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 پالر  ږیری  سپین
 
 
 او   یووړ  ته  ځنګل  ګڼ  کوم  هغه  به  زوی  نو  شو  ږیری  سپین  به  پالر  چا  د  چې  و  رواج  داسې  کې  زمانو  پخوا  ډېرو  په

 پرېښود. یې به هملته
  څه   خو  و،  ګران   پرې  ډېر  هغه  چې   ځکه  و،   خپه  ډېر  ته   پالر  خپل   ځوان  وړلو.  ته  ځنګل  پالر  خپل  ځوان  یوه  ورځ  یوه
  له   چې  دا  ان  دی.  وتلی  نه نرخ  زاړه  د  چې  به  وایي  او خاندي  پورې ور  به  خلک  نو  نکړي  و  داسې  که  وای!  کړي  یې

 وویل: ته ور  پالر و روان خواشینی ډېر چې  وشړي...ځوان  یې به څخه کلي
 پرېږدې؟  یوازې کې ځنګل په ناروغ او ږیری سپین ما چې لکه  ته جانه، زوی -

 ویل: ویې او کړې پاکې یې اوښکې خپلې وکړ، فکر زوی
 بېرته  تا  راځم،   پسې  تا  په   شپې  د  زه  وکړم.  کار  دا   باید  پاره  له   خلکو  د  خو  پرېږدم.  نه  هلته   تا  زه  جانه،  پالر  نه،  -

 ویني.  ونه تا هېڅوک چې ساتم پټ کې کوټه تیاره داسې  په د به پورې مرګه تر او بیایم راسره
 کړ.  پټ یې کې کوټه تیاره په او  راوړ څخه  ځنګل له پالر خپل هغه شوه شپه چې کله  وکړل. همداسې زوی

 وو.  نه هم هېڅ پاره له  کرنې نورې د او کړ  تباه کښت ټول جودرو د ګلۍ  راغله، بدمرغي یوه کال دې په
 وکړ: پیل یې شکایت په او  راغی ته  پالر خپل ته کوټې تیاره زوی

 شو. پاتې ډوډۍ بې به کال راتلونکی کرو نه  و جودر که کوو؟ به څه -
 وویل: پالر

  جوړ   یوځای  ساتلو  د  غلې  د   ما  وې  وړوکی  ته  چې  وخت  هغه  کېږو.  پاتې  نه   ډوډۍ  بې   وم  ژوندی  زه  چې  هغو  تر  -
 او زېرمه کې ځای هغه په مخکې کېدو میده له جودر  هانداز یوه ما ځکه نو وو ډېر خوارا حاصالت کال هغه په کړ.
 تخم.  کرلو د پاره له ستا هم یې دا کړه، یې میده او  راواخله جودر کړه، لوڅ سر  ځای د ساتلو د غلې  د کړل. پټ

 یې  پسرلی  او  کړل  یې  میده  واخیستل،  را  یې  جودر  کړ،   لوڅ  یې  سر  ځای  د  ساتلو  د   غلې  د  وکړل،  همداسې  زوی
 وکرل.

 ووایي   کولی  شوه  یې  نه  ځکه  و  چوپ  زوی  ږیري  سپین  د  کړه.  راپیدا  کومه  له  غله  دا  هغه  چې  و  حیران  اونډیانګ  ټول
 ده. کړې ورسره مرسته پالر ږیري سپین چې

 ویل: ویې ته ور او ورغی ته کوټې تیاره پالر د  هم بیا زوی وو. نه هېڅ پاره له خوړو د  راغی، ژمی
 شو… مړه لوږې  له  به موږ شته، نه هېڅ پار له  خوړو د جانه، پالر -

 وویل: پالر
  لږ   ځای  الندې  څپره  تر  او  واخله  بېل  وایم.  ته  در   څه  زه  چې  ونیسه  غوږ   ته  ما  ته  کېږو.  مړه  نه  لوږې  له  موږ  نه،  -

  دومره  تل   ژوند  چې  ویل   ما  وې.  کړې  خښې  روپی  څو  یو  پاره  له   ورخې   بدې   د  وم   ځوان  چې  وخت  هغه   هلته  ما  وکنه.
 وکړل. مې همداسې  او وکړ فکر داسې ما شي. پېښېدلی څه  هر دی  نه آسانه
  کورنۍ   د  ده  د  هم  چې  رانیوله  غله  دومره  یې  هغو   په  او  وایستلې  را  یې  پیسې   کړې  خښې  پالر  د  شو،  خوشاله  ډېر  زوی

 وکړه:  پوښتنه څخه هغه له ګاونډیانو ورکړه. پور په ته ګاونډیانو یې هم او وه بس پاره له
 کوې؟ کومه له  ډوډۍ  دا ته وروره، -

 ویل:  ویې او وکړ اعتراف زوی
 راکوي.  ډوډۍ پالر ته ما -

 شول: حیران ګاونډیان
 یووړ.  ته ځنګل هغه څېر په زامنو مهربانو ټولو د  خو تا شي؟ کېدای څنګه دا -

 وویل: زوی
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  امله  همدې له وکړي. ژوند پېړی هیو  چې وساتلو سره ځان له پالر ما کوی، چې یې تاسو  لکه ونکړل داسې ما نه، -
 دی. ډېر ځوانانو تر عقل خلکو ږیرو سپین د وکړه. مرسته سره زما پالر راغلې ستونزې چې کله
  به   هلته   او   وړل  ته  ځنګل  پلرونه  ږیري  سپین  خپل   به  زامنو  چې  والړ  منځه  له   رواج  هغه  دېخوا   په  را   ورځې   همغې  له
 کاوه. یې درناوی هغوی د  او ساتل سره ځان  له پلرونه ږیري سپین خپل زامنو دې له وروسته پرېښوول. یې
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