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 شوه  پیل څرنګه دښمني پشۍ او سپي د
 
 
 سپی   یو  خو  لرل  نه  کوچنیان  هغوی  اوسېدل.  ځای  یو  سره  سرې  سپین  ړندې  خپلې  د  ږیری  سپین  یو  کې  زمانو  پخوا  په
 خاوندانو  خپلو   د  سیوری،  سره  سړي  له  لکه  ګرزېدل  سره  داسې  وو،  ملګري  ښه   ډېر  پشۍ   او  سپی  وو.  یې  پشۍ  یوه  او

 ځای  یو  سره  سرې  سپین  د  به  پشۍ  او  سپي  ووت  څخه  کور  له  چې  به  ږیری  سپین  کاوه.  راستي  په  ښه  هم  یې  چوپړ
 ساتله، شتمني ږیري سپین او سرې سپین د سپي او پشۍ پرېښوول. ور نه نږدې ته کور  یې څوک پردي ساتلو، کور
 و.  نه بد ډېر سره پشۍ او  سپي د ژوند دوی د ښکنځل. یې  نه او  وهل نه هغوی هم دوی
  مار   تور  یو  یې  الرکې  په  راتلو  ته  لوري  کور  د  بېرته  چې  کله  راوړي.  سابه  چې  والړ  ته  غره  ږیری  سپین  ورځ  یوه
  هغه   وسوځېد،  زړه  مار  په  ږیري   سپین  د کولی.  شو  نه   حرکت  یې  امله   له  لوږې د  او دی   پروت  کې  الره  په   چې  ولید
  څخه   تخرګ  له  یې  مار  ورسېد  را  ته  کور  کله  چې  ږیری  سپین  شو.   رهي  ته  لوري  کور  د  او  ونیو  کې  تخرګ  په  یې
 وویل: ته مار ږیري سپین ورځ یوه ورکړل.  یې خواړه او وایست را
 یې ته  تا  چې شته  نه  څه داسې لرو،  نه  هم ابهس شوې،  خالصې  وریجې  زموږ والړشه. څخه  کور له  زموږ اوس  ته -
 درکړو! پاره له خوړو د

 ویل: ویې او وښوراوه سر مار
  وکړم.  مننه  ډول   څه   څخه   ستا  چې   پوهېږم  نه   زه  وم.  شوی   مړ  لوږې   له   به   زه  وای  نه   ته   چېرې  که  نیکه،  مهربانه  -

  ځای   داسې  په  یې  لیرې  هلته   او  وساته  یې  ېک  صندوق  کوچني  په   لرګې  د   واخله،  لکۍ  زما   ته  لرم.   لکۍ  خپله  یوازې  زه
 توئیېږي. را  پیسې به څخه  هغې له  وڅنډه لکۍ وه اړتیا ته پیسو چې  د  کله  ویني. نه و  یې څوک بېګانه چې کېږده کې

  صندوق   کوچني  په  لرګي  د   لکۍ  مار   د  ږیري  سپین  شو.  ورک  هغه   کړه  پرې  لکۍ  څخه  مار  د   څرنګه  چې  ږیري  سپین
 کړ. خښ ورتلو، نه هلته څوک بېګانه هېڅ چې چېرې ته، شا پخلنځي د یې صندوق  او واچوله کې

  واخلي،   را   لکۍ   مار  د  څخه   هغه   له   وباسي  را  صندوق  شوی  خښ   نو  شي  خالصې   پیسې  کله   چې   سره  ږیري  سپین  د
  ،غوړي  شي،  والړ  ته  بازار  کړي،  ټولې  را  پیسې  ږیری  سپین  شي.   تویې  را  ځمکه  په  شرنګهار  په  پیسې  وهي،  یې  څنډ

 مالګه،
  برخې  څلور  خواړه  شوي  پاخه  کړي.  پاخه  خواړه  نو  راشي   ته  کور  بېرته  کله  چې  ږیری  سپین  رانیسي.  لرګي  وریجې،

  او شپې ډول دې په هغوی ته. ځان برخه یو او ته پشۍ برخه یوه ته،  سپي برخه یوه  ته، سرې سپین برخه یوه -کوي
 لرله.  نه اړتیا یې ته  څه هېڅ او تېرولې ورځې

 ځکه  نو  وکړي  مزل  کې  تیاره  په  چې  وېرېده  هغه  وټکوله.  دروازه  کور  د  ږیري  سپین  د  سوداګر  ګرزنده  یوه  ورځ  یوه
 وبللو.  را ته کور هغه هم ږیري سپین ورکړي.  ځای تېرولو شپې د ته  ده چې وغوښتل حخه  ږیري سپین له یې

  څخه   هغه   له  وایست، را  یې  صندوق  ګي لر  د   ورغی، ته   شا  پخلنځي  د   غلی  مخه  د  ختو  لمر   تر  سهار  سبا  ږیری  سپین
  د   څه  هر  دا   سوداګر  شوې.  تویې  را   ځمکه  په  څخه  هغې  له   شرنګهار  په  پیسې  وهله،  یې  څنډ  خیستله،  وا   را  لکۍ  یې

  کوچنی   ارزښتمن  ورغی،  ته   شا  پخلنځي   د  سمدستي  سوداګر  ووت  څخه   کور  له  ږیری  سپین  چې   کله  ولیدل.  څخه  کړکۍ
 شو. روان او چاوه وا کې توبره په  یې هغه ایست و را یې صندوق

 پوښتنه   څخه   هغې   له  ږیري  سپین  ژاړي.   سخت   ډېر  سرې  سپین  چې   لیدل   ویې  راغی   کورته  بېرته  کله  چې  ږیری  سپین
 وکړه: 

 ده؟  شوې پېښه بده څه -
 ورکړ: ځواب سرې سپین

 یووړ!  سوداګر ګرزنده هغه صندوق ارزښتمن زموږ -
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 ویل:  ویې او نکړ و باور خبره په سرې سپین د ږیري سپین
  زه  شو؟  کړی   پیدا  هغه  څرنګه   سوداګر  کړی.   خښ  ژور   ډېر   لیرې  هلته  هغه   ما  وایې؟  اپلتې   څه  ته   دا  سرې،  سپین  -

 پلټلی.  دی  نه ځای سم صندوق تا کوم فکر
  او   ږیری  سپین  کړ.  نه  یې  پیدا  خو  ولټاوه  ډېر  یې  صندوق  ورغی.  ته  شا  پخلنځي  د  خپله   په  او  وویل  دا  ږیري  سپین

  سپی کې وخت دې  په  تویولې. اوښکې سرې  سپین او ایستل  اسوېلي ساړه ږیري سپین  شول.  خوابدي  ډېر سرې پینس
  خاوندانو   د  چې  ولیدل  پشۍ  او  سپي  وخوري.  سباناری  سره  خاوندانو  خپلو  له  چې  ننوتل  را   ته  کور  څخه  انګړ  د  پشۍ  او

  نه   شوې  پېښه  څه   چې دا   خو  ده   شوې  پېښه  ده ب  چې  شول  پوه  دوی  دي.  خړېدلې  را   یې  وروځې  او  غمګینې  یې  څېرې
 ویل: ویې او ایست و یې اسوېلی سوړ وکتل ته دوی چې ږیري سپین پوهېدل.

 راونیسو!  باید هغه  کړی، منډه ژر تاسو دی. وړی صندوق زموږ سوداګر خاین -
 وویل: ته پشۍ سپي

  له   چې  دي  نږدې  سرې  سپین  او  ږیری  سپین  وګوره،  ته   نیسو،  ویې  را  چې  شي   کېدای  کړو،  منډه  به  پسې   هغه  په  -
 شي!  مړه غمه ډېره

 صندوق ارزښتمن خو ګوري شاوخوا بویوي، څه هر  ځي، هغوی وکړ. پیل  یې منډو  په او ووتل څخه کور له هغوی
 دی.  غاړه بله په سیند د کور هغه د خو ورشي ته کور سوداګر د چې وکړه پرېکړه هغوی شته. نه ځای هېڅ

  له   ولیدې  څپې  سیند  د   چې  پشۍ  کوي.  ځګونه  یې  څپې  او  دی  روان  مستی  په  سیند  راغلل،   ته  غاړې  سیند  د  هغوی
 ویل:  ویې او ورکړ ډاډ  ته هغې سپي کړپېدلې. و زامې یې وېرې

  نه   والړ  ته  کور  څخه  صندوق  بېله  باید  موږ  شم.  وهلی  المبو  زه  پورېوزو،  به  ته  غاړې  بلې  هغې  سیند  د  وېرېږه،  مه  -
 شو.

 په  خهڅ  ندیس  د  یهغو  شوه.  سپره  وږاو  په  سپي  د  او  شوه  وره  هړز  هم  دا  ،ید  ور  هړ ز  ومرهڅ  یسپ  ېچ  دلیول  ۍپش
  ی دو  .ديېږپر  نه  کتلو  له ېب  هم  ګړان  وی  وري،ګور  ته  ګړ ان  هر  او   رزيګ  ېک  کلي   په  .وتل ېپور  ته  کلي  کوچني  وی   المبو

  ولټ  زرغون،   چا  یاغوست  لباس  سور  چا  ي،ېږک  رتهپو  او  تهښک  ېپک   خلک  لسهاوو  په   ېچ  ولید  کور  لوي  وی  اپهڅنا
  .سيین یاریت ته واده

 وه. ړېک رهېت شپه یې سره ريږی نیسپ د  ېچ ید رګسودا همغه زوم دا ېچ دلېوپوه ۍپش او یسپ

 : لیوو ېک ږغو په ته ۍپش سپي
  را   چې  وېرېږم  خو  وم  ورغلی  خپله  په  به  زه  دی.  کړی  پټ  چېرې  صندوق  سوداګر  چې  وګوره  او  ننوزه  ور  ته  کور  -

 وم.  ناست  ته  تا  الندې ونه  تر  ولې  هغې  د  به  زه  راووزه،  څخه  کلي  له  سمدستي  کړ  پیدا  صندق  چې  د  کله  شي.  به  خبر
 کوچنی   د  څخه  انګړ  له  کړ،  ټوپ  ور  ته  انګړ  یې  څخه  بام  د  وختله،  ته  بام  او  وکړل  یې   میو  میو  وښوراوه،  سر  پشۍ

 و. نه هم ځای هېڅ هغه خو  وکتل  یې کونجونه ټول ولټاوه، صندوق شۍپ ننوتله. ور ته  کوټې  خوب د الرې له کړکۍ
  څخه   صندوق  هغه  د  چې  ولیدل  هغې  کې  وخت  دې  په   وکړي.  څه   چې  وکړ  یې  فکر  او  کېناستله  الندې  کټ  تر  پشۍ
 را  کې منګولو خپلو په  یې موږک او کړ  ټوپ ور موږک په پشۍ راووت. موږک دی اېښی کې کوټه په خوب د چې

 وویل:  ته هغه پشۍ کړي. یې خوشی چې وغوښتل څخه  هغې له رېږدېده کې منګولو په پشۍ د چې ږکمو ونیو.
 کړم. خوشی به تا کوې راسره مرسته کې کار یوه په که -

 وویل:  چرسېدو په موږک
 وکړه.  ته را امر یوازې ته کوم  ته در  څه هر پشۍ، شهزادګی -
  هغه   چېرې  تا  که   نه.  که   او  شته  صندوق  کوچنی  لرګي  د  هلته  چې  وګوره  او  ورننوزه  ته   صندوق  خاوند  د  کور  د  ـ

 راوړه.   دلته یې ژر ولید صندوق
 درناوي  په  او  وایست  را  صندوق  کوچنی  لرګي  د  یې  کې   رپ  په  سترګو  د  ورننوت،  ته  صندوق  خاوند  د  کور  د  موږک

 وکړه: یې غهچی ولیدله پشۍ کله چې سوداګر شوه. منډو په او واخیست صندوق پشۍ ورکړ. ته پشۍ یې
  چې  ولیدله هغه یوازې دوی خو کړه  منډه پسې پشۍ په  خلکو ونیسی! را هغه غالکړه! خزانه هغې ونیسی! را پشۍ -
  روان   ته   لوري   کور  د   ځای   یو  دواړه   و،  منتظر  ته   دې  سپی   هلته  راورساوه،  ځان   ته   ونې  ولې   د   پشۍ  وواښته.   دېواله   له

 وویل:  ټینګه په ته پشۍ سپي نو ورسېدل را ته  سیند چې کله  ه.کول یې خوشالی  او  و روان سپی او پشۍ شول.
 اوبو  په  صندوق  به  کې صورت  دې  په  چې  ځکه  کړې نه   خالصه  خوله  چې  ووینې  خرچنګ  یا  کب  که  کې  سیند  په  -

 وغورځوې. کې
  کوربنه   لکه  کېناستله  داسې  اوږو  په  سپي  د  هغه  شي.  تېره   المبو  په  څخه  سیند  له  چې  وېرېدله  نه  څخه  دې  له  اوس  پشۍ
  په   چې   ولیدل  کبان  پشۍ  کې  وخت  دې   په   خو  ووهله  المبو  پورې  نیمایي  تر  سیند  د  دوی  کوي.  مننه  څخه   دې   له   چې
 وکړه:   یې چیغه او کړی نشو و یې زغم وکړې، اوبه  خولې پشۍ د وهي. منډې دېخوا اخوا پروایي بې
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 دي!  کبان ډېر څومره اها، -
 والړ. ته  تل سیند د او ولوېد څخه خولې ه ل  یې صندوق وویل دا چې پشی

 کوو؟  څه به اوس شه. پاتې خوله پټه کړې،  نه خالصه خوله چې وویل ته تا خو ما -
  خواری  ډېره  په  سپي  راغی.   ته  منځ  سیند  د  بېرته  خپله  په  او  پرېښووله  یې  هلته  ورسوله،  را  ته  څنډې  سیند  د  پشۍ  سپي

 ایست. و را  څخه تل له سیند د صندوق
 یووړ.   خوب  څرنګه  چې   شو  نه  پوه  او  کړې  پتې  یې  سترګې  وکړي،  آرام  لږ   چې  کیناست  و،   شوی  ستړی  ډېر  سپی
 کړه.  منډه یې ته لوري کور د او واخیست صندوق کې وخت همدې په پشۍ
  هغوی  وروړي.  زېری  ښه  دا  چې  ورغی   ته  سرې  سپین  او   شو  خوشاله  راوړ،  صندوق  پشۍ  چې   ولیدل  ږیري  سپین

  مار   د  کړ،   خالص  صندوق  ږیري  سپین  ده.   ځیرکه  او  هوښیاره  وګوره،څومره  ته   وستایله:  پشۍ  کومې  ه ل  زړه  د   دواړو
  هرڅه   والړ،  ته   بازار ږیری  سپین  شو.  شرنګی  تویېدو  را  د  پیسو  د   ځمکه  په   وهله،   یې  ټک  او خیستله  وا   را   یې  لکۍ
 کیناسته   ته  خوړو  آرامه  ښه  هم  پشۍ  کړه. جوړه  میلمستیا  ښه  یې  ته پشۍ  او  کړل  تیار  یې  خواړه  ډول  ډول  رانیول،  یې
  راورسېد. سپی چې کړی و نه پیل ال یې خوړو په خو

 ویل: ویې ته ور او کړې برګې ور پرې یې سترګې ولید سپی کله ]ط خاوند
 کړې.  ډکه خېټه  خپله ډول څه چې پوهېږې دې په یوازې ته خوره! مفت اخ، -

  څه   چې  غوښتل  ډېر  سپي   ویله.  ونه  هم  یې  کلیمه  یوه  او  وه  نیولې  پټه  یې  خوله  خو  ده  څه  خبره  چې  هېده  پو  پشۍ
  کړې   ګذاره  ښوروا  او  وریجو  شوو  پاتې  په  باید  هغه  ورنغلل،  الس  په   څه  خوندور  هېڅ   خو  وڅښي  څه   او  وخوري

 وای.
  ستوني   تر  یې  سمدالسه  چې  غواړي   یې  زړه  وویني  چې   یې  کله  کوي،  کرکه  څخه  پشۍ  له  څخه  ورځې  همغې  له  سپی

 یسي. ون
 شوه.  پیل دښمني پشۍ او سپي  د دېخوا په را ورځې همغې له
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