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الړ، شمعه یې چې ال مخکې لگولې وه، شا ته یې کېښوده، چې کله چې بیا شپه شوه، دانشمند د خپل کور برنډې ته 
خپل سیوری په مخامخ برنډه کې وگوري؛ خو چې هر څومر، ښورید ټیټ او پاس شو او الس پښې یې وښورول، 

 سیوری یې تر سترگو نه شو.
یگڼه دا ده چې هر شی دانشمند د خپل سیوري له ورکیدو او بیلتونه نه ډیر په قهر او خواشینی و، خو د تودو سیمو ښ

 چې هلته مړاوي یا وچ شي، بیا له ریښې او بیخ نه بیرته راشنه کیږي او په لنډ وخت کې وده کوي.
له دې پیښې نه اته ورځې نه وې تیرې چې په خوښۍ سره یې پام شو چې کله تر لمر الندې روان وي، تر پښو الندې 

 یې یو نوی وړکی سیوری منډې وهي. 
ې د سیوري ریښه نه وه وچه شوې. درې اونۍ وروسته دانشمند یو بشپړ سیوری درلود او کله چې مالومداره وه چ

خپل هېواد ته ستون شو، سیوري دومره وده کړې وه چې دانشمند باور نه شو کوالی، هغه خو یې په نیماي باندې هم 
 قناعت درلود.
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ښکال او حقیقت په باب یې ډیر کتابونه ولیکل او د  وروسته له هغه چې دانشمند خپل هېواد ته ستون شو، د نړۍ د
 چاپ او خپریدو له پاره یې کلونه، کلونه خوارۍ وکړي.

 یوه شپه یوازې په خپله کوټه کې ناست و او مطالعه یې کوله چې ناڅاپه ور وټکید. دانشمند وویل:
 «راځئ، دننه راشئ!»

هغه یې خالص کړ. د دروازې شا ته یو جگ قدی، ډنگر  خو څوک رانغلل. دانشمند پاڅیده، د وره خواته والړ او
 سړی والړ و چې ښکلې او قیمتي جامې یې په تن وې. نا اشنا سړی ډیر استواره او دروند ښکاریده.

 دانشمند پوښتنه ورنه وکړه:
 «له چا سره د مخامخ کیدو ویاړ لرم؟»

 راغلي سړي په ځواب کې وویل:
زه اوس خپله ځان ته یو شی یم، ما کالبد، غوښه او پوستکی پیدا کړی او جامې  ما انگیرله چې تاسو به مې پیژنئ.»

 مې اغوستې دي. تاسو خپل پخوانی سیوری نه پیژنئ؟ 
 تاسو فکر کاوه چې یوه ورځ به بیرته تاسو ته راوگرځم؟

ی شم خپله آزادي کله چې له تاسو نه بیل شوم، د ښه چانس له مخې د شتمنۍ، کور او ژوند خاوند شوم او اوس کوال
 «له تاسو نه په بیه واخلم.

 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 4تر 3 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

 

سیوري د غږیدا په ترڅ کې، په خپلو نازکو گوتو سره د خپل جیبي ساعت له زرین ځنځیر سره ــ چې د جامو له 
 جیب نه یې را ځړیدلی وــ لوبې کولې او هغه یې شرنگاوه. په الس کې یې قیمتي گوتې ځلیدلې. 

 
 دانشمند وویل:

 
 «شوم! یعنې څه؟هیڅ پوه نه »
 

 سیوري وویل:
 
څه شی چې گورئ، ډیر عجیب او غیر عادي دي او تاسو پوهیږئ چې تاسو په خپله هم یو غیر عادي انسان یاست. »

تاسو پوهیږئ چې زه د زیږیدو له ورځې، قدم په قدم له تاسو سره، په تاسو پسې وم او په ځیر سره مې ستاسو د ټولو 
دی، څنگه چې اوس گورئ، کوالی شم په یوازیتوب سره ځان اداره کړم او په ژوند  حرکاتو او ځوځیدا تقلید کړی

 کې خپله الر پیدا کړم او وړاندې والړ شم. ښایي همدا دلیل به و چې تاسو زه ازاد کړم.
 

اوس زه یو بریالی سړی یم او یو شخصیت مې تر السه کړی دی. په دې وروستیو کې مې ډیر زړه غوښتل چې بیا 
 وینم، ځکه مې هوډ وکړ چې:تاسو و

  
مخکې تر دې چې تاسو له دې نړۍ څخه والړ شئ، ستاسو لیدلو ته راشم؛ هم تاسو ووینم او هم مې وطن او د زیږیدو 

 ځای.
 

تاسو پوهیږئ چې وطن پر انسان ډیر گران وي، هر چیرې چې وي، حتی که ډیر ښه او آرامه ژوند هم ولري، بیا 
 سره وي او نه یې هیریږي. یې هم د وطن د لیدلو شوق ور

 
خبر شوی یم چې تاسو بل سیوری پیدا کړی دی او ما ته نوره اړتیا نه لرئ، له دې ټولو سره زه هیله کوم را ته 

 «ووایاست چې زه د خپلې ازادۍ له پاره باید څومره مبلغ ورکړم؟
 

 دانشمند وویل:
 
 په ریښتیا دا ته یې؟ »
 

 ډیره عجیبه ده! 
 

چې یوه ورځ به مې پخوانی سیوری غوښې، هډوکي او پوستکی پیدا کوي او بیا به د یو بشپړ  هیڅ مې فکر نه کاوه
 «انسان په بڼه بیرته ما ته را راځي.

 
 سیوري وویل:

 
 بیا هم هیله کوم ووایاست: په څومره قیمت سره ما ازادوالی شئ؟ »
 

 «نه غواړم په دې نړۍ کې د چا پوروړی واوسم!
 

 دانشمند وویل:
 
 نې څه؟ پوروړی یع»
 

زه ستاسو په بریالیتوب او روغتیا باندې خوشاله یم. پخوانیه ملگریه، راځه کینه، را ته ووایه چې په هغه تاوده ملک 
 «کې دې، هغه شپه په هغې کوټې کې څه ولیدل؟
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 سیوري وویل:
 
زه پخوا ستا سیوری  ډیر ښه، اوس به یې درته ووایم، خو په دې شرط چې په دې ښار کې به یې چا ته نه وایي چې»

 «وم، ځکه چې ما پریکړه کړیده چې واده وکړم، زه دومره شته لرم چې اوس کوالی شم ځانته کورنۍ جوړه کړم!
 

 دویمې برخې پای
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