

ينۍ په ټوله روسيه جه پوهد هغې په شان ، "نه، هغه هسې هوښياره او پوهه ده

 کې نه شته."

 پاچا ورته وويل:

 "؟"ښه، نو دا زما نه هم زياته پوهه او هوښياره ده
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چې پاچا ته څه ځواب  وهېدپونه  ،کې راګير شو ېخبر ېپه خپلخوار  کروندګر 

 او بګۍ روانه شوه. کروندګر يوڅه وارخطا وخو پاچا په بګۍ کې کښېناست  ووايي.

 په خپل کار اخته شو. شو خو بيا

پټي ته نژدې  د کروندګر مازيګر مهال وليدل چې پاچا بيا په بګۍ سپور کروندګر

خدمتګار   چې په کې هګۍ وې. خدمتګار ورسره ټوکرۍ اوچته کړې وهراغي. يو 

 .ود پاچا له خوا کروندګرته پيغام ورکړ

"که ستا لور دومره هوښاره ده نو ورته ووايه چي له دې هګيو دې تر سبا 

 چرګوړي وباسي او که دا کار يې ونه کړو نو سزا به ورته ورکوي."

يني شو. د هګيو ټوکرۍ يې واخيسته او کروندګر چې دا واورېدل نو ډېر خواش 

نه يوه  ينۍ په ټوکرۍ کې له هګيوج  ته يې ټوله کيسه تېره کړه. لور ې،کور ته راغ

 ، هغهوېشوې نورې هګۍ هم پخې   اېشېدلې وه.او وې ليدل چې هغه  راوخيسته

 ، ته يې تسلي ورکړه . خو پالرید ېوژلو نيت کړ پوهه شوه چې پاچا د دې د

زه به د شپې ورباندې فکر وکړم او د حل يوه الره به پيدا  ،غم مه کوه "بابا! ته

 شي."

پټي مخې ته  او د کروندګر د  وبله ورځ سهار زار په خپلې بګۍ کې کښېناست

يې په اېشېدلې لوبيا لګيا وه، څه ګوري چې يوه ښکلې پېغله په پټي کې   .وودرېد

 .زمکه کې کرله
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 ه وويل:تيې ور ږزار چې دا وليدل، نو په لوړ غت

زه ګورم چې ته  ،ينۍ ګڼيجپالر خو تا د دې ملک تر ټولو هوښياره او پوهه  " ستا

له دې به کوم ډول فصل ترالسه   .هخو دا ايشېدلې د، په دې پټي کې لوبيا کرې

 کړې؟"

 ولې لوبيا په ځمکي وشيندله او ويې ويل:يجينۍ په الس کې ن 

  ايشېدلو هګيو نه چرګوړي راويستل غواړي.""هماغسې لکه چې پاچا سالمت د 

محل پر لوري روان  او د وګۍ کې کښېناستبپه خپلې  ،پاچا سره هېڅ ځواب نه ود 

 شو.

په بله ورځ چې کروندګر او د ده لور راويښ شول نو د کور په دروازه ورته د پاچا 

يې  زار له خوا د تار يوه لويه غوټه وه او سره د ګنډلو د یله دو  دوه استازي والړ وو.

د دوو بېړيو  دې تارونو له به تر سبا کروندګر هوښياره لور پيغام راوړي و چې د

ته  که په دې کې پاتې راغله، نو پالر او لور دواړه به سايبيريا  بادبانونه جوړوي.

 واستول شي.

دې خبرې په اورېدو په ژړا شو او ځان له يې وېښته شوکول چې هغه  کروندګر د

خو   هوښيارۍ ستاينه کړې وه. خپلې لور د د هچې د دمرغه شېبه وهکومه ب

 و ته وويل:ځجينۍ د پاچا استا

 ته يوسئ." هم يو پيغام پاچا واخ"لږ صبر وکړئ، زما له 
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هغې ونې نه يې يوه  دد کور مخې ته يې يوه ونه والړه وه.  جينۍ له کوره ووتله، 

 يې وويل: ياو ته يې ورکړه. بځڅانګه رابېله کړه او استا

د بادبانونو د اوبدلو لپاره راته څرخه نه شي  ی،د ی"زما پالر ډېرغريب سړ

اخيستالي. که پاچا سالمت مهرباني وکړي او له دې څانګې راته يوه څرخه جوړه 

 کړي نو زه به ورته سمدالسه  بادبانونه جوړکړم."

شو. په کروندګر پسې يې  ا، نو په خندوجينۍ له خوا دا پيغام واورېد پاچا چې د

ه حاضر تيې خپل محل ته راو باله. کروندګر چې پاچا  یګاډۍ واستوله  او د هيو

 شو نو ده ورته وويل:

"ستا لور بېشکه چې ډېره هوښياره ده خو که زما دې وروستۍ خبرې ته يې 

 ځواب پيدا نه کړو نو ستا دعوه به غلطه وي، چې دا ترټولو هوښياره ده."

 شرابو يو جام واخسيتو، کروندګر ته يې ورکړو او ويې ويل: بيا يې د 

"خپلې لورته ووايه چې که يې ترسبا پورې د سمندر ټولې اوبه په دې جام 

وويستلې نو زه به ورسره واده کوم."  جينۍ چې دا پيغام ترالسه کړو، نو هغې هم 

 وخندل.

ه الړه. يوه څوکۍ يې په هغه بله ورځ سهار پر يوه اوښ کښېناسته او د پاچا دربار ت

 الس  کې وه, زار ته يې په ادب سر ټيټ کړو او ويې ويل:
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"د زار امر پوره کول زما فرض دي، خو د سمندر د اوبو په راويستلو کې يوه النجه 

 ده."

 پاچا خوشحاله شو اوويې ويل:

 "ښه نو دا ثابته شوه چې ته ترما هوښياره نه يې."

 جينۍ ورته وويل:

ه چې زه خو به درته بحر خالي کړم خو ستاسو د ملک سيندونه به يې "النجه دا د

بيا ډک کړي.  ما دا څوکۍ له ځانه سره راوړي ده چې که پاچا سالمت په دې 

څوکۍ ټولو سيندونو ته بند وتړي نو زه به هم اوس ورله د سمندر نه ټولې اوبه 

 راوباسم."

 يې وخندل او ورته يي وويل: اډېر حيران پاتې شو، بي خو ېزار په دې ځواب لومړ

"ته رښتيا چې له ما هم هوښياره يې.  خو زه په دې هوښيار يم، چې هوښيار 

جينۍ يې له السه ونيوله او پر  ،يې وويل قدرهم کوم." دا یخلک پېژنم او د هغو

 .هنه شويې دا غريبه جينۍ د روس ملکه، يانې زارسخپل تخت يې کښېنوله. دغ
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 کيسه( کډنمار )د

 

  جامې خوښېدلې. هغه رنګارنګ د، و زمانې پاچا پر خپل ځان ډېر غاور يو وخت د

کله به  ،مخ ته تېره کړه ېهندار ديې ټوله ورځ به  ،د سلطنت کارونه ترې پاتې وو

 يې يو ډول جامې اغوستې کله به ډول.

له هغوي به يې  يې ځينې خوشې اوبېکاره درباريان راټول کړل اوبه ځان ته 

 وښتل چې په دې جامو کې څنګه ښکاري.پ

زېبي  هجام به تل دده د ذوق او د درباريانو 

جوړونکو  جاموبه په  یدو  ستاينه کوله.

ورته  لباسپسې ګرځېدل، چې نوي ډول 

ان چې هاچابد نورو هېوادونو   جوړ کړي.

 ورکولې.ته به يې تحفه کې جامې  اچاببه په رسمي سفر راتلل، نو 

کوټې جوړې وې چې په سلګونو جوړه بېلې جامو لپاره  د ده په ماڼۍ کې د ده د

 جامې، بوټان او خولۍ به په کې ايښودل کېدې.
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او غوښتل  و  دوي سره يو صندوقد   راغلل. نګايوه ورځ د ده ماڼۍ ته دوه جوال

 ی دو د دوماڼۍ ساتندويان د  ښکاره کړي. ې ټوکرنو د جامو لپاره ته يې چې پاچا

 جوالګانو ورته وويل: خو غوښتلهصندوق تاالشي 

 ."یليدو لپاره د ې د پاچا دځيوا ټوکر"دا 

 چې دربار هغوی راوبلل. ځان ته ګان شو او هغه دواړه جوال ېورکړ خبرته پاچا 

  حاضر شول نو پاچا ترې غوښتنه وکړه چې د صندوق سر دې خالص کړي. کې

 ورته وويل: یخو دو

 ."سالمت! دا ټوکريواځې ستاسو د ليدو لپاره دیچا "با

ی ې دځباچا امروکړو چې يوې بېلې کوټې ته دې جوالګان وروستل شي. يوا

 د سرپه بله کوټه کې جوالګانو د صندوق   .کې بند ټوکر ووينيخپله په صندوق 

 اچا ته وويل:بنه وړاندې  له ليرې کولو

 "د دې ټوکر يوه ځانګړتيا ده."

 ه په زياتېدو شوه، پوښتنه يې وکړه چې کومه ځانګړتيا؟د پاچا تلوس

 يوه جوال ورته وويل:

ې هوښيارو خلکو ته ښکاري، ځ"د دې ټوکر ځانګړتيا په دې کې ده چې دا يوا

ټوکر ليداي  دا یې دوځيوا ،وي يعنې کوم خلک چې د پوهې او عقل خاوندان

 ښکاري."ټوکر هيڅ نه  ته به دا شي؛ بېعقلو او ناپوهو کسانو
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کله چې د صندوق سر   .واوس خو پاچا نور هم په شوق صندوق ته نژدې ودرېد

 را یش ګانو په السونو يودواړو جوال اچا ته هېڅ ښکاره نه شول. بانيستل شو نو رپ

واروي. هپر مېز چې ټوکر ول، لکه ځوخ، بيا يوه په کې داسې السونه وواوچت کړ

پاچا هک   په هوا کې څنډي. کپړهکه چې ه وڅنډل، داسې لنيو څه السوجوال بل 

 .ويې نه ليد په مېز ايښي ټوکر و خو ډېر هوښيار یهغه په فکر د د ،پک والړو

 جوالګانو چې ورته وکتل، نو يوه ورته وويل:

 ."یته الس يوسئ، څومره نرم د "پاچا سالمت! ټوکر

 بل وويل:

 څومره زړه راښکونکي دي."يې  "رنګونه

 لومړي وويل:

 ."ید ېاوبدل دا ټوکر و کېڅو مياشت"موږ 

 پاچا نه پوښتنه وکړه: دبيا يې 

 "څنګه عالي جناب! دا ټوکرمو خوښ شو؟"

نه ويني او جوالګانو ته بېعقل ښکاره  ټوکړی هغه د ،پاچا نه غوښتل چې وښايي

 ته کتل او سريې داسې خوځاوه، ته به وايې د خوښې يا يوه ښه شېبه يې مېز  شي.

 يې جوالګانو ته وويل: ه کوي. بياد ناخوښې فيصل

 وويني او ما ته خپله رايه راکړي." کپړه"زه غواړم چې زما مشر وزير هم دا 
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وبولي. وزير چې  وزير دې را کوټې نه بهر يوه پيره دار ته وويل شول چې مشر د

 ، نو پاچا ورته وويل:ېراغ

 وينئ؟"  دا ټوکړ "پردې مېز

 ورته وويل:لومړي خو وزير حيران شو, پاچا 

 "دا ټوکر يوازي پوهو او هوښيارو خلکو ته ښکاري."

 وزير ژر وويل:

زر زري تارونه يې څومره په هنرله  ، داید ېښکل ډېر خو دا ۔۔۔"ښه ښه داټوکر

 شوي دي." ورېښمو سره ګډ

تر ده  وزير ال اچا چې دا واورېدل، نو په زړه کې نورهم مايوس شو، چې د ده مشرب

 هوښيار دي.

په کې دا هم زياته کړه چې له داسې ښکلي ټوکر نه دې ډېرې ښکلې جامې  وزير

 اچا يې په خاصو موقعو واغوندي.بشي چې  ېجوړې کړ

وروسته پاچا د خپلې کورنۍ غړي وار په وار راغوښتل چې  نه خبرو دد وزير 

 خاص ټوکر ښکاري او که نه؟ دوي ته دا ،وګوري

نه غوښتل چې نورو ته  لې وه او هېچاټوکر د خاصيت خبره رسېد هغوي ته هم د

نو پاچا فيصله وکړه، کوو ټوکړ صفت  وار په وار ټولو د  عقل او ناپوه ښکاره شي. کم

. هغه غوښتل چې د ې شيدې جامې جوړي کړد هغه لپاره چې له دې ټوکر نه 
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ده شاهي خياط )درزي( ورله لباس تيار کړي خو جوالګانو ورته وويل چې ټوکر 

 ګنډي.ترې پخپله د باچا لپاره لباس به  ی، چې دوو دومره نازک

اوسېدو کوټې ورکړې چې  دورسره او  د کار لپاره تاالر یګانو ته يو لوپاچا جوال

 د پاچا جامو و،ګانو په کار الس پورې کړدوي دې ورته جامې تيارې کړي. جوال

ه هره ی بدو خو ورته ډېرې پيسې ورکړېد لګښت لپاره پاچا  . کچ يې واخيستو

 زرو ستنې کله به يې د سرو  شې لپاره ترېنه نورې پيسې غوښتلې.نا يو ورځ د يوه 

او کله نور  ، کله به د سرو زرو سيخونه، چې ټوکر پرې ځوړند کړيد ګنډلو لپاره

 .څه

 يد ملک ټول خلک خبر شول چې د پاچا لپاره خصوص ،يوه مياشت تېره شوه

و ورځ رانژدې شوه نو ده فيصله وکړه چې د د پاچا د زېږېد  جامې په جوړېدو دي.

ډنډوره شوه چې ټولو ته خبره  شاهي جشن لپاره به دا ځانګړې جامې اغوندي. دا

نه تېرېږي او هوښيار خلک به د  ښار الرو کوڅو دسپور په اس  باچاورځ به هغه په 

 پاچا جامې ليداي شي.

يې په غاړه  یې، چې دګانو پاچا ته تيارې جامې يووړجشن په ورځ دواړو جوال د

دا جامې  هغه خو  او باچا ته هم څه نه ښکاريدل هيچا څه نه ليدل  کړي.

وټان ببيا يې خپل تاج پر سر،   ته ښکاري.خلکو  چې نورو واغوستې نو فکر يې کوو

پاچا جلوس  لويې دروازې نه د ماڼۍ د د  يې په پښوکړل او پر اس سپور شو.
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کورنۍ نور غړي ناست  ګيو کې د ده دبورسره په شاهي ګاډيو او   راښکاره شوه.

په تن پاچا  د وو. بينډ باجې غږېدې، په الرو کوڅو کې والړو عامو خلکو کتل چې

  .وله شرم او وېرې غږنه کو خو هيچا وې او هغه بربنډ په سر تاج ايښې وجامې نه 

ده وويل چې باچا بربنډ  او که هر چا داسې  ګنله چې نورو ته د پاچا جامې ښکاري

 .دی نو ټول به يې کم عقل ګڼي

چې زما د ملک خلک څومره پوهه او عقل  ويې کو پاچا په اس سپور روان و او فکر

خبرشي چې زه دا جامې نه وينم، نو  یعقل يم، که دو ي زه په کې بېځيوا  لري.

 سمدالسه به مې له تخت څخه ليرې کړي.

ده ته  ،د خلکو په ګڼه ګوڼه کې م هم ورغلي و اووشجلوس د کتلو لپاره يو ما د

شاهي جلوس  چې ځاي پيدا نه شو نو نژدې ونې ته وروخوت او هلته نه يې د

 ، نو په چيغه يې وويل:وکله چې ده پاچا وليد  ننداره کوله.

 ."ی"پاچاخو بربنډ د

شول، چې په دې کې د  هکټ کټ په خندا شو. ټول خلک خاموشهغه ماشوم بيا 

 رته شو:وهلک غږ بيا راپ

په دې وخت کې د   ، جامې يې نه دي اغوستي."ی"پاچا سالمت خو بربنډ د

څه نه  خلکو په ګڼه کې په ورو غږ خلکو له يو بل پوښتنه کوله، چې پاچا په رښتيا

 ؟ وو اغوستي
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ي و. ګانو ورسره چل کړپوه شو چې جوال او ې خجالتکټول ملت په مخ پاچا د

ځان يې د خلکو مخې نه  کيې د اس مخ بېرته ماڼۍ ته واړاو او چټ السهسمد

. هلته په رسېدو خبر شو چې جوالګانو له وخته خپل مال دولت راټول وليرې کړ

 کړي اوله هغه ځايه يې پښې سپکې کړې وې.

 ېچې هغه ماشوم دې ورته حاضر کړو وکړ يې پاچا نورې جامې واغوستې او امر

پاچا په دربار کې حاضر  د یخو کله چې دو اشوم مور پالر په وېره کې ووم د  شې.

 ته يې وويل: کښېناوه او ټولويې ماشوم له ځان سره پر تخت  هغهشول نو 

 یاو د پوهې خاوند دا ماشوم دي، ځکه چې د ر"زما په مملکت کې تر ټولو هوښيا

په تاسو کې د رښتيا ويلو عقل او ناپوه يئ چې  نور تاسو ټول بې  رښتيا ويالي شي.

راله  نوزه په خپله هم ناپوه يم چې دوو جوالګانو ؟پاتې شوم زه  ت نه شته.اجر

 دوکه راکړه."

 بيا يې ماشوم ته وويل:

زه باور لرم   .يې زه ژوندي وم، نو ته به زما مشر وزيرتر هغې شې او  ی"ته چې لو

 ېرېږې."نه، نه و چې په هغه وخت کې به هم ته له رښتيا ويلو
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 انګلستان کيسه( )د

 

پاچا درې زامن او يوه لور وه، چې رولينډ د يو انګلستان په شمال کې  ډېر پخوا د

 نومېده.

شهزادګۍ رولينډ يو   ولې.کيوه ورځ څلورو واړو خپلې ماڼۍ په باغ کې لوبې 

کليسا د دېوال  اخوا د ماڼۍ د باغ نه ور نو دا د ور کړا( په هوا کې غوزپپنډوس )تو

شهزادګۍ د   ته ورک شو. شا

د  او هلپنډوس په لټه له باغه ووت

په   .کړې منډې يېکليسا پر لوري 

هم منډې  دې پسې دريو وروڼو

 کليسا یچې دو وهلي خو تر څو

 ته وردننه کېدل، شهزادګۍ له سترګو پناه شوې وه.

اخر يې مور او   ه.ډېر وخت اخوا دېخوا خپله خور ولټوله خو پيدا يې نه کړ یود

خو داسې ښکارېده چې رولينډ  وپالر خبر کړل، شاهي پوځ د کليسا هر ګوټ ولټو

 د مځکې پر مخ نه وه. 
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 للواچا د ملک تر ټولو لوي عالم جادوګر راوبد وير ټغر خپور شو، بپه ټول ماڼۍ کې 

  جادوګر ورته وويل چې رولينډ  .درک معلوم کړيرولينډ  دچې په خپل علم 

دا تور   .هتور برج کې بنده کړې ويو اچا په باو ښايي چې د پېريانو  تښتولېيانو پېر

 .برج د ښار نه بهر په شين غر کې و

 پر لوري روان شو.  او د شين غر شهزاده پر اس سپور دې خبرې په اورېدو مشر د

پاچا او ملکه نور هم و، نه ګرځېد وا ډېرې ورځې تېرې شوې خو شهزاده بېرته ر

عالم جادوګر راوبلل شو   .سفر ته مال وتړلهاوس نو دويم شهزاده   خواشيني شول.

، نو وورسېد اڼۍ ته چې ورماچا بچې د پېريانو د  وته نصحيت وکړاو هغه شهزاده 

 .يهيڅ شي ونه خورهلته دې 

ه د دريو اوالدونو ملک  خو بې درکه شو. وشين غر پر لوري الړ دويم شهزاده هم د

هوډ  ونټل غم نه بېحاله وه. دريېم شهزاده چې په خپلو وروڼو پسې د دپه ورکيدو 

 ، چې نه دې ځي.کولې، نو پاچا او ملکې دواړو ورته زارۍ ووکړ

خپل پوره معلومات کوي او تر  یتللو نه وړاندې به د چې دو شهزاده ورته ډاډ ورکړ

 نه به ځي.  ،څو چې ډاډه نه وي

  پېريانو د پاچا په هکله يې معلومات راټول کړل. او د وعالم جادوګر ته الړ ی هغهد

غورځول  ، کله به يې په اور کې رنګارنګ شيانوورځ حساب کو هجادوګر به هر

يوه ورځ يې  اخر  ل.کيا به يې پر هنداره خطونه راښ ې به يې وکړو،لوګ چې 
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سته دې ورو له  پاچا سره دي." دشهزاده ته وويل: "ستا دواړه وروڼه هم د پېريانو 

توره هغه شهزاده ته يې  ،واخيسته چې عمل يې ورباندې کړي و يې يوه توره را

 ورکړه او ويې ويل:

تور برج پوښتنه کوې، دوي به  ماڼۍ او د نه د شين غرسره نژدې چې له هر چاد "

هغه معلوماتو وروسته به  يي، ځکه چې پېريان دروغ نه وايي خو دادرته الره ښ

 تاوان رسوي."ته  وژنې، که نه تا کس

په بله ورځ سهار وختي شهزاده د مور پالر نه رخصت واخيستو او د شين غر په 

لوري روان شو.  کله چې غره ته نژدې شو نو يخ باد پرې ولګېدو.  دلته د لمررڼا نه 

   نژدې ورته يوسړي والړو.، وه، يو ميدان ته چې راووتلو نو هلته ډېراسونه څرېدل

 اچا اسونه وو. له سړي يې پوښتنه وکړه:بپېريانو د  دشهزاده پوه شو چي دا 

 اچا ماڼۍ ته کومه الره تللې ده؟"ب "د

 سړي ورته يوه شېبه وکتل، بيا يې کيڼ الس ته اشاره وکړه او ويې ويل:

"د دې ونو شا ته الره, يوې غونډۍ ته وتلې ده, په غونډۍ کې دننه ماڼۍ جوړه ده، 

 خو زه نه يم خبر چې دننه څرنګه ځي." 

 شهزاده د دې خبرې له اورېدو سره ورته وويل:

 "ډېره مننه!"
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شو او  یلوګ یاو د تورې په يوه خرپ يې د هغه سر قلم کړو خو د سړي وجود لوګ

 ا هلته هيڅ هم نه وو.د سترګو په رپ کې بي

، دلته پسونه څرېدل  .وته الره وموندله او شنې غونډۍ ته ورسېد شهزاده د ونو شا

 ويې ويل: هم ناست و. شهزاده ورنژدې شو او ینژدې يوې ونې سره شپونک

 ورننوتلو الره کومه يوه ده؟" اچا ماڼۍ ته دب"ته خبر يې چې د 

 ل او ويې ويل:ته وکتورشپونکي يو څو شېبې ښکته پورته 

"د دې غونډۍ نه چاپېره د لمر په مخالف لوري روان شه. کله چې يو څرخ پوره 

اچا ماڼۍ ته تلل غواړم. دري وارې چې بشې، نو په لوړ غږ ووايه چې زه د پېريانو د 

 دا خبره وکړې، نو په غره کې به يوه الره درته خالصه شي."

 شهزاده چې دا و اورېدل، نو ورته ويې ويل:

 "ډېرتشکر!"

راپورته  یاو د تورې په يوه واريې له شپونکي سر قلم کړو. همدا وخت هلته يو لوګ

 ځاي يوه وړوکي پېري د ونو لوري ته منډه کړه. شو او د شپونکي پر

 ید  په غونډۍ کې الره پيدا کړه. ،شهزاده هم هغسې چې شپونکي ورته ويلي وو

  چې بل سر ته يې يوه دروازه وه. چې وردننه شو نو يوه لويه کوټه يې وليده،

ختلو او وشهزاده په يوڼو    .وې شهزاده په دروازه دننه شو نو مخاخ پوڼۍ جوړې

په دې برج   نو يوه برج ته داخل شو. لوپه دوو سوو پوڼو چې وروخت  ويې شمېرل.
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 د الونوپه چت ښکلي فانوسونه ځوړند وو او په دېو ،ته رڼا خپره وه کې هرې خوا

په يوه ښکلي تخت شهزاده خپله خور    جوړ وو. ونهقيمتي کاڼو ګل او د وملغلر

چې خپل ورور  ، هغېور غږ کړلپرې شهزاده   يې ټيټ و. چې سر رولينډ وليده

 ، نو په ژړا شوه او ورته ويې ويل:ووليد

اچا خبر شو، نو ته به هم زموږ د نورو وروڼو په بپېريانو  "ته ولې راغلي يې؟ که د

 ."ېش کشان ور

شهزاده ورته تسلي ورکړه، خو هغه اوس د لوږي احساس کوو، خور ته يې وويل 

 که څه د خوړو وي، نو دي به يې وخوري، چې په وجود کې يې توان پيدا شي.

رولينډ پاڅېده او ورور ته يې يوه کاسه شوده او ډوډۍ راوړل. شهزاده دومره 

خو هم په دې وخت کې هغه شودو کاسه خولې ته ونيوله،  يې د و، چې ژر ېستړ

 ته د عالم جادوګر خبره راياده شوه چې هيڅ شي به نه خورې.

 ته يې وويل: شودو کاسه يې کېښوده او رولينډ د 

نه  "زه به ترهغې هېڅ خولې ته نه اچوم، چې ته مې له دې پاچا نه  ازاده کړې

 کې دهغې په  راپورته او یدرز وشو، ورسره لوګ ی."   د هغه په دې وينا  يو لويې

او له سترګو يې سرې لمبې  ید هغه له خولې لوګ  اچا راښکاره شو.بپېريانو 

 راپورته کېدې.
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هغه په سترګو کې يې  د و،يستله او هغه ته نېغ ودرېدوشهزاده خپله توره راو

 سترګې ښخې کړې او ويې ويل:

پسې راغلي يم او "ته که هرڅه وکړې، زه له تا، نه وېريږم. زه په خپلو وروڼو او خور 

 به ارو مرو له ځان سره بيايم." یدو

 اچا څوشېبي ده ته کتل او بيايې وويل:بپېريانو  د

 ليدلي او زه  ېځوان تر اوسه نه د یاو مېړن یپه شان توريال ځمکې پر سرستا د "ما

 مېړنو قدر کوم." د

تل يې بو ،بوتل راښکاره شو دوه ګوتې په خپلو کې سره وموښلې او يو يې  بيا 

چې د دې اوبه دې پر خپلو وروڼو وشيندي، چې په بله کوټه کې  وشهزاده ته ورکړ

 بېهوشه پراته وو.

شهزاده او رولينډ دواړو   سترګو په رپ کې له هغه ځايه ورک شو. پېريانو پاچا د د

په هوش کې  یدو  په بله کوټه کې پربېهوشو شهزادګانو د بوتل اوبه وشيندلې.

 خپل وطن پر لوري روان شول. ڼه له خپلې خور سره دوورټول  شول او بيا
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 جاپان کيسه( )د

 

چې ډېر  وسېدوډېره موده کېږي چې د جاپان په يوه کلي کې يو غريب کروندګر ا

 ل، نو ده به پټوولور د کار جوګه ش يا یچې د هغه زو ههر کله ب  اوالدونه يې لرل.

د ده تر  خو  ته واستول چې ورسره کاروکړي.

، له وجوده وچې کامي نومېد یټولو کشري زو

يې فيصله وکړه چې  و نو مور پالر ېکمزور

 به بودايي راهب شي. ید

پالر له ګوتې کامي چې د پينځو کالو شو نو 

  .لوته يې بوت د کلي لوي بودا يي معبد اولو ونيو

ته دې  یزو ، چې د دهوکښېناوه او خواست يې ورڅخه وکړته هلته يې مشرراهب 

 .وراهب کامي په خپلو شاګردانو کې شامل کړ  مذهبي زده کړو موقع ورکړي.  د

، ولې يو بد عادت هم په کې و، هر يو کتاب وورځ سبق ډېرژر زده کو هکامي به هر

يوه ورځ مشر   هغه په حاشيو به يې انځورونه جوړول. ، دوته ورتل ه يې السبچې 

کامي له دې وروسته   کار کتابونه خرابېږي. چې په دې وراهب ورته نصيحت وکړ

 پيشوګانو چې ده به تل د د معبد پر دېوالونو انځورونه جوړول او عجيبه خبره دا وه
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دېوالونه دې نه  معبد کله چې مشر راهب ورته وويل چې د  .ولانځورونه جوړ

  کښلې.پرفرش، ستنو او وړو تيږو پيشو ګانې  وشا معبد خوا خرابوي، نو ده به د

يشو پداسې اېسېده، لکه د ده الس به چې تر هغې خوځېده، تر څو چې به يې يوه 

 .نه وه  جوړه کړې

 اخريوه ورځ مشر راهب ورته وويل: ،کامي په معبد کې اووه کاله زده کړه وکړه

تردې زيات علم به ته په عملي ژوند کې  ،"ستا زدکړې اوس پاي ته رسېدلې دي

خبره دا ده چې ته به چېرې هم يو ښه راهب نه شې، خو د افسوس  . ترالسه کړې

 ".ېزه دا ډاډ درکوم چې ته به ډېر ښه انځورګر ش

 يې ترې پوښتنه وکړه: مننې يو څو جملې وويلې او بيا کامي مشر راهب ته د

 "زما لپاره د نصيحت خبره کومه يوه ده؟"

 راهب ورته وويل:

لويو ځايونو ليرې اوسه، شپه په وړو هر چېرې چې ځي، د شپې د تېرولو لپاره له ”

 “ځايونو کې تېروه!

 . کامي له معبده ووتلو خو د راهب په خبره پوه نه شو، چې څه مطلب يې و

د مورپالر غريبۍ يې راپه زړه شوه نو يوه  خپل کورته ورشي، خوچې غوښتل يې 

و  معبد ېنومي پخوان“ نيکوتو” ،د ده د کلي نه لس ميله ليرېچې بله الريې ونيوله 

و او شکامي د دې معبد پر لوري روان  . لوچې په ټول جاپان کې يې شهرت لر
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راهبانو خدمت وکړي او ځان ته به څه کارپيدا  چې هلته به د فکرونه يې کول

 .کړي

معبد لويه  د .و لمر په ډوبېدو اوګر وخت يماز نو د وکله چې کامي هلته ورسېد

ولې  چې معبد ډېر حيران شو ید . کارېدلدروازه پورې وه او هلته هېڅوک نه ښ

 ، ورته وويل:ويوه ځوان هلک چې له هغه ځايه تېرېد . خوشې پروت و

"په دې معبد کې يوه ډېره لويه او خونړۍ مږه پيدا شوې ده، د دې له وېرې ټول 

د مږې د وژلو لپاره د نژدې کلي سل ځوانان په معبد کې   .راهبان تښتېدلي دي

 ".انسان خوري یيې پيدا نه کړه, خلک وايي چې دا مږه ژوند وګرځېدل، خو هغه

 مږه که هرڅومره لويه شي خو د . وکامي چې دا خبره واورېده، نو باوريې نه کېد

معبد نه بهر په کتار کې ايښې ډېوې بلې کړې  دهلک  هغه.  پيشونه به وېرېږي

 .والړپخپله مخه او

پر فرش دوړې  . ولوي تاالرته الړ دننه او تلوپه پوړو وخمخې ته کامي د معبد 

ده په زړه کې کرل  .ېپرتې وې او په دېوالونو او چت د جوالګانو جالۍ ځوړندې و

پردې ښکاره  نژدې ورته څو .  معبد صفايي له کومه ځايه پيل کړي رېبل چې د

له يوه ځايه بل ځاي چوکاټونه  لرګي په چوکاټونو کې لګېدلې وې او د ې چېشو

 .لشوته وړل کېدي 
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خپل کار نيمګري  ګروو انځورخدېوالونو رنګارنګ نقشونه ښکارېدل  هپتاالر د 

کامي رنګونه او برش  .او سامان يې په معبد کې اوس هم پراته وو پرېښي

 هغه  .و الس پورې کړوجوړولپه پيشوګانو انځورونه  د ه ديوال يېپ خيستل اواراو

 . تېرېدو ورته هيڅ احساس ونه شو په خپل کار کې دومره بوخت و چې د وخت د

کامي  . لګيا وی پخپل کار ږمۍ په رڼا کې دوسپ او بره په اسمان کې د  بهر د ډېوو

 .او ښه خوند يې ترې واخيستو ډول پيشو ګانې جوړې کړې هر ټولو پردو هپ

و، هم هلته پر فرش پرېوتد السه ستومانۍ  د یيمه شپه شوه، نو دنکله چې 

معبد  . مشر راهب خبره ورپه زړه شوه ناببره ورته دخو  شي، غوښتل يې چي ويده

تاالر په بل سر ی د لو . او د يوه وړوکي ځاي په لټه شو وراپاڅېد یو، د یډېرلو

و،  یارام ځا د راهبانو د دا . کې يوه دروازه وه چې يوې وړو کې کوټې ته خالصېده

 .کرار ويده شوبيا او سمالستو نج وپه يوه ګوټ کې ګونج مې دې کوټ دکامي هم 

وړې هغې  د .ويو څو ساعته نه وو تېر شوي، چې کامي په يوه سپېره غږ راپاڅېد

 یلو د  .وې ټولې ډيوې مړې د معبد خوا و شا خو وکتلبهر کوټې له کړکۍ يې 

ځنګلي ځناور په خپلو کې په چې هلته تاالر نه داسې غږونه راتلل، ته به وايې 

 وخو دومره سخت وېرېد وېوال ته نور هم نژدې کړځان دخپل کامي  . جنګ وو

ورو ورو هم ساه يې   .هو هويتکي نه تاالر ته کتل ورته ګران چې د دروازې د

 ځناورو او د وچېغ وسپېرهلته  .په تاالر کې غږونو ته اړولي وټول پام يې اخيسته او 



120 
 

غږهم پيشوګانو  په دې غږونو کې کامي د . ټول معبد په مخه اخيستي و شور

کامي تر  .او هرې خوا چپتيا خپره شوه غږونه  بند شولناڅاپه بيا   .ې شودياور

لمر وړومبۍ وړانګې د  پروت و، ان تر دې چې د ېډېره وخته په خپل ځاي غل

کامي ورو غوندې   .معبد د دې وړې کوټې له وړې کړکۍ نه هم را دننه شوې

 ليدلپه لومړي نظر وهغه  . هنيستيې پرادروازه  تاالر ته تلونکي یلو او وراپاڅېد

  .چې د پردو څنګ ته يوه لويه مږه، چې قد يې د زمري هومره و، مړه پرته وه

هغې  او د ړ وډنډ والد وينو وشا  ، د مږې خواوکامي ساه نيولي پرخپل ځاي ودرېد

ته  کامي لږ نور هم پردو  .تللې وېته پيشوګانو د پښو خاپې د پردو لورې  نه د

ټولو پيشوګانو خولې  نو د ته ځير شو انځورونو و په خپل الس جوړو شويوورنژدې ا

 .وليدېله وينو سرې يې 

هغه مخ خپل کور پر  ، دلوکامي خپله غوټه راواخيسته او په منډه له دې معبده ووت

 .لوري و

  



121 
 

 )د هند کيسه(

په به يې ماشومانو ته اوسېدو چې په يوه کلي کې يو استاد  وشوه،ډېره موده 

زامن دې خپل نژدې د نورو کليو بانډو خلکو به هم  . لوجومات کې سبق ښود

.  استاد ته مولوي صاحب ويل هغه ټولو خلکو به له ډېراحترام  .استاد ته رااستول

خو مولوي ډېر په  . هکولکلي هلکان ډېر وران وو او ځينو به په کې شوخې  د خو

داسې به لږ پېښېدل  ،ووصبر ورته درس ورک

په  یکله چې به د .ير شهچې مولوي په ق

 .ردې ويلېبدې رشو، نو هلکانو ته به يې هق

تېرې ورځې  همدغسې يوه ورځ وه، هلکانو د

و، په چيغه  رهمولوي صاحب ډېر په ق . سبق نه و زده کړي او شوخي يې هم کوله

 يې ورته وويل:

سره کوم، که دا خواري مې له يوه خره "بدبختو، نااليقو! څومره خواري چې زه در

ر يئ، خو زه مو ت بد خرو له خو تاسو ۔۔۔سره کړې واي، نو هغه به هم پوه شوي واي

 "۔۔۔نه پرېږدم
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هلکان په وېره شول، مولوي به چوکه  ،دا يې وويل او خپله چوکه يې را واخيسته

کله چې  . کولورډېر سخت وهل به يې  نولږه کاروله خو کله چې به يې کاروله 

 هم وويل: نو ورسره يې داو وکړ مولوي پر لومړي هلک ګوزار

 ".مې انسانان کړي دي یاو دو ید ېته سبق ښودل ډېرو خرو "ما

 يو هلک يې پر مال وواهه، پر بل يې چوکه سمه کړه او ويې ويل:

 "."خر چې انسان نه شي، زه يې کله پرېږدم

ده د وينځلو  . سره نژدې روان وجومات د په دې وخت کې د يو بل کلي دوبي 

کله چې مولوې دا خبره  . و هځکه نن يې خر ناروغ لوپنډ پر سر وړ شويو جامو

، وودرېد ځاي خپل پر دوبي نو ۔۔۔دي  ډېر خره په انسانانو بدل کړي کوله، چې ما

څه حيران، يوڅه خوشحاله شو،  يو .ته غوږ نيولي و يوه  شېبه يې د مولوي خبرو

، نو ودوبي چې خپل کورته ورسېد . ننه داسې خبره نه وه اورېدلې ځکه ده تر

  .ښځې ته يې ټوله کيسه وکړه

، چې د هم حيرانه وه، د دوی اوالد نه و او هم دغه ناروغه خر يې لرلوښځه يې 

وکړه چې مولوي  حالصدواړو  .راوړل خيرنو او پاکو جامو پنډونه به يې پرې وړل

سره په کار کې مرسته  یدو دبه  بيا  .کړييې ته به خپل خر يوسي، چې انسان 

 .به يې هم پوره شي ېاوالد کم او د یکو
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هغه وخت هلکان  . مولوي کلي ته الړل او د وپه مخه کړ خپل خر یپه بله ورځ دو

دوبي   .اوهستومان يوې ونې ته ډډه لګولې وه او ارام يې ک ېمولوي ستړ و،تلي و

و مولوي سترګې پرانيستلې، څه ګوري چې دوبي له خپلې نخپله غاړه تازه کړه 

ښځې او خاوند دواړو خپل  . یمېرمنې او يو مرجوڼا خره سره ورته مخې ته والړ د

 ه ونيول او بيا دوبي وويل:تالسونه ور

 خر دا که يم، سړي غريب زه ۔۔۔"مولوي صيب! ستاسو علم دې نور هم سېوا شي 

 ".کوم دعا درته به عمر ټول نو کړو انسان راته دې

ورته حيران کتل، چې څه ووايي، دوبي ورته خپله خبره تکرار  ېمولوي څو شېب

 ته يې وويل: ی، دوودريدوکړه نو دي 

"تاسو ډېر ساده خلک يئ، هېڅوک خرانسان کولي نه شي، ورځئ په خپله الره، 

 ".زه ستړي يم

يې په عاجزۍ  ېډېر، نو دې مولوي ورته بانه کويدوبي داسې وګڼله چې ګون

 ورته وويل:

، نو زه به له ډېرو کړاوو نو څخه وخر دې راته انسان کړ "مولوي صيب! که دا

 ".خالص شم

 مولوي ورته وويل:

 "."زما وخت مه ضايع کوئ، داخبره ناشونې ده
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 يې وويل: ته ولوېده او په ژړا دوبي ښځه د مولوي پښود خو 

دې  شي، که دا خر ېاوالد نه لرم، خاوند مې ټوله ورځ په جامو وينځلو ستړ"زه 

 ".به ورته د اوالد په سترګه ګورو ، نو موږوراته انسان کړ

 یچې دو ووهېدپپه دې هم ، نه ځان نه شي خالصولي یدو دمولوي پوه شو چې 

 ويل:وغريبان دي نو ورته يې 

 ".لګيپرې ډېرې پيسې  ې اود "له خره څخه انسان جوړول، ډېر ګران کار

و، سترګې يې اسمان  ېمولوي يوه شېبه غل ؟دوبي ورنه پوښتنه وکړه چې څومره

 يې وويل: په شونډو وهله، بيايې ته نيولې وې، ګوته 

 "څلور سوه روپۍ!"

بل په غوږ کې څو خبرې وکړې او  وار خطا شول، خو بيا يې د يو يې دوبي او ښځه

 مولوي ته يې وويل:

 ".راوړو روپۍ سوه څلور درته به ته سبا ۔۔۔"موږ تيار يو 

نه راګيرشو، ده داسې ګڼله، چې دوبي به څلور سوه روپۍ  بد اوس خو مولوي بد

ورته د څلورو سوو روپيو او خپل خره  ،خو په بله ورځ دوبي او د ده مېرمنه . لري

خرڅ کړي و او ډېر خوشحال وو  ېد خپل کور هر قيمتي ش یدو . سر حاضر شول

 .به يې انسان شي چې خر

 مولوي پيسې جېب ته کړي او دوبي ته يې وويل:
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خوشحاله ې سره ښځد او هم دغسې وکړل دوبي  "."خرزما د کورشا ته وتړئ

 يې مخ واړاوه او له مولوي يې پوښتنه وکړه: خو بيا . خوشحاله روان شو

 "اوړي؟ پرې موده نوڅومره ۔۔۔"خر چې انسان کېږي 

 مولوي ورته وويل:

 "."څلور مياشتې خونيسي

څلور مياشتې   .لوزګرته وسپاربدوبي او ښځه چې الړل، نو مولوي خرد کلي يوه 

 ويل:وچې واوړېدې، نو دوبي مولوي صاحب ته راغي او ورته يې 

 ۔۔۔"زما خربه اوس انسان شوي وي، که راته يې وسپارې نو زه به يې کورته بوځم 

 ".ده انتظار په ورته هم ېرمنهم زما

 مولوي ورته وويل:

اوس د حکومت له خوا په يوه ډېر مهم ځاي  ی، خو دې"ستا خر اوس انسان شو

 ".کې کار کوي

 ويې ويل: خوشحاله شواو دوبي ال

 په ورپسې به زه ۔۔۔"شابه مولوي صاحب! ژر راته ووايه چې په کوم ځاي کې دي 

 "الړشم؟ خپله

 مولوي ورته وويل:

 ".ی"ستا خر د ډهلي د ښار قاضي مقرر شوي د
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 لودوبي د دې خبرې په اورېدو دومره خوشحاله شو، چې مولوي يې غېږه کې ونيو

 او بيا يې له هغه پوښتنه وکړه:

 ځکه اوس خو دي لوي سړي دي؟" ؟"زما خر به ما پېژني

 مولوي ورته وويل:

خوراک توبره يوسې، نو کار "په کار ده چې و دې پېژني، که له ځانه سره د هغه د 

 ".به دې اسان شي

د کلي  . وښار ته الړنيغ تللو پر ځاي د دوبي دومره خوشحاله و چې خپل کورته 

 "زما مېرمنې ته ووايه زه ښار ته ځم، چې خپل خر، يوه سړي ته يې وويل چې

 ".راولم

په .  دوبي ګوڼه وههلته ډېره ګڼه  .د ډهلي د ښار قاضي په محکمه کې ناست و

د اوربشو توبره يې راپورته  د خرکې خپل ځان قاضي ته نږدې کړو، ټېل ماټېل 

 .ورښکاره کړهيې کړه او قاضي ته 

دوبي نور صبر  .وقاضي په خپل کار کې دومره بوخت و، چې ده ته هيڅ پام ونه کړ

توبره بيا دوبي ورته  نو وقاضي له خپلو کاغذونو سرراپورته کړ . نه شو کولي

له  . ورته ولي موسېده هغه سړیقاضي پوه نه شي چې  . شو ېاو موسکوخوځوله 

 ده يې پوښتنه وکړه:

 څه غواړې؟"او څه کوې  "دا
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 وړاندې نه ورته صبر تمام شوي و، ويې ويل: دد دوبي ال 

ده ه توبره هم درنه هېر دا او ۔۔۔ ؟پېژنې مانه اوس ته ۔۔۔ خره ناپوه ۔۔۔ ؟ه غواړمڅ"

 غاړه کې ځوړنده وه؟"چې هر وختي به دې 

 دا يې وويل او توبره يې د قاضي مخ ته ونيوله چې:

 صيب مولوي چې اوس ۔۔۔ته څه وې چې  -"هن! بوي يې کړه، چې در په زړه شي

 ".نو هر څه دې هېر شول وکړ جوړ انسان درنه

فکر يې کاوه چې څوک ، و ېقاضي اوس د دوبي په خبرو سخت ستومانه شو

هغوي  ،ه يې اشاره وکړهتخپلو ساتندويانو  .ید ېدننه شو محکمې ته را ېلېون

په زوره زوره  قاضي ته دوبي په تللو کې  . لواو بهر يې بوت لوراونيو دوبيالسه د سم 

خو ته په اصل کې خر  ؟چې "ستا په خيال ته ډېر لوي سړي شوېچيغې وهلې 

 ".يې، نور هيڅ نه يې

هغه هم ډېره  . نو ښځې ته يې ټول حال ووايه ودوبي چې بېرته کلي ته ورسېد

 .خپه شوه

 د . موږ خپل خر بېرته خر غواړوچې  په بله ورځ دواړه مولوي صاحب ته ورغلل

 په صورت کې يې راسره پېټي خو خر د  .داسې انسان څه ګټه، چې موږ نه پېژني

 ، مولوي ورته وويل:ووړل

 "."ښه ده، سبا راشئ او خپل خر واخلئ
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دوبي ته يې څلور سوه روپۍ  و اوبېرته وغوښت نه خر په بله ورځ مولوي د بزګر 

خو تردې وروسته به دوبي اود ده  وخوشحاله خپل کورته الړ ید .بېرته ورکړې

 به هر چاته ويل: یدو  .ښځي د خره ډېر خيال ساته

 ".یډهلي قاضي پاتې شوي د "زموږ خر د
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 )ناڅرګند هېواد(

 

باچاهانو  ملکونو د څود   .وه يوه ډېره ښکلې شهزادګۍ په خپل حسن ډېره غاوره

د    .به نه خوښېدل هغې لل خو دغواده پيغامونه را دې ته د شهزادګانو له خوااو 

 هغه سرکښه وه او د ؟ لوربه څه کوي یدو دواړه حيران وو چې اخر د دې مور پالر

 .خبره يې نه منله هېچا

 دسره  وزيرانواخر له 

اچا بوروسته نه مصلحت 

ماڼۍ کې يوه  ېپه خپل

چې  مېلمستيا جوړه کړه

  .ښکلي شهزادګان، د نوابانو زامن، اميران او شتمن خلک راوغوښتل شول ورته

   .مېلمستيا کې ګډون وکړوشهزادګۍ هم له خپلو خورلڼو او خدمتګارانو سره 

 ه وويل:کله چې ټولو ډوډۍ وخوړه، نو ملکې شهزادګۍ ت

 د کس کې يو یپه دې محفل کې ډېر ځوانان وليدل، موږ غواړو چې په دو "تا

 ".خپل ژوند د ملګري په توګه غوره کړې
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شهزادګۍ چې دا ورېدل، نو لکه د مچۍ راپاره شوه، د خپلو ډېرو نژدې ملګرو سره 

 چا د   .ل کړېېمېلمه يې ملنډې پ هيوه يو تاالر کې ودرېده او پر یلو په ګډه،

  .رنګ تور و چا داو  ، څوک ډېر جګ وېوړوک قد چا د او پوزه ورته غټه ښکارېده

 شهزادګۍ د  .وه ههغه ږير هم په دې مېلمنو کې يو شهزاده داسې هم و، چې د

 هغه مخې ته ودرېده او ويې ويل:

يې په ږيره  زما وړبولي، نيم مخ خو خپل ځانی هم د ۔۔۔"دې ږېره ور ته وګورئ 

 ".یکې پټ د

نه هغوی   .اچا او ملکه دواړه پيکه والړ وو، بد دې خبرې په اورېدو ټولو وخندل

 .له سپکاوي څخه راوګرځوي پوهېدل چې خپله لور څنګه د نورو

، چې شهزادګۍ به يو داسې واچا په اجازه اعالن وکړب دهم هغه شيبه ملکې په 

ماڼۍ دروازه شاهي  سهار د خيرات غوښتلو لپاره د ته ودوي چې سبا سوالګر

 .وټکوي

 .منډې کړېخپلې کوټې ته ورژړا شهزادګۍ په ژړا  مېلمانه حيران پاتې شول او

ببرسر، خيرن   .وماڼۍ په لويه دروازه يو سوالګر ودرېدد په بله ورځ سهار وختي 

خيرات  کله چې د  .مخ، شلېدلې جامۍ او په الس کې يې يوه باجه نيولې وه

يې  ید او لوراووتورته  ماڼۍ پېره دار د السهنو سمدغوښتلو لپاره باجه وغږوله، 
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ټولو  د چې دربار ته حاضره شي او بياو وکړ اچا شهزداګۍ ته امرب  .وروستلوه تاچا ب

 .ببرسري سوالګرته په نکاح کړه په وړاندې يې هغه

يې له دې کاره  ته يې زارۍ کولې چې پالر شهزادګۍ په چيغوچيغو ژړل او مور

ه تسلي ورکړه چې اوس به ژوند له دې سوالګر سره تېروې ورلخو مور   .منع شي

 .هرڅه به سم شي نو او که لږ صبر وکړې

شهزادګۍ هم ورپسې وه او   .لواچا مننه وکړه او له ماڼۍ څخه ووتب سوالګر د

 له کوره ښه په ارام شاهي بګۍ کې الړه شي خو سوالګر پالر غوښتل يې چې د

خپل پالر  ، دومره چې دوهغې تر ډېره وخته په پښو مزل وکړ  .ورله اجازه ورنکړه

 .د سلطنت نه بهر ووتله

  .کله چې ډېره ستړې شوه نو په يوه ځنګله کې تر يوې ونې الندې کښېناسته

 ؟ېکوم ملک د شين و اوشهزادګۍ له سوالګر نه پوښتنه وکړه چې دا ځنګل ډېر

 هغه ورته وويل:

چې پرون ستاسو په ماڼۍ کې مېلمه  ېپالر دد ملک د هغه ږيره ور شهزاده  "دا

 ".و

 شهزادګۍ يو سوړ اسويلي وکړو او له ځان سره يې وويل:

 ینو اوس به داسي په پښو نه وا یوا ې"ارمان چې له هغه سره مې واده شو

 یځا او چي شپه شوه، نو سوالګر په يو ومزل وکړيې روانه!" همدغسې ټوله ورځ 
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يستله، وخپل کچکول نه يې وچه ډوډۍ راو د  .وکې د دمې لپاره کښېناست

د شهزادګۍ  خو  .له نژدې ويالې نه يې ورته اوبه راوړې شهزادګۍ ته يې ورکړه او

 .همونج ويده شو کړونجپه ژړا شوه او هملته  ،وچه ډوډۍ تر ستوني نه تېرېده

ه ټول خلک پ  .او يوه ښکلي ښار ته وردننه شول وبيا مزل پيل کړ یپه بله ورځ دو

 دشهزادګۍ   .په بازارونو کې ښه ګنه ګونه وه او کې ډېر خوشحاله ګرځيدل

 نه پو ښتنه وکړه: سوالګر

 ؟"ید ملک د چا "دا

 سوالګرورته وويل:

 ".چې ستاسو کره مېلمه و ی"دا ملک د هغه ږيره ور شهزاده پالر د

 له ځان سره يې وويل: او وشهزادګۍ يو سوړ اسوېلي وکړ

نو اوس به دې ښار ته لکه د سوالګرو  یوا ېسره مې واده شو"ارمان چې له هغه 

 نه راتلالي!"

د ښار يوې برخې ته يې بوتلله، چې هلته د  همدې هېواد اوسېدونکي واو سوالګر د

 .ده جونګړه وه

 کله چې يې دمه برابره شوه، نو سوالګرورته وويل:

 "." زه وږي يم، ډوډۍ راته پخه کړه
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په ډېرو خواريو يې اوربل کړو، نيمه   .کور کارنه کړي شهزادګۍ چېرې په ژوند د 

ورته يې  ډوډۍ خوړله او دا سوالګر  .ډوډۍ يې پخه کړه ېکچه او نيمه سوځېدل

 :وويل يې بيا ۔بدې ردې هم ويلې

سبا سهار وختي به پاڅېږې، زه به درته له  ،"ته په تياره ډوډۍ نه شې خوړلي

تر څو    .اوبدې چې زه يې په بازار کې خرڅ کړمته به پوزي  بازاره ميزرې راوړم،

شهزادګۍ چې دا واورېدل،   ".له خلکو خيرات راټولوم چې ته پوزي اوبدې، زه به

 .نو بيا په ژړا شوه

شهزادګۍ ډېره هڅه وکړه چې د ميزرو نه   .په بله ورځ سوالګر ورته ميزري راوړل

کور ته راغلو نو ميزري سوالګر چې   .څه شي جوړ کړي خو السونه يې وينې شول

 دي ډېر ورته په قهر شو او ويې ويل:  .هماغسې ايښي وو

 "."ته ډېره ټمبله يې، سبا ته به ته په بازار کې لوښي خرڅوې

 .شهزادګۍ چې دا واورېدل، نو په ژړا شوه او همدغسې ويده شوه

 واخيستل، درو لوښي يې ورته وخا د څو يو ۔۔۔په بله ورځ سوالګر دا بازار ته بوتله 

يل چې وورته يې و  .خرڅ کړي يکې يې کښېنوله چې لوښ یتش ځا بازار په يو

 .ماښام ډوډۍ به ورله نه راوړي ل نو دکړخرڅ نه  يې لوښي که دا

اسمان ته يې کتل او پر خپل حالت يې ژړل چې  ته کښېناسته، شهزادګۍ لوښو

ه، نو څه ليې وپېژند او دا شيملک يو مسافر را پالر د هغې د که په دې وخت کې د
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شوه چې که لوښي خرڅ نه شول، نو ه خو بيا ورته د سوالګر خبره ياد  .به وايي

 لوږې تېرې کړې وې، چې نور يې دوشهزادګۍ اوس دومره   .ډوډۍ به نه وي

بيه کړل او پيسې يې هم په يو څو کسانو له هغې لوښي    .نهرې نشوې تيرولې

 .ه وړلورته ورکړې، خو لوښي ترې ن

 هغه  .ويې ليدل چې ټول لوښي همدغسې ايښي وو ، نوېراغ ماښام چې سوالګر

ډوډۍ  ويل چې که په بله ورځ لوښي خرڅ نه شول نو دور شو او ورته يې هډېر په ق

 .پر ځاي به وهل خوري

په دې وخت کې يوځوان پر  ،لوښو خرڅولو ته کښېناسته په بله ورځ شهزادګۍ بيا

 د يشهزادګۍ لوښ روان و چې د تيزۍدومره په  ید   .وتېرېد بازار نه داس سپور 

اس په خاوند پسې يې  هغې چې دا وليدل نو د  .شول واال اس په يوه لغته تاال

 او چې شهزادګۍ په ژړا ژړا کور ته راغله  .وشمنډې کړې خو هغه له سترګو پناه 

 ويل:وورته يې   .ر شوهکيسه واورېده نو سخت په قهغې  سوالګر د

 ".په الر کې ايښي وو وسپار ضرور ستا خطا وي، لوښي دې ولې ده ب "دا

 بيا يې وويل:

په شاهي پخلنځي کې د يوې   .و"ستا غوندې کم عقلې لپاره مې بل کار پيدا کړ

 ".، ته به له سبا هلته کار کوېیخالي د یخدمتګارې ځا
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خدمتګارانو په شان په نورو  په پخلنځي کې دد شاهي ماڼۍ شهزادګۍ په بله ورځ 

څمڅۍ  يېدې لوښي وينځل، سابه يې پاکول او په کټوي کې به    .کار اخته شوه

 .هم وهله

پاتې ورله شپې لپاره به د پخلنځي مشر  کاوه او د له سهاره تر ماښامه به يې هرکار

ورځې چې تېرې  يو څو  .به کور ته راوړل هغې ډوډۍ او اينګولي ورکړل چې

 .وواده  یزود اچا ب چې ده  نه خبره شو و خدمتګارانونور شوې، نو د

 موسيقي او د ګډا شو، شاهي ماڼۍ ته مېلمانه تلل راتلل، د ېټول ښار ښايسته کړ

شهزادګۍ له يوې ، و ورځ پخلنځي کې هم ډېر کارپه واده  د  .محفلونه جوړېدل

 .خپل نصيب ژړل هغې په   .ټولو خلکو خوشحالۍ کولېچې کړکۍ نه بهر کتل 

ټولو  او ېشاهي دربار له خوا يوه پياده راغ نځي ته دلترډوډۍ وروسته پخ

اچا په خدمت کې دې حاضر شي او انعام ب ، چې دوکړوخدمتګارانو ته يې امرو 

 .دې واخلي

شهزادګۍ نه غوښتل چې دربار ته الړه شي ځکه هغه وېرېده چې هسې نه په 

زړو جامو او خوار مخ ته په هنداره  يا يې خپلوب خو  .مېلمنو کې يې څوک وپېژني

ور شهزاده سره پر تخت ناست ه اچا له خپل زوي ږيرب  .کې وکتل او دربار ته الړه

سکو ډکه يوه  زرو د سرو دورته به خدمتګار به وړاندې شو، شهزاده  هر يو  .و
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ته به  او يوې خوا وبه ورته سرټيټ کړ ، هغهمخملي کڅوړه په الس کېښوده

 .ودرېدو

وړاندې شوه، شهزاده يوه شېبه هغې ته  هم ور ، نو داېشهزادګۍ وار چې راغ د

 ويل: ېسه کېښوده او وېهغې په الس يوه پ ځير شو، بيايې د

 

 ".يوه پيسه بس ده " ستا لپاره دا

  .شهزادګۍ له شرمه خولې خولې شوه ،په دربار کې حاضرو ټولو خلکو وخندل

او  وغوښتل يې چې له هغه ځايه وتښتي چې ناڅاپه شهزاده له خپله ځايه راپاڅېد

 .واعالن يې وکړ

 ".دا د ګاونډي ملک د پاچا لورده   .ی"زما واده هم دې جينۍ سره شوي د 

   .له السونه پړکول هر چاپه دربار کې  دې خبرې په اورېدو د

شهزاده مخ ته چې ځير شوه، نو څرګنده شوه  خو د شهزادګۍ حيرانه والړه وه

 .ور شهزاده وه چې د دې سوالګر خاوند همدغه ږير

  .اوچت شول هغې مور او پالر هم را نه د ناستو مېلمنو په دې وخت کې د

 وې ويل:  "ستا اوو پالر ورته پر سر الس کېښو د ،مور غېږې ته ورغله شهزادګۍ د

 ".و لپاره تېرې څو مياشتې يو لوي درس



137 
 

خپل  نه توبه وکړه او په خندا او خوشحالۍ پاتې عمر د ورربيا شهزادګۍ د کبر او غ

 .وخاوند په ملک کې تېرکړ
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 (کيسهکريبين  )د

 

به يې شپې  د  .په زړه کې ارمان پيدا شو چې سپوږمۍ ته الس وروړي اچابيوه  د

واهه چې څنګه اسمان ته ورو سترګې اسمان ته نيولي وې او په دې به يې چورت 

دومره زړه ته واچوله چې يې ورو  ورو دا خبره    .خېژي او سپوږمۍ ته ورنژدې شي

   .حکومت کارونه ترې پاتې شول د

چې ده  وکله به يې خوب وليد

وزرې کړې دي، په اسمان کې 

الوزي او سپوړمۍ په خپله غېږ 

نو هېڅ  خو چې سترګې به يې وغړېدې  .کې نيسي او خپلې کوټې ته يې راوړي

ويل چې سپوږمۍ ووارې څو څو  د هغه وزيرانو او مشاورينو ورته  .به ورسره نه وو

ملک تر ټولو  يې يوه ورځ د اخر ،نه منل چاېه اچا دبخو   .وړل ناشونې ده ته الس

يوه  يلرګ چې دو وکړ او ورته يې امر للوته راوب لوي نجار )ترکاڼ( شاهي دربار

ورباندې وخېژي او سپوږمۍ دومره لوړ چې دی    .وچته مناره جوړه کړيا

  .وره وېرېدهوار خطا شو، خو د پاچا له ق واورېدل نو ډېر ترکاڼ چې دا   .راونيسي
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اچا ورته ب   .د منارې په جوړولو په الس پورې کړيچې  ووکړظ له هغه سره يې لو

 .جوړويکې ماڼۍ په باغ  مناره به د دا يلرګ هم وويل چې ددا 

منارې د جوړولو لپاره به يې ځمکه کچ  او د لوترکاڼ به هره ورځ سهار باغ ته رات

کله به يې پر کاغذ کرښې کښلې او ځان به يې داسې بوخت کړي و، ته به    .کوله

 .یوايې په رښتيا په کار اخته د

سخته رته ود پاچا   .مناره جوړه نه شوه مياشتې واوړېدې، خو څو همدغسې

 تلوسه وه او اخر يې يوه ورځ ترکاڼ ته وويل:

 .جوړه نه کړه نو سربه دې قلم کړم هکه په دريو ورځو کې دې منار

  .شو او په باغ کې هاخوا دېخوا په ګرځېدو شو ېترکاڼ په دې خبره ډېر خواشين

 ويل:واو ورته يې  لوورغته دوه ورځې چې تېرې شوې، نو ترکاڼ پاچا 

 ی بهډېر لرګ خودې  خو د ید ېمنارې لپاره مې پالن جوړ کړ سالمت! داچا ب"

لرګي  په هرکور کې دکه په ټول ملک کې اعالن وکړئ چې  تاسو  .وي په کار

 ".باغ ته دې راوړيستاسو صندوق وي نو 

 اچا ترې پوښتنه وکړه چې په صندوقونو به مناره څنګه جوړوي؟ب

 ترکاڼ ورته وويل:

نو يوه اوچته مناره به جوړه شي او پاچا ښېږدو د يو بل له پاسه ک"که دا صندوقونه 

 ".سالمت به ورباندې په اسانۍ سپوږمۍ ته ور و خېژي
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په  هر چا چې که د ويې وکړ امر شحاله شو اووډېر خ دې خبرې په اورېدو د اچاب

پاچاله خوا ورلېږل  د  .لرګي صندوق وي، هغه دې د ماڼۍ باغ ته راوړي کور کې د

په دې وخت   .سپارليې سړو به له خلکو صندوقونه اخيستل او ترکاڼ ته به  شويو

 .وکې ترکاڼ د صندوق له پاسه د صندوق ايښودلو کارهم پيل کړ

ننداره به يې  يدوجوړ د منارې ګرځيدل او د شا باغ خوا و به د خيلوزګاراښار  د

 اچا دنو ب ولخلکو له خوا راوړل شوي صندوقونه خالص ش دکله چې    .کوله

 ويې وکړ دې په اوچتوالي خوشحاله نه و، امر خو د  .ېمعاينې لپاره ورغ منارې د

 .نوي صندوقونه دې جوړشي او کړيچې ونې دې پرې

منارې بل سرته  صندوقونه به جوړېدل او د ،ملک ټول ترکاڼان په کار اخته شول د

شپې به يې  د  .وورته شحالېداچا به ب مناره ورځ په ورځ لوړېده او   .به يې خېژول

اخر   .په مناره ختلي او سپوږمۍ يې په الس کې نيولې ده دیخوبونه ليدل چې 

اچا ته بترکاڼ   .ويې نه ښکارېد مناره دومره اوچته شوه، چې بل سر يوه ورځ دا

 وويل:

  ".ده له سپوږمۍ څومره ليرې ، دامناره وخېژم، چې په خپله وګورم به په دې"زه 

 وې ويل: ر شو اوهدې خبرې په اورېدو په ق اچا دب

 ".یې زما دځ"په دې منارې د ختلو حق يوا
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باغ چاپېره راټول شول چې وګوري پاچا څرنګه په  ښار ټول خلک د په بله ورځ د

 .مناره خېژي او سپوږمۍ له اسمانه راشکوي

   .رايه ورکولهخپله  او والړو نندارچيانو خپله تلوبره ورخ ورو په صندقونو پاچا ورو

 ؟به څه پاتې شېکې چې سپوږمۍ ځمکې ته راکوزه شي، نو په اسمان  چا وئيل

يو بل   .ماڼۍ په کومه کوټه کې ايښودل کېږي چې سپوږمۍ به د هڅ وهلوځينو به 

دې په راوړلو به ټوله ځمکه  او د یپه باغ کې د ی،سپوږمۍ ځا ويل چې دو  چا

 .رڼاشي

ګامه  داسې ورته ښکارېده، چې سپوږمۍ ته يو څو نو تلومنارې سرته وخ د اچاب

صندوق بل هم راوړل شي، نو  بره نه يې په چيغه وويل چې که يو   .ورپاتې دې

 .به سپوږمۍ ته ورسېږي ید

اچا ب اخر چې د  .اچا څه واييباورېدل چې نه ښکته والړو خلکو هيڅ  خو یلومړ

بل صندوق لټون  د .۔واورېدهدهغه خبره  نو يو چا هشو هپه چېغو چيغو وچمرۍ 

وختل او په چيغو  يو څو کسان په صندوقونو ور  .ونه کړ يې پيل شو، خو پيدا

 .چې بل صندوق هيڅ نه شته وته خبر ورکړ اچا بچيغو يې 

دې ېڅ نه غوښتل بې له نور هچې اوس يې  ته سپوږمۍ دومره نژدې ښکارېده اچاب

 په چيغو چيغو يې بيا وويل:   .ته ور نږدې شيسپوږمۍ چې 
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بره  اوباسئ  ، هغه راوید ېځمکه ايښ مناړې لومړي صندوق چې پر "د

 ".ودريږمپرې  زه چې  ئراوخيژو

په  ید   .ېچا ترکاڼ ته سترګې نيولې و واورېدل، نو حيران شو، هر خلکوچې دا

  .کار خطر لري چې دا واچا ته خبرورکړبڅو کسانو   .خپله هم په تشويش کې و

هغه  چې که د وان تردې چې ګواښ يې وکړو، رېدهاچا شېبه په شېبه په قبخو 

  .راښکته شو، نو په والړو خلکو کې به هر څوک ووژني ید خبره ونه منل شوه او

 ېمنار اچا نوکرانو دب وزير په اجازه د مشر ترکاڼ له وزيرانو مشوره وغوښته، اخر د

دې نه وړاندې ټول خلک  د ونغښتلې خوايستلو لپاره مټې  لومړي صندوق د را د

 او ويستوهم ځان له هغه ځايه و نورو کارکوونکو وزيرانو او  .له هغه ځايه وشړليې 

شو، نو مزدورانواو نوکرانو هم پښې  ېصندوق له ځمکې ليرې کړ یچې لومړ

صندوقونه وو    .ولويدهلوري را ځمکې پر د توله مناره په يو لوي درز  .سپکې کړې

 .مناره دړې وړي شوه او روان وو کې ته راچې مځ

 ماتو صندوقونو په انبار کې يې د پاچا په لټه کې شول خو د په بله ورځ خلک د

 .هم ونه مونده ېهغه مړ
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 ې افريقا کيسه(يځلويد )د

 

ی د نوي ځاپه  هغه  ، چې کله يوسردار مړشي نو دید د ځينو قبايلو دود افريقا د

 .وباسيال پ، رمذهبي جادوګ ه يولپارسردار د غوره کولو 

زامنو کې هر  شو نو د هغه په ديارلسو يوې قبيلې سردار مړ ديو ځای کې دغسې 

 .سردار شيدی ښتل چې وغ چا

 ستورو د د جادوګر،مذهبي د هغه قبيلې 

 خپله فيصلهيوه ورځ ال په نيولو پ علم او د

دار تر ټولو کشر سر چې د واورله ټولو ته

 د   .قبيلې مشرشي "جانوال" به د یزو

قبيلې  د  .پاڅېدل دې فيصلې پر ضد راد نو  خبر شولچې  ههغه دولس وروڼ

چې د  سردار کونډې ته مشوره ورکړه ، دپخواني دود سره سم و دسپين ږير وځين

نښې منځ  د که هر چا  .غشي ويشتلو سيالي اعالن کړي وروڼو ترمنځ دې د

سيالۍ  د، "ګورګو" نومېده چې سردار کونډه  د  .هغه به سردار وي و نو هموويشت

 .به سردار کېږي ېدې سيالۍ ګټونک ورځ وټاکله او ټولو زامنو ته يې وويل چې د
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ی او دو ید ېښه نښه ويشتونک وو چې "جانوال" ډېر دې خبر په دولس واړه

شپې په خپلو کې سره  دټولو وروڼو   .نشي ګټلېله هغه دا سياسي هم چېرې 

خبر شول چې د سرادر د قبيلې خلک سهار   .ووکړه او "جانوال" يې وتښتومشوره 

پيغام  "ګورګو" لپاره يې دااو د خپلې مور  ته ختلي دي ټول زامن بره غرونو

 ، نو د "جانوال" سربهلوسردار په توګه ونه ټاک يې د یو، چې که  مشر زو ېښېپر

 .ستوياورته و

 کې شوهانديښنه د زامنو په  مړ خاوند غم ترې هېر او غم نه بېحاله وه، د ګو درګو

قبيلې يوه پيغله چې  په همدې وخت کې د  .نه پوهېده چې څه وکړي خو

 ."ټامبې" نومېده، له هغې سره نژدې کښېناسته

جانوال سره يي مينه لرله، د  جينکو سرساالره او پيغلو قبيلې د دي چې ټامب

 ګو ته وويل:رګو

، زموږ په یقبيلې ټول خلک خپه دي، ځکه له کله نه چې سردار مړ شوء د "د

 ".، که حاالت همدغسې  وو، نو دلته به سوکړه شيېشو ېسيمه کې باران نه د

 ويل:ويې رته او و ووکړ ېګورګو يو سوړ اسوېل

که مشر زوي مې سردار   ."زه دا هر څه وينم خو په خپلو زامنو مې وس نه رسېږي

 ".دا له کشر سره بې انصافي ده شو، نو

 ټامبې وويل:
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 ".شم به کاميابه نو وکړې راته دعا او وې اجازه ستا که خو ۔۔۔زه د حل الره لرم

ګورګو ترېنه ډېر په ټينګار پوښتنه وکړه چې پالن يې څه و، خو ټامبي نور ورته 

 .هيڅ ونه ويل

 .ګورګو سوړ اسوېلي وکړو او ټامبي ته يې اجازه ورکړه

به ورسره ګرځېده او په  راټولې کړې چې داجينکئ ټامبي د قبيلې هغه ځوانې 

ټوله ورځ هغه   .ويشتلو لوبې کولې نيزې د غشو ليندو او د ځنګله کې به يې د

  .وېاخته  په څه یچې دو هېڅوک خبرنه ووخو  په ځنګه کې تېره کړهدوی 

نه و هيڅوک غرض په جينکو دې چې  ته امر کړي وخلکو  ټولود قبيلې ګورګو

 .خپلو کورونو ته ورغلې بيا ځاي ډوډۍ وخوړه او شپې يو دپيغلو   .کړي

 وخت پاتې و ډېر ته ال ېسپېده چاود او خواږه خوب ويده ووپه قبيلې ټول خلک  د

د رڼا لپاره الس کې يې يو ه پلينده ورسره وه او   .خپله کوره راووتلهله چې ټامبي 

 .مار ځلېدې کې يې سترګې لکه د غې په رڼاه د چې بله شونټۍ نيولې وه

  .خولې شپېلئ به يې ووهله هرې جينۍ کور مخې ته لږه شېبه ودرېده او د ددا به 

 .هغې يوه ملګرې له غشو ليندۍ سره راووتله له کوره به د

ځنګله هغې برخې ته الړې چې ورځ يې په  کله چې جينکۍ راټولې شوې، نو د

پخپله  یهلته د کېلې د پاڼو عجيب وغريب لباسونه، چې دو  .کې تېره کړې وه

د مخونو   .لېړۍ په ځانونو پورې وتڼجينکو ژر ژر دا پا  .پراته ووجوړ کړي وو، 
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  .جوړ ووورباندې ځناورو انځورونه چې د ځنګلي  لپاره يې هم نقابونه جوړ کړي وو

لنډه دا چې   .اريدلونه او نور وران شکلونه پرې ښکد کربوړي برېت سترګې مار د

 .کله دې جينکو ځانونه جوړ کړل نو سمې بالګانې ښکارېدې

 د  .ويښ شولرا په يوه عجيبه غږ ببرهسردار زامن ويده وو، چې نا دکې بره په غره 

جوړ قيامت شور  د ګونګرو ګانو غږ او د درب درب ډول چيغو سره سره د د ښځو

لوري روان ه غږ پ او د لواخيست را ژر خپل غشي اوليندۍ  ټولو ژر یدو  .کړې و

 .شول

 ا کې دولسو وروڼو وليدل چې بدمخې بالګانې دڼپه تته ر او هو اودېدوچسپېده په 

له خولو عجيبه غږونه پورته کېدل، ځوانان  ید دو  .روانې وې لوري راه پ یدو

خو ځنګلي بالګانې  "دا وويل:ورور  کې يو یدو څاپهنا   .هک پک پر ځاي والړ وو

هر يو ورور چې په کومه  خبرهپه دې   ".یسره نه شو جنګېد یله دو دي، موږ

 .مخه يې د تېښتې الره موندله، په منډه شو

يوې  ي،ده له وار خطاي  .ېبالګانې ورپسې په منډه و ته وکتل نو په کې شا يو

 یدو  .يوې بلې قبيلې خلک اوسېدل غره په بل لوري  د د  .لکندې ته ټوپ کړ

 زارۍخلکو ته  هغوسردار زامنو  د  .راووتل له کورونو نو وور واورېدشچې غږونه او 

 .ورکړيورله چې پناه  ولېک
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يو بل  د يې بيا   .کيناستېلته ه هم ،ې شوېړجينکو يو څه منډه ووهله نو ست

 یځا جانوال" په لټه وه، چې په يو“ټامبي د   .وېششنې  مخونو ته کتل او له خندا

هغه  ټامبي د  .هم له ځايه تښتېدلې وو ېهغه څارونک د  .کې الس تړلي پروت و

 .ونورو جينکو په مرسته يې خپل کورته راوست السونه پرانيستل او د

او ټامبي  وسردارۍ اعالن وکړ جانوال د جشن کې د یپه بله ورځ ګورګو په يوه لو

 .م خپلې قبيلې ته رانغللله شرمه چېرې ه زامن بياد هغې نور  .هواده کړيې ته 
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 يونان کيسه( )د

ده  د  .واچا حکومت کوبميداس په نوم يو  زرګونه کاله کېږي چې په يونان کې د

 .سرو زرو ډکه وهبه يې له خزانه سره زر خوښيدل او 

مخې ی يې خپلې ماڼۍ په باغ کې ناست و چې ناببره يو بوډا سړ ميداس يوه ورځ د

په اسطورو او ارواګانو ډېره عقيده لرله او ميداس  پخوا خلکو يوناند   .وته ودرېد

ميداس د ده په ليدو   .وو"ساليينس" خلکو ته خير رسي بوډا سړهغه و چې  خبر

ساليينس تر لسو ورځو د ده   .وکړهورته خوشحاله شو او ښه درنه مېلمستيا يې 

نو د ميداس نه يې  ی ترې روانيدوکله چې د  .مېلمه و او ډېر ترې خوشاله شو

 .ارمان يې په زړه وي نو هغه به ورته پورا کړيپوښتنه وکړه، چې که څه 

 يل:وورته يې ونو ښتل، ودغه غ هم ميداس

او  که داسې وشي، چې هر شي ته الس وروړم  ."زه غواړم چې ډېر سره زر ولرم

يې ساليينس وخندل او ورته و  ".شم سرو زرو شي، نو زه به ډېرخوشاله هغه د

 ويل:

 ".يېداسې نه شي چې په خپل ارمان پښېمانه بيا فکروکړه، پرې "ښه 

 ميداس وويل:
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زما همدغه ارمان  ي،"هغه څوک چې دومره سره زر ولري، ولې به پښېمانه و

 ".ید

ۍ يې راواخيسته او د ميداس له سرنه يې ټساليينس په زوره وخندل، خپله سو

 وويل: يې ورته بيا  .راتاو کړه درې وارې تاو

 ".کېږي پوره"ستا ارمان همدا اوس 

الس يې ۍ ته کرسميداس دومره خوشحاله شو، چې سمدالسه يې نژدې ايښې 

ته وار په وار ګوټې  يې پر مېز ايښي لوښو بيا  .د سرو زرو شوه و، هغه سمدالسهيور

ومره خوشحاله و، چې هيڅ يې دميداس   .څه په سرو زرو بدلېدل وروړلې او هر

 .چې ساليينس څه وختي له سترګو پناه شو ونه لېدل

شيان  په ماڼۍ کې ايښې ډېر  .لښکارېدلکه د يوې لوبې څه  هر وسميداس ته ا

هغه د داسې وشول چې  کتابونه، انځورونه، قلم، کړکۍ او بيا  .زرو کړل يې د سرو

ته يې الس يووړ، سره ګالب د سرو زرو  ګلونو و،د باغ پر لوري الړ محل نه بهر

څه  ه لمر کې ځلېدل او ميداس دې هرپټول   .شوېې نتشنې پاپاڼې ونو  د ،شول

او  وډوډۍ وخت شو نو دننه الړ چې د او ترغرمې همدغسې لګيا و  .و هته خوشال

پاچا ډوډۍ ته الس   .اوړلرشيان   هښه ښ نوکرانو ورته د خوړو  .وپه مېز کښېناست

سرو زرو  و دا هم دنخيستل اراويې زيتون  بيا  .سرو زرو شوه هم د هغه وو نکړ

شو ځکه  وارخطا یاوس خو د  .پنېر، غوښه، مېوه هرڅه به په سرو اوښتل  .شول
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خو جام  وشرابو جام ته يې الس کړ د  .او سخت اوږې و يې نه شو خوړلي ېهيڅ ش

 .شراب هم په سرو بدل شول او

او فکرونه يې  وبهر باغ ته الړ بيا   .چې څه وکړي وېزاره شو، نه پوهېدوميداس ډېر 

شاله و خو اوس وته ډېر خ يانوشد سرو زرو هغه   .کول چې ځان به څرنګه مړوي

ورتونه وهل، چې چده هم دغه   .پرېشانۍ بدلېده په ورو ورويې خوشحالي  دا

لور په ژړا  ميداس د .منډې کړې په ژړا ورته را نه وړې لور يوې خوا باغد ناببره 

 لور ورته وويل: ؟ښتنه يې وکړه چې څه شوي ديخپه شو او پو

رنګ چا  ید دو  .خراب شوي دي ونهوګوره بابا! زموږ په باغ کې ټول رنګين ګل

 ،لکې او ژېړې ديکد رامبېل سپينې نازکې پاڼې   .خوشبوي هم نه لريی، د ېوړ

 ؟بدرنګه کړل څه چا هر دا

 ميداس ورته وويل:

ګل ته ځان ته ډېرې  په دې يو  .ديي خو اوس ډېر قيمتي ټګلونه او بو "دا

 ".شې ېګلدستې اخيستل

 شهزادګۍ هم هماغسې ژړل، ويل يې:ې خو ماشوم

کاسني او ګالبي ګلونه پکار  ،سره ،سپين زما ۔۔۔قيمتي ګل نه دي په کار  "زما

 ".ګلونو وږمې غواړم زه د  .دي
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 ويې ورته پرسر الس کښېښود ژر ی،ته نه شو ټينګېد خپلې لور ژړا نور د سميدا

 .شهزادګۍ د سرو زرو په يو بوت بدله شوه خو  .تسلي ورکړي لهچې هغې 

  .نو له ډېره غمه يې په سترګو کې اوښکې راغلې ولور دا حال وليد پاچا چې  د

يوه خبره يې بيا بيا کوله چې :   .يې ژړلاو په چيغو چيغو  وهماغلته کښېناست

 ".زه خپله لور غواړم ،"زما سره زر نه دي پکار

ان او ح، چې ټول ارواوشاهي ماڼۍ سره نژدي يوه شنه غونډۍ وه او خلکو باور کو د

ميداس سمدالسه دې غونډۍ ته وخوت او ساليينس   .يدیاسطورې هملته اوس

   .ونې ته يې ډډه ولګوله شو نو يوې ېکله چې ستړ  .ته يې اوازونه  کول

پوښتنه يې ترې وکړه، چې ولې  او وهم دغه وخت ساليينس ورته مخې ته ودرېد

 ؟داسې غمژن يي

 ساليينس ورته بيا وويل:  .ېنه خبرې نه شوې کول ميداس له ډېر غم او ستړيا

 "؟ژاړې ولې نو  ۔۔۔سره خو اوس ډېر سره زر دي  "تا

 د زه ۔۔۔"تا رښتيا ويلي وو، زه پښېمانه يم ميداس ورته په پښو پريوتو او وې وئيل، 

د سرو زرو  ،لور نازولې خپله ۔۔۔شم، خو خپله لور ې د سرو زرو زغمل ېش يو هر دنيا

زه په خيټه    .خندا، د هغې خبرې يادېږيهغې  زما د  .ېنه شم ليدل د بوت په څېر

 پوه اوس زه خو ۔۔۔زه حريص وم  ې،نه شم اچولخولې ته وږې يم خو هېڅ شې 
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س له وډېره بښنه غواړم، خو ا زه له تا   .دي نه هرڅه زر سره کې ژوند په چې شوم

 ".قدرت بېرته واخله، زه د يوه عام انسان په شان ژوند غواړمدا ما نه 

 ساليينس ورته وويل:

يې بيا   ".پښېمان يي"ډېره ښه ده چې تا په خپله سزا وموندله او په خپلو کړو 

نو ساليينس د غونډۍ بلې  وهغه له پښو راپاڅېد ميداس د  .وورته د درېدو امروکړ

 ته بهېدونکي سيند ته اشاره وکړه او ويې ويل: خوا

بيا په يوه   .ورشه او د دې په اوبو کې ځان ووينځه  ."دا سيند پيکټوس نومېږي

منګي کې د دې اوبه را واخله او په ټولو هغو شيانو يې وشينده، چې د سرو زرو 

 ".شوي دي

ته يې ټوپ کړل، ځان يې  او د سيند اوبو وميداس په منډه د سيند پر لوري الړ

او خپل  وسيند له اوبو نه ډک کړ ، هغه يې دوراوغوښت یمنګه يې يو او بيا لوووينځ

هغه اچا ب  .هغه بېرته ژوندۍ شوه نو خپلې لور وشيندلې اوبه يې پر دا  .وباغ ته الړ

بېرته خپل اصلې  هنو او بوټو واچولې چې هرڅوګل يې نورې اوبه پر ښکل کړه او بيا

 .حالت ته وګرځي

ي چې په دې رپيکټوس نومي سيند شګه زرينه ده او خلک باور ل په يونان کې د

 .یداسې دمبلي وو نو ځکه يې رنګ کې ميداس ال

یپا



 
 

 

د پښتو او د انگرېزي ژبو ليکواله او ژورناليسټ صفيه حليم، د بي بي سي د پښتو 

 څانگې سره د کار نه وړاندې، معلمه وه. صفيه حليم په پېښور کې زيږېدلې ده.

لوړې لومړۍ زدکړې او تر پوهنتون 

 زدکړې هم په دې ښار کې تر سره کړې.

د ښوونې او روزنې نه عالوه په انگرېزي 

ادبياتو کې هم ماسټري لري اود سکاټ 

لينډ د اېډنبرا پوهنتون نه يې دژبپوهنې 

په برخه کې لوړې زدکړې تر سرهکړي 

  .دي

هم  .د سبق نه وروستو دا بيرته پېښور ته والړه او د زدکړې کار ته يې دوام ورکړو

هغه وخت د دې لومړې کتاب په انگلستان کې چاپ شو چې د انگرېزي ژبې د 

م کې د لنډ وخت لپاره په لندن او  ۱۹۸۷په  ښوونکو لپاره د الر ښود درسونه و.

پېښور کې يې د بي بي سي لپاره ځينې پروگرامونه جوړ کړل او دوه کاله وروسته 

څو کاله وروستو دا د پښتو  .يې د پروډيوسر په حېث لندن کې دنده پېل کړه

د  څانگې مشره شوه او د لنډو کيسو څو کتابونه او يو ناول يې چاپ شول.

ماشومتوب راهيسې صفيه حليم د خپلې کورنۍ سره د ليرې سفرونو کيسې 

کابل او هند ته  پخپل قلم ليکلې چې څو يې د هغه وخت په مجلو کې چاپ شوې.

د دې د پښتو  ي پروگرامونو کې خپاره کړل.د سفرونو حال يې په راډيو ۱۹۹۱په 

م کې پېښور کې چاپ  ۱۹۹۳و چې په ” سند باد اوو سفرونه  ” لومړې کتاب د



 
 

د اروپايي ملکونو، ترکي، ايران، چين، مصر، جنوبي افريقه او د عرب هيوادونو  شو.

د نړيوالو ولسي کيسو ټولگه  ځينې يون ليکونه يې په بېال بېلو مجلو کې خپرېدل.

ثرونو يوه ټولگه د دې په الس ن د يې ٔەد ښکلي کتاب په نام يې هم خپره شوې ده.

م کې صفيه حليم د هندوستان د پښتنو  ۲۰۰۳جوړ شوي انځورونه هم لري .په 

هلته نه راټول شوي معلومات يې  په اړه د څېړنو او پلټنو لپاره هغه هېواد ته والړه.

د صفيه  .کتابونو په شکل بازار ته راووتليو ځاې کړل چې پرله پسې د شپږو 

 :حليم د پښتو چاپ شوي اثار

 م ۲۰۰۵د نړۍ ولسي کيسې) نړېوال ادبيات ( .1

  ۱۹۹۹نيمگړی انځور) لنډې کيسې ( .2

 م ۲۰۰۱ښکلی کتاب) نثر ( .3

 م  ۲۰۰۲زبېښاک) ناول ( .4

 م  ۲۰۰۳د ډيوې په غېږ کې) لنډې کيسې ( .5

  (کتابد تورو اوبو شير علي آپريدی ) آنالين  .6

  ۲۰۰۵دنيا) ناول ( .7

 د سندباد اووه سفرونه )انالين کتاب( .8

 م ۲۰۰۷ښايست) لنډې کيسې ( .9

 م ۲۰۰۸څېړنيز () د هندوستان پښتانه) بهوپال( .11

 م ۲۰۰۹څېړنيز (( )د هندوستان پښتانه) مالير کوټله .11

 م ۲۰۱۰څېړنيز () د هندوستان پښتانه) بهار( .12

 م ۲۰۱۱څېړنيز () د هندوستان پښتانه) باره بستي( .13

 م ۲۰۱۳ژورناليزم) پوهنيز (چاپکال  .14



 
 

 م ۲۰۱۳سواستو) ناول ( .15

 م ۲۰۱۴څېړنيز () د هندوستان پښتانه ) روهېلکهنډ( .16

 (دوه کتابونه ) لنډې کيسې .17

 (ټيپو سلطان او شاه زمان) تاريخ .18

 د لويې لوبې لوبغاړي  .19

وه صفيه حليم په سوونو علمي مقالې هم ليکلي دي چې د دې د کتابونو نه عال

 .پرخپله ويبپاڼه ېې لوستلې شئ
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