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 وي  هوښیار سرې سپین  او ږیري  سپین
 

 سه ی لپاره ک انو ی د کوچن
 
 . وه شوې پېښه دا کې  وختونو  پخوا  ډېرو  په
 سرې سپین او ږیري  سپین خو تېرول یې کلونه ځواکمنی د لرله، یې روغتیا ښه ډېره چې و پاچا  یو ایالت د سینانو د

  ګټه   هېڅ  دوی د  ته  پاچایي  او  کولی   شي  نه  کار  هېڅ  سرې   سپین  او  ږیري  سپین  چې  ویل  به   هغه  زغملی.  شول  نه  یې
 د  کې  ټاپوګانو  نوموړو  په  استول.  ته  ټاپوګانو  لیرې  مخې   یو  له  یې  ټول  شول  کلن  اویا  چې  به  څوک  هر  رسېږي.  نه

 ځکه  نو  و  ستونزمن  هم   نور  ال  راوړل  السته  هغو  د  ته  سرو  سپین  او  ږیرو  سپین  وو،  ستونزمن  ډېر  کول  پیدا  خوړو
  یې   هېڅ  خو  لرله  کرکه  یې  څخه   هغه  له  او  وو  غوسه  په  ته  پاچا  اوسېدونکي  سینانو  د کېدل.  مړه  ژر  ژر،  هلته  هغوی
 . ولیک نشوه

  سره   مور  سرې  سپین  خپلې  د  بزګر  یو  کې  سیمه  په  کاراسینا   د  ده.  سیمه  یوه  نامه  په  کاراسینا   د  کې  ایالت  په  سینانو  د
  ځان  له  به  هغه  او  راشي  نوکران  پاچا   د  به  سبا  یا  نن  شوې،   کلنه  اویا  یې  مور  چې  وه  ویره   دا  تل  سره   بزګر  د  اوسېدو.

  الس   له  یې  څه  هر  کاوه  کار  هر  چې  کې  کرونده  په  بزګر  شي؟  وزغملی  بېول  ته  ځای  لیرې  به  هغه  آیا  بوزي.  سره
  ده  د   نوکران  زړي  سخت  پاچا  د   چې   ځای  په   دې  د  چې  وکړه  پرېکړه  یې   کې  پای  په  او  وځورېد  ډېر  هغه  خرابېدل.

 . وباسي څخه کور له پخپله یې دی  چې وي دا  به ښه بوزي ته ځای نامالوم کوم مور
  دې   بېله   بزګر  وو.  کړي  روښانه   ځنګل  او  کرونده  سپوږمي  پنځلسمې  د   راورسېد.   ماښام  پنځلسم  میاشتې  سپوږمیزې  د

 :وویل یې ته مور کړي روښانه پرېکړه خپله چې
 .واخلو خوند  رڼا له سپوږمۍ د او شو والړ ته  غره  چې راځه ده؟ نه ښایسته ډېره نن  سپوږمۍ مورجانې، -

  ته   ځنګل  او  شو  تېر  څخه   ډاګ  له  والړ،  الر  شوې  پرېښوول  په  لومړی  هغه  شو.  روان  او  کړه  شا  په  مور  خپله  بزګر
  په  الرې  د  او  پرېکولې  را  څانګې  څخه  ونو  والړو  له   ته  خواو  دواړو   الرې  د  کې  ځنګل   په  سرې  سپین  ننوت.  ور

 : وکړه ځنې پوښتنه یې  ځکه نو شو حیران ته کار دې مور د بزګر اچولې.  یې غاړه
  ته   مخ   کې  غره  په  بزګر  نکړ.  ور   یې  ځواب  هېڅ  خو  شوه  موسکی  سرې   سپین  کوې؟  کار  دا   ولې   ته  جانې،  مور  -

 ان   وه،  آرامي  کوونکې  خپه  هلته  وخوت.  ته  څوکې  غره  د  او  شو  تېر  شېلې  یوې  له  ووت،  څخه  ځنګل  له   و،  روان
  ښکارېدل   چرچرني  ده،  ورځ  ویل  به  تا  چې  وه  روښنایي  داسې  امله  له  رڼا  د  سپوږمۍ  د  الوتل.  را  نه  دلته  هم  الوتونکي

 .کېده اورېدل  یې غږ چرسېدو د او
  څخه   هغه   له  سرې  سپین  شوې.  تویې  را  اوښکې  یې  سترګو  له  او  وکتل  یې  ته  هغې  کېنوله،  وښو  په  مور  خپله  بزګر

 :وکړه پوښتنه
 ؟ ژاړې  ولې وشول، څه تا په -

 :ویل ویې او پرېوت ور کې پښو په مور د زوی
  ته  ما وبللې.  را ته اخیستلو خوند څخه  رڼا له سپوږمۍ  د مې ته چې وکړه چاالکي ما ونیسه!  غوږ ته ما جانې، مور -

 ته   ټاپو  لیرې  کوم  به  تا  چې  وېرېږم  زه  او  یې  شوې  ګډه  ور  اویاکلنی  یو  په  ته  چې  وستلې  را  ځکه  ته  ځای  آرام  دې
 زما  مخې  له  يمهربان  د  نشې.  ور  السته  نوکرانو  رحمه  بې  د  ته  چې  وکړم  باید  کار  داسې  چې  وکړ  فکر  ما  واستوي.

  کېږه! خوابدې مه څخه
 : ویل ویې او کړه نه حیرانه خبرو زوی د سرې سپین
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  ډاډه  په  او  شه  والړ  ته  کور  بېرته  ته  راغلم.  خوښه  خپله  په  دلته  ځکه  نو  شوم  پوه  څه هر  په  څخه  سر  لومړي  له  زه  -
 . کړې ورکه الر به بیا نه که او والړشه ژر ورځه کوه. کارونه خپل زړه

  سرې   سپین  خو  شي  بېل  څخه   مور  له   چې  کړی  ونشوه  ډېرو تر  هغه  شو.  خواشینی  ډېر واورېدې  خبرې دا  ېچ  بزګر
 . کړه نه غلطه الره  هغه او ورښووله الره ته بزګر څانګو شوو اچول کې الره په شي. والړ بېرته چې وویل ورته
 راتلو  بېرته  د  زه  چې  اچولې  څانګې  یې  کې  الره  په  ده،  هوښیاره  څومره  مورجانه  »  وویل:  سره  ځان  له  مننې  په  بزګر

 . کړم« نه غلطه الره کې وخت په
  خلېدله.   څوکو  په  غره  د  چې  وکتل  یې  ته  سپوږمۍ  کېناست،  کې  خوله  په   دروازې  د  ورسېد  را   ته   کور  کله  چې  بزګر
 . « وي؟ څرنګه کې غره په هلته اوس به مور » کړې. تویې یې اوښکې ډېرې او شو خواشینی بزګر

 آشنا  همغه  په  وه  شوې  نیمه  شپه  چې  دې  له  سره  او  والړ  وروسته  کولو  فکر  لږ  له  کړ، خواشینی  هم  نور  هغه  فکر  دې
 مور  وه.  پرېیېښې  مور  چې   یې  چېرې   وخوت  ته  ځای همغه  دغره   و   شوی  ستړی  ډېر چې  بزګر  شو.   روان  بېرته  الر
 :وویل ته هغې بزګر وې. کړې پټې یې سترګې او وه ناسته همغسې ځاي همغه په
 ته کور  خپل  بېرته  موږ  پرېنږدم.  دلته  تا  دې  له  وروسته  به  زه  پرېښووله،  دلته  مې  مور  خپله  چې  وکړ کار  بد  ډېر   ما  -

 . راغلل ته رکو بېرته دواړه زوی او مور ده.  الزمه چې څرنګه لکه کوم پالنه  داسې ستا به زه او ځو
  مور  د لیدله.  سرې  سپین  مرو  هرو  نوکرانو  پاچا  د  چې  ځکه  کولی  شو  نه  ژوند  څېر  په   پخوا  د دې  له  وروسته  هغوی

 . کېنوله کې هغه په یې مور خپله او کړه جوړه کوټه یوه الندې ځمکه تر بزګر لپاره اوسېدو پټ د
 د   ته  ما  »  وو:  شوي  لیکل   کې  لیک  په  راوړ.  یې  لیک  و ی  پاچا  د  ایالت  ګاونډي  د  او  راغی  اېلچي  یو   ته  پاچا  ورځ  یوه

 . وړم«  منځه له تا او  کوم درسره جګړه زه ونکړې  کار دا که کړه، جوړ پړی ایرو
  له   چې  پاچا  کولی.  شوه  نه   جګړه  سره   هغو  له  لښکرو  پاچا   د  سینانو  د  او  و  ځواکمن  لښکر  پاچا   د  ایالت  ګاونډي  د

  چې  پوهېدل  نه  دې   په  هېڅوک  خو  غوښتل و  را  لپاره ې  مشور  د   یې  خلک  خوا  و  شا خپل  نو  و  مخامخ  سره  ستونزې
  د   څخه   ایرو  له  چې  څوک  هر   »   شو:   خپور  اعالن  داسې  کې   پاچایي  ټوله  په   نو  هله   کړي.   جوړ  ډول   څه   پړی   داسې
 . ورکوي« ډالی ښه ته هغه پاچا وښیي الر جوړولو د پړي

  ویجاړي  او  یرغل  له   به   هېواد   دوی  د  نو  شي   نه  جوړ  پړی   دا   چېرې  که   چې  کېدې  خبرې  دا  یوازې  کې  منځ  په  خلکو  د
 :ویل خلکو شي. مخامخ سره

  له  بزګر کې وخت دې په وکړي. پیل کار په  ډول څه  چې کولی شو نه هم  فکر دا هېچا کولی. شي نه کار دا هېڅوک
  « کړي؟ جوړ څرنګه پړی دا چې شي پوه مور زما شي  کېدای » وویل: سره ځان

 ویې  او  وخندل  سرې  سپین  لري.  هیله  څه  خلک  چې  وویل  یې  ته  مور  شو،  کښته  ور  ته  کوټې  الندې  ځمکې  تر  بزګر
 :ویل

 !بس او سوځوی و یې بیا او  ولړی ښه مالګه  په  پړی دی!  کار آسانه ډېر دا -
 منډه   په  هغه  وي«.  هوښیار  سرې  سپین  او  ږیري  سپین  چې  ویلي  یې رښتیا  »  وکړ:  فکر  سره  ځان  له  خوښي  په  بزګر

 او  شو  خوشاله  پاچا  وکړي.   څه  باید  لپاره  جوړولو  د  پړي  د  ایرو  د  چې  وویل  یې  ته  هغوی   او  ورغی  ته  ماڼۍ  پاچایي
 په  هم  هغه  او  ورکړ  یې  ته  ایلچي  ښکارېدل  ناشوني  یې  جوړول  چې  پړی  هغه  ورکړې.  پیسې  ډېرې  ښې  یې  ته  بزګر
 . شو روان ته لوري پاچایي خپلې د بیړه

 ک لی  او  ډبره  قېمتي  یوه  سره  ځان   له   پال  دا   اېلچي   راغی.  اېلچي  بیا  څخه   ایالت  ګاونډي  د   شو  تېر  چې  وخت  څه  یو
 شي،  نه  ماته  ډبره  چې  وباسی  داسې  تار  ورېښمین  څخه  ډبرې  دې  »له  و:  شوې  لیکل  داسې  کې  لیک  په  وو.  راوړي

 . وړم« منځه له څه هر ستاسو او درځم ته جګړې نو نکړ و مو کار دا که
 ېښمینور  د  څخه  هغې  له   چې  و  سوری  ووږ  کوږ  او  نری  داسې  کې  ډبره  په  وکتله.  یې  ځیر  په  او  واخیسته  ډبره  پاچا
 .ښکارېدل ناشوني تېرول تار
 .وبللو ناشونی کار دا هم هغوی خو راوبلل لپاره مشورې  د خلک نږدې خپل پاچا

  خو   شوه.  ومنل  ډالۍ  لویه  کړي  پیدا  الر  تېرولو  د  تار  د  څخه  سوري  کاږه  او  نري  دې  له  ډبرې  د  چې  لپاره  چا  هغه  د
 .هموندل نه و یې الره کومه وکړه سعیې څومره هر چې خلکو
 . ورغی لپاره مشورې د ته مور خپلې هم بیا بزګر

 تار  ورېښمین  په   مېږی  وروسته  بیا  شي،   ولړل  ګبینو  په   خوا   یوه  سوري   د  ډبرې   د   باید   دی؟  کار   سخت  څه   نو  دا   -
  ځي  کې  الرو  کږو  ټولو  په   سوري   د   پسې  بوی  په  ګبینو  د   میږی   شي.  پرېښوول  خواکې  بله   په   سوري   د   او  شي  وتړل

 .خندل ویې او وویل دا  سرې سپین وړي. سره ځان  له هم رتا ورېښمین او
  یې   څخه  مور  خپلې  له  چې  وویل  یې  څه  هغه  ټول  او  ودرېد  کې  مخ  په  پاچا  د  ورغی،  ته  ماڼۍ  پاچایي  بیړه  په  بزګر

  وو. اورېدلي
 و  شوی  یلپو  پکې  تار  ورېښمین  چې  ډبره  قېمتي  یې  ته   اېلچي  ورکړه.  ډالۍ   ښه  یې  ته  بزګر  او  شو  خوشاله   ډېر  پاچا

 . شو روان  ته لوري کور د هغه او ورکړه
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  هوښیار   کې  سینانو  په  »  وکړ:  فکر  سره  ځان  له  پاچا  شو.  خواشینی  ډېر  هغه   راغی  ته  پاچا  ایالت  ګاونډي  د   چې  اېلچي
 «  کولی! الندې شم نه  آساني په  ځمکه دا شته! خلک

  و  دښمني  سره   دوی  له   به   دې   له   وروسته   او  و ش  آرام  پاچا   ایالت  ګاونډي  د   چې  وکړ  یې   فکر  او   آرام  خلک  سینانو  د
 .نکړي
  پاچا   د  وې.  راوستلې  هم  آسپې  دوې  سره  ځان   له  پال  دا   هغه  راوړ.  لیک  پاچا  د  ایالت  ګاونډي   د  لپاره  ځل  دریم  د  اېلچي

  نکړ،   و  کار  دا  مو  که  ده،  لور  یوه  کومه  او  مور  یوه  کومه  آسپو  دې  د  چې  کړی  مالومه  »  و:  شوي  لیکل  کې  لیک  په
 .نیسم« خاوره ستاسو او درځم ته ړېجګ 
 او  وو یې کیزه او زین شان یو لرله، ونه شان یو دواړو اوبه: څاڅکیه دوه لکه وې داسې دواړې وکتل، ته آسپو پاچا

 بیا  ځل دا هغوی خو  غوښتل و  را لپاره مشورې د یې خلک نږدې خپل وکړ، فکر ډېر پاچا کاوه. تګ  شان یو دواړو
  څه   هر  کړ  پیدا  ځواب  ته  سوال  دې  که  چا  هر  وکړي:  اعالن  چې  شو  اړ  ته  دې  هم  بیا  پاچا   .کړی  نشوه  و  مرسته  هم

 . کېږي ورکول وغواړي چې
  له  چا هر شوه، ګوڼه  ګڼه خلکو د کې ماڼۍ پاچایي په  راوړي، السته ډالۍ دا  چي لرله هیله چا هر وو. اندېښمن خلک

  ته  سوال  دې  چې  ښورول سرونه هم طبیبانو او روزونکو انوآس د  ان  ټولو، کتل.  ته آسپو شوو راوستل څخه ایالت بل
 .کولی پیدا نشي ځواب
 :وویل سره خندا  په یې څېر په پخوا د واورېدې خبرې زوی  د چې هغې ورغی. ته مور خپلې هم بیا بزګر

  واچول   واښه   ته  آسپو  باید   و.  ویلي   څه  یو  خاوند  مرحوم  زما  ته   ما  کې   برخه  دې   په  دی!   نه  سوال  سخت  ډېر  هم  دا   -
  څو  تر چې خوري  نه واښه  ترهغو آسپه  دوهمه ده.  آسپه  ځوانه دا  کوي:  پیل خوړلو په وښو د  سمدالسه آسپه یوه شي.

 .وي مور به  دا خوري، واښه پاتې هغې له وروسته بیا او شي نه مړه آسپه لومړی
 :وکړه غوښتنه یې هلته او ورغی ته ماڼۍ پاچایي شو، خوشاله بزکر

 .کړم بېلې سره لور او مور آسپو د  چې راکړی اجازه ته ما -
  وښو   د  بیړه  ډېره  په  آسپې  یوې  و:  ویلي   مور  چې  څرنګه  لکه   وشول   همغسې  څه  هر  او  واچول   واښه   تازه  ته   آسپو  هغه

 .مړېږي وخت څه هغه چې یې کتل او وه والړه آرامه آسپه هبل وکړ، پیل خوړلو په
 .شو پوه څه  هر په هم پاچا

 مور  یوه  کومه  چې  ولیکل  یې  هغو  په   او  کړل  ځوړند کاغذونه  یې  آسپو  په   وویل،  دا  پاچا  شته!  نه   هېڅ  غلطي   د   دلته  -
 .وسپارلې  ته ایلچي  آسپې یې دې له  وروسته ده، لور یوه کومه او
 . شو روان ته لوري کور د بیړه په او وویل  دا اېلچي یاست،وا رښتیا تاسو -

 : وویل یې ته هغه و حیران ته پوهې بزګر د چې پاچا
 .کوم در  یې زه وغواړې چې څه هر یې، هوښیار ټولو تر ته -

 : وویل ته  پاچا هغه  وغواړم. بښنه لپاره  مور سرې  سپین خپلې  د  څخه  پاچا  له چې  دی  وخت یې همدا  وکړ: فکر بزګر
 . دي نه کار په څه نور او پیسې زما -
 :ګړې اوږدې  داسې بیړه په خبرې خپلې بزګر خو شوې ښکاره را نښې حیرانتیا د کې مخ په پاچا د
 پاچا  وکړه.  ټکي  په  ټکي  کیسه  ټوله   ته  پاچا  بزګر  وژغورې.  ژوند  مور  سرې   سپین  د  زما  چې   کوم  هیله  څخه  ستا  زه  -

 ټول   چې  شو  پوه  دې  په  چې  هغه  و.  نیولی  غوږ  ته  کیسې  بزګر  د   وې  ېشو  رډې  څخه  حیرانتیا  د  یې  سترګې  چې
 : وویل پاچا شو. حیران بېخي شوي حل مرسته په هوښیارتیا د سرې سپین د سوالونه

  څخه  بدمرغي   له  ټول  موږ  سرې   سپین  وي!هوښیارې  هوښیار  سرې   سپین  او   ږیري  سپین  چې   ویلي  یې  رښتیا  -
  سرې   سپین  او  ږیري سپین  کې راتلونکي  په او  بښم  وه کړې  پټه یې  مور سرې  سپین  خپله  چې  بزګر  دا  زه  وژغورلو.

 .استوم نه ته  ګانو ټاپو لیرې
 . وو خوشاله ډېر  خورا خلک ټول ورکړه، ډالۍ ښه یې ته بزګر
 ب بریالیتو په کاوه پرې حساب ډېر پاچا ایالت ګاونډي د چې  سوال وروستی چې څرنګه    
 . شو تېر څخه نیولو له ایالت د سینانو د  هم نوهغه شو حل    
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