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 سیوري یې په ځواب کې وویل:
چې شهزادگۍ خپله روغتیا بیا موندلې ده. فکر کوم چې ستاسو ناروغي د هر څه او هر چا د ډیر خوشاله یم »

واقعیتونو لیدل وو، له خدا نه منندوی یم چې تاسو روغه شوې یاست. ستاسو پام نه دی شوی چې زه سیوری لرم، 
مې سیوری دی. البته زما هغه هم یو ډیر عالي او بې نظیره سیوری! دا سړی چې وینئ، تل په ما پسې وي، همدا 

غوندې د یو چا سیوری نه شي کیدای چې عادي او بې ارزښتنه سیوری وي، د همدې دلیل له مخې مې هغه ته 
ځانگړي او گرانبیه کالي ور اغوستي، شخصیت مې ورکړی او د نورو خلکو په څیر مې سمبال کړی دی، حتی یو 

ه څه چې نور یې نه لري، زه یې ولرم او د دې کار د تر سیوری مې هم ورته برابر کړی دی. زما خوښیږی، هغ
 «سره کیدو له پاره هر مبلغ چې وي، لگولی یې شم!

 شهزادگۍ له ځان سره وویل:
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 څنگه؟ یعنې زه ښه شوې یم؟»
چې داسې ده، نو ریښتیا د دې ځای تودې اوبه روغتیا بښونکې دي. بې ځایه نه ده چې د دې ځای حمامونه دومره 

دي. که زما صحت ښه شوی هم وي، له دې ځای نه چیرې نه ځم. دلته زه خوشاله یم، زړه مې خالص  مشهور شوي
 او خوشاله کیږی او غمونه مې هیروم.

دلته هر څه شته دي او ښه هم دي، که زه روغه شوي واوسم، بیا نو ما د دې سړي په برخه کې تیروتنه کړې ده چې 
 «ي!د هغه اصلي ستونزه د ویښتانو تویدل د

 د همدې ورځې په ماخوستن کې د گډا په لوی سالون کې سیوري او شاهزادگۍ سره گډیدل. 
 

 
 

شهزادگۍ سپکه )کم وزنه( وه، خو سیوری تر شهزادگۍ هم سپک )کم وزنه( و. شهزادگۍ هیڅکله داسې گډا نه وه 
 لیدلې. 

ټولو شیانو پوهیده او شهزادگۍ یې  شهزادگۍ سیوري ته وویل چې له کوم ځای نه دلته راغلی دی، خو سیوری په
پیژندله، ځکه چې هغه یې د کور د کړکۍ له شانه لیدلې وه. سیوری د هغو شیانو په باب غږیده چې په اوریدلو سره 

 یې شهزادگۍ هکه پکه پاتې کیده.
قه پیدا سره عال  په لږ وخت کې شهزادگۍ پوه شوه چې سیوری په ریښتیا سره د درناوي وړ سړی دی، هغې سیوري

 کړې وه؛ خو څنگه چې دا ډیره هوښیاره او ځیرکه جلۍ وه، په دې هکله یې خبرې نه کولې.
 شهزادگۍ له ځان سره وویل:

هغه د درناوي وړ سړی دی، خو زه باید وگورم چې د سواد او معلوماتو کچه یې څومره ده. دا ډیره مهمه ده او د »
 «پوهیدو له پاره باید هغه وآزمیم.

له سیوري نه داسې پوښتنې کولې چې د هغو په ځواب خپله هم نه پوهیده. سیوری به د دې پوښتنو په شهزادگۍ 
 اوریدلو سره نارامه کیده. شهزادگۍ څو ځلې وویل:

 «اوه، آیا نه شئ کوالی زما د پوښتنو ځوابونه ووایئ؟»
 سیوري وویل:

وښتنو په ځواب پوهیدم. د دې په ځوابونو حتی زما دا څه وایې، البته چې کوالی شم. زه له کوچنیوالي څخه د دې پ»
 «سیوری هم پوهیـږي!

 شهزادگۍ وویل: 
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تاسو څه وایئ؟ سیوری خو نه شي کوالی زما د پوښتنو ځوابونه ووایي. ریښتیا هم چې ډیره عجیبه او د نه باور »
 «وړ خبره ده!

 سیوري وویل:
کلونه کیـږي چې په ماپسې راغلی دی او هر کله راسره  زه هم ډیر ډاډه نه یم، خو فکر کوم وبه شي کړای. ډیر»

وي، البته همدا اوس باید عرض وکړم چې تاسو باید له هغه سره د انسانانو په څیر چلن وکړئ، پرته له هغه د تاسو 
 «پوښتنو ته ځواب نه درکوي.

 شهزادگۍ وویل:
 «ړم.ډیره ښه ده. هر ډول چې تاسو غواړئ، زه له هغه سره هماغسې چلن وک»

سیوري شهزادگۍ دانشمند ته وروسته او هغې له دانشمند څخه د سپوږمۍ، لمر، طبیعت او انسانانو په باره کې پوښتنې 
 وکړې. څنگه چې مناسب او وړ ځوابونه یې واوریدل، نو له ځان سره یې وویل:

ا به زما د هیواد او خلکو د چا چې سیوري دومره باسواده وي، نو خپله به خامخا لوی او بې جوړې پوهاند وي! د»
 «    له پاره څومره لوی خیر او برکت وي!

او تر څو چې د شهزادگۍ وطن ته نه وي تللي،   په دې ډول شهزادگۍ او سیوري پریکړه وکړه چې واده سره وکړي
 له دې پریکړې نه به څوک نه خبروي.

 سیوري وویل:
 «یوری هم.هیڅ څوک باید له دې موضوع نه خبر نه شي، حتی زما س»

 کله چې هغوی د شهزادگۍ وطن ته ستانه شول، سیوري دانشمند ته وویل:
 انډیواله غوږ ونیسه: »

اوس زه د ځواک او نیکمرغۍ لوړو پوړیو ته رسیدلی یمه. غواړم درته وښیمه چې زه له تا سره څومره عالقه او 
په بشپړه خوشالتیا کې ژوند کوې، په سلطنتي  مینه لرمه، وروسته له دې به ته زما په مانۍ کې ژوند کوې. هلته به

گاډۍ کې به زما تر څنگه کښینې او هر کال به په سلگونو زره معاش تر السه کوې؛ خو شرط به یې دا وي چې تل 
داسې وښیي چې ته زما سیوری یې! هیڅکله باید چا ته ونه وایي چې ته انسان یې. زه هر کال یو ځل هغه وخت چې 

یږي، د ماڼۍ برندې راځم او ځان خلکو ته ورښیم؛ په هغې ورځ ته باید د یو سیوري په شان زما د لمر وړانگي ځل
 تر پښو الندې اوږد وغځیږي!

 «ته پوهیږې چې زه او شهزادگۍ واده سره کوو او نن شپه په همدې مناسبت په مانۍ کې ستر جشن جوړیږي.
 دانشمند وویل:

، زه دا نه شم کوالی! دا یوه تیرایستنه ده دا له ټول هیواد سره جفا ده، دا له دا سم لیونتوب دی، زه په دې نه پوهیږم»
 شهزادگۍ سره جفا ده. زه ټول شیان وایم: 

 «زه حقیقت وایم چې زه یو انسان یم او ته زما سیوری یې هسې کالي دې اغوستي دي.
 سیوري وویل:

 تا خپل عقل له السه ورکړی دی، که څنگه! »
 «ه نه مني. که غلی نه شې، زه ساتونکو ته غږ کوم او په الس دې ورکوم.هیڅ څوک ستا خبر

 دانشمند وویل:
 «زه همدا اوس شهزادگۍ ته ورځم!»

 سیوري وویل:
 «زه به تر تا مخکې ورشم! او هغې ته به ووایم چې ستا د نیولو امر وکړي.»

 ه بندیخانه کې یې واچوئ!له دې خبرو نه وروسته سیوري، ساتونکو ته وویل چې دا سړی ونیسئ او پ
 بیا سیوری د شهزادگۍ لیدلو ته ورغی او شهزادگۍ داسې وویل:

 «تاسو ته څه درپیښ دي؟ ولې ریږدې؟ ځان ته مو پام وکړئ! باید د واده په شپه ناروغه نه شئ!»
 سیوري وویل:

 تاسو یې فکر هم نه شئ کوالی! »
 ډیر عجیبه او وحشتناکه پیښه شوې ده:

 «نی شوی دی، پرله پسې وایي چې دی انسان دی او زه سیوری یم!سیوری مې لیو
 شهزادگۍ وویل: 

 عجیبه ده!»
 «په ریښتیا چې ډیره عجیبه ده. کاشکې دې امر کړی وای چې په جیل کې یې واچوي!

 سیوري وویل:
 «همدا کار مې وکړ، خو زه ډاریږم چې حال به یې را ښه نه شي.»

 شهزادگۍ وویل:
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 خوارکوټی! »
 زړه مې ډیر ورته خوږیږي. زما په نظر تر ټولو ښه کار به دا وي چې: 

 «مخکې له دې چې نور رنځ وگالي او یا په دې موضوع نور خلک خبر شي، ښه دا ده چې ځان ورنه بیغمه کړو.
 سیوري داسې وښوده چې د دې خبرو په اورید خواشینی دی، نو وې ویل:

 «ې پیښه کې خپل ریښتینی خدمتگار له السه ورکوم!څه غملړلی او وحشتناکه پای! زه په د»
 شهزادگۍ له ځانه سره وویل:

 «څومره ښه سړی دی! حتی نه غواړي چې خپل سیوري ته هم ضرر ورسوي!»
 

 
 

هغه شپه یې ښار په څراغونو سینگار کړی و، د واده د خوښۍ په پار د ټوپونو څو ډزې هم وشوې، له هر لوري د 
اوریدل کیدل. شهزادگۍ او سیوری د سلطنتي ماڼۍ برنډې ته راغلل، هغه خلک چې تر  سندرو او خوښۍ غږونه

 برنډې الندې راټول شوي وو، د ناوې او زوم په لیدلو سره خوښ شول او د خوښۍ نارې یې وهلې.
هر دانشمند خوارکوټي ونه شول کړای چې د واده دا پرتمین جشن وویني یا څه واوري، ځکه چې هغه په زندان کې 

 څه له السه ورکړي وو.
 پای

 منبع:
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