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 ځیرکي ږیري سپین د
 

 سهی ک  لپاره انو ی کوچن د 
 

  هغه  په چې وکړه پرېکړه ملګرو احمد د ورځ یوه و.  شپون احمد لرلو.  زوی یو نوم په  احمد  د سړي ږیري سپین یوه
 وویل:  ته هغه یې ځکه نو کړي جوړه ټوکه

  ته  پالر  والړې  چې  ته   کور  ګرزي.   واده  بې  اوسه  تر  ال  ته  او  کړي  ودونه  همزولو  ټولو  ستا  یې،  ساده  ډېر  ته  احمده،  -
 غواړي.  لپاره له ستا یې لور او ورځي ته اپاچ سمدالسه هغه وغواړي، لور پاچا د  ته تا چې ووایه د

  چې  احمد  وکړ.  باور  هم  خبره  په  ملګرو  خپلو  د  هغه  کاوه.  باور  یې  خبره  په   چا  هر  د  و،  هلک  باوري  او  کوچنی  احمد
 وویل: یې ته پالر خپل نو راغی ته کور ماښام کله

 وغواړه. لپاره زما لور هغه  د او شه ور ته پاچا اوس همدا پالره، -
 ورکړ: ځواب پالر

  څېر  په زموږ پاچا خوا بلې له رسېدلی، را دی نه ال  د وخت واده د او یې کوچنی پورې اوسه تر ال ته جانه، زوی -
 کوي. ور نه  لور خپله ته خلکو بېوزله
 ویل: ویې او وکړ ټینګار خبر خپله په احمد

 شي.  نه ښه  به دا نکړې و ادهو  ته ما که ولېږه. ور رویبار ته پاچا پوهېږم، نه څه نور په زه -
  یې   ته  پاچا  کېناست.  مخکې  په   ماڼۍ  پاچایي  د  لپاره  رویباري  د   رویبار  ولېږه.  ور  رویبار  ته  پاچا   وېرې  له  ږیري  سپین
 راولي.  ننه  د   سړی  نوموړی  چې  وکړ  امر   پاچا  وویني.  تاسو  چې  غواړي  او  دی  ناست  مخکې  په   ماڼۍ  د  سړی  یو   چې  ورکړ   خبر
  وکړه: پوښتنه خهڅ رویبار له پاچا

 غواړې؟  څه  څخه زما ته -
 ویل: ویې او شو ټیټ مال په رویبار

 وکړي. واده سره  لور له ستا چې غواړي احمد زوی ږیري سپین بېوزله یوه د -
 وویل:  یې بیا او وکړ فکر لږ پاچا

 نه.  که او  دی وړ لور  د زما هغه چې وګورم یې به زه ولېږی،  را دلته زوم ده. خبر پورې زړه په -
 وکړي.  ته هغه یې خبرې پاچا د او  راغی ته ږیري سپین رویبار وېرېدلی او وارخطا

 وویل:  ویې ته ور او وغوښت را یې زوی ورېږدېدې، وېرې له پښې ږیري سپین د
 یې. غوښتی ور  ځانته ته پاچا کړو، مخ سره مرغي بد له د موږ جانه، زوی -

 ویل:  ویې او شو خوشاله احمد
 ورځم.  ته پاچا اوس همدا هز څه، نو -

  سره  چا   له  وګوره  ته  چې  وویل  یې  ته  هغه  شي.  تېر  خبرې  دې   له  چې  وکړ  پیل  زاریو  په  ته  زوی  خپل  ږیري  سپین
  هېڅ   احمد  لرو.   نه   هم  هېڅ   خو  موږ  وغواړي،  پیسې  او  شته  ډېر  څخه   ستا  به   هغه  سره،  پاچا  له   خپله   په  کوې،  خېښي
 ورغی. ته  پاچا او اورېدله نه خبره
 ویل: ویې او شو ټیټ کې مخ په پاچا د احمد

  د  ستاسو  زه  چې  وګوری  څو  تر  وم  غوښتی  را  زه  تاسو  او  و  لېږلی  را  رویبار  ته  تاسو  ما  وي.  ډېر  د  عمر  پاچا  د  -
 راغلم.  هم زه دي  دا نه.  که او یم وړ لور
 ویل:  ویې او وکتل پورته او کښته ته احمد پاچا

 به  زه نو کړې نه جوړ کور داسې که کړې. جوړ کور پوړیز  څلوېښت باید ته خو درکوم ته تا لور خپله زه ده، ښه -
 کړي. پرې سر ستا چې وکړم امر

 ویل: ویې او شو ټیټ ته پاچا هم بیا احمد
 راغی.  ته کور خپل  او وویل دا هغه یې. منم او واورېدلې خبرې ستا ما -
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 وویل: یې ته رپال خپل نو راغي ته کور څخه ماڼۍ پاچایي له  کله چې احمد
 کړم. جوړ کور پوړیز څلوېښت باید زه چې شرط دې په  خو کړي را ته ما لور خپله چې ومنله پاچا پالره، -

 ویل: ویې او وکړ اسوېلی ږیري سپین
 کړې.  جوړ څرنګه کور داسې به ته -

 ورکړ: ځواب احمد
 جوړوم.  کې  میاشت  یوه  په  یې  زه  کړو،  جوړ  کور  پوړیز  څلوېښت  چې  ده  خبره  سخته  څه   دا  واوره،  خبره  زما  پالره،  -

 ده.  سوداګري بس کړو. جوړ کور داسې یې به پیسو په او وپلورو به غویی یو خپل
 ویل: ویې نو پوهېږي نه خبره هېڅ په یې زوی چې شو پوه ږیری سپین

  څلوېښت   یې  به پیسو په  پلوره،  ویې  او  بوزه  ته  بازار  غویی  وایې.  چې  ته  لکه  وکړو  به   همداسې  جانه،  زوی  ده،  ښه  -
 کړو.  جوړ کور پوړیز
 وپلوري.  یې کې بازار په چې  کړ روان غویی احمد

  له   چې  وو  ټګان  او   غله  اووه  بازارکې  په  کوم.  خبرې  څو  یو  کې  برخه  په  ټګانو  او  غلو   د  بازار   د  ته  تاسو  اوس  زه
 کې  منځو  خپلو  په  ټګانو  او  غلو  دې  وېشل.  سره  کې  منځو  خپلو  په  یې  بیا  او  رانیول  بیه  ارزانه  په  څیزونه  یې  خلکو
 وکړه:  پوښتنه  یې   څخه  هغه  له   او  ورغی  ته  احمد   ټګ   یو   باسې.  تېر  وستلی  را   ته   پلورلو  یې  غویی  چې   به   احمد  چې  وویل  سره

  خرڅوې؟ څو په  وزګوړی دا جانه، زوی -
 وویل: یې ته ټګ او  شو غوسه په احمد

 دی!  غویی بلکه نه وزګوړی دا چې وینې نه یې ته -
 وویل:  یې ته احمد او راغی ټګ دوهم کې وخت دې په
 نیسم. را دی( واحد پولي کې روسیه پخوانی په ګرېونا) دری  په وزګوړی دا زه -

  چا   او  دری  په  غویی احمد د  چا   شو.   تېر  څخه  ټګانو  شپږو   له  ډول   همدې   په   هغه  شو. تېر  هم  څخه   ټګ  دوهم له  احمد
 وکړ: غږ احمد  په هغه ورسېد. را ته ټګ اووم  ډول همدې هپ احمد ساده غوښتلو. ګرېونا نیم یو په
 نیسم. را لپاره تیري سات د کوچنیانو د هغه زه وپلوره. ګرېونا یوه په  ما پر وزګوړی دا  هلکه، ای، -

  ته   ځان  کې  بازار  په  یې  ګرېونا  نیم  په  وپلوره،  ګرېونا  نیم  یو  په  غویی  هغه  شو.  نه  پوه  هېڅ  ملګرتیا  په  ټګانو  د  احمد
 راووړ.  ته کور یې ګرېونا یو او رانیوله وډۍډ

 و.  ورکړی لپاره پلورلو د وزګوړی یې ځای په غوایه د چې وبللو مالمت دې په پالر یې کې کور په
 وویل: یې ځکه نو دی ایستلی تېر ټګانو یې زوی چې شو پوه سمدستي ږیری سپین

  دا   چې  ویلي  یې  ته  تا  دی،   رانیولی  څخه   در  ارزانه  یې  غویی  او  یې  ایستلی  تېر  یې  ته   لري،  نه  پروا  جانه،  زوی  -
 وکړم. حساب سره دوی له به زه دی، وزګوړی

  ته   کور  یې  هغه   او  ونیوې  سویې  دوې   یې  کې  تلک  په   والړ.  پسې  ښکار  په  او  واخیست  جال   سهار  سبا  ږیري  سپین
  مېلمنو  لپاره  غرمې  د  چې   وویل  یې  ته  ښځې  خپلې  یووړه.  ته  بازار  یې  بله  او  وتړله  کې کور  په  یې   سویه  یوه  راوړې.

 سره مېلمنو له ته کور چې کله ځم، ته بازار زه چې وویل ږیري سپین کړي. تیاره ډوډۍ ته
  ډوډۍ لپاره غرمې د تا ښځې، چې: وکړم پوښتنه به څخه ستا نو راغلم ځای یو 

  ډوډۍ   غرمې  د  باید  لري،   مانهمېل  خاوند  کور  د  چې  ویل  ویې   ته  را   او  راغله  سویه  راکړې:  ځواب  به   ته  کړې؟  تیاره
 شخړه   سره  ستا  او  نیسم  ګوته  ته  غلطي  کومې  ستا  زه  وروسته  خوړو  تر  کړل.  پاخه  خواړه  هم  ما  شي.  تیاره  ته  ور

  دروی   زه  نو  به   هله  شوې.  مړه  ګواکي  چې  ښیې  داسې  او   پرېوزې  ځمکه  پر  ته  غوڅوم،  غاړه  ستا  غوسه   په  کوم،
 شوي. وي نه هم هېڅ ېچ لکه شې پورته را  داسې به ته وغږوم،

  پخپله  لیدله،  نه  چا  چې  کړه  تاو  داسې  یې  غاړه  تر  مېرمنې  د  او  ډکه  څخه  رنګ  سره  له  کولمه  اوږده  یوه  ږیري  سپین
 شو.  روان ته بازار او واخیستله ورسره سویه یې

  وهلې: یې چیغې او کړه پیل لټه پسې رانیوونکو په لپاره سویې د کې بازار په ږیري سپین
 رانیسي.  سویه وړونکې خبر څوک نیسي. را سویه وړونکې برخ څوک -

 ځانګړ  سویې د شي کولی چې وکړه پوښتنه یې څخه هغه له او شول تاو را ږیري سپین تر ټګان  کې وخت همدې په
 وویل:  حیرانتیا په ږیري سپین آزمویي. و تیاوې

 رسوي.  ور ته ښځې زما  خبره دا هغه او کوم خبره یوه ته سویې اوس  همدا زه نه. ولې -
 وویل: ټګ یوه

 آزمویو. یې و چې راځی -
 ویل: ویې ته ور او وکتل یې ته سویې ومنله، خبره هغه د ږیري سپین

  لرم، مېلمانه نن زه  چې ووایه ته مېرمنې زما او شه والړه ته کور ورځه سویې، -
 کړي.  تیار خواړه لپاره زموږ د هغه

  ته   کور  ځای  یو  سره  مېلمنو   له  ږیری  سپین  شوه.  ورکه  کې  رپ  په  سترګو  د  هم  هغه  او  کړه  خوشې  سویه  ږیري  سپین
 وویل:  یې ته ښځې خپلې  او راغی
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 نه؟  که او کړي تیار څه لپاره خوړو د تا وستل را مېلمانه ما ښځې، -
 ورکړ: ځواب ښځې

 مېلمانه  خاوند  کور  د   چې   ویل  یېو  او   راغله   منډو  په   سویه  دي.  مې  کړي  تیار  تیارول،  نه   مې  به   څرنګه  وایې،   څه  ته  -
 کړل. پاخه خواړه هم ما شي، تیار ورته باید خواړه غرمې  د لري

 مېرمنې   ایستل.  ننه  ته  کور  مېلمانه  ږیري  سپین  ژویي.  واښه   ده  لګیا  کې  انګړ  په  سویه  هم  رښتیا  چې  ولیدل  ټګانو
  وکړه.   ښتنه  پو  بیې  د سویې  د  ټګانو  کې  وخت  په  خوړلو  د  خوړو  د  کېښوول.  پرې  یې  خواړه  او  غوړاوه  و  دسترخوان

 وویل: ږیري سپین
 پرېږدم.  در  یې به  نیم ځکه نو  یاست خپل  مې خو   تاسو کړي.  ور زر  سره برابره دوه   وزن د  هغې د سویه دې په ما زامنو، -

  چې   وویل  ته   ښځې  خپلې  ږیري  سپین  ورکړل.   زر  سره  اندازه  په   وزن   د  سویې  د  یې  ته   ږیري  سپین  او  ومنله  ټګانو
  را   یې  ښځه  شو،  غوسه  په   ډېر  ګواکي  چې   وښود  داسې  ځان   خاوند  کور  د   کړ،  وخته  نا   لږ  چای  ښځې   راوړي.  چای

 کړه. پرې ور یې غاړه  هغې د او څملوله
 ویل:  ویې او وکړ ماشور شور ټګانو

 ووژله.  ښځه خپله  د ولې  وکړل. څه د دا ږیریه، سپین -
 وویل:  آرامي په ږیري سپین

  الس   په  زما  ژوند  او  مرګ  هغې  د  کوم،  ژوندی  را  بېرته  یې  بیا  او  وژنم  پال  څو  کې  ورځ  په  هغه  زه  لري.  نه  پروا  -
  ژوندی  را   بېرته  او  جادویي   دروی   دا   کېږي.  ژوندي را   بېرته  ښځه   زما  کړم   پو  هغه  چې   زه   وینی،  دروی  دا  دی.  کې

 دی. کوونکی
  شول،  حیران  ډېر  هم  ته  جادو   دې   ټګان  ده.ودرې  پښو  په   سمدستي  ښځه  وغږاوه،  یې  دروی   او   وویل  دا   ږیري  سپین

  والړل. او  رانیو زرو سرو په یې دروی
 وویل:  ته ښځې خپلې ږیري سپین

  له  زموږ  تاسو  چې  کله  پرون  چې  ووایې  ته  هغوی  به  ته  ځم.  ته  ادیرې  زه  راځي.  هم  بیا  سبا  مېلمانه  نني  دا  ښځې،  -
  شو. مړ ږیری سپین والړی څخه کور

 شته.  نه  سویه  چې  لیدل  ویې  راغلل  ته  کور  کله  چې  هغوی   غوښتل.  همدا  سویې  کړه، خوشې  ویهس   کې  بازار  په  ټګانو 
  کړل   پو  کې  دروي   په  څومره  هر  چې   هغوی  کړل.  پرې  یې  سرونه  هغوی  د   او  څملولولې  را  ښځې   خپلې  هغوی  نو  هله
 شوې. نه ژوندی را بیا ښځې خو

 پرون   چې  وویل  ته  هغوی   ښځې  ږیري  سپین  د  هلته  غلل. ور  ته  کور  هغه  د  وو  غوسه  په  ډېر  ته  ږیري  سپین  چې  ټګان
 وسپاره. ته هللا روح خپل ږیري سپین وروسته تلو له ستاسو
 هغوی  پټېږي.  کې   منځ  په  قبرونو  د   ږیری   سپین  چې  ولیدل   یې   هلته   او  شول  روان   ته  لوري  ادیرې  د  ځنډه  بېله  ټګان
 وویل:  ته هغوی کې ځواب په ږیري سپین وو. یې کې زړو په چې وویل څه هغه ته ږیري سپین

 د  ته تاسو هم ما رانیو، ځنې نامه په وزګوړي د مو غویی او ایسته تېر کوچنی تاسو دي. ښه ورکول پور د زامنو، -
 درکړ. بدل هغو

 وویل:  ته دوی هغه خو ووژني ږیری سپین چې وغوښتل ټګانو
 ځړولو  د  وخت  هغه  به  تاسو  وکړل.  څه  سره  ښځو  خپلو  له  تاسو  چې  وایم  ته  پاچا  زه  نه  که  او  ونکړی  کار  داسې  -

 کړی. شی نه خالص ځانونه څخه
 والړل.  ته کور خپل بېرته او ووېرېدل ټګان
  احمد  شو  جوړ  کور  پوړیز  څلوېښت  چې   کله  وکړ.  پیل  یې  جوړولو  په  کور  د  او  وغوښت  را  بنا  سهار  سبا  ږیري  سپین
  راکړې.   ته  ما  لور   خپله  او  پوره  وعده   خپله  چې  دی  وار   ستا  وسا  او  شوه  پوره  غوښتنه  ستا  چې   ورکړ  خبر  ته  پاچا
  خپلې  له  چې  کولی  نشوه  پاچا  ومنل.  یې  جوړول  هغه  د  او  وکوت  یې  کور  راغی،  سره  مشاورینو  نږدې  خپلو  له  پاچا

 ورکړه.  ته احمد لور خپله یې ځکه نو شي تېر خبرې
  و. واده  لور  د پاچا او احمد د شپې څلوېښت او ورځې څلوېښت وغوښتل. را خلک ورځ همغه په پاچا
 وویل:  یې ته هغه او وغوښت را  احمد واده له وروسته پالر

 لکه   کوه  همداسې  یې،  نارینه  لوی  ته  دې  له  وروسته  کوچنی،  لکه  وې  داسې  ته  پورې  ورځې  نن  تر  جانه،  زوی  -
 ځي.  څخه ستا ښځه نکړې و  داسې که کوي. چې یې نارینه
 هېروي. نه  به خبره ده د چې وکړه هوعد سره پالر خپل  له احمد
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