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 هوښیاره لور 
 

 د چین د خلکو کیسه 
  
 

د چوسیڅزیا په غرونو کې یو سپین ږیری او سپین سرې اوسېدل. هغوی دوه زامن او یوه لور لرل. کوچنیان چې کله  
لور واده شوه او بلې سیمې ته والړه، هلکانو هم ودونه وکړل او له خپل مور او پالر سره اوسېدل.  لوی شول نو  

 هغوی کار کولو او په خوښی یې د ژوند شپې او ورځې تېرولې.
یو څه وخت وروسته بدمرغي د دوی د کور میلمنه شوه. د مرګونې ناروغي له امله لومړی مور او بیا وروسته دواړه  

شول. سپین ږیری له خپلو دوو نګیندو سره پاتې شو. سپین ږیري نه شول کولی چې په کرونده کې کار  زامن مړه  
 وکړي نو ځکه د کور ټول واک د نګیندو په الس کې و. 

وخت تېرېدو. د نګیندو کړه وړه له خپل خسر سره ورځ تر بلې خرابېدل، هغه یې ځوراوه او سختو کارونو ته یې اړ 
ه لرګیو پسې ولېږه، ځنې وخت به یې اوبه پرې راوړلې او کله به یې بیا ورته ویل چې د واورې  کاوه: کله به یې پ

په توپان کې پسونه و پیایي. نګیندو خپل خسر ته ښه خواړه هم نه ورکول، سړه باسي وچه ډوډۍ او او د زاړه غرني  
په ساعتونو ناتوانه کېده او ډېر ژر هغه   غوایه غوښه یې خوراک وو. سپین ږیری د ډېر کار له امله په ورځو نه بلکه

چا ته ور ته شو چې همدا اوس سا ورکوي. سپین ږیري پرېکړه وکړه چې خپله لور له خپل دې حال څخه خبره کړي  
 ګوندې وي چې هغه د خوړو لپاره کوم څه ور ته را واستوي.

کاروانونو پرې تګ او راتګ کاوه. سپینږیری هغې الرې ته ورغی چې خلکو څاروي پرې ښکته او پورته بېول او  
هغه د همدې الرې په څنډه کېناست او دې ته سترګې په الره شو چې کوم یو مسافر وویني. سپین ږیری د لمر وړانګو 
تود کړ، خوب پرې راغی او ویده شو. په همدې وخت کې په الره د غویو کاروان تېرېدو. د کاروان مشر په سپین  

 ږیري غږ وکړ: 
 
 ته ولې په الره کې ناست یې؟ له دې نه وېرېږې چې غوایه به د تر پښو الندې کړي؟ ای، ای،  -
 

سپین ږیری را ویښ شو او په درناوي یې د کاروان له مشر څخه هیله وکړه چې احوال یې د ده لور ته ور وړي او  
دی، سړه باسي وچه ډوډۍ او د  ور ته ووایي چې: » ستا مور او وروڼه مړه شوي، پالر د ژوندی او د نګیندو شپون  

زاړه غوایه غوښه یې خوراک دي، د دزمبا) یو ډول چینایي ډوډۍ ده( او جودرو د بیرو خوند یې له ډېر پخوا څخه  
 هېر کړی دی!« 

کاروان په خپله الر  روان شو او ډېر ژر هغه کلي ته ورسېد چېرې چې د سپین ږیري لور اوسېدله. لور چې د خپل  
 بره شوه ډېر یې وژړل: پالر له حاله خ

 
بېوزله پالر، بېوزله پالر! هغه دا اټکل هم نه کاوه چې په سپینږیتوب کې به له داسې برخلیک سره مخامخ کېږي.    -

پالر ډېر ناتوانه دی خو وریندارې یې بیا هم غره ته لېږي چې پسونه وپیایي او په بدل کې یې یوازې سړه وچه ډوډۍ  
 ورکوي! دا نو هم ژوند شو! 

د سپین ږیري لور ځان په دې پوه کړ چې کاروان څه وخت بېر ته ځي نو د  کاروان مشر ته یې د خاورې یوه خښته 
ورکړه او په هغه کې یې یوه لویه ارزښتمنه د فېروزې ډبره پټه اېښې وه. هغې د کاروان له مشر څخه هیله وکړه چې  

 د دې پالر ته ووایي: 
 
نو و دې ګورې چې د خاورو په دې خښته کې څه دي، هغه د وساتي، پلوري   که پالر غواړي چې ښه ژوند ولري -

 یې د نه! 
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خواشیني سپین ږیري به هره ورځ خپله رمه د الرې په څنډو کې پووله او په ډېره هیله مندی د لور خبر ته سترګې  

کړه او هغه څه یې ور ته  په الره و. په پای کې کاروان را ورسېد، د کاروان مشر سپین ږیري ته د خاورو خښته ور
وویل چې لور ور ته ویلي و. سپین ږیري د کاروان له مشر څخه مننه وکړه، خښته یې ماته کړه او په هغې کې یې  

 د فېروزې لویه ډبره ولیدله. 
سپین ږیری په دې خواشینی شو چې ولې یې لور د دې اجازه نه ده ورکړې چې فېروزه وپلوري. هغه کور ته راغی،  

یندې یې چې ولیدلې فکر ته ورغله چې فېروزه د ده څه په درد خوري نو ځکه یې له ځان سره وویل:» زما خپلې نګ 
 لور څومره هوښیاره ده!«

په بله ورځ هغه وخت چې کشره نګور په کور کې نه وه سپین ږیري فېروزه را وایستله، مشرې نګور ته یې ور  
 وښووله او ور ته ویې ویل: 

 
پرون ما ته لور را لېږلې ده. هغه ډېر ارزښت لري خو زه یې نه پلورم، کله چې زه مرم نو وصیت به دا فېروزه    -

 وکړم چې هغه تا ته در کړي! 
مشرې نګور چې دا خبره واورېدله خوشاله شوه او له ځان سره یې فکر وکړ:»هغه سپین ږیری دی، ډېر وخت به  

 ژوندی پاتې نه شي نو ځکه به زه ژر شتمنه شم!« 
د سپین ږیري سره د مشرې نګور په کړو کې له همدې ورځې وروسته بدلون راغی، هغه ته یې پاملرنه کوله، 

 ښکنځلې یې نه ور ته کولې، د پسونو پوولو ته یې نه لېږلو او د غوایه غوښه یې نه ورکوله. 
ه را وایستله او کشرې نیمه ورځ کشره نګور کور ته راغله او مشره کوم چېرې والړه. سپین ږیري بیا هم فېروز 

 نګور ته یې وویل: 
 
دا فېروزه ما ته لور رالېږلې ده. ډېر ارزښت لري خو زه یې نه پلورم. زه غواړم چې زما له مرګ وروسته دا    -

 فېروزه تا ته پرېږدم.
ي،  کشره نګور ډېره خوشاله شوه او له ځان سره یې فکر وکړ:»هغه سپین ږیری دی، ډېر وخت به ژوندی پاتې نه ش

 اوس باید هغه خوشاله وساتم او ښه خواړه ور کړم چې خپل فکر بدل نه کړي«. 
کشرې نګور هم وروسته له همدې ورځې خپل خسر ته ډېره پاملرنه کوله. په دې ډول دواړو ښځو تر خپل توان 

د هغې  پورې د خسر غمخوري کوله ځکه چې هرې یوې فکر کاوه چې د هغه له مرګ وروسته به ارزښتمنه فېروزه  
 شي.

یو کال تېر شو. سپین ږیری ډېر سخت ناروغ شو. هغه پوه شو چې ژر به ومري نو ځکه یې ارزښتمنه فېروزه را 
واخیستله، د خاورو په خښته کې یې پټه کړه او خښته یې د نغري له پاسه د دود وهلي دستک په سر کې پته کړه. د  

 ږیري په اوبو کې ور وکتل او یو څه ته موسکی شو. نغري څنګ ته د اوبو لوی لرګین لوښی اېښی و. سپین 
 نګیندې چې کله کور ته راغلې نو سپین ږیري له هغوی څخه وغوښتل:

 
زما لور را ته را وغواړی، زه غواړم چې د وروستي ځل لپاره هغه ووینم او په آرامي خپلې سترګې پټې کړم. خو   -

 رې هغې ته ورسوی:که چېرې هغې زه ژوندی ونه لیدلم نو بیا زما دا خب
 

 د اوبو د پاسه ښامار د پل په څېر پروت دی،
 لکۍ یې په اوبو کې ښکارېږي،

 هغه د چې ولیدله نو سترګې به پورته کړې،
 د ښامار په لکۍ کې همغه فېروزه ده.

لټولو پیل  سپین ږیری د لور تر راتګ پورې ژوندي پاتې نه شو او سا یې ورکړه. نګیندو سمدالسه د فېروزې په  
وکړ. ټول ځایونه یې وکتل خو فېروزه یې پیدا نه کړه. هغوی په غوسه شوې خو هېڅ یې نشوه کولی نو ځکه د ندرور  
راتلو ته معطل شوې. هغه راغله، کله چې د پالر له مړینې خبره شوه سخت یې وژړل. لور د پالر د خښولو مراسم  

 ارو څخه پوښتنه وکړه: تر سره کړل او وروسته له هغې یې له خپلو وریند
 
 پالر تر مړینې د مخه تاسو ته داسې څه و نه ویل چې ما ته یې ووایی؟ -

 وریندارو ځواب ورکړ:
 
 هغه دا الندې څه وویل خو موږ یې په خبره پوه نه شوو: -
 

 د اوبو د پاسه ښامار د پل په څېر پروت دی،
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 لکۍ یې په اوبو کې ښکارېږي،

 به پورته کړې، هغه د چې ولیدله نو سترګې
 د ښامار په لکۍ کې همغه فېروزه ده.

د سپین ږیري لور هوښیاره وه او سمدالسه پوه شوه: د اوبو لرګین لوښي ته ورغله، په هغې کې یې ور وکتل او د  
دستک څېره یې پکې ولیدله، د دستک سر د دود له امله تور شوی و. د دستک سر یې په الس را وپلټلو او خښته یې  

 کړه.پیدا 
 په دې ډول ازرښتمنه فېروزه بېر ته د سپین ږیري د لور السته ورغله. 

 
 د ګل جان صابر ژباړه
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