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 ه څ  ارزښتمن خورا
  
 
  یې   څخه   هغو  له   او  پرېکولې  را  لښتې  ولو   د  ږیري   سپین  اوسېدل.   سرې   سپین  او  ږیری  سپین  یو  کې  کوډله   زړه  یوه  په

  کوله. ګذاره کار همدې خپل په هغوی کول. اوبدل هم سرې سپین جوړولې، ټوکری
 :وویل سرې سپین ناڅاپه چې کاوه یې  کار او وو ناست دوی ورځ یوه

 !شو مات  څرخ خو زما کوم، کار څرنګه هب اوس ږیریه، سپین اخ، -
  دی. بند لږ هسې شي، مات چې ده  نږدې  هم چاقو زما هو، هو، -
  کړو. جوړ ځنې به الستی چاقو د ستا او څرخ پرېکړه، را ونه وړه یوه شه، والړ ته ځنګل ته ږیریه، سپین -
  راوړم. لرګی او ځم ته ځنګل زه وایې، رښتیا ته -
  د   کړ  ته   پور  تبر  چې  یې  پاره  له   پرېکولو  د   ونې  د   کړه.  خوښه  ونه  ښه   یوه  یې  هلته   او   والړ  ته    ځنګل  ږیری  سپین 

 ځړېدلې،  غوټې  لمنځې  د  یې  ږیره  او  ویښتانو  په  اغوستي،  کالي  ببر  لښتو  د  هغه  راووت.  نیکه  ځنګل  د  څخه  ځنګل  ګڼ
  ځلېدلې. زرغونې یې اوسترګې رسېدل پورې ځمکې تر یې برېتونه سپین

 :وکړ غږ ږیري سپین په نیکه ځنګل د 
 ووایې  ته   ما  ته   چې  ده  دا   ښه   وکړي.   ژوند  چې   غواړي  هم   دوی   ،   دي  ژوندی  اوسه   تر  هغوی  وهه،  مه  ونې   زما  مه،  -

 .درکړم څه  هر به  زه غواړې،  څه چې
  سرې سپین د چې راغی ته کور بېرته هغه شو.  خوشاله  او حیران ږیری سپین
  کیناستل، چوکۍ  اوږده په ته  مخ کوډلې خپلې د دواړه دوی ي.وکړ مشوره سره

 : وکړه پوښتنه څخه  سرې سپین د ږیري سپین 
  ته   موږ  یې  هغه   وغواړو؟  ځنې  پیسې  ډېرې   چې   غواړې  وغواړو؟   څه   څخه   نیکه  د   ځنګل  د   موږ  سرې،   سپین   ښه  -

 .راکوي
  زموږ  ږیریه،  سپین  نه،  لرو.  نه   هم  ځای   پاره  له  وساتل  او  پټولو  د   هغو  د  موږ  کوو؟  څه  پیسې  موږ  ږیریه،  سپین  ،  نه  -

  کار! په دي نه پیسې
 ؟ِوغواړو ځنې ګله لویه یوه پسونو او  غواوو د  چې غواړې ته نو -
 پسونه  شپږ  راکوي،  شیدې  چې  لرو  غوا  یوه  موږ  شو.  نه  هم  کولی  کاله  هغه  به  موږ  ږیریه؟  سپین  کوو،  څه  هغه  موږ  -

 ! کار په دي مو نه کوو؟ څه پسونه نور او غواوې نورې موږ راکوي. وړۍ چې لرو
 ؟ وغواړو  چرګان او چرګې زر  یو څخه نیکه له ځنګل د موږ چې شي کېدای سرې، سپین -
 . دي  بس  مو  همدا  لرو،  چرګان  پنځه  او  چرګانې  دری  موږ  مړوو؟  شي  څه  په  هغه  به  موږ  ږیریه؟  سپین  وایې،  څه  ته  -
  هر   وغواړي:  یې  څخه  نیکه  د  ځنګل  د  چې  کړل  نه  پیدا  یې  څه  داسې  خو  وکړ  فکر  ډېر   سرې  سپین  او  ږیري  سپین 

 سپین  راوړي.  السته  یې  الرې  له  رکا  خپل  د  شي  کولی  لري  یې  نه  چې هڅ  هغه  لري،  یې  دوی  ده،  اړتیا  چې  ته  څه
 :ویل ویې او شو والړ څخه چوکۍ د ږیری

 ! وغواړم څه  څخه نیکه د ځنګل د چې شوم پوه اوس زه -
  ږیره  او  وېښتانو  په  اغوستي،  یې  کالي  ببر  لښتو  د  چې ووت  را  نیکه  ځنګل  د  ته  مخ  ده  د  والړ.  ته  ځنګل  ږیری  سپین 

  ځلېدلې.  زرغونې یې سترګې او رسېدل پورې ځمکې تر یې برېتونه سپین ځړېدلې، غوټې لمنځې د یې
 :وویل ته ږیري سپین نیکه ځنګل د 
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 ؟ لرې اړتیا ته  څه چې وکړ فکر تا ږیریه، سپین ښه، -
 :وویل ږیري سپین 
  تل  السونه زموږ او شي نه مات هېڅکله چاقو او څرخ زموږ چې وکړه مرسته دا سره زموږ ته وکړ. فکر ما هو، -

  لرو. ته ور اړتیا چې  راوړو السته څه هغه هر چې شو کولی موږ نو هله وي. روغ
 :وویل نیکه ځنګل د 
  وي. د همغسې وایې ته چې څه -
  او   پرېکوي  لښتې  ولې  د  ږیری  سپین  کوي.  ژوند  خوشاله  سرې  سپین  او  ږیری  سپین  دېخوا  په  را  ورځې  همغې  له

  اوبي. السموغي او ورېشي وړی سرې سپین جوړوي، ټوکری
 .يلر ژوند نېکمرغه او ښه  کوي، پیدا ډوډۍ ته ځان  الرې همدې له دواړه دوی 
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