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توده او لمر دومر سوزنده دی چې د خلکو پوستکی یې، غنم رنگی یا په گرمسیرو)تودو( هیوادونو کې هوا دومره 
قهوې ته ورته وي او تر دې نه هم په تودو هیوادونو کې لمر داسې سوزنده وي چې د خلکو پوستکی د تورپوستو په 

 څیر تک تور اړوي.
گیرلې وه چې لکه خپل هیواد کله له کوم ساړه هیواد نه کوم څیړونکی دانشمند یوې تودې سیمې ته الړ. هغه داسې ان

غوندې هر کله دی کوالی شي له کوره په چکر ووزي، خو کله چې هلته ورسید، پوه شو چې د ده انگیرنه سمه نه 
 ده او اړ شو چې لکه نور هوښیار خلک د ورځې له خوا د باندې ونه وزي او په کور کې پاتې شي. 

مځکې الندې یو پناځي ته ننوزي. ټوله ورځ به کړکۍ او دروازې هلته به ورځ دومره توده وه چې خلک اړ وو چې تر 
 تړلې وې، داسې چې فکر کیده دا کورونه ټول ویده دي یا دا چې دلته هیڅ کورونه نه شته.
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په هغې کوڅې کې چې څیړونکی اوسیده، هغه کوڅه ډیره سوروره وه او لمر به د هغې کوڅې مځکه او دیوالونه 
 ده فکر کاوه چې په کوم داش کې ناست دی. داسې سوزنده تودول، چې 

څنگه چې دانشمند سړی له یوه ساړه وطن نه راغلی و، نو د ده له پاره د هغه ځای تودوخه د زغملو وړ نه وه، 
 دانشمند ناروغه شو، داسې ډنگر شو چې سیوری یې هم ال وړوکی او ډنگر شو.

 د لمر په جگیدو سره به، د ده سیوری وړوکی کیده او د لمر په کیناستو په سیوری پسې اوږدیده. 
 

 
 

دې جریان ته به چې دانشمند کتل، خوند به یې ورکاوه چې سیوری څنگه وړوکی او غټیـږي. کله به چې سالون کې 
 پاس چت ته جگ شو.رڼا راولویده، سیوری به دیوال ته وخوت ځان به یې اوږداوه او بیا به 

کله به دانشمند برنډې ته ووت، د ځان شخي به یې ایستله، پاس په اسمان کې ستوري ځلیدل، ده به ښه هوا واخیسته 
او داسې به تازه شو لکه بیرته چې راژوندی شوی وي. په دې کوڅه کې د نورو خلکو هم د ده غوندې برنډې وي او 

و هغوی ځایي اوسیدونکي وو، له دې هوا سره بلد وو او د بدن پوستکو یې په برنډو کې به یې تازه هوا اخیسته، خ
 قهویي رنگ درلود. دې کارونو داسې ښودله چې دلته حرکت او ژوند شته.

له لمر لیدو نه وروسته هره ورځ په ښار کې د خلکو گڼه گوڼه ډیریده. موچیانو، گنډونکیو، بقاالنو خپل دوکانونه 
خپلو اړتیا وړ توکو د اخیستو له پاره د باندې راوتل. چا به له خپلو دوستانو سره خبرې  پرانستل او خلک به هم د

کولې، جا به بدلې ویلې، چا به خپله سودا کوله. گاډۍ به خوځیدې، اوښان به د ښار له کوڅو تیریدل او ګړینگیو به 
 پیل کیدلې. یې غږونه کول. خالصه ښار به را ویښیده او ژوندی کیده، خوځیدل او هڅې به

د څیړونکي دانشمند کور ته مخامخ کور سره له دې چې تش نه و، خو له لمر لویدو نه وروسته هم کوم حرکت او 
 خوښي نه پکې لیدل کیده او تل به چوپتیا په کې حاکمه وه.

ورکوي او په برنډه کې یې ښایسته گالن ایښودل شوي وو. دا په دې مانا چې دلته څوک شته چې دې گالنو ته اوبه 
پالي یې، که نه گالن وچیدل.د انگړ ځواته کړکۍ به د شپې له خوا پرانستل کیده، خو کوټه به تل تیاره وه او یوازې د 
موسیقي زړه وړونکی غږ ورنه اوریدل کیده. د څیړونکي دانشمند له نظره دا موسیقي ډیره ښه او پرته له نیمگړتیا 

 وه. هغه به ویل: 
ن حیرانونکي، عجیب او د ستایلو وړ وو، نه ویل کیږي چې دا موزیک هم د کوم فکر او خیال د دې هیواد ټول شیا»

 « زیـږنده وي
هلته هر څه ښه و، خو یوازې لمر یې سوزنده او زورونکی و. دانشمند سره ډیرې پوښتنې پیدا شوې وې او کنجکاو 

ځینې پوښتنې وکړې، خو د کور خاوند هم له شوی و. یوه ورځ یې د کور له خاوند څخه، د هغه مرموز کور په باب 
ده زیات په څه شي نه پوهیده. نه د هغه کور د اوسیدونکو نومونه ورمالوم وو او نه یې څوک هلته لیدلي وو. حتی د 
موسیقي هغه غږ چې له هغه کور نه اوریدل کیده، ده ډیر ستړی کونکی گاڼه او ویل به یې داسې بریښي چې څوک 
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ه کومه ټوټه موسیقي غږوي او پر له پسې یې بیا، بیا تکراروي، خو نه شي کوالی چې زده یې کړي، د زدکړې له پار
 عجیبه لویه حوصله لري!

یوه شپه دانشمند له خوبه اوچته راجگ شو، یوه عجیبه رڼا یې ولیده چې له مخامخ کور نه د ده په لوري ځلیده. د 
لمبو غوندې یې رڼا کوله او د گالنو په منځ کې یوه ښکلې جلۍ  هغوی په برنډه کې چې کوم گالن ایښي وو، د اور

 والړه وه.
څیړونکي د خوب له تخت نه را ښکته شو او د کړکۍ په لوري والړ. پرده یې یوې خوا ته کش کړه، څو مخامخ کور 

هغه کور  ښه ولیدالی شي؛ خو کله چې کړکۍ ته را ورسید، ناڅاپه یې هغه لیدلې منظره له سترگو ورکه شوه. د
 کړکۍ چې د برنډې په لوري وه، هماغسې خالصه وه او د موسیقي غږ اوریدل کیده.

څیړونکي فکر وکړ چې ښایي کوم سحر او جادو به وي، په دې کور کې څوک اوسیدل؟ له کومې الرې کور ته 
 دې ختلې وي.ننوتل؟ د کور په الندنې پوړ کې څو دکانونه و او داسې الر یا زینه نه لیدل کیده چې پاس 

بله شپه دانشمند د خپل کور په برنډه کې ناست و چې، شاتنۍ کوټه کې یې یوه شمعه بله وه، د ده سیوری د گاونډي 
پر دیواله ور لویدلی و. سیوری د مخامخ کور د گالنو په منځ کې ور برابر شوی و او د څیړونکي د هرې خوځیدا 

 پېښې یې کولې.
 دانشمند له ځان سره وویل:

فکر کوم چې پرته زما له سیوري نه بل څوک نه شي کوالی هغه کور ته ورننوزي، گوره څومره په ډاډ او درناوي  »
 «سره د گالنو په منځ او کړکۍ کې ناست دی! یوازې دی کوالی شي پوه شي چې په هغه کور کې څه خبرې دي.

 بیا یې مخ سیوري ته ورواړاوه او په ټوکو یې ورته وویل:
 «کمال وښیـیه چې څه دې له السه کیږي، هغه کور ته ورننوزه او وگوره چې هلته څه روان دي!اوس دې »

 بیا یې په سر سیورې ته اشاره وکړه او سیوري هم ده غوندې سر وښوراوه. دانشمند وویل:
 «ورشه، خو ډیر ځنډ و نه کړې!»

مخ برنډه کې له خپل ځای څخه جگ شو. له دې خبرو وروسته، دانشمند له خپل ځای نه جگ شو، سیوری هم په مخا
دانشمند سیوري ته شا واړوله او سیوري هم ده ته خپله شا واړوله. که څوک هلته وای، لیدلي به یې وو چې کله څ 

 دانشمند خپلې کوټې ته ننوت او کړکۍ یې وتړله، سیوری هم د ودانۍ له نیمکښې کړکۍ نه کور ته ورننوت.
د لوستلو او کافي چیکلو له پاره له کوره ووت، خو ناڅاپه یې غږ کړ او له ځان سره سبا ورځ دانشمند د ورځپاڼې 

 یې وویل:
زما سیوری چیرې؟ نه ویل کیږي زما سیوری په مخامخ کور کې نه وي پاتې، یا پاکه ربه، دا خو ډیره خواشینونکې »

 «ده!
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دې له پاره چې سیوری یې ورک دی، بلکې په دې دانشمند د دې پیښې په خاطر ډیر په قهر او نا ارامه شو، نه د 
خاطر چې دی هم لکه د سړو سیمو ټول خلک، له هغه داستان نه خبر و چې یو سړي خپل سیوری ورک کړی و. 
دی پوهیده کله چې بیرته وطن ته ستون شي، او د خپل سیوري د ورکیدو کیسه خلکو ته ووایي، خلک به یې په ادبي 

؛ بیا یې هوډ وکړ چې په دي هکله به چا ته څه نه پر ځان نه لوریده چې داسې سپک شيغال تورن کړي او د ده 
 وایي او همداسې یې وکړل، هغه هیڅ چا ته ونه ویل چې خپل سیوری یې ورک کړی دی.

 

 د لومړۍ برخې پای
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