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 زوی  هوښیار بزګر د او پاچا ناشکره
 

 د کوچنیانو لپاره کیسه 
 
 وویل: ته ښځې خپلې ورځ یوه سړي بېوزله لرلو. زوی یو یوازې هغه و. سړی بېوزله یو و نه و
 ولري.  ژوند ښه  څخه زموږ هغه ګوندې ولېږو. ته ښار لپاره کړو زده  د زوی خپل  چې راځه -

  مړۍ  یوه  پخپله  مور  او  پالر  بېوزله   ولېږلو.  ته   ښار  لیرې   یوه  لپاره  کړو  زده  د  یې  کوچنی  وکړل.   همداسې  هغوی
  شي.  سړی پوه یې زوی چې لرله یې هیله وخ خوړله لږ ډوډۍ
  ونشو  کار  هېڅ   دلته  هغه  راغی.  بېرته  ته  ټاټوبي  پلرني  خپل   او  کړل   زده  علوم  ټول  حکمت  د  ځوان  شول.  تېر  کلونه

 ورکاوه. نه کار ته زوی پوه بزګر د هېچا موندلی،
  هغوی   چې  کولی  شي  نه  دی  خو  لېولګو  پیسې  څومره  کړو  زده   په  ده  د  یې  مور  او  پالر  چې   ځورېدو  ډېر  دې  په  ځوان

  څخه  کور له  چې وکړه پرېکړه یې کې پای په وکړي،  څه چې وکړ فکر ډېر  کې برخه دې  په  هغه ورکړي.  ډوډۍ ته
 وویل: ته مور او پالر خپل هغه والړشي. ته ځای بل
  غالم   چېرې  کوم  چې  ده  ښه  ووینم،  کې  بېوزلی  په  تاسو  چې   کولی  شم   نه  وکړم،  ژوند  داسې   چې  کولی   شم  نه  نور  زه  -

 وکړم. مرسته سره ستاسو چې خو شم
 اوسي:  و همدلته چې کولې زاري  یې ته هغه والړشي، چېرې بل یې زوی چې غوښتل نه پالر او مور

 شو.  کولی پیدا ډوډۍ مړۍ یوه مرو، نه  لوږې له موږ -
 والړ. څخه کور له هم بیا خوان وکړې چې یې غوښتنې څومره هر وکړي، زاري څومره هر چې هغوی 

 نکړ.  پیدا  کار  خوښې  خپلې  د  هم   یې  کې  ښار  دې  په  خو  ورسېد  را  ته  ښار  بل  یو  چې  هغو  تر  وکړ  مزل  ډېره  ځوان
 وویل:  یې ته هغه او  ورغی وې خپرې یې آوازې حرص او ظلم د  چې ته پاچا دې له وروسته هغه

 ونیسه. کې چوپړ خپل په ما ټولواکه، -
 شې؟ کولی کارونه کوم ته -
 شم.  راسپړلی چاالکي ډول هر او پوهېږم رښتیا په -
 غواړې؟  اجوره څومره -
 دي.  کړي  زده علوم ټول ما خوښه. ستا -

 ویل: ویې او واچولې ور طالوې دوې ته هغه پاچا
 لرې.  نه ارزښت زیات  دې تر واخله، دا -

 ولېږلې.  ور یې ته پالر او مور خپل او واخیستې پیسې ځوان
 ورکوي. ډوډۍ جوارو د یوه به ورځې د او کوي کار کې کوټه په سامانو د به نوکر ینو چې وکړ امر پاچا
 وویل:  ته پاچا هغه وپلوري. یې پاچا په چې راوست آس بېکاره یو سړي یوه ورځ یوه

 رانیسه.  آس زما ټولواکه، -
 پلورې؟ یې څو په -
 طالوو. لس په -

 نه«.  که او پوهېږي چې زمویما و نوکر نوی خپل راځه وکړ:» فکر سره ځان  له پاچا
 وویل: ته هغه  پاچا راوست. ته پاچا یې ځوان

 ارزي؟   طالوې لس آس دا  وایې، څه  کې دې په ته نوکره، پوه زما -
 ویل: ویې او وکوت لوري  هر له  یې هغه وګرزېد، را خوا  او شا په آس  د ځوان

 ارزي.  طالوې لس هم بیا خو خوښېږي یې څمالستل کې اوبو په دی، ډنګر ډېر چې ده څرګنده دا -
 ورکړي. ممیز همدارنګه او وربشې ګېډه مړه په چې ویل ویې ورته او ورکړ یې ته  ساتونکي آس رانیو، آس پاچا
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 کېده.   نه یې اټکل چې شو ښکلی ډېر دومره آس شو. تېر وخت څه یو
  شو. روان ته بېدیا سره وزیرانو خپلو له او کړ زین آس نوی هغه وکړ. تکل تلو د چېرته کوم لپاره تفرېح د پاچا

 نڅېدو  په  سپرلی  په  پاچا   د  آس  کړه.  خوشې  یې  کیزه  آس  د  او  وویل  دا  پاچا  زغلي.  څرنګه   آس  دا  چې  ګورو  به  و  -
 والوت. څېر په توتکۍ د او شو

 ګډ ور ته  ندسی سپور آس په او وویل دا پاچا خوښوي.  څمالستل کې اوبو په هم رښتیا  په آس چې وازمویم هم به دا -
 شو.
  ډوب  کې  اوبو  په  سپور  خپل  چې  و  نږدې  پرېوت،  کې   اوبو  په  ناڅاپه  او  ووهله  المبو  پورې  نیمایي  تر  سیند  د  آس

 کړي.
 نو  شو  خالص  څخه  سپاره   خپل  له  چې  آس  کړي.  بچ  څخه  ډوبېدو  له  پاچا  چې  شول  وکړی  خواري  ډېره  په  نوکرانو

 څمالست. کې اوبو  په خوښه خپله په وخت ډېر
 وکړه:  ځنې یې پوښتنه او راوغوښت یې نوکر هوښیار خپل وګرزېد، را ته ماڼۍ خپلې اچاپ
 خوښوي؟ پرېوتل کې اوبو  په آس چې شوې پوه څه ته -
 دي.  کړي ورزده پرېوتل کې اوبو  په ته آس هغې دی، کړی لوی  را مېښې آس دا -

 وکړه:  ځنې پوښتنه پاچا نو راغی کله چې بزګر  و. پلورلی ده په یې آس چې ولېږه نوکر پسې بزګر هغه په پاچا
 دی؟  پلورلی آس  ډول څه ما په تا -

 وویل: ته پاچا بزګر
 دي.  رودلې یې شیدې مېښې  د یوازې  خو دی آس خو آس -

 ورکوله.  هم  ډوډۍ غنمو د برسېره ډوډۍ پر  جوارې  د  ته هغه یې اوس کړل، زیات  ور خواړه ځوان د پاچا
 ده،  نه  مهمه  یم  مخامخ  سره  ستونزو  له  زه  چې  دا  ورکوله:  تسلي  ته  ځان  ځوان  خو  وه  نه  ډالۍ  ښه  دومره  ډوډۍ  غنمو  د

 وي. آرام مې به خو مور او پالر
 وویل:  دروغو  په یې ته هغه او راغی سوداګر ټګ یو ته پاچا ورځ یوه شو. تېر هم نور وخت څه

 شي. یکول پوره غوښتنه هره ستا هغه رانیسه، ډبره جادویي دا ټولواکه، لویه -
 وه. سترګه وږې  انسان د بلکې نه ډبره جادویې دا ایستلو، تېر پاچا سوداګر

 وکړه: پوښتنه څخه سوداګر له پاچا
 پلورې؟ څو په ډبره -
 تول.  په زرو سرو د -
  هم   بیا  ډبره  واچول  ور  یې   زر  سره  نور  شوه.  درنده  ډبره  واچول.   زر   سره  کې  بله   په  او   ډبره  یې  کې  خوا  یوه  په   تلې  د

  معجزه  څه  دا  چې   پوهېدل  نه  څوک  وه.  درنده  هم  بیا  ډبره  خو  واچوله   کې  تله   په  یې  خزانه  ټوله  نږدې   پاچا  د  وه.  درنده
 ده!

 پاچا  یې  بېرته  ورغړوله،  لږ  یې  ځمکه  په  واخیستله،  ډبره  جادویي  زوی   بزګر  د  وغوښت.  را  ځوان  پوه   څه  هر  په  پاچا
 ویل: ویې ته ور او ورکړه ته
 وتلی!  کې تله په یې اوس -

 ده!  سپکه هم څخه میسو له  چې لیدل ویې او وتلله یې ډبره جادویي
  د  ځوان  ورکوله.  ډوډۍ  نیمه  یوه  کې  ورځ  په  یې  اوس  کړل:  زیات  ور  یې  خواړه  زوی  د  بزګر  د  او  شو  خوشاله  پاچا
  خو   ده  سخته  لپاره  زما  »  وکړچې:  فکر  یې  سره  ځان  له  او  ویل  نه  و  یې  څه  خو  شو  خواشینی  لورېینه  دې  په  پاچا

 ولري!«  ژوند ښه لږ مور او پالر زما چې پرېږده یې، زغمم
 تېرېدو.  وخت

  وکړ. پاڅون ضد په پاچا  د خلکو ډېرو ځکه نو وو نه نظم او انصاف و، سخت ژوند کې پاچایي دې په لپاره خلکو د
 وکړ:   امر  ته  وزیرانو  خپلو  یې  ځکه  نو   وژني  ویې  او  کړي  ټول  را  خلک  ناراضه  ټول  چې  وغوښتل  پاچا

 ولی!  را ته ما  خلک ناراضه  ټول او وګرزی کې سیمه ټوله په پاچایي د زما -
 وویل:  وزیر مشر

  به   هغه  وګمارې،  ته  کار  دې   نوکر  هوښیار  خپل  که  وي  به   ښه   وایي.  نه   رښتیا  هم  هېڅوک  ته   موږ  ټولواکه،  لویه  -
 واوري. رښتیا څخه خلکو له  چې شي وکولی

 ویل: ویې ته ور او وغوښت را زوی بزګر د پاچا
 وله.  را ته ما ټول خلک ناخوښ څخه زما او وګرزه کې سیمه ټوله په پاچایي د زما -

 کړي. جوړه الره ته منلو نه امر د پاچا د  ډول څه  په چې فکر  سره ځان له ځوان
  رېښتینتوب   -وکرن  پاچا  د  »  شوه:  خپره  آوازه  کې  سیمه  ټوله  په  چې  شوی  روان  و  نه  سفر  په  ال  زوی  بزګر  د

 دي!«  ناخوښه څخه پاچا له څوک چې شي پوه غواړي مالوموونکی
 وو. ناخوښ خلک ټول نږدې څخه پاچا د
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  یې   ته   هغه  او  غلل   ور  و،  مشهور  هوښیارتوب  په  چې  ته  ږیري  سپین  یوه  لپاره  مشورې  د  او  شول  خطا  وار  خلک
 وویل:

 وکړو؟  څه سره ه هغ له او ووایو څه  ته استازي شوي رالېږل پاچا د موږ -
 وویل: ته هغوی ږیري سبین

  مالوموونکی  رېښتیا  هم  رېښتیا  په  هغه  چېرې  که  وکړي.  مالتړ  زموږ  چې  غواړو  به  و  څخه  ور  راغی  هغه  چې  کله  -
 ورنکړي. الس په ته پاچا به موږ او شي به خوا پر زموږ نو وي خوښوونکی رېښتیا او
 خلک  څخه  پاچایي  ټولې  له  نږدې  دلته  چې  ولیدل  هغه  اوسېدو.  ریږی  سپین  چې  چېرې  راغی  ته  کلي  هغه  زوی  بزګر  د

 ویل: ویې او شو مخته را  ږیری سپین دي. شوي راټول
  راځړوي،   ټول  موږ  هغه   وله،   ور  مه  مو  ته  پاچا  کوه،  تباه  مه   موږ  یې.  شوی  لېږل   را  لپاره  څه   د  ته  چې  پوهېږو  موږ  -

 دي.  سره هغه له دواړه ځواک او قانون
 وویل: ځوان

 وایم.  رېښتیا  ته پاچا لخوا ټولو ستاسو زه شی، والړ سره زما وېرېږی، مه -
 کېږي؟  څه به بیا نو ولي ور یې ته پاچا او باسي تېر دوی ځوان دا چېرې که وویل: سره ځانو له خلکو

 وویل: بیا ږیري سپین کې وخت دې په
  غاړه  په  ده د  به مسؤلیت مرګ د زموږ نو وکړ خیانت سره زموږ  هغه چېرې  که منو. خبره ځوان  دې  د  خلکو، ای  -

 مرو.  به ځل یو او یو شوي پیدا ځل یو وي.
 وویل:  یې ته هغه او راوستل ته پاچا خلک ټول ځوان

 کړ. ځای پر امر ستا ما -
 ولیدل!  د څه چې ووایه نو -
 کېږې. غوسه په نه به ویلو رښتیا په چې وکړه وعده لومړی -

 وکړه. ېی لوړه او ومنله خبره دا پاچا
  تر  څخه سهار له خلک وې. پاچا دوی د  چې لرې نه وړتیا دې د  ته دي، خوښه کار او  سپېڅلې خلک پاچایي د ستا -

  به  څه ډېر یې. نه پاچا انصافه با ته  اخلې. څخه هغو  له مړی وروستی ته او کوي کار مالوو کړوپو په پورې ماښام
 چې   وي  یاد  په  به  ستا  ورکړې!  طالوې  لس  د  آس  بېکاره  یوه  په  او  رانیولم  طالوو  دوو  په  د  انسان  ژوندی  زه،  وایو،  نه

 وږسترګي   یوه  د   دا   چې  ځکه   یوسې  خزانه   ټوله   ستا  چې  و  نږدي   او  پلورله  سترګه  وږې  تا  په  ایستونکي  تېر  سوداګرـ  یوه
  مړه  او  غړوله ور  ځمکه  په  سترګه  هغه   ځکه  ما  مړولی.  شوه  نه  څه   هېڅ  بل  پرته  خاورو  له  هغه  او  وه  سترګه  سړي

 کړه. زیاته ډوډۍ نیمه د کې خوراک ورځني په زما راکړل،  څه کې بدل په تا خو وکړه مرسته سره ستا ما کړه. مې
 دي!  راضه نا څخه ستا ټول او دي دلته خلک ټول وګوره،

  ړوي. وځ  را  خلک  ټول  دا  چې  وکړ  یې  امر  او  کړه  هېره   یې  لوړه  خپله  وکړه،  غلبه  پرې  غوسې  شو،  غوسه  په  پاچا
 وکړه: چیغه کې وخت دې  په ځوان

 کوو.  ورسره مقابله او شا په پرېکړې خپلې له هغه ووژني ټول موږ پاچا چې دې تر پخوا خلکو، ای -
 شول.  روان ور پاچا په سال یوه په خلک ټول

  چا   د   غهه  چې  ژوند  هوسا  او  آرام  داسې  شو،  پیل  ژوند  هوسا  او  آرام   کې  ملک  هغه  په   دېخوا  په  را   ورځې  همغې  له
 ځورولی.  شو نه موږک پیشو او وزه لېوه خبره

  
 کیسه خلکو د ګروزین د
 ژباړه صابر  جان ګل د
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