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 او  سپی  له ملګرتیا انسان د

 

 شوه؟  پیل څرنګه  سره پشۍ
  
 

 کولبه   ځمکه  به  ږیري سپین  لرلو.  نه  اوالد  وو.هغوی  سرې  سپین  یوه  او  ږیری  سپین  یو  کې  زمانو  پخوا  په  وو  نه  وو
  شوه   پیدا  ورته  اړتیا  چې  به  کله  وساتل.  کې  ګودام  په  یې  به  هغه  کړ  ټول  را  یې  به  حاصل  چې  او  کرله  یې  غله  کوله،

 رانیول. یې به  شیان وړ اړتیا د نور او خواږه مالګه، چای،  ، کړه یې به خرڅه یووړه، ته بازار یې به  غله
  چې  لیدل ویې او کړه  خالصه یې دروازه ورغی، ته ګودام  نو شي والړ ته بازار وغوښتل ږیري سپین چې ورځ  یوه
 ژوو  مړېدونکو نه وه. شوې خرابه او وډه ګډه غله ټوله کې ګودام په وهي. منډې پورته کښته هلته موږک لسهاوو په

 نا له سرې سپین او ږیری  سپین وو. کړي ګډ سره بوسو له یې  پاتې نور او خوړلي یې  هغه شوه خوړلی څومره چې
 یې: ویل او وو خواشیني ډېر هغوی شول. مخامخ سره ستونزو او امیدي

 کوله.  ګذاره  غله همدې په خو موږ شو؟ پاتې ژوندي څرنګه به موږ -
  او   ورغله ته هغوی واورېدله،  ژړا سرې سپین او ږیري سپین د هغې تېرېدله. ته څنګ دوی د پشۍ کې وخت دې په

 وکړه: ځنې یې پوښتنه
 ؟یاست غمجن ولې تاسو -

 ویل: ویې او وکړ شکایت ته هغې ږیري سپین
  څوک  داسې  کوم  به  کې  نړۍ  دې  په  ده.  کړې   خرابه  غله  ټوله  کې  ګودام  په  موږکو  لعنتي  وو؟  نه  غمجن  ولې  به  موږ  -

 ورکړي؟  سزا ته ورانکارو دې چې شي پیدا
 وویل:  یې سره زړورتیا په او وښوروله لکۍ پشۍ

 دي؟ چېرې جوړونکي ستونزه او دښمنان دا  م.ورکړ سزا ته کوونکو یرغل  دې به زه -
 وویل: ته هغې ږیري سپین

 کړه.  خالصه ورته یې دروازه  او بوتله ته ګودام پشۍ هغه وښیم. در  یې زه چې سره زما راځه نو -
 وویل: یې ته ږیري سپین نو ولیدله ډله موږکو د چې پشۍ

 ورځه.   ته او وتړه دروازه پسې ما په -
  شوې   وږې  دومره  اوسېږي.  و   پکې چې  کړی  پیدا  و  نه  یې  ځای  هېڅ  خو  وه  تللې  ته  بل کوره وی  له  ورځې  ډېرې  پشۍ

 - پنځه یې کې شېبه لږه  په وړ. ور یرغل  موږکو په تلوسه  ډېره په یې ځکه نو وه نښتې پورې  مال په یې خېټه چې وه
 خوړل.  ویې او ونیول موږک شپږ
  توده  کې  ګودام  په  اوس  خو  کولی   پیدا  شو  نه  ځای  پټېدو  د  کې   هوا  خرابه  په  هغې  به  پخوا   اوسېدله.  کې  ګودام  په  پشۍ

  ټول  کې  ګودام   په  وروسته  ورځې   څو  رسوله.  ته  سر  ریښتینولي  په  یې  دنده   خپله  او  کېدله  پورته  ښکته  کې  ځای  وچ  په
  او   راغله   ته   سرې   سپین  او  ږیري   سپین  هغه   شوه.  مخامخ  سره  لوږې   د   بیا  پشۍ  امله  همدې   له  وخوړل  پشۍ  موږک
 وویل: یې ته هغوی

 لری؟  نه کار بل کوم پاره له زما تاسو -
  امله   له  مرستې  د  پشۍ  د  چې  وه  خوشاله  هغه  کړ.  تېر  الس  وېښتانو  ځلېدونکو  او  نرمو  په  پشۍ  د  مینه  په  سرې  سپین
 شول.  خالص څخه موږکو د دوی
 وویل: ته پشۍ ږیري سپین

  کوو. پوره غوښتنه هره ستا موږ وغواړه، یې څخه موږ له  غواړي  زړه څه هر چې ستا -
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 وویل: پشۍ
  راکړی.  ځای لږ کې کونج یو په کور خپل د  ته ما تاسو لرم: هیله یوه یوازې زه  غواړم.  نه څه ډېر زه -

  پشۍ  واوسېږي.  کې  کور   په   سره  دوی   له   چې   پرېښووله  یې  هغه   او  کړه  پوره  هیله   پشۍ  د سرې  سپین   او  ږیري  سپین
 پرېوزي.  آرامه  وغواړي  زړه  چې  یې  چېرې  شول  کولی  هغې  غواړي.  یې  زړه  چې  وکړي  څه  هغه  هر  شول  کولی
 به  ورځ  ټوله  وخوړل  خواړه  پورې  مړښت  تر  چې  به  پشۍ  ورکولې.  شیدې  کاسه  یوه  ته  هغې  ورځ  هره  سرې  سپین
 وکړي.  ژوند ډب کوڅه او پیدا  خواړه پاره له  ځان د چې وه  نه اړ  ته دې اوس هغه وه. ویده
 سپین   وې.  کړې  ټپي  یې   نورې  او  وژلې  مېږې  دوې  لېوه  و.  ننوتلی  ور  لېوه  ته  غوجل  څارویو  د  ږیري  سپین  د  شپه  یوه

 وویل:  یې کې ترڅ په ژړلو د ولیده کړنه دا  ځناور د چې ږیري
 دې  له  چې  شي  پیدا  به  څوک  کوم  داسې  کوو؟  ژوند  څرنګه   به  دې  له  وروسته  کوله  ګذاره   شیدو  همدې  په  خو  موږ  -

 واخلي؟  غچ موږز څخه دښمن
 ویل:  ویې او وموښله پورې پښه په هغه د یې مینه په ونیوله، پورته یې لکۍ خپله ورغله،  ته ږیري سپین پشۍ

 راولم.  ته تاسو هغه او  ورځم زه شته،  اتل داسې هو، -
  بوی   کې  بوټو  په  هغه  چې  لید  ویې  چې  ترهغو  ولټولو  ډېر  یې  والړه.سپی  ته  دښتې  یوې  پسې  لټولو  په  سپي  د  پشۍ

 وویل: یې سره  ویاړ په او ښوروله یې لکۍ خپله ورغله، ته هغه پشۍ وهي. پل پسې څه کوم په او څکوي
  وهې،   پل   څه  کوم  د  او  څکوې   بوی  چېرې  هر   څه  ته  درکړم.   مشوره  یوه  ته  تا  چې   غواړم  او   یم  راغلې   پسې  تا   په  زه  -

 ځای  تاوده  په  او  وې  موړ  تل  به  ته  وساتې؟  کور  نانسا  د  چې  ده  نه  ښه  پاره  له  ستا  باسې،   ننه  سر  غارونو  پردیو  په
 اوسېږې. به کې

 هغه و. تیار ته منلو  څه هر د چې خوږېدله داسې لوږې د یې خېټه و، نه ښه کې ورځو وروستیو دې په بخت سپي د
 وویل:  سره بیړه په
 سره!  انسان له زه -

 وویل: ته سپي پشۍ
 ت. راوس ته کلي سپی پشۍ ډول دې  په ځو.  چې راځه -

 ساتلو  په کور د نو شو  موړ کله چې سپی ورکړل. خواړه ته سپي سمدستي سرې سپین راغلل ته کور کله چې هغوی
  خاپوړو   په  پټ  ته  غوجل  څارویو  د  لیوه   شوه  رڼا  لږ  شپه  چې  وخت  هغه  کړه.  نه  پټه  سترګه  یې شپه  ټوله  وکړ،  پیل  یې

  ځان   څخه   سپي  له   لېوه  کړه.  خښه   خوله   یې  کې  ېږهورم  په  هغه   د   او  ورغی  ته  مخې  لېوه  د  و  ویښ  چې   سپی  راغی. 
 وتښتېد. څخه ځای دې  له منډو په او کړ خالص

 شول.  خوشاله ډېر  خورا نو وژغورل څخه لېوه له څاروي څرنګه سپی ولیدل،  چې سرې سپین او ږیري سپین
  اوسېږي.   سره  ایځ  یو  پورې  اوسه  تر  او  اوسېدل  سره  ځای   یو  پشۍ  او  سپی  سرې،  سپین  ږیری،  سپین  ډول  دې  په

  د  اوس  ږیری  سپین  امله  همدې  له  وېشي.  سره  مړی  وروستی  خپله  کوي،  مرسته  سره  بل  له  یو  کې  څه  هر  په  هغوی
 دی.  نه کې غم په لېوه او موږکو

 همداسې  پورې  وخت  تر   زموږ  ورځې،  نن  تر  دوستي دا  او  شوه  پیل  ډول  دې  په  دوستي  انسان  د  سره  پشۍ  او  سپي  د
 ده.  غزېدلې  را
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