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 ینږیری ـسپ هوښیار
 
 
  یا   یې  به  هغه  ورسېد  ته  عمر  سپینږیریتوب  د  چې  به  څوک  وو.  نه  سپینږیري  کې  پاچایي  په  هغه  د  و.  پاچا  یو   و  نه  و

  څخه   قانون  وېرونکي  او   ظالمانه  دې   د   هېچا  وو.  نه   څه  ژوندي  به   هلته  چې  وړلو   ته  دښتې  داسې  یوې  یې  به   یا  او  وژلو
 کولی.  شوه نه غړونه سر

  دی.هغه   قانون  قانون،  خو  و  ګران  ډېر  زوی  په  پالر  و.  رسېدلی  ته عمر  ږیریتوب  سپین  د  هم  پالر  نوکر  یوه  د  پاچا  د 
 د  او شا په پالر خپل نوکر چې راورسېد وخت

 کړ.  روان ته لوري ښتې د
 خو   کړې  پاکې  یې  خولې  تندي  خپل  د وکړي،  دمه  لږ  چې  کېناست  هغه  شو.  ستړی  زوی  چې  هغو  تر  تلل  تلل،  هغوی

 وخندل. پالر -ږیري سپین کې وخت دې په
 ویل: ویې او شو حیران نوکر

 شې.  مړ  لوږې له چې پرېږدم د هلته او  وړم دښتې تا خو زه خاندې؟ او  یې خوشاله ته څه ته پالره، -
 ورکړ: ځواب ږیري سپین

  راورسېد.  هم  وار  زما  اوس  دي  دا  پرېښود.  کې  دښته  په  پالر  خپل  کې  ځواني  په  وخت  یو  هم  ما  جانه،  زوی  اخ،  -
 شوم. پوه متل دې  په اوس اېله ولوېږې.زه پکې به خپله په چې کنه مه کوهي ته چا بل چې وایي
 وویل: غږ غوني ژړه په نوکر

  په  خدای سره ژوند له چې وخت هغه ورسته، عقل وړومبی چې کاشکي غواړم. نه مرګ  ستا زه جانه، پالر ګرانه -
 وای. کوې، اماني
 پټ  یې   کې  صندوق  لوی  یوه  په   او  راوړ   یې   ته  کور  کړ،  شا   په  را   یې   پالر  ورسېده،  را  شپه  چې  کیناست  هغو  تر  نوکر
  خواړه   چې  راوتلو  څخه  ځای  پټ  لخپ  له  شپې  د  به  هغه  تېرولې.  ورځې  او  شپې  کې  صندوق  همدې  په  ږیري  سپین  کړ.

 کړي. تنفس هوا  آزاده او وخوري
  ونیسي  تیاري پاره له سفر  اوږده د چې وکړ امر یې ته هغوی وغوښتل، را نوکران خپل پاچا هېواد همغه د ورځ یوه
  په   یې   یا  او   وژني  ویې  چې   غوښتل  نه  هغه   کېدو،  ږیری  سپین  هم   پاچا  چې   ځکه   ولټوي،  حیات(  اوبه)آب   ژوند  د   او

 پرېږدي. کې دښته
 ویل: ویې او وکړه کیسه امر د پاچا د ته پالر خپل شپې د نوکر

 شې؟  پاتې ژوندی څرنګه ما له بې  به ته پرېږدم، تا زه چېرې که -
 ورکړه:  مشوره داسې  ته زوی خپل یې وروسته او وکړ فکر لږ ږیري سپین

 پوهېږي  خو  کولی  شي  نه   څه  ډېر  ږیري  سپین  وسه.ی   سره  ځان   له  ما  نو  کړې  پیدا  اوبه  ژوند  د  چې   غواړې  ته  که  -
 ډېر.
 وکړه:  پوښتنه نوکر

 پټوم؟  چېرې کې الره په تا به زه -
 واخلې،  درسره  هم  کب  شوی  وچ  یو   او  غویی  یو  چې  شي  نه  د  جانه،هېر  زوی  رښتیا،  هو  کې!  صندوق  همدې  په  -

 وکړي.  مرسته کې رسولو ته سر په دندې د سره ستا به هغوی
 وه. کړې ور مشوره هغه چې لکه وکړل یې همداسې او ونکړې پوښتنې  نورې څخه رپال د نوکر

  پاچا دی. راوستلی ورسره  هم یې غویی یو او راوړی صندوق لوی یو سره ځان له نوکر چې ولیدل پاچا کې الره په
 وکړه:  پوښتنه څخه نوکر د حیراني په
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 کوې؟  څه صندوق  او غویی دا ته -
 ورکړ:  ځواب نوکر

  دي،   خواړه  ژوندي  خو  غویی  دی،  راوړی  پاره  له  شتمنی  راتلونکې  د  مې  صندوق  کېږم،  شتمن  کې  سفر  دې  په  زه  -
 کړو. حالل به هغه شوې  تمامې زېرمې خوړو د زموږ که

 ویل: ویې او شو موسکی پاچا
 کوې؟  نه فکر اوږد ډېر ته -

 پولې  مرګ  د  څخه  تندې  له  نوکر  پاچا  د  او  شوې  خالصې  یې  اوبه  ورسېدل،  را  ته  دښتې  لویې  یوې  هغوی  ډول  دې  په
 وویل:  ته زوی خپل پالر ږیري سپین خوا له  شپې د  راورسېدل. ته
  هغه  چې  ده  مانا  دې  په   دا   وخرلو  ریګ  ښکرو  په  غوایه چې  چېرې  هر   شه.  روان  پسې  هغه   په  ته  او  پرېږده  غویی  -
 شو.  بچ څخه مرګ د ټول به موږ وکینده، لږ ځای همغه دی. کړی حس شتون اوبو د

 کړې.  پیدا یې اوبه او و خرلی ښکرو په غوایه چې وکینده یې ځای همغه وکړل، همداسې نوکر
 شو.  روان بیا کاروان کړ. بچ څخه مرګ  له یې کاروان ټول چې وکړه مننه امله دې  له څخه نوکر د پاچا

 وویل: ته ویز خپل ږیري سپین نو هله ورسېده، ته پای دښته چې  وي تللی ډېر یا لږ به هغوی
  د   چې  دي  اورېدلي  څخه  اوسېدونکي  د  ملک  بل  یو  د  کې  ځواني  په  ما  ورسېږو.  ته  ملک   چینو  زرو  د  ژر  به  موږ  -

 چینه  هره  په  به  ته  خو  څښي  یې  اوبه  راشي  ته  مخې  چینه  هره  چې  ته  خلکو  ده.  یوه  کې  چینو  زرو  همدې  په  چینه  ژوند
  را   یې  به   سره  ځان  له  او  وڅښې  اوبه  چینې  همدې  د  نو   به  هله  شي.  ژوندی  چې  اچوې  پورې  هغو  تر  کب  خپل  کې

 واخلې. 
  هرې  چې  څوک  هر  شول،  تیت  سره  خلک  راورسېد.  ته  ملک  چینو  زرو  د  وروسته  وخت  لږ  له  کاروان  هم  رښتیا  په

 ډکول. ځنې یې  لوښي ورسره خپل او څښلې یې اوبه هغې د رسېده ته چینې
  په  کاوه.  غوټه   کب  خپل  یې  کې  یوه  هره   په  او   تلو  ته  بلې   څخه  چینې  یوې  له  هغه   کوله،  نه  بیړه  زوی  ږیري  سپین  د

  اوبه چینې دې  د  سمدالسه نوکر وکړ. پیل یې المبو په او ووت څخه  الس د نوکر د  شو، ژوندی کب مړ کې چینه یوه
 کړ. ډک ځنې یې پتک خپل او وڅښلې

  څښلو  په   اوبو  دې  د  خو  وې   راوړې  اوبه  ته  شرم  خپل  یوه  هر   وې  څښلې   اوبه   چینو  د  هم   یې   خپله  چې  نوکرانو  پاچا  د 
 شو.  نه ځوان هغه سره
 ویل: ویې او ودربولې ځمکه  په یې پښې شو، غوسه په پاچا

 ویل: ویې ته ور  او راغی  ته پاچا زوی ږیري سپین د کې وخت همدې په تېراېستلم. زه نجومیانو او جادوګرانو -
 وڅښه.  هم اوبه ماز دا  واخله مه، کېږه غوسه  په ټولواکه! لویه -

  وکړ.اوبه   غوړپ  یو  څخه  اوبو  له  زوی  د  ږیري  سپین د  هم  یې  بیا  خو  و  راغلی  ته  پزې  څخه  څښلو  د  اوبو  د  چې  پاچا
 شو.  ځوان او شول ورک سپین یې کې ږیره په شوې تېرې څرنګه چې یې

 وویل: یې ته نوکر او شو خوشاله پاچا
 وایې. پټه خپله  ته ما به ته خو  کوم پوره غوښتنه هره ستا غواړې! څه څخه زما وغواړه، -

 ویل: ویې او ولوېد ور ته پښو پاچا د نوکر
 وبښې؟ را ګناه زما به ته خو ووایم ته تا پټه  خپله به زه پاچا، ګرانه زموږ -
 لوبښ  ګناه  هره  ستا  چې  یې  وړ  دې   د  ته  ځکه  نو  وژغورلم  څخه  ږیریتوب  سپین  او  مرګ  له   زه  تا  نوکره!  زما  ای  -

 شي.
 کړه: پیل داسې کیسه خپله نوکر

 سپین  خپل  څېر  په  خلکو  ټولو  د  ملک  د  زموږ  هم  ما  راورسېد  وخت  چې  کله  شه.  غوږ  ته  ما  نو  اوس  ټولواکه،  زموږ  -
  پالر   خپل  کې  ځواني  په  هم   »ما  ویل:   ویې  ته  را   او  شو   خندا  په   ته  ما  هغه  کې  الره  په   یووړ.  ته  دښتې  پالر  ږیری
  ته   بېر  مې  پالر  خپل شوم،   معطل  ته  شپې   زه  نو  هله   پاچا،   زموږ  ورسېد«.   را   وار  زما  اوس  دی   دا   او   یووړ  ته  دښتې
  را   ده  ماته  دا  دی.  پالر  زما  کې  صندوق  دې  په  کې.  صندوق   همدغه  په  کړ.  پټ  مې  کې   صندوق  په  او  راوړ  ته  کور

 کړم. پیدا چینه اوبو د ژوند د کې منځ په چینو زرو د چې وښوول
 شو. ډوب کې فکر  په وا حیران پاچا 

 ظالمانه  پخوانی  هغه  راغي  ته  ملک  خپل  بېرته  چې  کله  خو   ویل،  ونه  هېڅ  هم  یې  ته  پالر  هغه  د  وکړه،  بښنه  یې  ته  نوکر
 کړ. لغوه یې قانون

 کیسه خلکو د ترکمنستان د
 ژباړه صابر  جان ګل د
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