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 ييازمرى او غو

 :فيلسوف ته وويل یدابشليم پاچا بيدپا

درواغجن او چلي انسان په خپلو درواغوو  ما اورېدلي دي چې خلك وايي چې -

چې يو تر بله سره  دېی شي، تر دوستي ورانوال یاو چلونو دوستان سره بېلوي او ددو

 . دښمان شي

 :لفيلسوف ووي یبيدپا

ې ډيورې او مشووېورې دي چووې د سووكيهوو دا خلووك رښووتيا وايوي او ه ووه  -

 .ید یپه كې ښودل شو ىدرواغجنو او چلناكو وګړو وران

 :دده خبرې ته د پاچا پام شو او ورته يې وويل

پاره هم پند او درس شوي، له را واوروه چې زما  كيسهنه خو يوه  كيسوله دغو  -

تي ورانوه او ځكه زه هم وېرېږم چې ځينې درواغجن او چليان زما او زما د دوستانو دوس

 .كړيه ويجاړه ن

 :ورته وويل  یبيدپا

 وچې تر ډېره پوورې وونودی  وښار كې يو سړی " دستاوند"د هندوستان په  -

امن يې درلودل چې هېڅ كسب او كار يوې زده نوه زدرې . تر څو چې زوړ او ضعيف شو

امن وليدل چې خپل موال او شوته بوې زچې خپل ده  .وایچې ځان يې پرې چلولى  و
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زامنو زما عمور اوس  یه بې ځايه لګوي، نو را ټول يې كړل او ورته يې وويل چې اځاي

بوه موې شوته پېودا  لپوارهلږ پاتې دی او نږدی ده چې ومرم ما خو زيار ايسته او ستاسو 

پورې  څخوه تموه لوه موا ،ئنو اوس له دې وروسته تاسو په خپل ځان تكيه وكړكول 

غوواړي چوې : كې درې شويان غوواړي او په دې پوه شئ چې هر څوك په ووند ئكړ

او پوه  ويشتمن او د مال څښتن وي، غواړي چې په خلكو كې د قدر او عوت  خاونود 

سړي ته پوه الس  هخو دا ټول بې زيار او زحمت. اخر  كې خدای ته منلى او نژدې وي

مال او شته پيدا كوړي  ،په روا او ښو الرو زيار و كاږي سړی چې نو ښه دا ده نه ورځي 

كله چې څوك مال پيودا كوړي او  .چې په ټګۍ، غال او نورو ناروا الرو يې پيدا كړينه 

تو   ،او ويې نه ساتي او په وده كې يې زيار و نه ګالي مال او شته بېرتوه تورې ځوي 

 .الس پاتې كېږي او بې وزله كېږي

شتمن سړی خلكو او خدای ته تر ه ې نه ګرانېږي چې له خپل مالوه بوې وزلوو 

كړي او دوستانو ته يې ورنه كړي، اشنايانو ته يې ورنه كوړي او د خيور پوه  ته څه ورنه

 .نورو كارو كې يې و نه لګوي

ه ه څوك چې مال پيدا كړي او په ځان او نورو يې ونيسي نو هم به پوه خپلوه 

بېره سور .بدمرغه شي او هم به د خلكو او خدای په نظر كې څه قدر او عت  و نه لري 

مثالً غله به يوې : ې مال ته يې پېښه وشي او له السه يې ووځيدې كېدالی شي چ پر

 .يوسي، و به سوځي، غرق به شي او يا به په زلتلو په ځمكه ننوځي

پوالر توه . نو ويې ويل چې ريښتيا وايويچې د خپل پالر خبرې واورېدې زامنو 

 يې وويل چې موږ ستا خبرې واورېدې، نور به داسې نه كوو چې كول موو او پور خپول

 .ا يوبسيځان به تكيه او 
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پلوو وا روزۍ د پيدا كولو لوه پواره لوه خبله ورځ د سړي مشر زوی د حاللې او ر

د يوو  .مريانو او خدمتګارانو سره په يوه ګاډۍ كې سپور شو چوې دوو غوايوانو راښوكله 

 .غوايي نوم برګى او د بل نوم چ ر و

ه ځمكه كې په خټوو چې په الر كې په يوه پست وروان وسي دوي په خپل كار پ

او چكړو ور پېښ شول، د برګي پښې په خټو كې الړې او چې هر څومره زور يې وكوړ 

 وټوخاوند او ملګري يې را كښته شول چې برګى لوه خ .پښې يې له خټو نه را ونه وتلې

 .ی شوويې نه ايستال را وباسي خو را څخه

هر كله چې ځمكه دګار ته يې وويل چې ته دلته د برګي سره اوسه او تيوه خدم

يې پرېښوودل او مريوانو او  ئدو! لږه وچه شوله او برګى ترې راوواته نو بيا راپسې راځه

څو ورځې وروسته خودمتګار . ښكلهخدمتګارانو يو پلو او چ ر بل پلو ګاډۍ ځان پسې را

چې په الر كې بادار ته . خپل بادار پسې والړ ،برګى يې په ځای پرېښوده  ،په تنګ شو

ده نو بادار يې ترې پوښتنه وكړه چې برګى دې څه كوړ، ده ورتوه وويول چوې ور ورسې

 .ه ه خو مړ شو

ورته  لپارهخادم يې د تسلۍ . ه شوپخبر شو نو ډېر خ هچې د برګي له مرګخاوند 

 :وويل

او هېڅووك د خودای د . چې برګى موړ شوو ود خدای قضا او قدر ! اې باداره -

نوو  ېكوړ ایكه خدای دده د هالكت اراده نوه و. یقضا او قدر نه ځان نه شي وغورال

 .ولى به د كال په دې موسم كې راوتلو او بيا به په دې چكړه او خټنه الر راتللو

 :بل خادم وويل

را يوادوي چوې لوه قودر نوه  كيسه تيا وايى او ماته د ه ه سړيښر! ای باداره -

 .ورورسېدل ووورته مقرر كړي  یتښتېده او بيا هم چې څه خدا

 :ار وويلباد
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ډېر قوي او  و،ې لوی كړی وړوكى خوسكى م و، برګى په ما باندې ډېر ګران -

پواره راتوه ه وه  لوهاوس د تسلۍ  ؟ه يم خو څه به وكړمپاو ډېر پسې خ و يياكلك غو

 .وكړه چې لږ ساعت مو تېر شي كيسه

 :خادم وويل

 څوه الر چوې .ډېر ځناور ووچې په دغه الر  ويو سړی په يوه الره روان  وايي -

دا لېووه را سوره مخوامو شوو ده چوې كوه ېووېر ،وهله نو يو زورور لېوه يې وليده وې ي

ځوان سوره  له .نو چاپېره يې وكتل او د يو سيند بلې خواته يې يو كلى وليده خوري مې

دې  دې كلي د خلكو په مرسوته بوه د يې وويل چې دغه كلي ته به ور پورې وځم او د

. خو كله چې سيند ته ورسېده پول يې ورباندې ونه مونوده. ځان خالص كړمڅخه لېوه 

كله چې لېوه ورته را نوژدې شوو، ځوان يوې . وېره يې نوره هم زياته شوله ،حيران شو 

ه نوه وه، نوو پوه دالمبو يې هم ز و،اوبو ته ور واچاوه د سيند له ووروالي نه هم خبر نه 

 :زوره يې چي ې كړې

 !وموې وغوورئ چوې ډوبېوږم !ومې وغوورئ !ومې وغورئ چې ډوبېږم !آه !آه -

 !ډوبېږم

د سيند په غاړه دوه سړي په الره تېرېدل، چې دده چي ې او فرياد يوې واورېوده 

له سيند نوه  ،ځان يې ورپسې ورورساوه  ،را منډې يې كړلې ځانونه يې اوبوته ور واچول

بيوا يوې ه يې تشكر وكړ نوو نورسره وو چې په سد شو دواړو  تر ه ې يست اوويې را و

چې دغوه كووټنۍ : ځان سره يې وويل. وكتل د سيند په غاړه يوه كوټنۍ په نظر ورغله

 یدښوه د لېوه او ډوبېدلو نه خوو . ته به ورشم او شپه به په كې تېره كړم او سبا به ځم

چې كوټنۍ ته ورسېده په يو سوري كې يې دننه كوټنۍ ته وكتل ګووري  .شوم صخال

اوس يوې  ،ر يې شكولى دی او مال يې ترې اخستى دیڅوك سوداګ ،داړه ماران دي 
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كه كوټنۍ ته ورننوځي نو ه ه څوه بوه ورسوره چې ووېرېده . شيېخپل منځ كې سره و

 .د ګوتو په څوكو شو او غلى غلى وتښتېده ،سوداګر سره يې كړي دي  لهوكړي چې 

ه يوې پوار لهدمې جوړولو  د .كلي ته ستړی ستومانه ورسېده او له تللو نه ولوېده

كوه يوې ليودلى . غله راباندې ړانده شوول ،ښه ده دېوال ته تكيه وكړه او ويې ويل چې

بيوا پوه  .وای نو له لېوه او ډوبېدلو نه خو ووغورل شولم خو دوی بې وولو نه پرېښوودلم

 .دېوال ورباندې را ونړېده او دستي مړ شو. ډوب خوب ويده شو

 :نو بادار وويل

ښه وي ه ه ورته رسېږي او ځوان تورې نشوي څه چې سړي ته پې هم رښتيا -

 .یوغورال

ې دې ځای ته ورسېده نو دابشليم ورته په خوښوۍ وكتول او كيسد چې  یبيدپا

 :ويې ويل

پووه او نوا پووه تورې ګټوه  ،ستا هوره خبوره ګټووره ده! ای هوښياره فيلسوفه -

. كوومډېر خوښ يم او ستا د فضل او عقول نمانننوه  تيازه ستا په ملګر. ی شياخستال

 ؟وچې خادم وويل برګى رښتيا مړ شوی لكه څرنګه 

 : واب وركړځ یاپبيد

 .الړواو  ېترې خپلې پښې راوكښل يكله چې خټه لږه وچه او كلكه شوله نو برګ

ښوه  .اد ګرځېده او واښه بې يې خووړل زهر ځای به آ .واښه ډېر وو ،ځمكه تكه شنه وه

 .څرب او غوښن شو او په خپل زور او قو  پوه شو

كله به يې يوو ځوای توه ښوكرونه  .برګى په رنباړو سر شو او مستي به يې كوله

 .اړمول او كله بل ځای ته او هر هر ځای كې به يې چې خوښه شوله ګرځېده به

. چې ډېر ځناور او نور وحشي حېوانوا  پكوې وو ودی ځای ته نژدې يو ځنګل 

 .او ځنګل پاچاهي د ده وه او ددې ځناورو وچې د ډېر زور او قو  خاوند  يو زمری و
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كله چې زمري د غوايي رمباړه واورېدله ډېر ووېرېده ځكه ده نه كله داسوې اواز 

د بوه ګومان يې و كړ چې دا د رمباړو خاوند خو . اورېدلى و او نه يې كله غوايي ليدلى و

پله كوټه كوې لوه وېورې نو له همدې ورځې څخه په خ. ډېر قو  او زړوتيا څښتن وي

 .او په نورو ځناورو يې مقرره كړه چې د ده مړۍ ده ته همدلته راوړي ناستغلى كښې

له ه و ځناورو څخه چې د زمري په دروازه كې د خودمت لوه پواره والړ وو دوه 

دواړه د عقل او پووهې خاونودان . كليله او د بل دمنه و مګيدړان ورونه وو چې د يوه نو

 .ار او كينه كښ ووو، كليله د ښه خوی خاوند و خو دمنه ډېر مك

 :اوږده شول نو دمنه خپل ورور ته وويل د زمري اوسېدل كله چې په كور كې 

څرنګه يې ځان په كور كې بند كړی او زمووږ زه دې زمري ته حيران يم چې  -

 .ده به موږ ته مړۍ راكوله اوس موږ ته ګوري. دی ناستالس ته 

 :كليله ورته وويل 

ستا يې د لويانو په كارو كې څه؟ توه خبور . يې ته يو وړوكى او بې وزله خادم -

نه يې چې څوك چې د لويانو په كارونو كې ګوتې وهي د ه ه شادي كانه به وربانودې 

 وشي چې د نجار په كار كې يې ځان ورګډ كړ؟

 :دمنه خپل ورور ته وويل 

خو ښوه دا . ته خو تل داسې كيسې كوې چې د لويې او پرمختګ مخه نيسي -

 .ادي كيسه څرنګه وهشې يو شي نو ووايه چې د ده چې زړه د

 :كليله وويل

د دې له پاره يې درتوه . وښۍ له پاره دا كيسه تا ته نه كومزه د خپل ځان د خ -

د دې لوه . لهاره كويې شادي يو نجار وليده چې يوه ګرګه . كوم چې ته ترې پند واخلې

د شوادي د . پانه ټوك وهلوهپاره چې د اره كولو كار اسان شي نو په ګرګه كې يې يوه 

چې نجوار كوور توه والړ دا ورپاڅېوده، ټووک يوې كوړ، پور ګرګوه . نجار كار خوښ شو
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دی ال په همدې كار بوخت و چوې لكوۍ يوې د . كښېناست او په اره كولو يې پيل وكړ

شادي كلك له لكۍ په چواود كوې . لرګي په چاود كې ننه وتله او د لرګي نه پانه وختله

نجار چې له كوره راغوى امسوا . كړې تر څو چې بې سده شو يې و چي ې ډېرې ونښت،

دا كيسه موې د دې لوه پواره درواورولوه . يې راواخيسته او شادي يې كلك كلك وواهه

زه او ته د پاچا له نتديكانو . چې ته د لويانو په كار كې د ځان له وراچولو نه وېره وكړې

. سره په كوم كار كوې مشووره وكوړيڅخه نه يو چې پوښتنه ترې وكړو يا ه ه له موږ 

 .زه او ته بېچاره او بېوزله خادمان يو

 

 :دمنه وويل

چې تر څو چې سړی ربړونه و نه زغمي تور ه وې خپلوو ما له پوهانو اورېدلي  -

هيلو ته نه رسېږي او تر څو چې ځان هالك ته ورنه كړي تر ه و د خپلو مقصدونو پوه 

ه يوه ورځ ووند چې په قدر او عوت  وي تور ټوول ما ت. الس ته راوړلو نه بريالى كېږي

پر ځوان مونم  هربړ هزه هر. عمر وونده ښه ښكاري چې په خوارۍ او بې عتتۍ تېرېږي

 .خو دا نه منم چې ټول عمر د پاچا په در وازه كې خوار او زار والړيم

 :و، ورته وويل نېېلىكليله په داسې حال كې چې د ده د فكر له سمولو نه 

 .ه مخه دې ښه، بريالى اوسېورځه، پ -

 :زمری ناست و ملګرو ته يې وويل. ورغى او سالم يې واچاوه دمنه زمري ته

 دا څوك دی؟ او زما په رعيت كې څه كاره دی؟ 

وی دی او ستاسو په دروازه زورته وويل چې ستا خادم دمنه د ګيدړ خان  ئه و

 .كې خادم دی

 :زمري وويل



 ه او دمنهلکلي

 

ښه زما له ډېرو نژدی ملګرو او مخلصانو خوب پالر دی خدای! ښه راغلى دمنه -

الر د څه اړه لرې چې درته پوره يې كوړم؟ ځكوه چوې توه خوو دې د پو ،، راځهوڅخه 

 .ېدوستۍ له كبله پر ما حق لر

 :دمنه وويل

 زه راغلم چې ځان در وښيم چې ستا په دروازه كې يوو خوادم .سرلوړی اوسى -

پاچاهوانو پوه دروازو كوې ځينوې پېښوې  ځكه چوې د. او تل خدمت ته تيار والړ يم يم

هر څه ګټه او فايده لري تور دې  .كېږي چې وړو ته په كې هم لكه د لويو اړه پېښېږي 

 .په كار راځي لپارهچې يو پرېوتى خلى هم د اوربلولو 

 ،ده عقل او وبې ته ډېر په تعجوب شوو  كله چې زمري د دمنه خبرې ون وږلى د

ه ګټه را واړوي نو ورسره ناستو ملګورو توه يارۍ او راپوه شو چې دی به په خپله هوښي

 :يې وويل

چوې پوه خلكوو كوې  مرهر څووهو. هوښيار سړی په عقل او فكر پورته كېږي -

كته ټيټووي د ه وې ښلكه شمع چې سړی  .پټېږي لكه د شمعې لمبې يې پورته كېږي

د خلكو پوه نظور ه كې والړ و او زدا دمنه د نورو خادمانو سره په دروا. لمبه پورته كېږي

 يه خو اوس يې له خبورو عقول او زيركوكارېدښكې لكه د نورو خادمانو غوندې جاهل 

 .ښكاره شوه نو زموږ له خوا دی د ډېرې نمانننى وړ دی

 :دمنه زمري ته را وړاندې شو او پښې يې ورښكل كړې او ويې ويل

ژدې پاچاهان ه ه څوك ځوان توه را نو. نېكمرغه، سرلوړی او نماننلى اوسې -

او ه ه څوك چې پاچوا توه نوژدې وي . كوي چې ګټه او اخالص يې په كې ليدلى وي

اوس خوو توا  .ښايي چې هېڅكله د پاچا په خدمت كې خپل وس او توان ونه سوپموي

كاره كړه نو پر ما هم الزمه ده چې سوتا پوه خودمت كوې ځوان ښخپله خوښې له مانه 

 .ستړی او قربان كړم
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 :زمري وويل

چوې پوهوان لوه ځانوه  يسترو خطاګانو او عېبونو څخه دا دويو او د پاچا له ل -

پوهان ځان ته را نژدی كاندي ځكه چې په دې ډول يې پاچاهي له مننه ليرې كا او نا

تا خو خپول فضول، اخوالص او عقول  ،دمنه ،او. ورانېږي او كار ورنه پاتې كېږي ،ځي 

زموږ په كارو كې به مووږ سوره راوښوده نو زه هيله كوم چې له دې وروسته به راځې او 

 .مشوره كوی

ده او پاچا پوه مونځ  ېده او څه چې دزخپل ورور ته وروګر ،دمنه ډېر خوشاله شو 

 :ورته يې وويل ،كې تېر شوي وو له ټولو نه يې خبر كړ 

! اوس پوه شوې چې زه په ه ه څه كې چې ځان ته مې غوښتل په حقوه وم؟ -

يل ووند تېر كړی دی چې يوه ورځ هم پوه كوې د او پوه شوې چې موږ ډير سپك او ذل

 ! تېرولو نه وه؟

 :نو كليله ورته وويل

تا خو ځان تر پاچا ورورساوه او د پاچا مو دې ځان توه راواړه خوو سوره ددې  -

پوهانو پاچا د جګ غره . هم زه پر تا وېرېږم ځكه چې د پاچا نژديكت ډېر خطرونه لري

او په سر باندې يې مېووې، ښوكلې ونوې،  سره مشابه كړی دی چې ورختل سخت وي

قيمتي تيږې او مل لرې وي خو بيا هم په كې د څيروونكو ځناورو ځای وي، نو ورختول 

 .وي ګران او اوسېدل په كې ال ګران

. زمری له دمنه څخه ډېر خوښ شو او ورځ په ورځ به يې ځان توه نوژدې كواوه

 :و ورته يې وويلهېڅوك ورسره نه وو ن ،يوه ورځ دمنه زمري ته ورغى 

زه دې ګورم چې دا ډېره موده دې ځان په كور كې بند كړی دی تر دې چې  -

 ؟او په څه ،دا ولى ی يېضعيف او خوار شو
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زمري لوه  .باړې كړلې مر يواب وركړي غوايځدمنه ته  یپخوا له دې چې زمر

زړه  وېره يې په مو كې ښكاره شوه، نو د زموري پوه .ک شو وورېږدېده او چسره وېرې 

 :شو او ورته يې وويل  هپر ټولو پوپه خپله پوهه،  ،دمنهكې چې څه وو 

 دغه اواز له خاوند نه وېرېږی؟ باداره ته د -

 :زمري وويل 

دا ډېره مووده كېوږي چوې دا ډاروونكوى اواز اورم او زړه موې لوه ويورې  ،هو -

وي خوو چوې  به بل قوي او زړور ځناور نه څخه مان كاوه چې له ماوځكه ما ګ. رپېږي

 .د اواز خاوند به د غره په شان لوي او قوي وي كوم چېاوس دا آواز اورم نو خيال 

 :دمنه وويل

مان دې په حقه نه دی، داسې نوه ده چوې هور اواز د خاونود پوه ودا ګ ،باداره -

كله بوه  ووړند ځد يو ډول آواز يې واورېده چې په ونه كې  ويو ګيدړ . قو  داللت كوي

 .به يې پورته كېده زتې به يې په ډول لګېدلې او آواښوروله نو لښچې ونه باد 

ورغوى پوه دې . مان وكړ چې دا آواز خو د يو لوی تيار غوښن جسم دیوګيدړ ګ

خو كله يې چې ورټوک كوړ او پوه ډېور . زړه پورې خوراك واوړي رهيله چې اوس به پ

توه وكتول او ويوې ول څيرې كړ ګوري چې هېڅ نشته نو په ډېر درد يې ډول ډربړ يې 

ه كيسوباداره دا  .او غټ خېټي وي لري ډير ځله بې ګټې او بې نفعې شيان لوړ آواز :ويل

پاره وكړه چې كه چېرته د آواز خاوند وګورو نو لكوه څرنګوه چوې توا  لهمې درته ددې 

او كه دې خوښه وي نو زه به ورشم او له حقيقوت . ګڼلى دی دومره چندان شى نه دی

 .بر كړم او ډېر ور به بېرته راشمنه به يې ځان خ

د تللو اجازه يې وركړله چې ځان خبر كړي چې خبره څوه  ،ومنله  زمري ورسره

 ده او د آواز خاوند څه شى دی؟
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فكر وكړ او پوه زړه كوې د دمنوه پوه  له ځان سره ، نو زمريكله چې دمنه والړ

ه څه باور پرې پوځكه چې  ؛لېږلو پښېمانه شو چې ښه مي ونه كړل چې دمنه مې ولېږه

ی شي چې ما سره به ټګي او خيانت نه كووي ځكوه چوې ډېوره كار دی او څوك ويال

ې په خواره او ذليله وظيفوه مې كړی دی چې د نورو خادمانو سره ې ورباندمموده ظلم 

دغه ظلم له كبلوه يوې موا سوره كينوه وي او زموا د  ی شي چې دكېدال. ومقرر كړی 

عېبونه او بې زړتوب ورته ووايي او يا ورته لوه مانوه  يا مې ،دښمن سره الس يو كړي 

 .شي ېكاره شي او ورسره هملته پاتښقوي 

زمری حيران والړ و او رېږدېده چې د وړاندې يې وليده چوې دمنوه را روان دی 

 .نو خوشاله شو او د زړه سودا يې ووتله

 :زمري ورته هر كلى ووايه او ورته ويې ويل ،دمنه راغى 

 ؟ل او څه دې وليدلڅه دې وكړ -

 :دمنه وويل 

 .و يياد آواز خاوند خو غو -

 :زمري وويل

 د؟څومره قو  او زور يې درلو -

 :دمنه وويل

نه زور لري او نه قو  زه ورنژدې شوم خبرې مې ورسره وكړې او هېڅ ترې  -

 .او نه په كې د وېرې او ډار څه وو منه وېرېد

 :زمري وويل

و  تاته ونه ښوده ځكه چې ته يې كوم پوه نظور البته چې ه ه خپل زور او ق -

دده مثوال . ورغلى يې كه يې قوي په نظر ورغلى وای نو بيا به دې يې زور ليدلى وای
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لويوو ونوو توه  چوېاد داسې دې چې په وړو وښو او بوټو باندې ښوی تېرېږي خو بلكه 

 .لوي منډان په كې ما  كړي رشي نو بيا خپل زور ښكاره كړي اوو

 :دمنه وويل

دومره نه دې لكه چې ستا په خيال درغلوى دی  يياه خور غوښنه باداره دا وا -

او كه غواړې چې درته يې راولم چې اخالص من او خودمتګار دی شوي نوو اوس يوې 

 .فوراً درته راولم

 :زمري وويل

 .همدغه غواړم مېرباني وكړه او ور كوه -

 :ويل  يي ته ورغى او ورته ويېادمنه په ډېر غرور او كبر غو

ده په ملوك كوې  زما بادار خو تاته ډېر په غصه دی ځكه چې ته د يياای غو -

نو زه يې درپسې رالېږلى يم چې ورشې او ما سره يوې وعوده . ده له اجازې اوسې بې د

 .ې ده چې كه چېرته تاسره راغى نو زه ورته څه نه وايمړك

 :په ډېر غرور ګيدړ ته وكتل او ورته يې وويل يغواي

ار دې څوك دی چې ته يې دلته رالېږلى يى؟ چېرته اوسي، او له مانه څوه باد -

 غواړي؟

 :دمنه وويل

په دې ځنګل كې اوسي او د ځناورو او زمريوانو  ،د څيروونكو ځناورو پاچا دی  -

ه ده پوه اجواز دلته چې څه كېوږي د .ي ی لښكر لري، رعيت، خدمتګاران او اتباع لرول

 .خدمتګار او عسكر يمزه هم د ده يو وړوكى . كېږي

دنيوا  .رپېوده او زېوړ شوووچې له دمنه نه د زمري نوم واورېده نوو سوره  يغواي

چې د خټو او چكړو نوه خوالص ! برګيه یا :له ځانه سره يې وويل ،ورباندې تنګه شوه

رته يوو انسوان رابانودې پوېښ ېاوس څه وكړم؟ وتښتم كه چ ،شوې نو مرګ دې راغى



 ه او دمنهلکلي

 

انسان به رابانودې يېووې او . رو له شره مې خالص كړيځناو د شي چې ومي نيسي او

! آه رته يو ځای كې پټ شم كه څوه وكوړم؟ېچ .يدا خو له مرګ نه اسان د ،كويڅپر 

 وغوښوه ا .ی شوياو نه مې له زمري نوه خالوووال كوالیدا ټول ماته ګټه نه شي ! آه

 ده د ملګرو خوراك شي؟ وازده به مې د زمري او د

 :ګي خپل ډار پټ كړ او ګيدړ ته يې وويلرته برووروسته له چ

ته يوې اسوتازی يوې چوې ماپسوې يوې را  دی او ومې منله چې زمری زورور -

سوړی دی پوه خپلوه : نه دا خبره هېره ده چې پوهان وايوي چوې خو له تا. استولى يې

، څرنګوه زه  ئه خورم او تاسو غوښې خورښزه وا؟ وياچوښه ځان په هالكت كې نه خ

او څوك به زما ضمانت وكړي چې زه به روغ بېرته دلتوه راشوم؟ ځكوه  تاسره والړ شم

خوو . چې زما غوښه خو ستاسو په زړه پورې مړۍ ده، كه زه زمري ته ورغلم نوو موردم

ښه داده چې همدلته پاتې شم او خپل ځان وساتم او كه څووك رانوژدې كېوږي ه وه 

 .شتهه ساتي خير پكې ننه سره به جنګ وكړم، ځكه څوك چې ځان 

 :دمنه وويل

ته نه غواړې چې په ځناورو كې ملګری او دوست پېدا كوړې؟ موا  ،يای غواي -

خپل ګران ملګری وګڼه ځكه زما ستا په مرګ كې څه ګټه ده؟ او لكه توه چوې وايوې 

كه زمرې دې مړ كړې نو ستا غوښه او هډوكې ما پورې نه رارسېږي، ځكه چوې قووي 

كه زه پوه شم چوې زموری سوتا د وولوو اراده . ځناور زما غوندې ځناور هېڅ نه پرېږدي

 .ه كېوږه او زړه دې جموع كوړهپوته مه خ. لري نو زه به دې د خالوولو چاره هم وكړم

ځكه چې خپل فكر خراب كړې او ډار وكړې نژدې ده چې په ه ه شر كې به ولووېږې 

 .چې ته ترې ځان وغورې

 :واب يې وركړځبرګي د دمنه خبره واورېده او 
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رسره نه ځم ورشه بادار دې خبر كړه چې كه يې خوښه وي دلته دې زه خو د -

ماته ښكرونه د ځوان سواتنې  ۚ  زه خو خپل ځان هرو مرو ساتم ځكه چې خدای. راشي

 .پاره راكړي دي او همدا وخت د ځان ساتنې دی له

و مكور اچل  په كړ نوه كله چې دمنه پوه شو چې تېديد او ډارولو خو څه كار ورن

 :كړ او ويې ويل يې الس پورې

ته ولې دومره كينه كوې؟ ولې دا خراب فكرونه كوې؟ زما بادار غوواړې چوې  -

سوره والړ شوې  ماله كه ته  .ته يې په رعيت كې وشمېرل شې او ستا قدر عت  وكړي

و كوه خو .ېه په ډېر قدر او نمانننه ووند كوطاعت وكړې نو بيا به د ه ه سرااو د ه ه 

نوور زمريوان،  ،تللو نه ډډه وكړې نو زمری خو تاته نه راځويسرتمبګي دې وكړه او له 

پړانګان لېوان او كاږه به درپسې راولېږي او درنه به تاو شي بيوا بوه نوه پووهېږی چوې 

 .څرنګه خپل ځان وساتې، د تېښتې الر به هم درنه وركه شي

 :وروسته له فكر كولو نه برګي وويل

چې ما وخورئ نو كوه زه  ئغواړ او استازدې پسې يتاسو خو زما غوښې او و -

او مخكې لوه  وكړي چې زمری راته څه ونه وايي درسره والړ شم څوك به زما ضمانت

 ؟نيسي او زمري ته به ونه رسېږمنه  ه واوكاږمخكې نه به مې لېوان 

: دمنه په زړه كې خوشاله شو ځان يې برګې ته غټ كړ او ورته يوې وويول چوې

ډېور قودر او  په او وعده دركوم چې د زمري سره به سر سالمتۍ ضمانت كوم زه ستا د

 .عت  اوسېږی

زمري پوه خپول ځوای كوې لوه ډاره او دمنه ال دلته سره خبرې كولې او  يبرګ

ويل چې ځه دمنه خو يو امين او مخلص شوخص دی نوو كله به يې په زړه كې  .دهرپې

ان ډېور ټګوان او ګيدړ: مابه نه غولوي او ټګي به راسره نه كوي او كله به يې ويل چې
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ی شي چې د غوايي سره الس يوو كوړي او ادی، نو كېد ړمكرجن دي او دمنه هم ګيد

 .زما په راز او ضعف باندې يې خبر كړي او را پسې په جنګ راشي او تخت رانه ونيسي

چې له ورايه يې دمنه وليده چې راځې چې يوو سوور  وزمری ال په دې فكر كې 

ی لوی ښكرونه لري خو په عاجتئ او وېوره ورسوره رنګى غټ حېوان ورسره دی او لو

يوې  دی او ګيودړ ينو پوه شو چې دا خو غوواي. را روان دی او پښې ځان پسې را كاږي

زړه له ډاره ډك كړی دی، نو په خپول ځوای آرام كښېناسوته او لكوه چوې پاچاهوان د 

ر مالقا  كوونكو په مخكې سره ځان وپړسوي ده هم ځان ډېر غټ ښوده او پوه غورو

 . ناست وه

لومړی دمنه راغى او پاچاته يې ځمكه ښكل كړه او بيا يې برګي توه د راننوتلوو 

 .نو دمنه بېرته والړ چې برګي ته د پاچا د حضور آداب وروښيي. اجازه واخستله

راغى او خوله يې د پاچا په مخكې په خاورو كې ښوخه كوړه او ښوكرونه  يغواي

ورته ه همدې حال و چې تر څو ورته پاچا د سر پپ و تر ه هبه يې په خاورو ننه ايستل ا

 .ېدهخوځنو را پاڅېده او عاجت ودرېده نه يې خبرې كولې او نه . ه وركړهكولو اجاز

وروړانودې شوو او ورتوه  ،كوړي  نو پاچا وغوښتل چې ځان سره يې زړور او بلد

شواله زړه خود زموري . ه وكړهكيسويې ويل چې څرنګه راغلى يې نو برګي ورته خپله 

 :شو او ورته يې وويل

س له دې ته زما له نتديكانو څخه شوې ځكه چې ته هوښويار په كېږه پمه خ -

هوښياران او ادبناك خلوك د نتديكوت او : ناك او حياناك يې او هوښياران وايي چېباد

 .څخه تل ښه اورېدل كېږي ینمانننې حق لري ځكه له دو

پاره ښكرونه ورته په خواورو  لهرام او بيا يې د احت شو ښپه دې خبره خو يغواي

 .ښو كړل
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پوه كوارونو كوې بوه يوې  ،او راته  تهبه زمري ته  ىشپې ورځې تېرېدلې او برګ

زياتېده تر څو چې لوه چې ورځ به تېرېدله د برګي قدر  .ورسره مشوره او مصلحت كاوه

 .خه زمري ته نژدې شوڅټولو وحوشو 

سره وليده نو قېر او غصه ورغلوه  كله چې دمنه د برګي قدر او منتلت له زمري

 : او خپل ورور كليله ته ورغى او وويې ويل

اې وروره زه څومره بې عقل او بې فكره وم؟ د زمري په نفع او ګټه كې موې  -

 يموا وايسوتله او غوواينه ناسته وه  يده په زړه له غواي كوش  وكړ او ه ه ويره چې د

ځای پرېښوودم  رزه يې پ ،ای نيولى دی په زړه كې ځ يسته اوس يې غوايمې ورته راو

 .او هېر يې كړم

 :نو كليله ورته وويل

مان نه كوم چې څوه وهو تا ځان او نورو ټولو ځناورو ته تاوان ورواړاوه او زه ګ -

اوس د زمري په زړه كې ځای  يځكه چې غواي ېكړ رنه وران شوي بېرته به يې سمد

 ده په حوق تر دې چې پاچا د .يښىې اردی په ن ینيولى دی او بل چاته يې په كې ځا

 نو ستا دروغ به څرنګوه د ،كه څه هم رښتا خبره وي ،یيوه خبره هم نشي اورېدال كې

ور دی بوده په حق كې واوري او ستا خبره به رښتا وګڼي او كه رښتا ووايم نو زمری مج

 و هوښويارورته له موږ نورو حيواناتو نه ګران وي ځكه له موږ ټولو نوه پووه ا يچې غواي

رښتيا غوايي سره كينه لرو خو دا مو هېوره  موږ .او اخالص يې زمري سره ډېر دی دی

راغلى دی د پاچا ټول كارونه ښوه شووي دي  يكړې ده چې له كومې ورځې چې غواي

او چه د پاچا كارونه ښه شي نو د رعيت كارونه هم ښه كېږي او كه پاچا خراب شوي او 

او  كېوږي ي او رعيوت ضوايعو فسواد پېښوېږانوى اظلم وكړي نو پوه ښوارونو كوې ور

 .مه غورځوهاو په منځ كې فتنه او فساد پرېږده  يينو زمری او غوا .بربادېږي

 :واب وركړځدمنه 



 ه او دمنهلکلي

 

كليله چې ته دومره د خپول ځوان پوه سوپكه او ذلوت  یاتعجب كوم زه تاته  -

 نه نژدې وي؟ موږته خوښ يې چې يو واښه خور پاچاته له  !راضي يې

ل چې ه ه د قو  او پووهې په داسې حا ؟دمنه یا ،به پر غوايي څه وكړې ته -

ده د خلكو په كارو كوې كوار ږاو ستا بې له مكر او حيلې نه نور څه شته؟ پرې خاوند دی

 .مه لره

كليله چې زه بې له مكر او چول نوه نوور څوه نوه لورم خوو  یتا رښتيا وويل ا -

 . ې په خپله پوهه غالب شيی شي چې پر قوي خلكو باندكوال یهوښيار سړ

چې د يوې ونې په منډانو كې يوې ځوان توه  وه كوي چې يو كارغه كيسخلك 

كله به يې چې بچي وايستل او لږ به غټ شول نو يوو توور موار بوه اله جوړه كړې وه ځ

نو د كارغه زړه ورته تنګ شو او غوښوتل يوې چوې . ده بچي به يې تېر كړل راغى او د

ي ورته يې وويل چوې غخپل دوست ګيدړ ته را لپارهد مصلحت يوه چاره يې وكړي نو 

م او چې ويوده وي سوترګې يوې پوه ټونګوه شما قصد كړی دی چې دغه مار پسې ور

ملګري ګيودړ ورتوه  !له لوږې مړ شي ،ځاله ونه ګوري زما  او نوروهم چې ړندې شي و

 ځوان وويل چې دا فكر خو دې ښكاره غلط او بې ځايه دی ځكه چې ته پخپلوه خپول

هالكت ته وړاندې كوي ته به پخوا له ه ې چې خپل مطلب ته ورسېږي هالك شوي 

ه ه ماهي خور شي چې د چنګواښ د وولوو اراده يوې كوړې وه او  او ستا كار به لكه د

 .خپله وواوهپه ځان يې 

. ه څرنګوه وهكيستشكر چې پوه دې كړلم د ه ه ماهيخور : نو كارغه وويل چې

او  وچوې ډيور ماهيوان پكوې  يرې په غاړه وحكور د يوې بر وويل چې د ماهيخو ړګيد

چې وږی كېوده بوه خپلوه غووا او  .بحيرې د غاړې په ونو كې اچوله  ځاله به يې ددې

خو كلوه چوې زوړ او ضوعيف شوو او د ماهيوانو . اك به يې له ماهيانو څخه برابرولخور

اښ چې په همودې يوه ورځ ورباندې چنګ .ه شو پی نو وږی او خښكار يې نه شو كوال
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بېيره كې اوسېده تېرېده نو كله چې يې غمجن وليده پوښتنه يې ترې وكړه چوې ولوې 

ما بوه دلتوه تول ماهيوان . ماهيخور ورته وويل چې څرنګه غمګين نه شم ؟غمګين يې

ه ښوكاريان وليودل چوې پوه دغوه الر وه تنواو نن مې د. خوړل او ښه ووند مې درلوده

ري راځه چې څه ماهيان چوې پوه يره ډېر ماهيان لحدا ب: ويل يې تېرېدل او يوه بل ته

يا دا ښوتيواب وركوړ چوې هوو رځونو ه ه بل . كار كړوښيره كې دي چې دا خو حدې ب

بحيره خو ډير ماهيان لري خو ه ه لومړی بحيره كې له دېنه ډېور ماهيوان وو او اوبوه 

 ه يوم چوېپوپه دې خنو زه  او بيا به دا ونيسويې ور وچېدلې راځه چې اول ه ه ونيسو 

چوې  ځكوهټول ماهيان ونيسي نو ماته خو هېڅ نه پاتې كېږي  راشي اودا ښكاريان  كه

 .نيسي او بېرته څه نه پرېږديواړه او غټ ټول ماهيان  جال ددوي

 .ه واورېده او ماهيان يې ورباندې خبر كړلچنګاښ دا كيس

كوړي چوې ماهيان راغلل چې د ماهيخور سره د ځان په خالوي كې مشووره و

چوې يوو راغلي  موږ: ماهيانو ماهيخور ته وويل چې .الص شيخښكاريانو  لهڅرنګه به 

ته راځي او هم تاتوه او كلوه  موږد ښكاريانو زور هم  مشوره وكړو ځكه چېسال تا سره 

مانو ته يو برابر رسېږي نوو الزم دي چوي الس سوره يوو ښچې مصيبت او غم دواړه د

نو ته پوه ه وې كوې چوې لوه ښوكاريانو څخوه دې . كړي او د خالوۍ الر پيدا كړي

 ؟څه وايي  اورېدلي دي

مان نه كووم چوې وېده او ويې ويل چې زه ګزلړسره و شو،ماهيخور حيران پاتې 

ماته يوه بله نوژدې  .ی شودوي له جاله څخه ځان ووغورال او د یموږ به ګوندې له دو

و يې الره نه ده ليودلې نوو كوه ښكاريان ،رمو پټه كړې ده ويره مالومه ده چې ونو اودحب

 .ئامن او سالمتي به هلته ووند وكړ تاسو هلته راشئ په

 لطوفی، دا خدمت خو پرته له تا بل څوك نه شي كوال: ماهيانو ورته وويل چې

 .له دې ځايه هلته يوسه موږوكړه او 
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لوه  هوم ته وويل چې كه څه هم دا كار خو ډير ګران دی خو بيا یماهيخور دو

 څخوهچې تاسو سره مينه لرم بايود دا تكليوف وزغموم او تاسوو لوه دې بوال دې كبله 

نو هره ورځ به يې يو يا دوه ماهيان وړل او يو نژدې غره ته به ورته هلتوه خالص كړم 

ده پوه چول څووك  په دې كې ډېره موده تېره شوه او د. كښيناسته او وبه يې خوړلبه 

 .هيان خالص شوي وایپوه نه شول تر دې چې نژدې وه چې د بحيري ما

ملګري مي ټول والړل زه نوور : نو يوه ورځ چنګاښ راغى او ورته يې وويل چې

 .ووند دلته نه غواړم مېرباني وكړه ما هم خپلو ملګرو ته وروله

خوشاله شو ويې ويل چې ښه خوندوره خوراكوه يوې پيودا  ،ده ومنله  ماهيخور د

 وه ځوای توه چوې مواهيخور پوه كوې كله چې ه. كړه او چنګاښ يې غره ته والوزاوه 

ماهيان خوړلي وو ورنژدې شول نو چنګاښ د ماهيخور د خوړلو ماهيانو هډوكي سر پوه 

 .ده په نيت پوه شو نو سمدالسه يې له غاړې تاو شو او مړ يې كړ سر وليدل او د

پاره وكړه چوې چليوان  لهدې  ه مي درته دكيسدا : بيا ګيدړ كارغه ته وويل چې

ي او مري خو زه بوه درتوه يوو چول ږكله په خپله په خپل مكر وول كې او مكرجن كله

 .وښيم كه دې له السه وشو نو د مار له شره به خالص شې

درتوه راغلوى يوم نوو اوس چول  لپارهزه خو همدا د مصلحت : كارغه وويل چې

 راوښيه چې ه ه څه دی؟

وموندل نوو  يم چې الړ شه د خلكو كورو ته وروالوزه او ګوره كه څه دېزه وا -

 .اچوهتښتوه يې او د مار په سوري يې وررا 

او دستي والوته او په يو لوور او مطلب پوه شو او په كارغه په خپله پوهه د ګيدړ 

ه تېرېده تر څو چې يوه نجلۍ يې وليدله چې د سرو غاړكۍ يې له غواړې خالووه ببل 

ړه كۍ ورغوټوه شوو كارغه په غا. خپل سرمينني ،وا كې يې ايښې ده خه كړې ده او پ

 :نجلۍ چې ې كړې. او د سترګو په رک كې يې وتښتوله
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 . غاړه كۍ مې كارغه وتښتوله، ئهل -

كارغه په هووا روان . خلكو د دې چې ې واورېدې او كارغه پسې يې منډې كړې

تور څوو چوې د . دی مخكې او خلك ورپسې وو. و، غاړه كۍ يې په پنجو كې نيولې وه

په خپلوه والړ لېورې . غاړه كۍ يې د مار په سوړه ورګوزار كړه مار سوړې ته ورسېده او

 .سيل ته كېناست چې څه كېږي

كله چې خلكو غوښتل چې غاړكۍ راواخلي مار يې وليده، ورباندې راټول شوول، 

 .په تيږو او كوتكونو يې مړ كړ

* * * 

 

له دې كيسو نه خالص شو نو كليله ته يې موو ورواړاوه او ويوې دمنه كله چې 

 :يلو

 اوس پوه شوې چې انسان څرنګه په چلونو په خپلو هيلو بريالى كېدای شي؟ -

 :كليله جواب وركړ

سوتا حيلوه او . حيله او چل هلته فايده لري چې دښمن دې ناپوه او غبوي وي -

د دې دليول . و چلېږي چې له تا نه يې عقل او پوهه زياتوه ده يچل به څرنګه په غواي

ی چې زمري ازمايلى او په دې ازموينه كې بريوالى شووی هوښيار دی دا د يچې غواي

 .دی نو ځكه يې خپل ملګری كړی او نماننلى دی

 :د منه وويل 

كي دی خوو سوره لوه دې  ذ ، لكه ته چې وايې، هوښيار او غواييهو، منم چې  -

هم زما په فضل او پوهه قايل دی ځكه چې ما تر زمري رارسولى دی او زما له بركتوه 

څه چوې ورتوه وايوم منوي  [ .ه په امن شوی دی نو اوس هم پر ما باور لريله زمري ن
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زه باور لرم چې هماغسې به دی له مننه يوسم لكه سويې چې زموری لوه مننوه . يې

 .يوړ

 :كليله وپوښتل

 ه ه څنګه وو؟ -

 :د منه ځواب وركړ

پوه . په يوه ورشو كې چې ډول ډول واښه يې درلودل يو زمري پاچاهي كولوه -

ای كې ګڼو وويو ووند كاوه خو زمري به حق ناحقه نور حيوانا  ځوورول او وول دې ځ

دې ځمكوې لوه  نو وحشيانو حيواناتو په خپلو غارونو كې ځانونه بنود كوړل او د ]به يې

او كه شيبه نيمه به راوتل او څه  .مېوو او وښونه ئې له له وېرې استفاده نه شوه كوالی

. د زمري د ناڅاپه راپېښېدلو نه به وېرېودل. ارو ته ورتللبېرته به غ ،نا څه به يې خوړل 

ډېره زمانه تېره شوله، او حيوانا  په تنګ شول نو ويې غوښتل چوې لوه زموري سوره 

نو د حيواناتو جرګه زمري توه ورغلوه او . سوله وكړي او ده سره په يو كار اتفاق وكړي

 :ورته يې وويل

ه كوم يو نيسوې ه وه موږله كه ه هم او ځوروې مو او ت ېته موږ ډارو! زمريه -

ه هوره تدر موږچې نو خوښه دې نه ده . په ډېر تكليف وي او په اسانۍ ځان نه دركوي

به هم په  موږچې ته هم له خوارۍ او تكليف نه خالص شې او  ورځ يو حيوان راونيسو

 !ارام شو او واښه به خورو

 :زمري ځواب وركړ

عده خالفي مو وكړه نوو بيوا بوه خپول زه خو په دې سوله خوښ يم خو كه و -

 .حال وګورئ

به پچه اچولوه او چوې د  ئچې جرګه بېرته والړه او وحوش يې خبر كړل نو دو

 .هر چا پچه به وختله ه ه به زمري ته د يو استازي په الس ور استول كېده
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 :دوي ډېره موده همدا كار كاوه تر څو چې د سويې پچه وختله نو سويې وويل 

ه يو اسان سوال كوم كه مو زما سوال ومانه نو له زمري نه به موو د ت زه تاسو -

 .پاره خالص كړم لهټول عمر 

 :حېواناتو وويل

 ووايه څه غواړې؟ -

ته ووايې چې په الر كې لوه مانوه  يزه غواړم چې تاسو استاز: سويې وويل چې

 .حيواناتو وويل چې دا خو اسانه خبره ده ستون دې شي. يوه ګړۍ ستون شي

 وزمری ډېور پوه غصوه  .ود ه ه د مړۍ وخت تېر شوې  .سويه زمري ته ورغله

 .رګې يې درنې وې او غاښونه يې چيچلتس

 :سويه ورنژدې شوله سالم يې واچاوه او ويې ويل چې

يم او زه يې د يووې څربوې سوويې سوره  ېزه د وحوشو استاز! باداره وبخښه -

يوې رانوه سوتنه  زمرې را پېښ شو او سويهبل زورور  تاته را واستولم خو په الر كې يو

كننلې هم وكړې او ويې ويل چوې پوه دې ځمكوه كوې بول ښكړله او تاته يې ډېرې 

نوو زه راغلوم چوې توا لوه  .پاچا همدا زه يم بل ال څوك دی. څوك نشته چې پاچا وي

 .واقعې نه خبر كړم

 :شو او ويې ويل بغض ، پهه واورېدله نو ويې منله كيسزمري چې دا 

 !ځه را ويې ښيهرادا زمرې چېرته دې  -

كوهي ته ورسېدل چې سپينې رڼې اوبه په كوې  ډېر ووريو  ،سويه ورسره والړه 

 :سويې كوهي ته وكتل او زمري ته يې وويل .وې

سويه هم ورسره ده او ال خوړلې يوې نوه  ه هزمری دلته اوسېږي او ! واحبه -

 .ده
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او د سوويې وليوده  ې پوه كوېزمري د كوهي اوبو ته وكتل، نو خپل ووور  يو

نو د سويې خبره يې ومنله او كوهي توه يوې ورټووک كوړ  ووور  يې هم په خوا كې 

سمدالسه په اوبو كوې ډوب شوو او سوويه بېرتوه . چې سويه له زمري نه خالوه كړي

 .وحوشو ته خوشاله راغله او له دغه ښه خبر نه يې خبر كړل

 :ه واورېدله ويې ويلكيسنو كله چې كليله 

 ينو نور دې چې څه په غوواي. و تا قبول نه كړخما خو درته ډېر نصيحت وكړ  -

پاچوا دی  مووږلورېږي ه ه كوه خو پام كوه چې زمري ته ضرر ونه رسېږي ځكه چې ز

 .او بې له ده رعيت ته بل څوك نه پكارېږي

ې زبيا يوه ورځ خبر شو چوې زموری يووا .څو ورځې دمنه زمري ته حاضر نه شو

كلوه چوې  .نو ورننواته او ځان يې ورتوه غمجون وروښوود وك ورسره نشتهبل څ ،دی 

 :زمري وليده ورته يې وويل

 !ه ښكارې؟پچې دمنه چېرته وې او ولې خ -

 :دمنه ځواب وركړ

ی هوم تاته يې ويوال .ځار دې شم، ځينې خبرې دي چې ځوروي مې ! باداره -

 .و همدا وه چې ستاسو حضور ته نه درتلمن .نه شم

 :ويلزمري و

ه يې ځكه چې ته پر ما حق لرې چې ستا له پچې ته ولې خ ،ما خبر كړه دمنه -

كوه  ،كه ناروغه يې چې طبيب درته را وغوواړم . خبر اوسم او كومك درسره وكړم حاله

كه پور در باندې  ،او غم دې وخورم  دې و كړم چا درباندې ظلم كړې وي چې پوښتنه

 .ر څه وي هم اسان به شيوي چې هم ترې دې خالص كړم او كه نو

كله چې دمنه دا خبرې له پاچا نه واورېدلې احترام يې ورته وكړ او ويې ويل كه 

 نه وه خو  زما خپل غم وای خو پروا
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ه ښوكاره كواوه نوو زموري پاو ځان يې خ. نو دمنه خپله خبره پای ته ونه رسوله

 .وويل چې ووايه او كه كار ما پورې اړه لري هم خېر دی

 :يلدمنه وو

چې د لئيمانو او بودانو سوره ښوه كوول بودي زېوږوي او  يد ېهوښيارانو ويل -

څوك چې د دوستانو او مخلصانو خبرې ته غوږ نه نيسي ه ه تل پښوېماني او حسور  

غولېدلى وم او خوشاله وم چې تاته مې رانژدې كړ او خبور نوه  غواييزه په دې : خوري

 .پكار نه ديوم چې خوشې لئيم او خسيس دی او ښه ورسره 

 :زمري په هيبت سره وويل

يانې برګى ښيې چه ښه ورسره پكار نه دي؟ څه خبوره  غوايي ؟دا ته څه وايې -

 .ده ووايه ؟ دا خو عجيبه خبره ده

 

 :دمنه وويل

ته مه په غضب كېږه كله انسان اړ كېوږي چوې ه وه خبورې توه هوم غووږ  -

ناروغه چوې ترخوه دوا  كښېږدي چې خوښه يې نه وي ځكه چې ګټه يې پكې وي لكه

په برګي باور كړی دی او دی زيار باسوي چوې  پاره خوري تا له بدبوی دارو د روغتيا او

 .درنه په مكر او حيله خالص كړي ځان

 .ځان خالوول غواړي؟ چا سره مصلحت لري څخه امبرګى له  -

چوې هوېڅ دروغ نوه  ،ماته يوه رښتيني سوړي. برګى درته چلونه جوړوي! هو -

سوتا عيبونوه  ، وورعيت نه يو څو كسان را ټول كړي  ستا له يچې برګويلي دي  ،وايي

 ه و هم په خپله خطا اقرار وكړ او له ده .يې ورته بيانول او ستا په متابعت يې مالمتول

 .نونو د خالوولو چاره وغوښتلهايې د ځ څخه

 :زمري وويل 
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وی ښوی او نوژدې برګى خو پرون ماسره و او ځان يې ډېر راته ښ. عجيبه ده -

دی به نوو څوه . دومره يې دا مكر پوخ كړی دی چې پرې پوه هم نه شوم. نژدې كاوه

 .وكړي په داسې حال كې چې دی زما يوه مړۍ ده

من وړوكوى ونوه ښوهوښيار بايد د چا په ظاهر ونه غوولېږي او خپول د! باداره -

پوه مكور او  ی شي چوېی نو كوالګڼي ځكه كه برګى په خپله تا ته ضرر نشي رسوال

دا  خبور رسووونكيان درپسې را وپاروي او ماته ه وه رښوتيني يحيله نور ځناور او وحش

هوښويار بايود د پېښوې لوه  .خپول مطلوب توه ورسوېږي ه چېد ېنژد: هم وويل چې

شوي چوې ه ونو ټوكوهورباندې د ه ه ماهي  چې پېښېدونه مخكې ځان ورته تيار كړي

  .وه ضعيف او متردد

 پرې وشول؟  هه څرنګه وه او څكيساهي د م: نو زمري وويل

هوښويار  ،ه ده كيسه ډېره ګټوره او د اورېدلو كيسواب وركړ چې د ماهي ځدمنه 

 :د نورو له پېښو نه عبر  او پند اخلي

يووه  .او نعمت يې ووند كواوه زپه يوه ډنډ كې درې تنه ماهيان وو چې ډېر په نا

 :ه وويلورځ دوه تنه ښكاريان په دې ډنډ تېرېدل نو يو

ال تراوسه تورې خبور  موږاو ښه ماهيان په كې دي او  دی دې ډنډېږن څومرهدا 

 .هم نه يو او يو ماهي مو ال تر اوسه له دې ډنډ څخه نه دی نيولى

 .راځه چې جال راوړو او چې څه په كې دي ټول ښكار كړو: بل وويل چې

يوې چوې د ښوكاريانو كله . وبرابر نه و عقل او تدبير سرهدغو درېواړو ماهيانو  د

: دوهوم .خبرې واورېدلې نو يو چې پوه و والړ او د كانال له الرې لوی بحر ته ورننواته 

د ښكاريانو خبره دروغ وګڼله او ځان سره يې وويول چوې نون خوو ښوكاريان والړل او 

يانو درېيم ماهي د ښوكارسبا ته به د وخته راشي نو زه به هم په قراره د شپې والړ شم 

په آرام يې خپل خوراك او كار كاوه لكه چې هېڅ يوې  ،هېڅ چر  خراب نه كړ په خبره
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نو دوهم ماهي پوه شو چوې . جال يې راوړ ،لږ وروسته ښكاريان راغلل . نه وي اورېدلي

ځان سوره يوې وويول چوې هوښويار  .د يكار خراب دی او لكه چې په هالكت كې ولو

و الر پيدا كړي او كه وارخطوا شوو نوو بيوا انسان بايد په ارامۍ او پوره ډاډ د ځان وغورل

نو كله چې ځان سره له دې فكور نوه خوالص  .ی او په بال ككړېږيهېڅ نه شي كوال

ښكاريانو وويول چوې . ستونى ستاغ شو به شو ځان يې مړ واچاوه او كله به پړمو او كله

ې سته او د ډنډ او بحور پوه مونځ كوې يوييو ښكاري دا ماهي واخ ،ي خو مړ دی هدا ما

 .واچاوه او شا يې واړوله

چې پوه شو چې اوس د ښكاري پام نه دی په ټوپونو شو او لوی بحر توه  ماهي

درېيم ماهي په تردد كې شو كله به د ابو سرته والړ او كله بوه يوې  .يې ځان ورورساوه

په جال كوې ونښوته  اخر مان يې كاوه چې جال به ورونه رسېږي چېوغوټه ووهله او ګ

 .ورګ او همدا يې م

په خبره او مقصود دې : ه زمري واورېدله دمنه ته يې وويل چېكيسكله چې دا 

پوه شوم خو زه برګي ته ډېر په تعجب كې يم چې څرنګه ماسره غدر او ټګي كووي او 

څوه يوې چوې . پر ما د حملې عتم لري سره ددې چې ما ورسره هېڅ بد نوه دې كوړي

 !ده؟ې يې لوړه كړې منتله م كړي او غوښتي ه ه يې

 :نو دمنه ځواب وركړ

ه ځكه چوې برګوى ډېور حقيور او خسويس دی او د ددا څه د تعجب خبره نه  -

خسيس همدا كار وي چې رتبه او قدريې لوړ شي نو ځان ورته ډېر غټ ښكاري او كوه 

چې پوه شي چې په امون يوم نوو بيوا  ،كاره كوي ه ه هم له ډاره وي ښكوم اخالص 

هم پوه همودې ډول تاسوره خپول  يوع كوي نو برګاو ټګۍ ته رج ۍيسخس ېه ه خپل

رته پلمې جووړوي ر پوه شو اوس داخالص ښكاره كاوه تر څو چې په خپل قدر  او زو

 .او غواړي چې تخت دې ونيسي



 ه او دمنهلکلي

 

زما خو ډېر بد راغى او كه امان مې نه وای وركړی نو سره بوه : زمري وويل چې

اوس بوه يوې نوو  یوامې شكولى وای او خپل او ستاسوو خووراك بوه موې ګرځوولى 

بيا به يې وشوړم چوې هور  اواو غدر په حساب به يې پوه كړم  ۍراوغواړم او د خپلې ټګ

 !!پلو ځي، ځي دې

دمنه ووېرېده كه برګى را وغواړي او ددوي دواړو په مونځ كوې خبورې النودې 

ره شوي باندې شي نو حقيقت به ورته ښكاره شي او دبرګى برائت او بې ګناهي به ښكا

 :باندې ولوېږي نو ويې ويل ور بال به ، يپله به په غم ككړ شاو په خ

ځكه كه ته يې راوغواړې نو ځان . زه درسره په دې رايه او فكر موافقه نه لرم -

 لوه به دې وووني او كه وتښتېده نو بيا به درته پلمې جوړوي او كه به درته تيار كړي يا

منان په ښار پاچاهان لكه تا خپل داو هوښي. تا ليري وي ستا به وسه هم پرې نه كېږي

جتا رسوي چا چې ګناه اوجرم كړی دوي ته عواب او جوتا وركووي او نوه يوې ښوكاره 

ته پلمې جوړې كړي دي، نو ته هم په پټه جتا وركړه او  خو په پټه تا غواييكوي نو دا 

 .مه يې ښكاره كوه او ناڅاپه يې ونيسه

 :زمري وويل

ې چاته عواب وركوي او ګنواه يوې نوه وي هوښيارانو ويلي دي چې څوك چ -

پای په همده ه او دليل يې هم نه وي نو ه ه ظالم او تيري كونكى دی او د ظلم ښكار

د برګي سره ټګي وكړم او په دليل ورباندې دا خپله ګنواه ور وانوه څرنګه زه . تمامېږي

 ؟.ړوم

ته چوې ور نو پام كوه او ځان سوا ېرسونه چې بې دليله يې په جتا : دمنه وويل

به په خپله په ده كې پوه خپلوو ښې خعالمې او نبه درته خبره ښكاره شي او د بد نيتۍ 

موالومې دي نوو پوروا ښوې خنده د بدنيتۍ  ښه چې د زمري وويل چې. سترګو وګورې

 !؟.ښې نو كومې ديخدا ن. نشته
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ښې يې دادي چې راځي رنګ به يې الوتى وي اندامونوه بوه خچې ن: دمنه وويل

يوې  ي او كيڼ ښۍ خواته به ګوري ښكرونه به داسې ښوروي لكه چې په چوايې رېږد

 .ورمنډي

ي نو زه به ورته هركلى وكړم او ښوه بوه دا خو پوره عالمې د: ېزمري وويل چ

ورسره كوم تر څو چې دا عالمې په كې وګورم نو بيا به ه وه څوه ورسوره وكوړم چوې 

 .ړ ويوورسره 

مري زړه يې برګي ته وپړسواوه نوو ويوې دمنه وكتل چې چل خو كار وكړ او د ز

خو ډارېوده چوې بوې د . ده زړه زمري ته تڼاكې كړي غوښتل چې برګي ته ورشي او د

ه راكوي زه به برګي ته ورشم او ورسره به زكه اجا: زمري له اجازې ورشي نو ويې ويل

څه قدر كښېنم شايد چې نوې خبرې ترې واورم ځكه چې ه ه خو پر ما بواوري دی او 

 .ی شي چې د زړه حال راته وواييډ راباندې لري نو كېدالډا

 :ه وركړه او ورته ويې ويلزمري اجاز

اميد كوم چې راځې د برګي ټول خبرونه درسوره  .ېښه پوهېږ په خپله ته خو -

 .وي چې جتا وركړم

برګي يې هركلى او درنواوی وكوړ او مېلمسوتا يوې ورتوه  .ګي ته ورغىدمنه بر

 :ته ويې ويلمخكې كښېښودله او ور

  اده وم، ستا عوپخګرانه وروره چېرته وې؟ دا ډېره موده نه وې ډېر درپسې  -

ليرې كېدلې كومه ګناه خو به دې رانه نه وي ليدلى چوې  نه خو دا و چې دومره به رانه

 ګان موجب او سبب شوی وي؟پستا د خ

 :دمنه وويل
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ان او خووږ ه شوي ځكوه چوې توه مېربوپوڅرنګه خڅوك  نه برګيه له تانه به -

خو ه ه څه پوېښ . له تانه تل دوستان خوښ وي. زړه لرېملګری يې خوږه وبه، پاك 

 .شوي چې ما د ه ه هيله او انتظار نه درلوده

 :برګي وويل

ی ځوان وكوم تكليف او ربړ درته رسوېدلى كه  كړه رما خب څه درپېښ شوي؟ -

 ار كړم ووايه څه پېښ شوي دي؟ځخوبه درنه 

 :دمنه وويل

چوې پوېښ دي نوه وای پوېښ  هې پر ما بال لوېدلى وای او ه ه څكې چكاش -

او  څوك چې د پاچاهانو سره تمواس: شوي خو اوس به څه وكړو؟ هوښيارانو ويلي دي

 .كېږي او عت  او سالمتيا نه لري ېملګري لري ه ه په امن نه پات

شوي نه څه  له عادل پاچا موږداسې مالومېږي چې ز دا ته څه وايې ای دمنه؟ -

 !دي؟ څه پېښ شوي؟ ور كوه ما خبر كړه

دمنه ځان غمجن او په غضب غوندې كړ ويې وړل او بيا يې سر را پورته كوړ او 

 :ويې ويل

د پاچاهوانو . په شان ضعيفان د غټانو په مخكې هوېڅ حقووق نوه لوري موږز -

ښوې تموه كووي ه وه بوه درتوه بوده ي او را اوړي ته به ترې د زړونه رنګ رنګ اوړ

ما له پاچانه واورېدل چې ملګورو توه يوې : ماته يو رښتينى دوست وويل چې .يودرواړ

برګى خو، ښه غوښن او تيار شوی دی، او نور چندان څه په كار نه راځي نه ئې » :وويل

زده  مووږدل ه وه تورې د فكر مته شته او نه د رايې ځكه څه ښه فكرونه چې ده درلوو

مېلمستيا جوړه كړو، او خپول رعيتيوان پورې ده چې په غوښو يې يوه  ه ښه دارنو. كړل

ې واورېدلې له دې جېته چې ما او توا سوره د دوسوتۍ او نو چې دا خبرې م« .ماړه كړو
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څه كوو چې له دې ټګوۍ او مكور نوه نو ورورۍ الس وركړی دی راغلم چې اوس به 

 .ځان خالص كړو

 :چې دا خبرې واورېدلى نو وډارېده او بې هيلې شو او ويې ويلبرګى 

كې موږ هم څه چاره لرو كه نه؟ زه خو ډېر بې عقلوه وم  ګرانه ملګريه په دې -

موا بايود دا خووب پخووا . مده په كښېناسوتلو خوښوېدل چې پر زمري مې باور كاوه او د

 يده خوښه نوه و او كه د. ده د ملګرو خوراك يم ده او د ليدلى وای ځكه چې زه خو د

زه ال . ځان ووني او زما غوښو پسوې موړه ديچې ما وخوري نو ملګري خو يې را پسې 

و او حكاياتو پند كيسمخكې په دې پوهېدم چې اخر به مې څه وي ځكه چې ماله ه ه 

نو پرېږده چې پر موا هوم د ه وه اوښ . اخستى دی كومې چې ماته په خپله يادې دي

 .كانه وشي

ونودې ه څرنګه ده ګكيسدمنه په فرياد او خواشينۍ سره ورته وويل چې د اوښ 

 .ی شوې له اورېدلو نه د خالوي الر پېدا كړالكيسددې 

نوو ده بوه دوي توه  واو لېوه يې تابيان  ړاو كارغه، ګيد ويو زمری : برګي وويل

 .طعام وركاوه او د ه وی به يې خدمت كاوه

يوه ورځ يو اوښ له قافلې څخه وتښتېده او ځنګله ته ننواته چې ځان پټ كوړي 

ې پوښوتنه يوې تورې كيسزمري يې ښه هركلى وكړ او د . شود زمري په كاله ورپېښ 

او نژدې وه چوې ټوول قوو   ووكړه اوښ وويل چې سوداګر راباندې ډېر مال باركړی 

 .مې له السه وركړی وای نو چې فروت مې بيا مونده ترې را وتښتېدم

 موږزمري ورته ډاډګېرنه وركړه او ورته يې وويل چې نور بې مه اوسه او دلته به 

 .ره په ځنګل كې اوسېس
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ده او د يو فيل په منځ كې ډېر سوخت جنوګ  يوه ورځ زمری ښكار ته والړ او د

او  وېودو نوه ځوشو، بېرته زخمي او ستړی ستومانه ځای ته راغوى او ډېوره مووده د خو

 .كار يې نه شو كوالیښ

نو كله چې لوږه پر ده او خدمتګارانو يې سخته شوه نو راټول يې كوړل او ورتوه 

والړ شئ په ځنګله كې چېرته طعام را پيداكړئ كه نه نو نژدې ده چې زه او : وويل يې

 .تاسو له لوږې مړه شو

نوو كلوه . بېرته راغلل زمري ته .لږ په ځنګل كې والړل او يو فكر يې وسنجاوه

مان يې وكړ چې ګوندې كوم تيوار ښوكار يوې ووليدل خوشاله شو او ګ یچې زمري دو

څوك چې ښكار كوي نو ه ه په ځان كوې څوه زور او : ل چېخو دوي ووي. راوړی دی

 . ی هم نه شو ښكار به څرنګه وكړوېدالزله لوږې خو موږقو  ګوري او 

 نو څه به كوو؟: زمري وويل

 :كارغه وويل

آمر سختۍ كولو ته څه اړه نه لري دغه دی اوښ تيار شته نوو ولوې بوه لووږه  -

 .تېروو

 :ر شو او ويې ويل چېزمري چې دا خبره واورېده نو په قې

او حال دا چې ما اموان وركوړی او دده د . ای كارغه دا څه وايى؟ اوښ وخورو -

 .سالمتۍ ضمانت مې كړی دی

 :كارغه وويل

يو له كوره جار دی او كور له وطنه او وطون لوه : خلك وايي: ته مه په قېرېږه-

ې چې مرګ لوه نو ته حق لر .او ووند دې په خطر كې دی يې ته ضعيف شوی. پاچانه

يله به وكړو چې توه د ټګوۍ حبه چل جوړ كړو او  موږ .د اوښ په خوړلو دفع كړی هځان

 .خالص شې هم كولو له ګناه نه
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شوو ه او خبرې يې نه كولې نو كارغه پو شو زمري چې دا خبره واورېدله چپ -

 .چې زمری زما په دې رايې راضي دی

او دده د روغتيوا پوښوتنه يوې . ولكارغه، لېوه، ګيدړ او اوښ زمري ته را ټول ش

 :كارغه وويل .كوله

وخووره  پاره ووند كوم نو مواله اندې سخته ده او زه ستا زه ګورم چې لوږه درب -

 .او خپله لوږه ليرې كړه

 :ګيدړ وويل

يې او څه فايده په تا كې نشته پوه موا  يپه تا كې څه دي؟ خو بڼكې او هډوك -

 !وخوري غوښه ډېره ده ما دې څخه كې له تا

 :لېوه وويل

نه پاك يم او غوښه او وازده را كې ډېوره ده موا  ستا غوښه مرداره ده زه له تا -

 .دې وخوري

 :ګيدړ وويل

طبيبانو ويلي دي چې د لېوه غوښه سړی وخوري لېونى كوي يې نو سوتا پوه  -

 .خوړلو كې خير نشته

بوه  یدوم نوو ځان وړاندې كړپه دې وخت كې اوښ فكر وكړ چې كه زه ورته 

به هم دفاع وكوړي او زموری بوه رانوه  څخهيې چې دفاع وكړه له ما څخهلكه د ځان 

نه ، نه زه له تاسو ټولو نه ښه يم او غوښه مې هر مور  توه : خوشاله شي نو ويې ويل

 .ما دې وخوري. ده دوا

 .پرې ورټوک يې كړ او څيرې يې كړ! تيا دهښتياده رښر. نو ټولو نارې كړې

 :وروسته برګي وويل كيسې څخهله دې 

 چې اوس مې نو له زمري نه خالوېدل نشته؟ ماوس په حقيقت پوه شو -
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 .نو اوس څه غواړې چې وكړې: دمنه ځواب وركړ

 :برګي وويل

څه چې خدای پېښه كړې وي ه ه به وي خو نه غواړم چې داسې پوه اسوانه  -

 . ه به كېږيجنګ او جدل ته هم تيار يم، نور چې څه كېږي ه. ځان په الس وركړم

 :دمنه وويل

ته بايد له  .كومه زما خو داسې خوښه نه ده او په دې رايې درسره زه موافقه ن -

هوښيارانو ويلي دي انسان چې د سختيو سره پوه تنودۍ . وبر او حوولې نه كار واخلې

او كوه پوه ووبر او آراموۍ ورسوره . مقابله كوي نو عقل يې الوزي او كار يې خرابېوږي

نو بريالى كېږي، نو ښه داده چې ته وبر وكړې تر څو چې شور د زموري  مقابله وكړي

 .نه دفاع كویاړانه له خپله ځېپه سترګو كې وګورې نو بيا به په پوره م

 :برګي وويل

 زه به نو څرنګه پوه شم چې د زمري سترګې راته سرې دي؟ -

 :دمنه وويل

ې او چې ورغلوې او مخكوې پښوې يوې درولوې وې او داړې يوې چينګوې و -

 .نو پوه شه چې په زړه كې يې درته ورانه ده وې سترګې يې سرې

 :برګي وويل

 .ښې ديخښه دا خو پوره ن -

زمري ته نو خپول ورور كليلوه  غواييوه او اته وپار غوايينو كله يې چې زمری 

 .ه يې ټكي په ټكي خبر كړكيسته ورغى او په ټوله 

ازه كې ودرېدل چې وګووري چوې كليله او دمنه دواړه ورغلل او د زمري په درو

 :اوس به څه كېږي او د زمري او غوايي په منځ كې به څه پېښېږي
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لكه څرنګوه چوې دمنوه  و تراغى او زمری ه سې ناس ىلږ درنګ وروسته غواي

ه رڅوك چې پاچاته ځان ورنوژدې كووي او ورسو: نو په زړه كې يې وويل چې ووويلي 

 نوه. انو سره په يوه كور كوې اوسوېږي ملګري كوي داسى دی لكه يو سړی چې د مار

رباندې راونوه پوارېږي شوپه واو نه په دې چې ګوندې ماران به  يپه خپل ووند باور لر

، اندامونه يې ورپېودل او جسوم يوې سوره ښتهنو رنګ يې واو .ورځ په همدې فكر وي

 .ېدهځوخو

ړ مان يې وكوونو ګ وپه هماغه حال وليده چې دمنه ويلي  غواييكله چې زمري 

واره يې يو په بل ورټوک كړل او بې لوه كووم  چې لكه چې راسره جنګ كوي نو سم د

څپېوړو او خپوړو واهوه او پوه  غوواييفكر او وبر نه يې سره په جنګ پېل وكړ زمري 

يوو شوو او ورېپه زګ یبه په خپلو ښكرونو سوغاوه له دواړو نه وينې وبېېدلې زمر يغواي

 .باړومپه ر غوايي

 :زمری په داسې سختۍ او ربړ كې وليده دمنه ته يې وويل نو كله چې كليله

تا خوو ماسوره وعوده كوړې وه چوې يووازې ! ټګه، ناپوهه، او خاينه ېش خوار -

وونم او زمري ته ضرر نه رسوم تازه وغولولم او ټګي دې راسره وكړه توا ماسوره  غوايي

صويحت د ه ه مرغه سره وكوړل چوې دوي توه يوې نه ه څه وكړل لكه شاديانو چې 

 :كاوه

چې ورباندې تاوده  وتلولو پسې وټلساړه شول، نو شاديان د اور په  يوه شپه ډېر

چې د اور د سپرغۍ غوندې ښكارېده پرې ورټوک يې كوړ او يو سور مچ يې وليده . شي

. لرګي يې ورباندې كېښودل او په پوكولو يې پيل وكړ چوې اور بول شوي. نيوهيې  و را

چوې دوي يوې پوه دې كوار وليودل د  وشو نو يو مرغوه  ستړي شول او اور بل نه ښه

دا خو يو الوتونكى حېوان دی اور نه دی په ده اور نوه : نصيحت په توګه يې ورته وويل

 .تړی كوئسبلېږي خوشې خواري مه كوئ او ځان مه 
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مرغوه ورتوه . كواوه ده نصيحتونه وانه ورېدل او همداسې يې اور پوو خو دوئ د

، نوو شوادي توه ئې دا اور نه دې خوشي خوارې مه كووچ: يلنژدې شو او ورته يې وو

سوتا پوه . دستي مړ شوو .را ويې نيوه او په ځمكه يې وواهه، قېر ورغى ورټوک يې كړ 

ده چې نوور  په غم ككړ شم نو ښه دا هم ګناه او خيانت چې زمري سره دې وكړ زه به

و سواده او بوې پوروا سېږم تر څو چې ه ه كانه راباندې ونه شي چې په يواودرسره ونه 

 .ملګري د بل چلي او ټګمار ملګري له السه وشوله

 ددوي په منځ كې څه پېښ شول؟: دمنه وويل

ساده او ټګمار ملګري سره په تجار  كې شريك شول او سفر توه : كليله وويل

او پوټ را پورته يې كړ  ،والړل په الره تلل چې ساده ملګري د زرو روپو بكس بيا موند

 :اندې پوه شو او ورته يې وويلكار او ټګمار وربيې كړ خو م

چې هره ګټه به نيموو او دا بكس هم په ګټه كوې شومېر  زموږ شرط خو دا و -

 .دی

  يوې پيول وكوړ نوو ه وېو، پرته راوګرځېدلبېشو او  ساده په دې خبره راضي

 :ټګمار وويل

ې به راځه چې لږې لږې روپۍ ترې واخلو نور ،ده وي  يې څه كووږراځه پرې -

 .خې كړو او چې كله مو ورته اړه پېښېدله لږې لږې به ترې اخلوښددغې ونې بېو ته 

بكس يوې ونوې سوره  ،ستلې يلږې لږې روپۍ يې سره واخ ،ساده ورسره ومنله 

 .خپل ښار ته راغلل. ښو كړ او ځای يې نخښه كړ

رې كور ته يې راوړ او هېڅ يې هلته پو غى، بكس يې را ووېست،اد شپې مكار ر

 .نه ښودل

څو ورځې وروسته ساده ملګري ته اړه پېښه شوه نو ملګري ته ورغى چې لوږې 

 .لږې روپۍ بيا له خپلې ختانې څخه راوباسي
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دا ځوای سوپړي او . چې ه ه ځای ته ورسېدل مكار د ځای په سپړلو پيل وكوړ

تسكوره يې و غورځوله، په جوامو څيرلوو يوې پيول . ه ه ځای سپړي خو هېڅ نه مومي

 :خپل مو يې واهه، وېښته يې شكول، چې ې يې وهلېوكړ، 

ای ټګماره، ای خاينه، ختانوه دې ! . آه! مال مې ورك شو. بكس روپۍ. ختانه -

 . را نه غال كړله

 :ساده چې دا كار وليد په قسمونو يې پيل وكړ

 .ما نه ده غال كړې، نه مې لېدلې او نه تر اوسه پورې دلته راغلى يم -

 :ده خبره و نه منله، ويې ويلخو مكار ټګمار د 

له موږ سره هيڅوك هم نه وو، بل چا ليدلي هم نه يو نو پرته له تا بل چوا دا  -

 .كار نه دی كړی

* * * 

له قاضي څخوه يوې وغوښوتل چوې . مكار قاضي ته والړ، شكايت يې ورته وكړ

قاضي چې له سواده نوه پوښوتنه وكوړه ه وه . ساده دې ورته خپل مال بېرته وركاندي

 :قسم وكړ چې ما نه دی اخيستى او ما غال نه ده كړې نو قاضي مكار ته وويل

 شاهدان لرې؟ -

 :مكار ځواب وركړ

 .پرده شاهدي بولي وه ه ونه چې موږ ورسره مال ښو كړی ! هو -

 ئقاضي حيران شو چې ونه څرنګه شاهدي وايي او دوي ته يې وويل چې راځو

 .چې ه ه ونې ته ورشو

تو كې ځان پټ كړي چې څوك يوې ښچې د ونې په ل وويلي  خپل پالر ته رمكا

نو كله چې قاضي او ورسره كسان ونې ته راغلل له ونې څخه يوې پوښوتنه  ريونه ګو
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چې ه وه موال چوې  یه ه دې ليدلى د ،ای امينې او رښتينې ونې: وكړه او وويې ويل

 .وړی يې دی ،و یتاسره ښو شو

ى او مال يې له ساده يوه شپه راغ. بهو قاضي واح واب وركړځنو د مكار پالر 

 .ړوسته او كورته يې يويدې ځای څخه واخ

 :ه او ويې ويللنو قاضي ورسره په ښكاره دا خبره ومن

كه نوره په همدې ځای پاتې شي نوو خلوك بوه يوې د  ،دا خو عجيبه ونه ده  -

 .ووغوورل شوي څخوهده چې خلك له دې ګنواه  خدای په ځای عباد  كوي نو ښه دا

 .ونې ته يې اور ورواچاوه. ګمراه نه شيورباندې ول شي چې خلك ځد دا ونه وسوباي

 :د مكار پالر په ونه كې چي ې كړلې

اقرار كوم چې بكس هموده غوال  يم او زه د مكار پالر !ما ووغورئ چې وسوم -

 .كړی دی

ښه وډبول او پر مكار يې حكم وكړ چې ورشه موال راوړه زوی  نو قاضي پالر او

 .ته يې وسپاره او ساده

دې له پاره وكړه چې ته پوه شې چوې غودر  مې درته د كيسهدا : بيا كليله وويل

 .او ټګي په خپله ټګمار او غدار ته ورګرځي او ضرر يې همده ته وراوړي

 .په اوسېدلو كې فايده نشته سره تا څخهنور نو سر له نن 

خوالص  هڅخوخالوېدل نو زمری د غووايي لوه وولوو  څخه چې له خبرو یود

 :دمنه كليله ته جواب ورنكړ او په منډه زمري ته ورغى او ويې ويل. وشوی 

 .چې بريالى شوې هياليتوب دې مبارك شه ښه درمن بښد پر -

 :او ويې ويل وه پدې په ځای چې خوښي ښكاره كړي ډېر خ خو زمري د

ان ده د پوهې او اخوالص او مينوې تواو د ،ه يم پزه خو د برګي په وولو ډېر خ -

ی شوي دا هوم كېودال. ده ځای ونيسي مې وكړ، او په رعيت كې بل څوك نشته چې د
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چې په ناحقه مې وولى وي او ظلم به مې وربانودې كوړی وي او چابوه ورپوورې دروغ 

 .تړلي وي

 :فيلسوف ته وويل یدابشليم پاچا بيدپا

ټګمار كوالی شي چې دوستان سره جال كوړي، نوو  ،چلي ،غجنارښتيا چې درو

 دمنه ته د زمري قرب حاول شو او په خپل مطلب بريالى شو؟بيا 

كله چې زمری د برګي له وولو نه خوالص شوو او : واب وركړځفيلسوف  یبيدپا

قېر يې غلى شو نو ه ه د خوښۍ ورځې وريادې شولې چې د برګي سره يې تېرولوې او 

ځان سوره خدمتونه ورياد شول ډېر غمجن شو او له  یلو ید برګي اخالص، عقل او لو

ده ګنواه  چې د ود برګي په وولو كې مې تادې وكړه داسې كوم دليل هم نه : يې وويل

نوه هوم كوموه  ده په باره كې له بل چا يې ثابته كړې وای او پرته له دمنه څخه مې د

دمنه بوه ګونودې  .خبره نه وه اورېدلې چې دده په عيب او خيانت يې داللت كړی وای

 تيا ويلي وي؟ښراته ر

د برګي په بېلتانه كې په غم ورځې شپې تېرولې تر دې چوې  يدې ډول زمرپه 

خپلوو  .او رنوګ يوې والوو  شوو جسم يې خوار .خوراك او څښاك نه يې هم بد راتلل

 .خپلوانو او دوستانو سره په ډېره نرمه چلېده

پرته كوم هوښيار او عقلمند دوسوت چوې يوې درلووده ه وه يوو  څخهله برګي 

ی شو او دده د تسلۍ له پاره به يوې ده الچې ده ته ورت ومدا پرانګ يواځې ه. وپړانګ 

 .وبر شي څخهې او حكايا  ويل چې زړه يې له زاړه ملګري برګي كيسته 

شپه نيمې ته نوژدې شووله  ، وانګ او زمری تر ډېره بې خوبه ناست ړيوه شپه پ

 .ستله او والړيله زمري څخه اجازه واخ پړانګ نو

 .چې د كليله او دمنه په كاله تېرېدهپر ه ې الرې ته پړانګ خپل كور ته 



 ه او دمنهلکلي

 

وروره ما خوو : ورته يې ويليې واورېدل چې دمنه يې مالمتاوه او  څخهله كليله 

ېر نصيحت وكړ چې مه كوه او دا د زمري او غوايي په منځ كې مه ورلووېږه او دا درته ډ

 .دوستي يې مه ورانوه خو زما خبره دې ونه منله

رګي په مرګ كې پوه خپلوه غلطوۍ او خطوا پووه شووی دی او اوس زمری د ب

ده چې ستا ه ه فكرونه او چلونه، ټګوۍ برګوۍ بوه پوه كوې  ېارومرو ه ه ورځ راتلونك

رخوواهۍ ېڅرګندېږي چې تا پرې زمری د خپل ګران ملګوري لوه ناسوتې والړې او خ

ام د برګي پوره كسوا  او انتقو څخه په دې وخت كې به در .دیی بې برخې كړ څخه

ځكوه چوې توه ډېور دروغجون . واخلي او د خپل رعيت په مخكې به دې ښه وشرموي

او . ول به دې په مرګ خوښ او خوشاله شويټكه زمری دې وووني . ټګمار او نمام يې

خپل دوسوتان او . مړ نه كړي نو ټول رعيت خو به درته په سپكو سترګو ګوري كه دې

خو ډېور پوه دې  .ه شرم او ننګ تېرېږيتښتي او ووند به دې ډېر پ څخه خپلوان به در

زه هم له تا سره ناسته والړه لرم نو ستا مصيبت بوه ماتوه چې وېرېږم چې كه خبر شي 

له همدې وخته زما او ستا سره نور . هم ورسېږي او په عواب او درد به درسره ككړ شم

كوې  كور دې نور ستاوي زه به يو بل ځای ځان ته پيدا كړم چې څو شپې په ،بس دی 

 .تېرې كړم او له ه ه مصائبو او ربړونو څخه ځان ووغورم چې در باندې راروان دي

د كليله او دمنه دا خبرې ټولې پړانګ واورېدلې او د برګي قصه يې تر پايوه تور 

 .غوږه كړله پوه شو چې برګى په ظلم او د دمنه په مكارۍ او خيانت وول شوی دی

زموري د موور كورتوه راغوى، اجوازه يوې پړانګ كورته والړ نه شوو او برابور د 

 :د زمري مورته پړانګ سالم ورواچاوه او ورته يې وويل. وغوښتنله او ننواته

ې ې په دې ناوخته وخت درته راغلم چومحترمي بادارې عور غواړم چې د شپ -

 یاخو كه يو لوی خطوري كوار نوه و. د مالقا  وخت دی او نه د اجازې غوښتلو نه دا
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دا راته ښه ښوكاره شووه چوې پوه مناسوب . ې وخت درته نه راتللمنو په د یپېښ شو

 .وخت دې ورباندې خبره كړم

 :د زمري مور وويل

زما د كور دروازه خو زما اوالد ته تل بېرته ده اوستا اخالص چوې پاچوا سوره  -

دې باعث ګرځي چې هور وخوت راشوې شوپه وي او كوه  يې لرې او درته ګران دی د

 .داسې كار په باره كې راغلى يې چې پاچا پورې اړه لوري داوس هم پوهېږم چې . ورځ

 اې پړانګه؟ ،نهك خبره همداسې ده

ته خوو ګوورې چوې د پاچوا . وايې همداسې دهچې ګرانې مورې لكه څرنګه  -

د برګي له مرګه وروسته يې بېخوي ووحت ګوډود دی او . حال څومره خراب او بد دی

و خبرو او مكاريو خبر شوم چې د برګوي اوس نو زه په ه و ټول .ورپسې ډېر غمجن دی

كه پاچوا پوه دې  .برګى مظلوم وول شوی دی. ېمرګ او د پاچا د خوابدۍ سبب شو د

چې د برګي د مرګ سبب شوی انتقام واخلي، نوو د غوم  څخهحقيقت پوه شي او له چا 

اود نېكمرغوه وونود  ښاو خوښ به شي، بېرته به خوو شي ټول اسباب به ورڅخه ليرې

 .يخاوند ش

 : د زمري مور چې دا خبرې واورېدلې ډېره خوشاله شوله او ويې ويل

پاچا به نو بېرته د پخوواني وونود ! ما خبره كړه. ووايه څه خبره ده  ،ای پړانګه -

 !خاوند شي؟ كاشكي داسې وشي

 :پړانګ وويل

خوو  .هيله كوم چې بېرته پاچا د ښه ووند او خوښوۍ څښوتن شوي! هو مورې -

چې مانه اورې بايد زما او ستا په منځ كې وي او هېڅوك درنه خبور  څه چې هيله كوم

 .نه شي او ته په يو چل پاچا په دې خبر كړه او زما نوم مه اخله

 :ري مور وويلد زم
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 زما او ستا په منځ كې دي تر دې چې پاچا بوه هوم را يڅه چې د ،ډاډه اوسه -

كو په شورف قسوم خوورم چوې نورو څيروون د او زه د پاچا په شرف او. خبر نشيڅخه 

 .كړمه هېڅوك به خبر ن

يې اورېدلې وه د زمري مور  څخهه چې له كليله او د دمنه كيسپړانګ ه ه ټوله 

ه واورېدله نو حيرانه او هكه پكه پاتې شوله كيسكله يې چې دا . ته ټكي په ټكي وويله

 :او ويې ويل

او ټولوو  وروازو كې پرو  ه ه دمنه چې خوار زار او ذليل به د پاچا په د! دمنه -

ده په لوړه مرتبوه د  دچې دې ځان رانژدې كړ تر ته به ورته په سپكه سترګه كتل پاچا 

دمنه دا پلمې جوړې كړلې او د پاچوا  .حسد كاوه او ځان پورې به شرمېدل يت لويانورع

منۍ پېداكولو باعوث ښګران دوست په منځ كې د دد ده د ده او  د .د بدمرغۍ سبب شو 

 !او ارمان دی د درواغو چلونو! ارمان دی ټګۍ او خيانته. شو

د زمري مور په كور كې پاتې شووله . ستله او خپل كور ته والړيپړانګ اجازه واخ

سبا شوو نوو زموري توه  تر سبا پورې اوښتله را اوښتله سترګې يې نه پټېدلې تر څو چې

 :يې وويلي په غم كې ډوب ناست دی او چر  وهي نو ورته ورغلله چې ګور

 تر اوسه ال په غم كې يې؟  -

 :زمري وويل

هو مورې څه وكړم، ګران او پوه ملګری مې له السه وواتوه او ګنواه او غودر  -

 .مې ثبو  ته ونه رساوه او ومې واوه

 :دې وويل

زويه په خپل ځان دې په خپله شاهدي وويله او په خپله ګناه او ګناه توه پوه  -

تينې شاهدې پور خپول ځوان شواهدي ده نوو ښډېره ر. ړتادۍ دې اقرار وك ستا كې پر

كه د راز ښوكاره كوول لويوه ګنواه او بود  .حساب كوی ډول ګوره اوس د ځان سره څه
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ی چوې پووه امې ته هم خبر كړی ووای نو چې زه پرې پوهېږم په ه ې به اخالقي نه 

 .ډېر لوی ظلم او سخت زړي كړی ده كې شوی وای چې تا د برګي په حق

 :لزمري ووي

كوه د راز پټوول د مظلووم  .ر ښكاره كول بد نه ديۚ  په هر وخت كې خو س -

نو دا ډول راز ساتل بد او نا  ياو د مجرم سره په ظلم او جرم كې كومك كو يحق پټو

او ته خو پوهېږې مورې چې زه د برګوي د مورګ پوه . روا دي او خپرول يې واجب دي

ې خبر كوړې تور څوو بايد ما ورباندسبب كې شكمن يم، نو تاته چې حقيقت مالوم دی 

ا ورسوم، چې د خپلې ټګۍ او غدر خوند وګوري او د خپل مطلب په چې ګناهكار په جت

 .كاميابۍ خوشاله پاتې نه شي

يې اورېودلي وو خبور كوړ  څخهپه هر څه چې له پړانګ  یوزد زمري مور خپل 

 ګه دا پووه شووه اوبر نه كړ چې څرننوم يې ورته ونه ښوده او په دې يې هم خده  دخو 

 :ورته يې وويل .اورېدلي دي دا خبرې څرنګه يې

خوو زه . ر او راز ښكاره كوونكى په ګناه او عوواب ناپوهوه نوه يومۚ  زه د س -

. ېشوه پوهېږم چې ستا او ستا د رعيت والح په الس نه راځي تر څو چې په راز خبر ن

 .نو ته مې ورباندې خبر كړې

ره دار ته يې وويل چوې يمحافظ او پ. ول كړلكريان او سړي را ټښزمري خپل ل

كله چې دمنه راغى ډېر خلك او د پاچا ډېر غم يې وليده نو . دمنه مجلس ته راوغواړي

 :يو والړ نفر ته يې وكتل او ويې ويل

 .ه دیته څه رسېدلي دي؟ او ولې پاچا خپپاچا  -

 :د زمري مور وويل
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تر څو چې توه ونوه . غواړيه كوي چې ستا يوه ګړۍ ووند څوك پاچا خپه ه  -

د پاچا غمونه بوه تول وول شې او غوښه دې د بدترينو مرغانو او ځناورو خوراك نه شي 

 .شيه وي او والړ به ن

 : د ناستو خلكو مو ته دمنه وكتل او ويې ويل

ه ه څوك چې د شر له پېښوېدلو نوه ډار كووي او : هوښيارانو رښتيا ويلي دي -

 ید دا. ي كله كله له نورو نه ده ته شر ډېور نوژدې ويزيار باسي چې ځان ترې ووغور

ده په خدمت كې مې اخوالص وكوړ او  ما غوښتل چې پاچا سالمت او په امن وي او د

. غوښتل مې چې ځان ته ګټه او خير واړوم خو په ه ه كې ولوېدلم چې ترې تښوتېدلم 

 .ما ځان ته خير غوښته ه ه په شر واوښتلم

 :ل او ورته يې وويلبيا يې د زمري مورته وكت

كه د يوې سا په ځای مې زر سواګانې وي خوو چوې پاچوا پورې  ،بادارې یا -

ار كړم او د يوو تشوكر تموه ځخوشالېږي او غمونه يې پرې ليرې كېږي زه به يې ترې 

نوه تښوتم، ځكوه چوې لوه  څخهزه ځان نه ساتم او له مرګ  .كړمه قدر به هم ترې ون

داسې ګناه پوه سوبب چوې  زه نه غواړم چې دی خو ښتېدالتڅوك نه شي  څخه مرګ

دې لوه پواره چوې  د. يوي قايم شوی زمری پر ما حكوم وكوړ نه ېدليل او برهان پر

 .و  تورن نه كړياو قسارعيت يې بيا په ظلم 

 :يوه لښكري وويل

دمنه دا خبره ددې له پاره نه كوي چې ګوندې د پاچا سره مينه لري بلكه پوه  -

 .واړيځان خالوول غه دې خبر 

 :نو دمنه ده ته وكتل او په مسخره يې ورته وويل

، خوو خبورې دې وكوړې او وپوالى ښوه وته خو سكو  او چ شې، تا ځه خوار -

ځوان سواتل نوو  .نه فكر لورې او نوه رايوه ،خپل جېل او ناپوهي دې خلكو ته وښودله
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 په چا كې چې د ځان لوهګوندې عيب دی؟ چې ځان سړی ونه ساتي نو څه به ساتي؟ 

پاره خير نه وي نورو ته هم په كې خير نه وي او تا په دې خبره چې زه يې د ځوان لوه 

او څووك چوې د . من يوېښپاره وايم، په دې برهان او دليل راوړ چې ته د خپل ځان د

خلكوو دمن دی، نه د خلكو سره مينه لري او نوه ښځان دښمن وي ه ه د ټولو خلكو د

دې وړ نه يې چې د چارپايانو په ډله كې ودرېږې  ته په دې فكر د. په خير او ښه راځي

 ؟پاچا ته ځان نژدې كول غواړې اونو څرنګه زړه كوې 

 :دمنه ته يې وكتل او ويې ويل ،ونه غولېدله ده په خبرو خو د زمري مور د

څرنګه خبرې ته رنوګ وركووی او ! درته هكه پكه شوم ای چلي او دروغجنه -

ې، او ه ه څوك چې تاته رښتيا خبرې كوي ته پوه دروغ رښتيا او باطل حق ښكاره كو

چوې توه  كې په داسې حال ېودومره بده او نا وړه لېجه ځواب وركوې او خبره يې رد

 .دی ىښتينيدرواغجن او ه ه ر

 :دمنه ځواب وركړ

ورې چوې ه وه د نه يم، خو ته راته پوه يووه سوترګه ګوزه درواغجن او چلي  -

ته بد ښكاري او هر رښوتيا موې درتوه  ا هر ښه تادښمنۍ او كينې سترګه ده نو ځكه زم

څرنګه چوې . نه چل لرم او نه ګناه .وفا او اخالص مې درته مكر او ټګي برېښي .درواغ

چاته بده مقورره كوړي څووك  ۚ  یخوښه وي ه ه به راته پېښېږي كه خدا ۚ  د خدای

 .یترې ځان نشي خالووال

 :د زمري مور ناستو خلكو ته مو ورواړاوه او ويې ويل

خت غوواړي چوې ځوان پواك را وښويي، زامنو ګورئ څرنګه دا مجرم او بودب -

چوې پټ اعمال را برسېره كړئ تور څوو مه ده چې تاسو د خبرې بېو ولټوئ او دده الز

 .بند شي يې نګه او درواغوګيې وبه 

 .كور ته والړله ،دا خبره يې وكړه او په غضب يې مجلس پرېښود 
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مجلوس  لپوارهدمنه د محاكمې  ې امر وكړ چې دپاچا قاضي راوغوښته او ورته ي

دمنه په بندي خانه كې واچوئ تر څوو چوې  لښكريانو ته يې وويل چې ځئ. داير كړي

 .محاكمه يې تېره شي

 لښكريانو يې په ورمېږ كې غټ غټ زننيرونه ور واچول او تر بنوديخانې پوورې

 .كودهښرا يې

پوه . په بندي خانه كوې دی كله چې شپه نيمه شوله، نو كليله پوه شو چې دمنه

پټه ورته راغى، كله يې چې په زننيرونو كې بند په تنګ ځای كې وليده نو ورتوه يوې 

 :وويل

زه خو له دغې ورځې څخه وېرېدلم، ډېر نصيحت مې درته وكړ خوو توا وانوه  -

. ورېده او له خپل كبر او غرور څخه وانه وښتلې تر څو چوې پوه دې غوم ككوړ شوولې

چلي او محتال پخوا له وخته مري ځكه چې په خپلوو چلونوو او : يلي ديپوهانو رښتيا و

 .ټګيو ځانته د مرګ مو را اړوي

 :دمنه ځواب وركړ

څه چې تا ويل ه ه ټول رښتيا وو خو له بده مرغه ماونه منل اوس بوه  ،كليله -

پوهانو ويلي دي چې په خپله دې ځان په  .د مخالفت او نه مننې دا خوږې مېوې خورم

ځكه چې د خپلوه السوه بوه دې  .ه كېږهپوالړه نو بيا ورته ځان ټينګ كړه او مه خغم 

 .وي

 :نو كليه ووړل او ويې ويل

او  وويلوي  يي ځكه چې مادرته خودای كوړزما اوس درباندې زړه نه خوږېږ -

 .ه او غمجن ومه دا نه وای نو اوس به درباندې خپك

 .نور يې پرېښود او خپل كور ته والړ
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چې ځای يې كليله او دمنوه  وپه محبس كې يو ذكي او هوښيار چيتا دمنه سره 

نوو  .نه ليده ید يو دوخخبرې يې اورېدلې دوي  ددوی دواړه يې ليدل او  .وته نژدې 

دواړو سره وويل ټول ټكي په ټكي واورېدل، پوه شو چوې دمنوه  یچيتا هر څه چې دو

په زړه كې د شاهدۍ ادا كولو  ټول يې وڅه يې چې اورېدلي  .خو په خپله ګناه مقر دی

 .له پاره وساتل

 :وی ته ورغله او ورته يې وويلزمور خپل  سبا دوخته د زمري

ار په خپلوه جوتا ي وكړې چې ګناهكښه داده چې د دمنه په محاكمه كې تاد -

 .نو د دمنه په محاكمه تادي كوه. ته خپل حق وسپارل شي بېګناهاو  ورسېږي

چې د قضا او حكوم  -نګ يې راوباله اورېدله نو پړاكله چې زمري د مور خبره و

كوړي او تل چې د دمنه د محواكمې مجلوس جووړ ورڅخه يې وغوښ -وولي همدې مت

ليودلي وي شواهدي پورې يې څوه لښكريان او رعيت راوغواړي چې كه له دمنه څخه 

 .ولولي

 :پړانګ وويل

 .ستا امر مو منلى دی -

كله چوې د جلسوې  .ه راوغوښتهمجلس ترعيت ډنډورچي  ،مجلس يې جوړ كړ 

 :ميدان له خلكو ډك شو نو دمنه را حاضر كړل شو او پړانګ وويل

كوړی  پاچا دمنه د برګي د وولو د پلمې جوړولو په ګناه تېمتي او تورن ،وروڼو -

. ه او غمجن دی خو نه غواړي چې پر دمنه ظلوم وكوړيدی او د برګي په وولو ډېر خپ

 .وي ودې وايي او حقيقت دې نه پټوي خبر څخهنو څوك چې له حقيقت 

 :دمنه دوي ته وكتل او ورته يې وويل
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ووايئ او څه مه پټوئ او پوه شئ چې موا سوره د هورې خبورې ځوواب او رد  -

اندې خبر نه وي، په ه وه څوه بوه واوړي چوې ه وه ك چې څه ووايي او وربڅو. شته

 .واوښتى  ېپر بجاهل طبي

 ؟وخلكو ورته وويل په څه اوښتى 

 :وويل ده

د يو پاچا لور ناروغه شوله نو يو بې عقله سوړی راغوى او ويوې ويول چوې زه  -

ستله چې په حقيقوت يوې هوېڅ طبيب يم او د پاچا له درملتون څخه يې ه ه دوا راووې

كله چې نجلۍ دوا وڅښوله دسوتي موړه  .نجلۍ ته يې وركړه. چې څه شى دی وپوه نه 

 .شوه

څخوه يوې پوه ده بانودې يوو كاسوه دوا دواه نو له همدې دچې پاچا دا حال ولي

 .وڅښله او دې هم مړ شو

د  .وچوې د زموري دوسوت او ورتوه نوژدې  و په حاضرينو كې د خوګوانو مشور

 :خوګانو مشر وويل

ده لوه موو  عالمو څخه مالوموي چې د وپوهان د سړي حقيقت له ه  ،ښاغلو -

ده پوه مكور،  دي چوې دتخښې ې دې بدبخت دمنه په مو كې ډېر او د څخه ښكاري

 .يدپاره همدا عالمې بس  لهټګۍ او خيانت داللت كوي او پرده د حكم 

 :پړانګ وويل

چې د وورتو او اشكالو په پېژندنه ښه پووهېږې، او  ،د خوګانو مشره ،رښتيا ده -

ستا په څېر په دې كار كې بل څوك مېار  نه لري تا د دمنه په مخكوې څوه عالموې 

 ليدلې دي؟

 :يلد خوګانو مشر وو
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پوزه يوې چې چپه سترګه له ښې سترګې نه وړه وي او  پوهان وايي چې د چا -

او تاسوو پوه خپلوه دا . مكوار او ټګموار وي ،خت خبيث ښې طرف ته كږه وي ه ه بدب

 .وفتونه ه ه دي په دمنه كې وګورئ

 :دمنه ورته وكتل او ورته يې وويل

وفاتو ستايې او حوال دا ته ما په دې  .ستا په حال تعجب كوم .جاهله ،ناپوهه -

كوه سوتا غونودې خلوك  او! چې ناولى، بدرنګ، ګوډ، غټ خېټى او چاود شوونډی يوې

، خو ته له خپلې بې عقلۍ او غرور څخوه د يكښي وكړي هم پرې ډېر ددباغي او جارو

كه پاچا دې په ناولتوب خبر شي لوه مجلسوه . پاچا مجلس ته راځې او مړۍ يې خورې

لكوه  ،بيث او مكار وایخكه زه  .يكړيكت به درباندې حرام به دې وشړي او خپل نژد

خو نوه، زه پواك . به هم پاچا ستا په دغو ناولو وفاتو خبر كړی وای نو ما ،ته چې وايې

ده د خوابودۍ  د څخوه او سپېڅلى يم، نو ما زمري ته ستا ه ه څه ونه ويل چې لوه توا

 .باعث شي

خجول شوو،  شوو ،زړه يې موا   كله چې د خوګانو مشر دا سخته خبره ون وږله،

 .وشرمېده او د جلسې له ډګر نه وواته

 .دا ورځ تېره شوه، مجلس پورته شو او دمنه بېرته محبس ته وروستل شو

چوې د  ودايې په دې مكلوف كوړی  . وپه مجلس كې د زمري يو دوست ګيدړ 

د دمنوه نو كله چې يې . ښتيا او امانت سره راوړييمجلس ورځني جريانا  به ورته په ر

بوده  څخوهيې د خوګانو لوه مشور  او د خوګانو د مشر په سوال او ځواب خبر كړ نو خوا

 .ته نه راځي شوله او امر يې وكړ چې بيا دې ما

د پاچا د حضور له كسانو څخه يو ګيدړ چې روزبه نومېده دمنه توه محوبس توه 

نوو . موړ شوو كليله خو ستا له غمه مريض شو او بيا پسې: پټ ورغى او خبر يې كړ چې

 :دمنه ډېر سخت ووړل او ويې ويل
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پواره لوه چې زه د ه ه پاتې زړه پورې شى نه دی  په زما نور په دنيا كې كوم -

ه ه هم مړ شو، نو اوس دې مرګ راځي چې پوه هور  ويو ورور مې  .خپل ووند وغواړم

 .وخت كې يې خوښه وي

 :بيا يې روزبه ته وكتل او ورته يې وويل

كه ه ه مړ شو ښوه  .تا غوندې مېربانه او كريم ورور خو لرمځه ښه ده چې س -

د كاله په  موږز ، ورا ټول كړی  موږال دی مڅه چې زموږ : بيا يې وويل .دی ته خو يې

 .ورشه ه ه مال ماته راوړه ،يو طرف كې ښو دی

كله چې روزبه دا مال ورته راوړ نو دمنه دا مال ده ته وروړاندې كړ او ورتوه يوې 

 :وويل

يو شى غوواړم او ه وه  څخه زه له تا .دا مال واخله او خپلې چړچې پرې كوه  -

ده او مور په منځ كې يوې زموا  دادی چې ته د زمري مجلس ته تل ورځه، او څه چې د

 .په خصوص كې پېښېږي ما ورباندې خبروه

مال يې خپول كورتوه يووړاو سوبا توه د زموري  ،روزبه دمنه سره دا خبره ومنله 

 .ىمجلس ته ورغ

 : كله چې د زمري مور راغله او زمري جلسه جوړه كړه نو مور ته يې وويل

كې نه مان كوم چې دی به په دې ګناه واو ګ وي وېرېږم چې دمنه به مظلوم -

 .وي

 :ويې ويل ،مور يې په غضب شوله او چي ه يې كړله

او پاچواهي دې  ،دمنه په خپل مكور نوژدې ده چوې عقول دې وران كانودي -

 !يويجاړه كړ

 .پرېښوده او والړه ېنو زمری ي
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مجلس جوړ شو، شاهدان راغلل او دمنه راوستل شوو او قاضوي  ،زمري امر وكړ 

تاته فرووت دركووو چوې  موږخبره خو پټه نه پاتې كېږي خو ! ای دمنه: دمنه ته وويل

توبه وكاږه او په خپله ګناه او جرم اقرار وكړه نو چې اقرار دې وكوړ دا اقورار بوه سوتا د 

 .اورار دې وكړ نو خپل ځان ته به يې بده كړېاو و كه انكار خسبب شي،  ېفوع

 :دمنه وويل

اعتراف او اقرار غواړې چوې موا نوه  څخه ته په داسې ګناه له ما ،عادله قاضي -

ده كړې او كه اقرار وكړم نو دا به مې د خپل ځان سره خيانت كړی وي او بې ګناه بوه 

ظلوم  ځكه چوې توه موې پوه ېما اوس محاكمه كو ته خو .مې په بال كې اچولى وي

غواړې چې ځان پوه زوره توومتي او پوه بوال ككوړ  څخه څرنګه ته له ما. تومتي كوې

 كړم؟ بيا به زه تاسو ته څه عور كوم چې ځان په زوره تومتي كړم او تاسو راضي كوړم؟

ې داسو څخوه اي قاضي ته خو په عدل او پاكۍ معروف او مشېور يې ته څرنګه لوه موا

 .اقرار غواړې

رائوت قه چوې لوقاضي مجلس خپور كړ او قضيه زمري ته ورواستوله شووه او ك

 :شوله او د زمري مور خبره شوه نو په غضب يې وويل

ان او نه وهم چوې دمنوه څوه كوړي او يوا ګور ه نه يم او دا فكرپزه په دې خ -

ې يوم ته چور  وړ زه دې ېبلك ،په مرګ بېل كړی دی څخه محترم دوست يې له تا

چې ور دی چې دمنه به دې په پاچاهۍ او رعيت كې په خپول مكور او حيلوو ګوډوډي 

 .ا به مو هېڅ له السه پوره نه ويبيه كړي او ښپې

 :نو زمري په كلكه وويل

دمنه خبورې كوړي دي  اوس به نو هرومرو ه ه څوك راښيې چې تاته يې د -

 .ووونمځكه چې زه په دې نه يم خوښ چې بې دليله او برهانه يې 

 :مور يې وويل
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وغوواړم چوې پوه  څخوه دا راز خپرول خو ډېر بد كار دی خو زه به له ه ه چا -

 .خپله درته ه ه څه ووايي چې اورېدلي او ليدلي يې دي

د زمري مور پړانګ ته راوړاندې شوله او د حق د مرسوتې او پوه رعيوت كوې د 

ړانګ راغى او څه چې يې زمري ته پ. عدل د خپرولو له پاره يې ترې شاهدي وغوښتله

ټوول پوه  وچې دمنه په خپل جرم او ګناه په خپله مقر  وله كليله او دمنه څخه اورېدلې 

 .قسم ورته بيان كړل

دمنه سره بندي چيتا داخبره واورېدله چې پړانګ خو شواهدي وويلوه  كله چې د

شواهدي راف يې وكړ، نو زمري ته يې څوك ورواستاوه او خبر يې كړ چې زه هم تاو اع

شاهدي يې كټه مټوه د  .ده شاهدي يې واورېدله  ېسته او دونو زمري دی هم راو. وايم

 .د شاهدۍ په شان وهپړانګ 

پوښتنه وكړه چې دا دوموره مووده موو ولوې  څخهدواړو  یكله چې زمري له دو

 :شاهدې پټه كړې وه نو هر يو وويل

 .بوله نه دهوېرېدم چې بل شاهد به نه وي او د يو شاهد شاهدي خو ق -

 .زمری خوشاله شو او ددمنه په قصاص كولو يې حكم وكړ

 :فيلسوف وويل یبيدپا

څووك چوې  چوې ه واوري او دا عاقبت وګوري نو پوهېږيكيسوك چې دا څ -

 .خپله ګټه د نورو په ضرر او تاوان كې لټوي نو په بده جتا به واوړي

 :دابشليم پاچا وويل

  .كيمهرښتيا دې وويل ای فيلسوفه او ح -
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 ۍ كوترهړكوړكو

دابشليم پاچا بيدپای فيلسوف ته وويل چوې څرنګوه سوړی سوپېڅلي دوسوتان 

 .ی شي او څرنګه دوستي ټينګه ساتل كېږيموندال

 سوتۍد دوسوتانو د دو ښه پوښتنه دې وكړه ځكه چې هوښياربيدپای وويل چې 

توه لوري سوړي  سره هېڅ شي نه برابروي، او هر څه شتمني چې په دنيوا كوې سوړی

د . ی شويی لكه دوستان او اشنايان يې چوې سوړي توه اړوالالدومره ګټه نه شي اړو

د كوړكووړۍ  .ی شوي همدې دوستانو په مرسوته سوړی د هورې ښوې خاونود كېودال

 .موږك، هوسۍ او كارغه كيسه ددې مطلب د ثبو  له پاره ښه مثال دی ،كوترې

 څرنګه ده؟ كيسهپاچا وويل چې دا 

 :بيدپای وويل

چې ډېرې ګڼې ونې، روانې اوبه، ډېر واښوه  ودې يو ځای ېږر ښار سره نداه د -

او مېوې په كې وې نو حيوانا  او مرغان هم په كې ډېر وو چې ښكاريان به ورتلول او 

 .هلته به يې هر وخت ښكار كاوه

لويه ونه كوې يوې ځالوه جووړه چې په يوه ګڼه  وهكارغه  كې يوپه دې مرغانو 

چې يو ډېر بدشكله ښكاري يوې پوه نظور  وله ځاله كې ناست يوه ورځ په خپ .كړې وه

ال او په الس كې يې امسوا او ج، په اوږو يې وورغى چې ډېر سخت زړی او بې رحمه 
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نو كارغه ترې ووېرېده او په زړه  .وده د ځالې ونې ته را روان  رابر دلويه ټوكرۍ وه او ب

 :كې يې وويل

غه د ښكار له پاره راځي، او دلتوه چوې دا ښكاري خو دلته د كوم حېوان يا مر -

راغلى، نو ښه داده چې ترې پټ شم  راغلى دی يا زما او يا د نورو مرغانو هالكت پسې

 .او دده په حيلو ونه غولېږم او وګورم چې په نورو مرغانو څه كوي

رسېد جوال يوې وغووړاوه او دانوه يوې ورالنودې وكله چې ښكاري دې ونې ته 

 .ځای كې ورته پټ شو چې مرغان يې ونه ګوري او وانه لوزيپه يو نژدې . وشيندله

لږ درنګ وروسته يوه كوتره چې كوړكوړۍ نومېدله او د كووترو مشوره وه دلتوه 

دانې وليدلې پر جال ړندې شوولې چې كله يې  .راغله چې نورې كوترې هم ورسره وې

ونښوتل او د الوتلوو پښو پوورې  پهتارونه يې  لد جا .ور پرېوتلې او ټولولې يېپر دانو  ،

كوړكووړۍ . يوې ټوپونه وهل چې ځان خوالص كوړي ېهر. عاجته پاتې شولېڅخه 

 :چې وليدل ورته يې وويل

پوه دې ډول  .موه غوواړئ د ځان خالوول يوازې يوه  ههر ،ه كېږي داسې ن -

زور وكړئ چې جال مو پورته په هوا كړ نو بيا بوه  ،په يوه زور .یځان نه شئ خالووال

ګوتوو ځوان خوالص كوړو  كاري لوهلمه ځان خالص كړو خو چوې اوس د ښوپ په يوه

خوو ښوكاري . او جال يې په هووا كوړ كړوزور  ،په يوه زور ینو دو .يهمدومره بس د

 .راوبه لوېږي او زه به يې ونيسم ،شي ېپه دې تمه چې اخر به ستړ وورپسې 

يوې  كاري ورپسې روان دی نو خپلو ملګرو توهښكله چې كوړكوړۍ وليدل چې 

پسوې را روان دی او تموه يوې ال نوه ده  مووږدا ښكاري خو : مو ورواړاوه او ويې ويل

شكېدلې كه په هوا ځو نو دی راپسې راځي او هر ځای كې چې ولوېدلو دی مو نيسوي 

نوو بيوا . چې په كلو او ښارونو ترې تېرې شو او ځانونه يې له سترګو پناه كړو ئخو راځ
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لوه پښوو نوه  مووږزد جوال تارونوه بوه  ،و زسوړه ورپرېوبه زما د يوه موږك ملګري په 

 .ه به مو خالوې كړيڅخ وشكوي او له دې بال

 .يږكوترې والوتلې او كارغه هم پسې وروالوته چې وګوري چې اخر څه كې

 .كله چې له ښكاري نه كوترې پنا شولې نا اميده خپل كور ته راوګرځېده

ې نوو د خپول ملګوري ولشوكوړكوړۍ چې پوه شوه چې ښكاري نوه خالووې 

 ه وه لوه سووړې ،په سوړه ورولوېدلې ورغږ يوې كوړ - نومېده" زيرك"چې  -موږك 

 :واب وركړځورته 

 څوك يې؟ -

 :كوړكوړۍ ورته وويل

 .زه يم ستا ملګرې كوړكوړۍ، درسره مې كار دی -

چې له سوړې راوواته ګوري چې ملګرې يې او د ه ې ملګري پوه جوال موږك 

 :و او ورته يې وويله شپكې نښتي دي نو خ

ته خو هوښياره او پوهه وې او په هر څه كې به دې فكر كاوه اوس څه شوي  -

چوې  ووتلى نه شې؟ عقول دې چېرتوه الووتى په دې غم ككړه كړې؟ چې اوس ترې 

 انې دې ليدلې او جال دې نه ليده؟د

 :نو دې ورته وويل

ر څومره سوړی كه ه ،يڅه چې سړي ته مقرر وي ه ه پېښېږ .هما مه مالمتو -

 .یپوه وي ځان ترې نه شي خالووال

 :موږك وويل

رښتيا دې وويل خو انسان بايد خپل عقل په كار واچوي چې په پای كوې بيوا  -

 .پښيماني نه كوي
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 بيا نو موږك له كوړ كوړۍ نه د جال د غوټو په پرېكولو پېول وكوړ او پوه ډېوره

ان توه وليدلوه نوو ورتوه يوې كله چې كوړكوړۍ د موږك توجه ځ .وخوښۍ په كار لګيا 

 :وويل

  .ما پرېږده او د ملګرو پښې مې له بندونو څخه خالوې كړه ،ملګريه -

كلوه . خو موږك ددې خبره وانه ورېدله نو بيا يې ورته خپله هيله ښوكاره كړلوه

 :نه موږك دا كار وليده نو په تعجب يې ورته وويل چې له دې

ياد دي؟ تاتوه لوه ځوان نوه د نوورو  دا څه وايې؟ ځان دې هېر دی او نور دې -

 ووند ګران دی؟

 :دې وويل

زه وېرېږم كه ما اول خالوه كړې نو ستړی به شې او ملګرې بوه موې درنوه  -

خو كوه  .په جال كې بندې پاتې شي او چې يوه هم پاتې شي زما بيا ووند په كار نه دی

 .ېدوی لومړی خالوې كړې نو زه ډاډه يم چې بيا ما په خوشالۍ خالوو

 :موږك چې دا خبره واورېدله ورته يې وويل

او همودا ووفا  دي چوې زموا مينوه . دا خو ډېر ښه خوی او ښه اخالق دي -

 .تاسره ورځ په ورځ زياتوي او ستا په ملګرۍ مې ټينګوي

 .موږك ټولې كوترې خالوې كړلې او په خپله مخه والوتلې

راغوى او دده دوسوتۍ  ښه په نظر كارغه چې د موږك دا كار وليده نو موږك يې

 :نو سوړې ته يې را نژدې شو او موږك ته يې ورغږ كړ. ته يې زړه ښه شو

دوستۍ الس راكړې ځكه چوې زه د ه غواړم چې ماته ځراوو !او زيركه! زيركه -

 .ستا په خوی مين يم

 :نو موږك ځواب وركړ

 ته څوك يې؟ او زما دوستي د څه له پاره غواړې؟ -
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 :كارغه وويل

كارغه ملګری يم تا چې څه د كوړكوړۍ سره وكړل نو ستا خوی موې  زه ستا -

ليودو او نوو راووځوه چوې پوه . شو او ستا د دوستۍ مينه را سره پېودا شوولهډېر خوښ 

 .ممالقا  دې خپل زړه يو كړ

توه كارغوه  هې دته راغى چوموږك چې د كارغه خبره واورېدله د سوړې خولې 

كارغوه كلوه د  .ستا په حوال تعجوب كووم: وويلنو ورته يې  یښكارېده او كارغه ته د

ی شي؟ او موږك باندې كلوه دوموره بوې عقلوۍ او نواپوهۍ زور موږكانو دوست كېدال

زړه  ،د موږك غوښه خوو سوتا ځوان دی كړی چې خپل خوړونكي سره دوستي وكړي؟

 .زه ستا په خبرو نه غولېږم.پرې كړه تمهدې جمع كړه او زما له غولېدلو نه 

 :خبره واورېدله ويې ويل چې داكارغه 

رښتيا چې ته خو زما په څېر كارغانو خوراك يې خو زه پوهېږم چوې خووراك  -

نوو زه سوتا د . دې ماته دومره فايده نه رسوي او دوستي به دې تور مرګوه پوورې وي

له دوستۍ نوه موې موو  ،ه كوه پنو ما مه خ. خوراك په تمه نه يم او دوستي دې غواړم

 .مه ماتوهمه اړوه او زړه مې 

 :موږك وويل

او ستاسوو پوه مونځ كوې دښومني  مووږستا په دوستۍ باور نه لرم ځكه چې ز -

پخوانۍ او په خټه كې اغږل شوې ده كه ته مې ونه خورې بول ورور بوه دې رابانودې 

 .زړه وبر كړه ۍنو زما له دوست. خپله خوا سړه كړي

 :كارغه ځواب وركړ

چوې پوه بوال وكوړې  طوايې او بايد احتيواته رښتيا  ،زه ستا په مطلب پوه يم  -

ين راغلوى قووالي يستا به هم زما د دوستۍ پوه رښوتيا مان كوم چېوخو ګ ككړ نه شې

ږدم چې يا راسره د دوستۍ الس راكړې او يوا لوه ه نې وي او تر ه ه به دې دروازه پر
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دوموره كه ته زما له قوم نه وېرېږې نو دا هم . لوږې او تندې ستا په دروازه كې مړ شم

خبره نه ده ځكه چې زه ستا دوست او مين يم او دوست خپل دوست له دښومن څخوه 

زه به ستا په سر ټول كارغان پرېږدم او تا بوه  ،وغوري اګر كه دښمن يې ورور هم وي 

 .واخلم

نو موږك د كارغه په خبره باور وكړ او ورته راوواته او يو تور بلوه يوې سوره پوه 

يووه ورځ كارغوه مووږك توه  .كړل او پاخه دوستان شوول مركه او مالقا  زړونه ساړه

ستا سوړه په الر كې ده او دلته هلكان لوبې كوي نه چې يوه ورځ دې پوه تيوږه : وويل

زموږ په وطن كې هر څوه ډېور . وولي او مړشې نو بيا به دې ټول عمر په غم كې تېروم

. هلتوه و اوسوېږودي او د خوشالۍ وطن دی نو ښه داده چې له دې ځايوه والړ شوو او 

موږك د كارغه په شا سپور شو او والړل يوې چينوې توه چوې يووه شمشوتۍ پوه كوې 

 .ې وهرچې د كارغه دوسته او ملګ. اوسېدله

اول خوو يوې ونوه پېژنودل نوو ووېرېدلوه او  .شمشتۍ كارغه او مووږك وليودل

ډاډه شووله يې خبره كړله نو  هوتښتېدله، خو كارغه ورته په نامه ورغږ كړ او له خپله ځان

 .او راووتله

 :كارغه موږك ته وويل

بايد چې ته يې هم خپله ملګرې وګڼوې او زموا او  ،دا شمشتۍ زما ملګرې ده  -

 .ددې په منځ كې فرق ونه كړې

ره كړلوه او د خپلوې دوسوتۍ ېوه تكيسبيا كارغه شمشتې ته د موږك د وداقت 

 .ه يې ورته وويلهكيس

ه د ښوه خووی او اخوالق تحسوين او د د ،نو شمشتۍ موږك ته هر كلوى وكوړ 

ه ورتوه وكوړي او خپول كيسونو ترې ويې غوښتل چې د تېور وونود . سى يې وكړاشاب

 :موږك وويل .سرګوشت ورته بيان كړي 
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زه په مارو  ښار كې  .وه ه سوړه چې زه په كې اوسېدلم زما اولي وطن نه  -

 يواځې يې ووند كواوه - سړي په كور كې چې نه يې ښنه درلوده او نه اوالدزاهد د يو 

وړنودې كوې ځڅه خوړ او څوه بوه يوې پوه ده به خپل طعام . وزېږېدلم او لوی شولم -

ما به هوم خووړ، او  ،ستهياو څه به مې ترې را واخ ما به طعام پسې ورخېت كړ .داوهوړنځ

 .ملګرو ته به مې هم وركاوه

بانودې ډېر زيار وايست چې ما له خپل طعوام نوه ايسوار كوړي خوو را زاهددې 

لوه وكوړه نوو مېلموه ييوه شپه يې مېلمه راغى او ده ورته زما له السوه ګ. بريالى نه شو

 :ترې وپوښتل

 خوري يو موږك دی او كه ډېر دي؟چې دا طعام  -

 :ورته وويل زاهد

 ،ېوژي ختوه ور يوړنودځموږك دی چې  ځانګړی موږكان خو ډېر دي خو يو -

 .هم را غورځويپه خپله هم زما طعام خوري او نورو ته يې 

 : مېلمه تعجب وكړ او ويې ويل

 سوكورهتشايد چې كوم سبب وي چې دا موږك يې دومره زړور كړی ورشوه  -

 .راوړه شايد چې دده د زړورتيا علت ومومو

زه . راوړه نو مېلمه دستي پاڅېده او زما سوړې توه راغوىسكوره ت زاهدكله چې 

نوه پووهېږم  ،سوړه كې سل روپوې وېا په مز. فوراً د بل موږك سوړې ته وروتښتېدلم

سوكوره تنوو مېلموه زموا سووړه پوه . او د څه له پاره يوې ايښوې وېايښې وې چې چا 

 :يې وويل انو په خند. دا كړېيوكنودله، او چې روپۍ يې پ

ی شوي ه وروسته به بيا هېڅ ټوک ونه وهالله نن. وده د زړورتيا سبب  د اهمد -

 .نور ترې خالص شولې ،
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د همدې ورځې په ماښوام موږكوان را  .په خپل منځ كې ووېشلې روپۍ يې سره

 :ټول شول او ويې ويل

 موږنو د عاد  سره سم پاڅه او . له لوږې مړه شو موږمشر يې او  موږته خو ز -

 .طعام راوړهته 

ونوه  و چوې هور څوومره ټوپونوه موې ووهول ورخوړندې پسې ورپاڅېدلم ځزه 

اوس نوو : ځينو ځينو نورو ته وويول. ۍ پوه شولموږكان زما په عجت او بې وس. رسېدلم

 ،موږ په مشر كې څه ګټه او خير نشته، اوس په خپله نوورو توه اړ دی نوو رانوه والړلز

بيا به يې ماپورې ټووكې  .منانو او بدخواهانو سره ملګري شول ښد له خپاره شول او زما

كوې موې  ر  خوراب شوو او پوه زړهواو مسخرې كولې، نو په دې وضعيت مې ډېر چو

 .وويل

ه، دوستان او خپلوان تر ه ه پر سړي نه راټولېږي تر څوو چوې ڼرښتا چې ورو -

، اوچوې څووك بوې ی، چې شته دې پېدا كړل نو بيا دې هر څوك خپل ديشته ونه لر

 .ه، دوستان او خپلوان بيا ترې په خپله مخه تښتيڼوزلى شو ورو

د كوړكوړۍ پوه دوسوتۍ . ووتلماو بيديا ته  لبد راغلنور مې نو دلته ووند تېرول 

سر لوړی شولم او ددې د ملګرۍ له بركته د كارغه د ملګرۍ په الس توه راوړلوو هوم 

او كارغه به تل ستا ښه بيانول او ستا وفتونه به يې كول دغه دی سوتا د . بريالى شولم

 .ملګرۍ خواږه مې هم وڅكل

شو او ورته يوې  ه واورېدله زړه يې ورباندې خوږكيسنو شمشتۍ چې د موږك دا 

 :وويل

زه خو ستا عقل او پوهې ته هكه پكه يم او څه ښه خوږه وبه لورې خوو راتوه  -

 .ه او غمجون يوېپښكاري چې د ه ه مال او خپل وطن پسې او په خپل مسافرتوب خ

دومره عقل پوهې سره سره دومره غم درسره وړ نه دی ځكوه چوې د لووړ هموت د له 
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لكوه زموري چوې . كېږي كه فقير او خوار هوم وي خاوند په هر ځای كې قدر او عت 

ناست هم وي نور حېوانا  ترې وېرېږي او ه ه ځوان چې ځواني او شجاعت نوه لورې 

چوې د  ي تهڅوك ورته د احترام په سترګه نه ګوري او خلكو ته سپك ښكاري لكه سپ

تور  نوو .سرو سپينو غاړه كۍ او ګونګري ورواچول شي بيا هم څه قدر او منتلت نه لري

او مسافرۍ پروا مه كوه ځكه چې عقل د انسوان څو چې عقل او خوی لري هېڅ د فقر 

 .له پاره ښه مال او خوی يې ښه وطن دی

 . وشركه او مجلس واورېده نو ډېر خوښ كله چې كارغه د شمشتۍ او موږك م

لوه . چې له سارانه ورباندې يوه هوسوۍ راغلوه ېې او مركې كولكيسدوی سره 

موږك په يو سووري  كارغه يوې ونې ته وروالوته او ،ه اوبو غوټه شوه وېرې شمشتۍ پ

مان يې وكړ چې ښكاري هوسۍ را په مخوه كوړې او ورپسوې را روان وګ .كې پاتې شو

 .دی

 .وكتول نو كارغه پورته والوته او هر هر ځای ته يوې .خو دوی ښكاري ونه ليده

 :ېده او ورغږ يې كړزه را وګرډاډه بېرته خپلو ملګرو ت

 .ګرانو ملګرو هېڅ وېره نشته، راځئ بېرته خپلې مركې ته -

ل چوې اوس نوو يوبيا نو شمشتۍ را ووتله او هوسۍ يې راوغوښتله ورته يوې وو

مان مې وكړ چوې وكې وليده ګ اهوسۍ وويل چې ما يو سړی په سار. ه وكړهكيسخپله 

 .كاري دی نو ترې را وتښتېدلم او دلته راغلمښ

 :شمشتۍ ورته وويل

سوره د  مووږدلته  .اوس نو بې غمه اوسه او هېڅ غم مكوه دلته ښكاري نشته -

 .دي يو ګران ملګري په ډول اوسه واښه ډېر

پرګي النودې سوره څد يو . ه پاتې شوهرد هوسۍ هم ورسره خوښه شوه او ورس

يوه ورځ هوسۍ څرېدلو ته والړه او ايسواره شووله  .اوسېدل او خپلې مركې به يې كولې
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ته پسې وروالووزه . نه چې كوم تكليف ورته رسېدلى وي هسې ه ته وويلشمشتۍ كارغ

 .او پوښتنه يې وكړه

كارغه والوته او غمجن بېرته راوګرځېده او ورته يې خبر وركړ چې هوسۍ خوو د 

 .ښكاري په دام كې نښتې ده

وك بل هېڅو ،همدا دې د كومك او كار وخت دی : نو شمشتۍ موږك ته وويل

 !غم دې وخوره ېنو د ملګر. يسۍ خالوه كړنه شي كوالی چې هو

دی پوه .موږك راغى او له هوسۍ نه يې د لومو په شكولو او كرنجولو پېل وكوړ

ځكه كه  ېشو چې راغلونښه : ورته وويل سۍچې شمشتۍ راغله او هو وخپل كار لګيا 

موږك به په سووړه ننووځي او ! كړي نو زه به وتښتم جښكاري راشي او موږك دام كرن

د  چوېه شووې توپواتې . رسېږيه يوه ته هم راون موږه به والوزي، نو ښكاري به كارغ

ېودلو كوې زځكوه چوې پوه خو ېی به هم نه شاو تښتېدال ېپټېدلو ځای به هم نه موم

ې له تاسو نوه ليورې و اوسوم زه نه شم كوالی چ:شمشتۍ ورته ځواب وركړ. سسته يې

دوستانو څخه پوه ليورې وونود كوې ځكه چې د دوستانو بېلتون د روح بېلتون دی او له 

 .ګټه او خير نشته

چې ښكاري ددوي پلو را روان شو، هوسۍ موږك او كارغوه  ولږ وخت ال تېر نه 

نوور څوه وتښتېدل ښكاري چې وليدل چې دام يې شكېدلى دی او له شمشتۍ پرته يې 

و كله چې كارغوه هوسوۍ ا. ه شو او په رسۍ كې يې وتړلهوسپه نظر را نه غلل نو په غ

 : موږك وويل .ه شول پموږك دا منظره وليده ډېر خ

افسوس د شمشتۍ په حال چې پرته له دوستۍ نه يې نور هېڅ ارمان پوه زړه  -

 .نه درلوده

 :كارغه او هوسۍ ورته وويل
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چوې پوه كوې نښوتې ګونودې خالووه  هافسوس به دې شمشتۍ له دې غم -

 كړي؟

 :موږك وويل

كاري په مخكې دې ځان مردار ښاو د هوسۍ دې والړه شي  .ماته چل راځي -

موان وكوړي چوې وواچوي او كارغه به راشي په ټونګو به يوې وهوي، چوې ښوكاري ګ

دې پسې بوه ورشوي نوو كلوه  ،او چا ويشتلې ده نو شمشتۍ به پرېږدي  ده هوسۍ مړه

ده تموه  هوسۍ ته لږ ورنژدې شو په مخكې دې يوې لوږه والړه شوي او دښكاري چې 

ی شم چوې رسوۍ كورنج كوړم او شمشوتۍ تر څو چې زه وكوال دې ځان ته پيدا كړي

 .خوشې شي

دده په مشوره او پوالن يوې عمول  ، د كارغه او هوسۍ خوښ شود موږك فكر 

شوو نوو  ېشو او له ښكاره بوې هيلو یتر څو چې ستړ ،كاري د هوسۍ پسې تهښ. وكړ

او رسوۍ ګوري چې شمشتۍ هم نشته او تښتېدلې ده  ،بېرته خپل دام او رسۍ ته راغى

دا خوو د پېريوانو او شويطانانو : نو په زړه كې يې وويول. يې نوره هم پسې شكېدلې ده

كارغوه او  ،هوسۍ، شمشوتۍ . والړ هلته بېرته  ى وله كوم ځای نه چې راغل .ځمكه ده 

 .ته والړل يموږك بېرته خپل څپرګ

 : ه واورېدله، خوشاله شو او ويې ويلكيسچې دابشليم دا 

ښه شى دی او د ښوې دوسوتۍ خاونودان د  ېدوستي په دنيا كرښتيا چې ښه  -

 .ښه ووند خاوندان دي
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 ان او كارغانكونګ

 :دابشليم پاچا بيدپای فيلسوف ته وويل

اورېدلي دي چې تر څوو چوې د سوړي او دښومن پوه مونځ كوې  ماله پوهانو -

 من پوه ځوانښواو د د. دښمني باقي وي نو الزمه ده چې په خپل دښمن ونه غوولېږي

ه دې په دې باره كې يواده كيسمه وككه  نو. ذليل او بې دركه ښكاره كولو تېر نه وځي

 .ويې كړه چې ددوي ددې وېنا تائيد وكړي وي

 :بيدپای وويل

من پوه بوې وزلوۍ او خووارۍ ښوپوهانو رښتيا ويلي دي ځكه څوك چوې د د -

رورسوېږي ه پاتې وي نو ه ه ډول ضرر او شور بوه وننيې ال تر م يمنښوغولېږي او د

 .كونګانو ته رسېدلى دیچې د كارغانو له السه 

 ؟ودابشليم وويل چې كونګانو ته له كارغانو نه څه مصيبت رسېدلى 

 :بيدپای وويل

پوه  ،كارغوانو خوښوه كوړه . ه او څانګوره ونوه وهيد يو غره په خوا كې يوه لو -

او انتظوام د  او د خپول نظوم. ې اوپه كې به اوسېدلزرګونو ځالې يې په كې جوړې كړ

ووند په خپل مملكت كوې پوه ډېوره  یدو د. برابرولو له پاره يې يو كارغه خپل پاچا كړ

 .ښه توګه تېرېده او خوشاله وو
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نوو كونګوانو د خپول  وچوې د اوسوېدو وړ نوه  وپه غره كې يو تور او تياره غوار 

د  سكونت او استوګنې له پاره دا غار خوښ كړ او ځالې يې په كوې جووړې كړلوې چوې

كونګانو هم يوو كونوګ د خپلوو كوارونو د . ورځې به ورته راتلل او د شپې به ترې تلل

 .ادارې او تنظيم له پاره پاچا كړ

د كارغانو او كونګانو په منځ كې زړه دښمني وه چې ورځ په ورځ به زياتېدلوه او 

 .ټينګېدله

وطون او  یدو كارغوان او د ،كونګانو پاچا د كارغانو په وطن تېرېوده  يوه ورځ د

ېدله او دا ښوه وونود ځښه ووند يې وليده نو په زړه كې يې ورته ه ه زړه دښمني را وخو

 .ونه لورېده ويې په كارغان

مشووره  سالرا وغوښتل او ورسره يې  سبا ته يې خپل وزيران او د وطن مشران

 :وكړه او ورته يې وويل

ښومنۍ بوېو لوه منان دي چې د دښزاړه د موږتاسو خو پوهېږئ چې كارغان ز -

اخستلو وخوت دی نوو تاسوو پوه دې   اوس ډېر ښه د كسا .څخه نښتى دی  ویهمد

 ؟استڅه واي ېك

 :حاضرينو ورته ځواب وركړ

يوې پوه  موږكر يو چې څه امر كوی ښموږ دې خادمان او ل ،ته زموږ پاچا يې  -

 .سر او سترګو منو او اجرا كوو يې

 :نو ده وويل

نون  ،ښې تېرې كړئ او جنګ ته تيوار شوئ  نن شپه خپلې مښوكې او پنجې -

 .جنګ دی یدو او د موږشپه ز

رحموۍ او توور زړه په ډېره بوې  ،ه او كونګان په كارغانو راولوېدل شپه تياره شو

 :چې سبا شو كارغان خپل پاچا ته راغونډ شول او ورته يې وويل.يې چور كړل
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او موږ هر يوه ته يوې  داړه وغورځوله موږای پاچا تا خو وليدل چې كونګانو پر  -

، د چا بڼې ووتلوې  د چا وزرونه ما ټپيانوول شول، څوك ودرد پوره را ورسېده، څوك 

نوو توا اوس د كسوا  . زړور شوولرا بانودې ده چوې  او له ټولو بده ال دا .او د چا لكۍ

ی شي چې دوی به بيوا چپواو توه ځوان جووړ ا؟ كېدهد ېكړ يو له پاره څه تيارستلياخ

 !په بې وزلۍ او كم توانۍ خبر شول موږچې زموږ ځای يې وليده او زوي ځكه  یكړ

پوه  انووپننه تنه كارغان وو چې په ښه فكر او عقل مشوېور وو او پاچوا د وزير

 .په خپلو كارونو كې به يې په دوی باندې تكيه درلوده ،حيث نيولي وو 

وويول  اول وزير ته يوې. ن را وغوښتل چې ورسره مشوره وكړيپاچا خپل وزيرا

 په دې كار كې ستا څرنګه خوښه ده؟

 :نو ه ه ځواب وركړ

كاره كوړې ده او ښواو خپلوه خوښوه  هراي ومخكې پوهان له ما په دې باره كې -

 .ويلي يې دي چې د زورور دښمن نه تېښته په كار ده

 ستا څرنګه خوښه ده؟: دده په دې خبره پاچا افسوس وكړ او بل ته يې وويل

 .بې له تېښتې بله چاره نشته: ه ه ځواب وركړ چې

 :ر شو او ويې ويلاواورېده په ق نظر یپاچا چې ددو

دا رايې لرئ؟ خپل وطن دښمنانو ته پرېږدو؟ ډېور شورم او هم ؟استدا څه واي -

بايد دښومنانو سوره  موږ. مرګ موښه دی نه خپل وطن نورو ته پرېښودل !ذلت دی ډېر

نيووی او حملوې مخد ناڅواپي چپواو  یدو خپل وطن وساتو او بيوا د كلك جنګ وكړو

 .وكړو

توه څوه : سوړ شو او درېيم وزير ته يوې وويوليې چې دا خبرې يې وكړې قېر 

 وايې؟

 :ه ه ځواب وركړ
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ده چوې جاسوسوان  زه خو نه په جنګ موافقه لرم او نه په تېښته زموا خوښوه دا

 ركولووسره د جتيې په و موږحال مالوم كړي كه يې خوښه وه چې  یدو د چېورولېږو 

پاچاهوان د زورورو دښومنانو  .وكوړي سوله - به يې هر كال دوئ ته وركوو موږچې  -

 .ساتنې له پاره هر كال خراج وركويد سره همدا عاد  لري چې د خپل ځان او وطن 

 :بيا پاچا له څلورم وزير نه پوښتنه وكړه

 !ته په دې سوله كې څه وايې؟

 :ه ه ځواب وركړ

لې نه ډېره ښه ده چوې خپول ځوان پوه لووی الس تېښته خو له دې ډول سو -

 مووږاو څرنګه په دې كار راضي شو حال دا چې  .كاره كړوښدښمنانو ته سپك او ذليل 

سره پوه دوموره موال  موږنيك اخالقه او شريفان يو؟ بې له دې چې  ،له دوي نه ساهو

ه چوې نو ښوه داد. وله ونكړيسله السه نه كېږي په بل ډول به  موږوكړي چې زسوله 

 .من مو له ځانه واړووښد ځان جنګ ته تيار او آماده كړو او د

كاره شوه چې له پننم وزير څخوه ښپاچا په دې فكر خوښ شو خو دا ورته ښه 

ه هم د خپلې رايې وركولو پوښتنه وكړي نو ويې ويل ته په دې باره كې كومه ښوه رايو

 او فكر لرې كه نه؟

 :پيننم وزير ځواب وركړ

ځوان توه تواوان  [نو له ځانه زورور سره مقابله او جنګ كوي ه ه څوك چې  -

زه د جنګ پلوی نه يم خو ه ومره چې له جنګه كركه لورم همواغومره موې دا . رسوي

زه څه نورې خبرې هم لورم چوې كوه د . هم زړه نه مني چې دښمن ته ځان وروسپارم

 .پاچا خوښه وي يوازې به يې ورته ووايم

 :پاچا پوښتنه وكړه. ی ته والړلته ځاپاچا او وزير يو ځان

 علت درته معلوم دی؟ دښمنۍزموږ او د كونګانو د 
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 :وزير وويل

خبوره خالووه وه چوې يوو . ډينګانو قصد درلود چې كونګ خپل پاچا كړي. هو

كارغوه ځوواب وركوړ . ډينګانو وغوښتل چې د كارغه نظر هم وپوښتي. كارغه راورسېد

وس، او ګوربت هالك شوي هم وي نوو غووره ده چې كه ټول نوميالي مارغان، باز، تاو

چې مرغان بې پاچا ګوزاره وكړي خو د كونګ مشرۍ ته دې هېڅكلوه غواړه نوه ږدي 

ځكه چې كونګ بد وورته، بد سيرته، بد غږی مارغه دی چې رحم يې لږ او قېور يوې 

ډينګان بايد فكر وكړي او . تر دې چې د ورځې د رڼا له نعمته هم محروم دی. ډېر دی

عقل په مرسته ځان ته يوه الر جوړه كړي، لكه ه ه سوی چې ځان يوې د سوپوږمۍ  د

ډينګانو ترې د كيسې جتييوا  . استازی كړ او خپل قام يې د پيالنو له شره خالص كړ

 :و پوښتل، كارغه وويل 

د پيالنو پر ملك وچكالي راغله، ټول ډنډونه، ويالې او چينې وچ شول، تور دې » 

پيالنو له خپل پاچا څخه و غوښوتل چوې د . اوبه هم نه ميندلې چې نورې يې د څښاك

يوو . د پيالنو پاچا هر لوري ته ځري واسوتول. دوی د ستونتو له پاره يوه الر پيدا كړي

دې چينې ته يې . استازي د داسې يوې ورشو خبر راوړ چې يوه لويه چينه په كې بېېده

پيالن ټوول ه وې . وچه شوې وي د سپوږمۍ چينه ويل او د چا نه يادېدل چې كله هم

خو دغه ځای د سويانو وطن و او په ه ه ځای كوې چوې سووی او . ورشو ته كډه شول

ډېر سويان د پيالنو تر . پيل سره يو ځای اوسي نو سوی ته خود په خوده تاوان رسېږي

د سوويانو پاچوا خپول مشواورين . سويانو خپل پاچا ته شوكايت وكوړ. پښو الندې شول

يو هوښيار سوی چې پېروز نومېده وويل چې زه بوه . يوه چاره پيدا كړي راوغوښتل چې

يوه شپه چې د څوارلسمې سپوږمۍ د اسمان په منځ ځلېوده، پېوروز . دا ستونته حل كړم

 :له يو پټ ځايه يې د پيالنو پاچا ته غږ كړ د پيالنو مېشت ځای ته ورغى
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سوه ده وايوي چوې سپوږمۍ تاسو توه ډېوره پوه غو. زه د سپوږمۍ استازی يم -

پيالنو زما بې احترامي كړې ده، هره ورځ ه ې چينې ته راځي چې زما په ناموه نوموول 

نو ورشه، د سپوږمۍ د چينوې پوه اوبوو اودس وكوړه او لوه . شوې ده او اوبه يې خړوي

 .وږمۍ څخه بخښنه وغواړهپس

ده . د پيالنو پاچا چينې ته ورغى، سپوږمۍ په كې په خپل ټول ښايسوت ځلېوده

سووی بيوا . چې خپل خرتم ورنېږدې كړ، اوبه و ښورېدې او د سپوږمۍ تصوير ړنګ شو

. د پيالنو پاچا ته وويل چې ګوره سپوږمۍ درته دومره په غوسه ده چې له قېره رېوږدي

پيل ډېر سخت ووېرېده، سپوږمې سره يې ومنه وكړه چې نور به په دغه ځای كوې نوه 

 .له شره خالوه كړه حيلې ورشو د پيالنود سوی . پاتې كېږي

 :كارغه خپلې خبرې پسې اوږدې كړې

چې په تاسو كې هم  د دې له پاره وكړه چې تاسې پوه شئدا كيسه مې درته  -

داسوې . له دې خوارۍ مو ووغوري چې كونګ مو پاچا شويډېر داسې كسان شته چې 

ر مكر او غدر او بې لوزي نه شته چې په كونګانو كې نه وي او هور څووك چوې د غودا

 .مشري ومني ه ه څه به پرې وشي چې په زركې او سويې وشول

 :ډينګانو وويل چې ه ه كيسه څرنګه وه؟ كارغه وويل

زما ګاونډۍ چې د ونې ډډ كې په يوه سووري . په يوه ونه كې مې ځاله درلوده -

د ه ې په غياب كوې يووه سوويه . كې اوسېده يوه زركه وه چې څه موده له كوره ووتله

كله چې زركه بېرته راغله سوويې توه يوې وويول . دې په كور كې يې واړول راغله او د

اخر يې فيصله وكړه چې خپله دعوه به يووې . چې كور ورته پرېږدي خو ه ې و نه منله

شېخې پيشو ته وروړي چې د ورځې رووه وي او د شپې ټولوه شوپه پوه لماننوه والړه 

پيشو فيصلې ته بوه دواړه غواړه  د. وي، غوښې نه خوري او يوازې په وښو ګوزاره كوي

دواړه يوه ښوه شوېبه هلتوه . چې ورغلې و يې ليدل چې پيشو په لماننه والړه ده. ږدي
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پيشو چې لموونځ خوالص كوړ دوی ورتوه خپلوه . كېناستلې چې پيشو سالم و ګرزوي

 [.قضيه وړاندې كړه

 :پپيشو دوی ته وويل

ئ او خبوره موو بيوا راتوه په غوږو درنه يم، چندان څه نه اورم لږې رانژدې ش -

  .وكړئ

نو دوی ورته را وړاندې شولې او خپله قضيه يې بيا له سره وروارولوه نوو پيشوو 

دوی ته وويل چې غواړم چې پخوا له حكم كولو څخوه تاسوو توه يوو ورم او نصويحت 

لوه خدايوه : وكړم نو غوږ راته كېږدی او زما خبره او نصيحت او ورم واورئ ه ه دا چې

 و پرته له حق څخه نور څه مه غواړئ ځكه د حق غوښتونى وغوورل شوویا ئډار وكړ

ده پوه ګټوه نوه وي شووی او د باطول  داو له غمه خوالص دی كوه څوه هوم حكوم 

او لوه دنيوا  .دي كه څه هم حكم دده په ګټوه شووی وي غوښتونكي تاواني او زيانمن

او كوه  څخه د سړي پرته له ښه عمل او كوار څخوه نوور څوه موال وي كوه اوالد وي

 .ملګری هېڅ نه پكارېږي

 .دوی چې د پيشو نصيحت او ورم واورېده نو ورته حيرانې او په فكر كې شولې

دواړه  ،دوی ال په همدې فكر كې ډوبې تللې وې چې پيشو پورې ورټووک كوړ 

 .يې ونيولې او له ستونې يې تېرې كړلې

كولوو څخوه  او نصيحت واورېده نو د كونګ له پاچوا ډينګانو چې د كارغه خبره

 .يې نټه او انكار وكړ

او دوی نه و ليودلى  واو مشوره كوله يو كونګ چې پټ  سالكله چې دوی سره 

 :ناڅاپه پرې راوواته او ورته يې وويل ،د كارغه ټولې خبرې واورېدلې 

تاسو سره څه بد كړي دي چوې دوموره دې  موږنوم بد كړ،  موږبې ګناه دې ز -

نه چپه كړه چې نوژدې وه  موږلو او ه ه خير اوګټه دې له په سپكو سپكو نومونو ياد كړ
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او كارغانو په منځ كوې د عوداو   موږپه دې خبره دې ز .وای ېپه برخه شو موږچې ز

 :ښمنۍ تخم وكاره او هېڅكله به مو درته له زړه ونه وځي ځكه چې واييداو 

 پرهر د تورې ښه دی چې به جوړ شي په مرهم

 موره سوره سومع لوهخو بود پرهور د وبوې وي 
 

بيا دا كونګ والړه خپل ځای ته او نور كونګان يې د كارغه پوه دې خبوره خبور 

 .كړل

كارغه په خپله ګناه او خطا پوه شو او د نورو په كارو كې د الس وهلو پوه ګنواه 

اوبوه لوه  ،يې خپل ځان مالمتاوه، خو مالمتيا او ځان غندلو يې بيا څه فايده نوه كولوه 

 .ته راځي موږده وكړه او زور يې دادی  ګناه. ورخه تېرې وې

. پاچا وويل چې رښتا ده چې د پالرانو د ګناه او جرم جوتا اوالدونوو توه رسوېږي

 ښه اوس نو ووايه چې تا څه فكر كړی دی؟

 مووږته ضرر كوي او ګټه نه را رسوي ځكه چې  موږپننم وزير وويل جنګ خو 

هېڅووك  ،ال هوم بوده ده تر دې  هښتېتاو . له دښمن څخه په زور او وسله كې كم يو

له چل څخه كار واخلو چې دښومن چې ازاد او اويل وي دا سپكاوی نه غواړي نو بايد 

چې د خپول ټوول اوس زه له تا څخه دا غواړم  .روغ رمټ پاتې شو موږمو پو پنا شي او 

لښكر په مخكې زما بڼې او لكې وباسې او په ټونګو مې ځای په ځوای ووهوې تور څوو 

وزار كړه او توه دې د خپلوو ګدې ونې بېو ته ور را څخه وبېېږي نو بيا مې د چې وينې

 .يله سرته رسومحلښكرو سره ځنګل ته ځه زه به نو بيا خپل چل او 

 :پاچا چې دا خبره واورېدله نو حيران او په تعجب شو او ورته يې وويل

 ؟ېشستا زړه غواړي چې په داسې ربړونو او كړاوونو اخته  -

 :ب وركړوزير ځوا
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بيه او قيموت وي  كورنۍ او قوم ته ګټه اړول كه څه هم د روح په ،پاچا، وطن -

 .ياسان او ارزان د

خپل لښوكر سوره ځنګلوه توه  لهنو پاچا پرده ه ه څه وكړل چې ده غوښته نور 

 .والړ

شو چې اوس نو كونګان د حملې او چپاو له پاره راځوي  هشپه راغله او كارغه پو

 :ويل يې .ه را لوېږي نو په زګېرويو يې پيل وكړاو پر ون

خدای دې خوار كړه ظالمه پاچا، خپله جتا به د كونګانو د پاچا له السوه ! هآ ،آه -

ما درته نصيحت وكړ او تا زما نصيحت ونه مانه او خپله سورتمبګي دې وكوړه . وګورې

ن وږې چې هوېڅ خيور  ته ډېر بې عقله او بد تدبيره پاچا يې، د خپلو ساده وزيرانو خبرې

په ووند غواړم چې بڼوې  !په كې نشته ارمان مې خپلې بڼې، لكۍ او پر هر ولۍ بدن دی

 .وتلى او لكۍ پرېكړی دې د ځان په څېر وګورم او سخه مې درباندې وشي

دې مصويبت د  كله چې كونګانو د ده زګېروی او خبرې واورېدلې نو د نامه او د

 :وويل ورته يېنو . سبب پوښتنه يې ترې وكړله

زه برګ كارغه او د كارغانو د پاچا وزير يم، ما غوښوتل چوې نصويحت ورتوه  -

وكړم خو زما يې ونه منله او په دې ډول او حال يې كړم چې په خپله مې ګورئ نور نو 

 .، نه پوهېږم چې كوم پلو به تښتېدلي وي.لښكر سره كوم پلو وتښتېدهد خپل 

څخه چې ترې اورېودلې  كيسوده له  پاچا يې د كونګانو له ځان سره يوړ او خپل

 : ه وغوښته او كارغه ورته وويلوې خبر كړ، پاچا ترې بيا ه ه كيسيې 

دا خبره كول مې نور هم درد زياتوي خو ته وعده راكړه چې زموا  ،ښاغلى پاچا -

 .كسا  ترې واخلې چې پر ما خبرې كول اسان شي

انودې وغولېوده او زړه يوې ل، نوو وربدونه وليدده زګېروی او در كله چې پاچا د

 :پرې وسو او ويې ويل
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زما درسره كلكه وعده ده چې ستا پوره كسا  به ستا له دښمن ! ای بې وزليه -

 .ه وكړهكيسڅخه درته واخلم خو ته خپله 

 :نو كارغه وويل

و غوندې ده چې د ظالمانو پاچاهانو په كيسه د نورو ه ه بې وزالنو د كيسزما  -

او څوه چوې  يسوله وكوړ ې سرها د كارغانو پاچا ته وويل چې تاسم. ي ويالس كېوتل

 مووږزه پوهېودم چوې  چې دركړي ځكه ې تهخوښه وي ه ومره جتيه او خراج تاسستا 

دې پر ځای چې زما خبره او نصويحت يوې ن ووږلى  د .شو كوالیه سره جنګ ن ېتاس

 .وای ه ه څه يې راباندې وكړل چې ته يې په خپلو سترګو ګورې

د كونګانو پاچا له خپلو وزيرانو څخه پوښتنه وكړه چوې ددې كارغوه سوره څوه 

 :وكړي نو لومړي وزير وويل

ي او بيا يې له خپله السه خوشي كړي پرتوه ږد چا چې الس په دښمن ورسې -

يوو  مووږله ندامت، پښېمانۍ او الس مږلو نور څه په الس نه ورځي او دا كارغوه هوم ز

ښه داده چې پر وولو يې تلوار وشي تر څو چوې دده د چلونوو ټګمار او چلي دښمن دی 

 .او ټګماريو په دام كې ونه نښلو

 :دوهم وزير وويل

او ده خو بيا تاسو ته پناه راوړې ده لوه . نه نه د بې وزالنو وول بده نتيجه لري -

 .دی د اكرام او امن وړ دی .تاسو نه حمايت او ساتنه غواړي

 :درېيم وزير وويل

ده لوه عوداو  او  ده چې ووندی يوې پرېوږدئ او د خپول پاچوا سوره دښه دا -

 مووږپووهېږي چوې  څوه لئ ځكه چې دی د خپل جنس په ه هخمنۍ څخه ګټه واښد

بلوه داده چوې هوښويار  .ته ډېر خدمتونه وكړي موږنه پوهېږو او كوالی شي چې  ېپر

ه چوې چې خپل دښمنان سره په جنګ او دښمنۍ وګوري نو ورباندې خوښي كوي ځك
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ی اړوي يو بل سوره خووري نوو كېودكدوي سره په خپل منځ كې په غم او بده ورځ ك

چې لوه غلوه او شويطان ( زاهد)لكه ه ه لماننى . شي چې له دواړو څخه خالص شي

 :شول ورانلو كې سره ټدواړو څخه خالص شو چې دده په لو

 :پاچا وويل

ته وكوړه ګونودې  موږه هوښيار يې، د لمانني او دښمنانو كيسته پوره پوه او  -

 .واخلو ه ټاو لومړی وزير ترې ګ موږ

 :درېيم وزير وويل

لماننى يوه غوا وپېرودله او خپل كورته يې راوستله چې په الره كې يوو غلوه  -

كوې  نو ورپسې شو پوه دې. وليده او ويې غوښتل چې په يو چل ترې دا غوا غال كړي

 : وښتنه يې وكړه چېګوري چې يو شيطان هم ورسره روان دی نو ترې پ

 شيطانه ته دلته څه كوې؟ -

 :شيطان ورته وويل

 ؟غله ته څه كوې -

 :غله وويل

 . زه غواړم چې ويده شو چې دا غوا ترې غال كړم -

 :شيطان وويل

ده دې  د. كننلې كوويښته تل  موږدا سړی ډېر عباد  كوي په عباد  كې  -

چېرته يې ونيسم او ځوان تورې  نو زړه مې دی چې. كننلو نه مو بېخي اور واخيستښ

 .خالص كړم

 :غله وويل

ته دې خپل كوار وكوړه او زه . ملګري يو زه او تهواړه دچې داسې ده نو راځه  -

 .به خپل
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 :شيطان ځواب وركړ

يو زه خوشالېږم چې په انسانانو كې غله، داړه موار، قواتالن  رښتيا ملګري! هو -

مرسوته  كې كې د شر او فساد خپرولو سره په ځمكه موږځكه چې دوی . ډېر پيدا شي 

 .كوي

نوو غول او . شپه راغله او لماننى له لماننه وروسته په درانه خووب ويوده شوو

 .شيطان يې سرته ودرېدل چې هر يو خپل كار وكړي

 :غله شيطان ته وويل

ځكه زه ډارېږم كه ته يې .وونه چې زه لومړی غوا غال كړموته يې لږ وروسته  -

 .نه غوا پاتې شي ه چې پوه شي او له مانهسې لومړی وونې 

 :شيطان وويل

تا غوا غوال كوړه نوو ګونودې آواز واوري او را كه نه زه نور نه ګورم ځكه . نه  -

ته لږ وار وكړه چې زه يې ووونم بيا ته غووا غوال . پرې زما وسه نه كېږي بياويښ شي 

 .كړه

 :غله چي ه كړهددوی مجادله او شخړه سره توده شوه او زور يې وموند نو 

 !شيطان غواړي چې ودې ووني! پاڅه ،ای لمانني -

 :شيطان چي ه كړه 

 .ويښ شه غل غواړي چې غوا دې غال كړي 

دوی غږونوه واورېودل او لوه خوبوه را ويښ شوول او  لماننى او ملګورو يوې د

نو كه ددوی په منځ كې اختالف نه وای پيدا شووی د لمواننى . منان يې وتښتېدلښد

 .وكار وران 

 :ه واورېدله نو ويې ويلكيسكله چې پاچا دا 
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وړ، دا كارغه واخلئ او ښه يوې را ېې وويل ای پوهه وزيره اوښه متل دښه د -

 .يې استفاده وكړوبه ی شي چې ګټه ترې واخلو او له پوهې خو اوساتئ كېد

د پاچا مينه يې له ځوان سوره پيودا  ید كونګانو او ددو ،كارغه ووندی پاتې شو 

نورو كارغانو له نوو، نوو خبرو نه به يې پاچا خبراوه تور څوو چوې پاچوا وربانودې  دكړه 

 .وهېڅ شى ترې پټ نه  .ه ټاكيې و سالكاركلك زړه وتاړه او خپل 

وټوكېدې او په الوتلو يې وس ورسېده نو پوه يووه  راده كتل تر څو چې بڼې يې 

لوته او خپلوو كارغوانو سوره ېره شنه ورځ چې د كونګانو نظر او څار په كې نه لګېده واډ

 .ملګری شو

 :د كارغانو پاچا ورته هر كلى ووايه او ورته يې وويل

 ؟څه خبر دې راوړی دی هاۍ مخلصه او پاك زړی او پوهه وزير -

 :نو وزير ځواب وركړ

كونګان په يوه غار كې استوګنه لري چې په مخكوې . ښه خبر مې راوړی دی -

ه سكروټې واخلو او په دې خسو او لرګيوو څبه نو يې وچ خس او لرګي پراته دي اوس 

 .به يې ورواچوو او په خپلو وزرو به ورته پكى ووهو تر څو چې بل شي

نو څوك چې له كونګانو څخه راووځي ه ه به سوزي او څوك چې په غار كوې 

 .پاتې شي ه ه به په لوګي مړه شي

 :دابشليم وويل

من په بوې وزلوۍ او ښوك چې د دو رښتيا ويلي دي چې څانهوښيارانو او پوه -

عاجتۍ وغولېده نو ه ه كانه به پرې وشي لكه پر كونګوانو چوې د كارغوانو لوه السوه 

 .وشوله
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 بيزى او شمشتۍ

 :دابشليم پاچا بيدپای فيلسوف ته وويل

د ه ه سړي مثال راته بيان كړه چې د يو شي پيدا كولو پسې ډېره هڅوه كووي 

خپلې بوې پروايوې او بوې  دپه الس ورشي نو بيا يې  او چې له ډېر ربړ او كړاو وروسته

 .ی يې نه شيه ووځي، او ټينګوالسالاعتنايې له كبله له 

 :ورته وويل ینو بيدپا

خلك د شوي پوه پيودا . د شي پيداكول اسان دي خو ساتل يې ډېر ګران دي -

نوو څووك چوې څوه . كولو پوهېږي خو د ساتلو په چول يوې بيوا سور نوه خالووېږي

 يشوپ غونودې دی چوې د بيوتيی يې نشي د ه ه مثال د كشي او ساتال یپيداكوال

تورې يوې  او په خپله بې عقلۍ ېپه خوش ېخوش دوستي او ملګري يې په برخه شوه او

 .بېرته والړه

 پاچا وويل د كيشپ كيسه څرنګه وه؟

 :بيدپای ځواب وركړ

وړ شو او لوه چې پر نورو بيتوګانو يې ډېر كلونه پاچاهي وكړه، بيا ز ويو بيتی  -

زوره ولوېده نو كله يې چې له ضعف څخه تر بوران خبر شول او پووه شوول چوې اوس 
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لموي تربوره زله ملك نه يې وشاړه او  ،نو له السه څه نه دي پوره پسې را پاڅېدل  يې

 .يې ځای ونيوه

كله چې يوې . لمي بيتي پر خواشولزاو ټول د  ههېچا ونه كړ يد زاړه بيتي پلو

پوه زړه كوې يوې  ،شوو  غوسهچې څوك پرې پښه هم نه را كاږي نو په  دا حال وليده

 :وويل

ه ه وزيران، منصب داران او مشوران څوه شوول چوې ځانونوه بوه يوې راتوه  -

اوس يوې لوه مانوه تموه  دوستان ښكاره كول او زما په سر له خپلو سرونو هم تېور وو؟

 .شول من سره مې يو السښدله زه يې په ځای پرېښودم او  ،وشكېدله 

هلتوه يوې د  .له خپله وطنه والړ او د بحر ساحل ته ورغى ،نو خوايې بده شوله 

اننر به يې خوړل او اوبه به يې څښلې په خوښوۍ بوه  ،ننر په ونه كې ځای ونيوه ييو ا

 .يې ووند تېراوه او زړه به يې له پاچاهۍ او وطن څخه وبراوه

ېده او په اوبو كوې تورې يوو ننر ولويننر خوړل چې يو ځل ترې يوه دانه ايده ا

ار كړه نوو لوه دې ګوزبله دانه يې ور ،موزيكي ښكلى اواز راواته دا آوازې يې خوښ شو 

ننر دانوه بوه يوې اوبوو توه ور يد ا خوند يې وركړ،را جګ شو  زهم هم سې ښكلى آوا

 .اچوله او آواز ته به يې غوږ نيوه

ورواچولوه ده بوه پورې  ننور دانوهيكله به چې بيتي د ا وپه اوبو كې يو كيشپ 

چې كيشپ دا كار مكورر وليوده نوو خيوال . ورټوک كړ او دانه به يې له ستوني تېره كړه

ننر ما ته را اچوي خوشاله شو او پر ځان يې الزمه كوړه چوې ييې وكړ چې ګوندې دا ا

 .بيتي ته تشكر وكړي

بواداره بيتي ته يې وويل  ،راغى او ونې الندې يې له اوبو څخه سر را پورته كړ 

ږ كيشوپانو زموو. ننر دي او تا څوه ښوه مېربواني پور موا وكوړهيڅه خواږه ا رډېر تشك
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نوو زه . ته يې راكړي موږننر ډېر خوښ دي خو داسې څوك نه مومو چې يا( يوشمشت)

 . ډېر تشكر كوم له تا

چې يو څووك پيودا  واو هيله مند  وواځې والي څخه ستړی شوی يهم له  یبيت

كله يې چې كيشپ وليده چې ده ته تشكر كووي  .سره تېر شيده ساعت ور د چېشي 

 :ننر ده ته ور اچولى نو بيتي ورته وويلياو خيال كوي چې ګوندې بيتي ا

خو يووه  ،تا سره څه كړي مااو  ځای دید تشكر دا څه  ،شرهمای د شمشتيو  -

هوم  پر ما ښه ولګېدل نو ومې ويل چې ته يوې .ننر به مې دراچولي ويييا دوه دانې ا

خلك وايي په ه ه انسان كې خير نشوته . ننر مې درواچوليدا څو دانې ا ،خوند وګورې

سوتا  .ته يې پام نه وي روي او بل چاېې يې له خپل ستوني تځچې هر څه مومي او يوا

نوه  ،ونه كې دي زما او ستا سره نيم دي ننر خوښ دي نو څه چې په دېيچې دومره ا

 .ورمې ځانته وخزغواړم چې زه يې يوا

خبورې د ده سى يې ووايه او اده د سخا او كرم شاب د ،كيشپ بيا ورته تشكر وكړ

 .يو دبل ملګري شول او ډېرې شپې ورځې يې سره تېرې كړې. يې خوښې شولې

 .ه شوولهپوشو ورپسوې خ هاوږد يده پرديس كله چې د .كيشپ يوه ښنه درلوده

 ېوښتى نو يووه ورځ يوې يوونه چې په كوم ربړ او كړاو نه وي ا چې هسېډارېده  ه ه

 .ګاونډۍ ته د خپل مېړه له ځنډېدو نه شكايت وكړ

 :ګاونډۍ يې ورته وويل

ته خپله مش ولتيا پيدا كړې ده او توه  مېړه دې ځان ،ته خو ډېره ښه ښنه يې -

 .يېه پورپسې خ

 كاشوكې چوې د زما مېړه بله شمشتې كړې د ه؟ ګرانې خورې داته څه وايې؟ -

كاشكې همدې مړ وای چوې زه يوې . نه. نه. لو څخه پخوا مړه وایې له اورېدردې خب

ما ورسره د خپل وس سره سم هر څوه . پرېښودلم او بل ځای يې ځان ته ځای پيدا كړ
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ه وكړل له ځان نه مې دی پورته ګاڼه او ده زه هېره كوړم بلوه شمشوتۍ يوې غووره ښ

ي چوې سوره موې ی او ځای مې يې ليودلى وااې پېژندمكاشكې چې دا شمشتۍ ! كړله

 .دې څرنګه زما مېړه له مانه نيولى دی ،يرې كړې وای څ

ضب وليده نو ويې خندل او ورتوه غكله يې چې ګاونډۍ په دې حالت په قېر او 

 :يې وويل

كړې، بلكوې د يوو بيوتي ه كېږه مېړه دې كومه شمشتۍ نه ده پخورې مه خ -

خوشاله خپل ووند تېوروي اچولې ده ه ه ورته خوراك وركوي او سره  سره يې ملګرتيا

 .او ته يې هېره كړې يې

 :دې وويل

 .اوس نو څه وكړم چې خپل مېړه بېرته په الس راشي -

 :ګاونډۍ يې وويل

تر څو دې چې بيتی وولى نه وي تر ه وې پوورې خپول مېوړه پوه الس نوه  -

 .درځي

 :دې وويل

 څرنګه يوه بې وزلې شمشتۍ كوالی شي چې قوي بيتی وووني؟ -

 :وويل ګاونډۍ يې

برالسوي  وی شي چې پر قويوانو او زورورپه چلونو بې وزالن او ضعيفان كوال -

چې درنه يوې د مور  پوښوتنه  .و ځان ورته ناروغه كړهنرته راغى دچې كيشپ  شي؟

به هم بيتي توه چول  ینو د .ماته ډاكټرانو د بيتي زړه ښودلى دی: وكړه نو ورته ووايه

په همدې چل به د خپلوو هيلوو پوه . ې درته راوړيزړه به ي. جوړ كړي او وبه يې ووني

 .السته راوړلو باندې بريالۍ شې او مېړه به دې بېرته خپل شي
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شپې ورځې تېرې شولې، د كيشپ خپله ښنه او كوور يواد شوول نوو لوه خپول 

ګووري چوې ښونه يوې ناروغوه ده او  .ه او كورته راغىوغوښت ملګري څخه يې اجازه

 .مر  د سبب پوښتنه يې ترې وكړله ه شو او دپی نه شي خېدالزخو

له دې له كومه وخته چې ته له كوره وتلى يې ښنه بې وز: ګاونډۍ ځواب وركړ

د ډاكټرانو مشور . دې په عالج كې ډېر زيار ووېست خو ښه نشوله ږ هم دمريضه ده، مو

 .ي او همدا يې دوا دهږوويل چې بې د بيتي له زړه نه په بل څه نه ښه كې

 :اورېدله ويې ويلره وكيشپ چې دا خب

ږ پوه اوبوو كوې اوسوېږو او دا چې مو حال ،څرنګه به نو د بيتي زړه پيدا كړو  -

وم ځای كې چې ه ه ځای ته نشو ورتلالی په ك موږ .وچه او ځنګلونو كې  پر وګانبيت

 بيتوګان سكونت لري؟

ده ال خپله خبره نه وه تمامه كړې چې ښنې يې ځوان ورېوږداوه و ورتوه يوې  

اندې وغولېده او ګاونډۍ توه بكيشپ چې دا منظره وليده نو ور .ودهښپه ځنكدن وځان 

 : يې وويل

چل بوه ورتوه جووړ كوړم  ،را ياد شول زما خو يو بيتی ملګری دی وربه شم  -

 .ريالى شمګوندې په دې چل ب

نو ګاونډۍ او خپله ښنه يې په ځای پرېښوده او د بحر غواړې توه ورغوى كلوه 

وليده ډېر خوښ شو او ښه هر كلى يې ورتوه ووايوه او بيوا يوې  چې بيتي خپل ملګری

 :ورته وويل

رته وې ډېره موده وشوه چې له مانه غايوب وې لكوه چوې سواعت ېچ! وروره -

 ؟وار شوی وې خير خو ايسڅرنګه  و ردې د خپلې ښنې سره تې

 :كيشپ ورته وويل
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لې نوو سره ډېر ښه وكړل او شپې ورځې مې درسره ښوې تېورې شوواتا خو م -

اوس غوواړم چوې ماسوره . یچې ستا احترام مې ونه شو كوړال درنه ډېر شرمېدلم ځكه

 .خپل كور كې مشرف شمپه والړ شې او زه ستا په خدمت 

وه جتيره كې استوګنه كوم چې ډېورې خووږې يدې زه په ېږدې ځای سره نله 

زه . ې ځوو خوږې مېوې او ښه ښه څيتونه په كې شته نو راځه زما په شا را سپور شه چ

نو بيوتی خوو ال پخووا .مې هم ستا په ليدو خوشاله شي به شم او كورنۍ  ښخو همبه 

ه يې په شا سوپور شوو روا د ،ده په خبرو وغولېده د مين وخلق  ښهدده په ښه خوی او 

 .او كيشپ په المبو سر شو

ته په فكر كوې والړ نوو لوه  وښكيشپ ال المبو وهله چې خپلې ټګۍ او د بيتي 

 .وشرمېده او سر يې ټيټ كړځانه 

 :بيتي ورته وويل

 او سر دې ځوړند اچولى دی دا ولې؟ ېداسې غمجن غوندې ښكار -

 :كيشپ ځواب وركړ

را ياد شول چې ښنه مې ناروغه ده او ددې د مر  له كبله سوتا وړ خودمت  -

 .ی نو ځكه په چر  كې شوماو قدر نشم كوال

 :بيتي وويل

نشته چې دا مې  ۍكور دی په ملګرۍ كې دا خبرته فكر مه خرابوه زما خپل  -

ماته همدا سوتا دوسوتي  ،ه ه د يار وي وي ونه خوړل او دا مې ونه څكل، چې څه تيار

 .او ملګري هر څه دي

 : كيشپ ځواب وركړ
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رښتيا او حقه خبره دې وكړه ځكه چې دوست ته د دوسوت لوږ شوى  ،ملګريه -

ده چې ستا خپل كور دی او توه خپول كوور كاري نو رښتيا داښېر او ووړ يې ورته لوی ډ

 .ته ځې

په المبو پيل وكړ او چې بيا يې خپله ټګي او دده وداقت را يواد كوړ بيا كيشپ 

 .او فكر يې ګډوډ شو هكړيې بس او فكر يې شو نو المبو 

 : په دې حال وليده نو په زړه كې يې وويل یبيتي چې د

ر  يوې وي لكوه چوې چوږمېدرېدل خو بې څه نه دې او داسې مالو د كيشپ -

هوښيار بايد لوه خپلوه ځانوه بوې  ،ماته وران دی ځكه چې زړونه خو په يو حال نه دي 

 .شينۍ په بال ككړ عنشي او زړه جمع نشي تر څو چې په خپله زړه جم رواپ

 :نو بيا يې كيشپ ته وكتل او وويې ويل

 ر  كې شوې او فكر كوې؟وبيا ولې په چ -

 :كيشپ ځواب وركړ

ه يم چې د خپلې ښنې د ناروغتيوا لوه كبلوه بوه سوتا قودر او پو ځكه خزه خ -

 .ی او ستا د حق د اداكولو له عېدې څخه به پوره ونه وځمااحترام ونه شم كړ

 :نو بيتي وويل

ګان څه فايده نه لوري، د ښونې پوه په كېږه مه ځكه چې خپګرانه ملګريه خ -

هور رنګوه مرسوته درسوره وكوړم عالج او دوا كې دې بايد فكر وكړې زه تيار يم چې 

لورو ځايونو كې ولګول شي په ملګرۍ كې پوه احتيواج څمال بايد په : پوهانو ويلي دي

 .كې پر عيال او ښنه

 :نو كيشپ چې دا خبره واورېدله ويې ويل

پاره د بيتي زړه ښووولى دی او له  ه دې وويل ډاكټرانو زما د ښنې د عالجښ -

 .چاره نشتهويلي يې دي چې بې له دې يې بله 
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 :نو بيتي په زړه كې وويل

رښوتيا يوې ويلوي دي . لكه چې په غم ككړ شوم او تمې مرګ ته روان كوړم -

چې قانع ښه ووند لري او تمه كوونكى او توسن درست عمر په ربړونو او كړاوونوو كوې 

 .نښتى وي

 :بيا يې كيشپ ته وويل-

ډېوره اسوانه ده زموا ي پر ما واجب دی، او دا دوا خو بيخو نو ستا خدمت ساو -

داده چې زه دې نو ولې اول نه خبرولم چوې خپل زړه شته نو نوره څه پروا ده خو خبره 

ږ بيتوګان چې له كووره د دوسوتانو ليودلو ځكه چې مو. له ځان سره راوړی وایزړه مو 

د دوست په كالوه  چې نه هسې دې له پاره چې كتلو ته ځو نو زړه په كور كې پرېږدو د

او بيوا موو پسوې زړه . شې چې ه ه د دوست سره وړ وي خووښ نوه شويكې مو كوم 

 .خوږيږي نو راځه چې بېرته والړ شو او زما زړه بېرته را واخلو او په خوښۍ كورته راشو

 :كيشپ خوشاله شو او په زړه كې يې وويل

 .ښه دی چې بې چل او ټګۍ مې كار وشو -

 .اوهزبيتی يې بېرته خپلې ونې ته را وګر

 ،وخاته  ال نه وو راغلي چې د كيشپ له شانه يې ټوک كړ او پر ونه ورساحل ته 

 .قرار په كې كېناسته

 :چې ايسار شو كيشپ ورغږ كړ

 .مري ،زړه دې راواخله چې ځو ځكه چې ښنه مې ډېره سخته ده ،ملګريه -

 :نو بيتي وخندل او ورته يې وويل 

او بيا يې وويل چې  ي غولولى وډمان كوی چې سورلنوته پر ما د ه ه خره ګ -

 .خرنه زړه درلود او نه غوږونه

 .چې څرنګه يې غولولى و لښتوپكيشپ و
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 :يتي وويلب

يو زمری نژدې اوبو سره په يو ځنګل كې اوسېده او په همدې ځنګله كې بوه  -

پوره كولوه خوو بواالخره زوړ شوو او لوه  ېيې حېوانا  ښكار كول او خپله اړه به يې پر

نوور خوځېودالی  .مر  ورباندې له خوارۍ نه ولګېدهجرب شو او ده نو وږی ېكاره ولو

ی اوسېده او چې له زموري نوه بوه ډپه ځنګله كې نژدې زمري ته يو سورلن. هم نه شو

شو او لوه كواره ولوېوده د سوورلنډي څه پاتې كېدل ده به خوړل، نو زمري چې ضعيف 

 :ی زمري ته راغى او ورته يې وويلډنو سورلن .راب شوخحال هم 

 دلى؟ېای د ځناورو پاچا پر تا څه وشول چې له ښكاره ولو -

 :زمري وويل

دغه جرب مر  چې ته يې په خپله ګورې زه په دې حوال كوړم چوې اوس  -

  .مې ښكار هم له السه نه كېږي

 :ي ورته وويلډسورلن

نوده اوس به درته د ډاكتر پوښتنه كوم ځكه چې ته نه يې نو نور وونود بوې خو 

 .يده په كې نشتهكېږي او څه فا

 :زمري ځواب وركړ

 .ډاكټرانو راته ويلي دي چې ستا مر  ته د خره زړه او غوږونه ښه دي -

 :ي وويلډسورلن 

د ځنګله پوه ه وه بلوه خووا كلوي كوې د  ياوس نو ستا دوا او عالج اسان د -

 .او لږ ساعت وروسته به يې درته راولم. رنګريت خر دی چې كالي ورباندې وړي

 :الړ او پر خره باندې يې سالم واچاوه او ورته يې وويلی وډسورلن

ملګريه ولې داسې خوار او ډنګر ښكاري، لكه چې دا ډېره موده دې هوېڅ نوه  -

 .خوړلي يد
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 :خره ځواب وركړ

 !راكوي خوراكنه  اوڅرنګه به نه خوارېږم، خاوند مې نه په آرام پرېږدي  -

 :ي ورته وويلډسورلن

 ځه ترې په خپله مخه؟ ې ورسره اوسېږېځمكه خو لويه ده ولنو  -

 :خره وويل

ځم په انسوان اوړم  چې ه نه كوي، ځكه چې هر چېرتهدتېښته مې هم څه فاي -

نه پرتوه او چې څه مې دا خاوند را باندې كوي ه ه يې هم را باندې كوي نو د غالمۍ 

 .هيله نه لرمبله 

 :سورلنډي وويل

لو حېواناتو ظلم كوي خپول كارونوه را ټو موږوروره ښه دې وويل دا انسان پر  -

ه ه حق چې خوراك او څښاك دی هم نه راكووي خوو زه بوه  موږباندې كوي او بيا ز

ېور واښوه لوري او لوه دغوو ظوالمو ډدرته يو ښه شين ځای دروښايم چې لويه ورشو او 

چواغ او د  ،ډېر تيار چېنور خره هم هلته شته . انسانانو څخه هلته هېڅوك نه پېښېږي

 .زور او قو  خاوندان ديښه 

 :خره وويل

 .راځه چې ځو زه دلته نور له لوږې مړ شوم! ډېر تشكر وروره -

پوه ځنګول كوې د زموري ځوای توه ورسوېدل نوو  . لنو سورلنډی او خور والړ

 .ره په راوستلو يې خبر كړپرېښوده او زمري ته ورغى او د خ ي خرډسورلن

پر خره ورټوک كوړي خوو لوه دې غوښتل يې چې ، زمری له خپله غاره راوواته 

 .په خره يې زور ونه رسېده او خر وتښتېده خوار وكبله چې ډنګر او 

 :كله چې سورلنډي وليدل چې پر خره د زمري وسه ونه شوله نو ورته يې وويل

 ې كمتوری شوی يې؟زتر دې اندا! ای د حېواناتو او ځناورو باداره
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 :ي ته يې وويلډسورلن ،خجل شو  نو زمری

 .ست نو رانه هېڅ خالوېدلى نه شيوبيا دې راو كه 

 :سورلنډی بيا خره پسې والړ او ځان يې ورورساوه او ورته يې وويل

لوه  ۍهركلي او پېژندګلود ملګريه ولې را وتښتېدلې؟ يوه خره ته وليدلې ستا  -

 .پاره درته راوواته چې نورو خرو ته دې ورولي

ي په خبره يوې بواور وكوړ او بيوا ډرلنليدلى، د سو وخره هم پخوا كله زمری نه 

 .ورسره د زمري ځای ته راغى

 :ورته يې وويل ،ترې مخكې شو او زمري ته ورغى  سورلنډی

كوه دا ځلوې نشي ځكه چې ما داځل بيوا وغووالوه پام كوه چې بيا درنه والړ  -

 .خالص شو نو بيا مو پرې وسه نه كېږي

ې ورټوک كړ او ښكار يې كړ نوو زمری د سورلنډي په خبرو زړور شو او پر خره ي

 :ي ته وويلډبيا يې سورلن

ځكه چې طبيبانو ماتوه ويلوي دي چوې  ،چې زه غسل ورته وكړم ته ته ورګوره 

ه يې زه وخوورم زړه او غوږونه ب .وروړاندې كوه ځان دې نه وي پاك كړی نو الس مه

 .او نور دې ستا وي

 .خوړلوو توه بوډې ووهلوېكله چې زمری لمبا ته والړ نو سورلنډی د ټول خوره 

 .غوږونه او زړه يې وخواړه او قرار كېناسته

ي ته يې وويول ډزمری بېرته راغى ګوري چې زړه او غوږونه يې نشته نو سورلن

 .چې زړه او غوږونه يې څه شول

 :ي وويلډسورلن

شوو ولوې بوه بيوا  صكه زړه او غوږونه يې وای نو چې يو ځل وتښتېده او خال 

 ده به؟بېرته راته او غولې
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 :تمامه كړه نو كيشپ ته يې وويل كيسهكله چې بيتي 

تا خو پور موا چول  .زه نو د خر غوندې نه يم چې بيا وغولېږم ؟اوس پوه شوې -

ه چوې څرنګوه موې درنوه ځوان و حيله دې هم وليوداوكړ او ودې غولولم خو زما چل 

 .خالص كړ

 :كيشپ په درد او افسوس ځواب وركړ

 ،ه خپل جرم او ګناه او مالمتيا او اعراف او اقرار كوم رښتيا دې وويل خو زه پ -

هم سې دوستي وكړي لكه څرنګوه چوې  هله تانه عفو غواړم او هيله كوم چې ماسره ب

وه او چې څرنګه دې خوښه وي ه سې مې پوه ادب كوړی ځكوه هوښويار چوې ګنواه 

ه ادب لكه چې وايي چې چېرته ډب نه وي هلتو .نه يې بيانه شرمېږي وكړي نو له ډب

 .نه وي

 :بيتي ورته په مسخره وكتل او ورته يې وويل

 !نګوه او په مخه ځهړرخه تېرو اوبو پسې بيا يوم مه كوله  -

 :كله چې بيدپای دا كيسه پای ته ورسوله نو دابشليم پاچا ورته وويل

 .چې د يو شي موندل اسان دي او ساتل يې ګران دي: رښتيا دې وويل
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 پردېسي او زرګر

 :فيلسوف ته وويل یپاچا بيدپا دابشليم

ه د تشوكر نووړ يې نه وي او بيا ور چېښه وكړي كله كله سړی د ه ه چا سره 

 .تمه او انتظار وي هپ

چې د ښو وړ نوه وي نوو بيوا  چا سره ښه وكړي هڅوك چې د ه : بيدپای وويل

 .ښه بدل په تمه كېږي نهاو دې يې د تشكر 

ك بد دي چوې ښوه وربانودې نوه خلك مختلف طبيعتونه لري څوك ښه او څو

ه كړي او دا ډول خلك لوه ه وه ري او د ه ه چا قدر نه پېژني چې ښه يې ورسږمالومې

 .حېواناتو څخه ډېر كم او ناوړه دي چې ښه ورباندې مالوم وي

نو ښه داده چې اول سړی د ښو وړ سړی وګووري خپول وي كوه پوردی او بيوا 

 ه پوردی هوم ښوه وي او د ښوو قودرنو ځكه چې كله له خپل ورور. ورسره ښه وكړي

 .پېژني

ي چې بيا په خپلو ښوو پښوېمانه ېيڅخه خلك وازم طاو انسان بايد پخوا له اختال

 .ووي چې پردېسي ته له زرګر نه رسېدلي ږنه شي او كه نه نو ه ه به ورته ورسې

 !؟وڅه رسېدلي  څخهېسي ته له زرګر دپر: دابشليم وويل

 :بيدپای وويل
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ګرمي وه ستړی او تږی شوو نوو ويوې غوښوتل  .وه الره روان يو پرديسي په يو

 .چې چېرته كوم كوهى وګوري چې خپله تنده ماته كړي

وروسته له ډېر مشقت څخه يې يو كوهى پيدا كړ چې لږې اوبه يوې درلوودې او 

 .يو سړی، يو مار، يو بيتی او يو ځناور يې په كې بيا مونده

تناكو حېواناتو سره وليوده زړه يوې نو چې پردېسي دا سړی ددې ضرري او وحش

زړې لتې، پاړې ورباندې خوږ شو او دده د وغورلو په چاره پسې ولوېده والړه چېرته يې 

پيدا كړې پړی يې ترې تاو كړ او كوهي ته يې ورواچاوه چې سړی را وباسي خو بيوتي 

و وړنود شوو نوځته چې بيا يې ورواچاوه موار ورپوورې ښپرې ورخيت كړ او پړي پورې ون

ما خو ددې له پواره زيوار نوه دی ايسوتلى چوې ! بدې برخې: پرديسي په زړه كې وويل

منان پرې را جګ كړم كه پوهېدالی چې لومړی دوی راخيژي نو دوموره ربوړ ښخپل د

ګاللى، بيا يې درېيم ځلې پړی كوهي ته وركښته كړ دا ځلې ځناور ورپوورې  وبه مې نه 

ې رېسي بېخي حيران او پښېمانه شو كلوه چوې دا دپه دې وار نو پرد. ونښته او را وواته

ښو مننه وكړه او د واړه د كوهي په غاړه را جمع شول نو له پردېسي څخه يې تشكر او 

درتوه نصويحت  مووږاوس غواړې چې دا سړی هم را وباسې خوو  ورته يې وويل ته به

او  كوو چې پرېږده چې په كوهي كې له لوږې مړ شي ځكه دی د ښو كولوو وړ نوه دی

 .دا پرېږده او په خپله مخه ځه. ګورېه ه ترې بې له بدو ونبهېڅ ښه 

ته  ینو دو وچا سره د خپلو ښو د بدل په تمه نه  وخو پردېسي د نرم زړه خاوند 

 :يې وويل

څرنګه به يو انسان په ربړ او كړاو كې ګورم او په وغورلو كې به يې زيوار نوه  -

ی شي چې ورسوره مرسوته كړ وګوري او كوالباسم؟ ه ه څوك چې يو انسان په ربړ ك

نه كوي او له دې غمه يې نه وغووري نوو پوه  كدې هم ورسره كومله وكړي او سره 

 .دنيا كې د ووند حق نه لري او نه بايد انسان ورته وويل شي
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 .كړيې بيا يې پړی وركښته كړ سړی ورپورې ونښته او را جګ 

ه را تاو شول تشكر او مننه يې ورنوه څلورواړه له پرديسي د تشكر او مننې له پار

 :وكړه نو بيتي وويل

زما كور د نوادرخت ښار سره نژدې په يوه غوره كوې دی هيلوه كووم چوې د  -

 .ېاو راش ېسر لوړي كړ موږسياحت په وخت كې په خپل راتګ 

 :ځناور وويل

زه د همدې ښار سره نژدې په يو ځنګل كې سكونت كوم نوو كلوه چوې دې د 

 .مېرباني وكړه ما هم په خپل مالقا  مشرف كړه بيتي د ليدلو

 :مار وويل

 .زه د همدې ښار په دېوال كې اوسېږم ما هم وګوره چې ستا په ليدو خوښ شم

او دوي دي ددې دښمنانو په خوله مه غولېږه دوي د ښوو وړ نوه : او سړي وويل

هور  او سوتا يوم ې ښوار زرګوردسره ښه كول څه فايده نه لري نوكه راغلوى زه د همو

 .ېر ديډهر څه  .كومك ته تيار يم

 .بيا سره بېل شول او هر يو په خپله الره والړل

ی نو په نوادرخت ښوار كوې زرګور ملګور په ښارونو وګرځېده ىكله چې پردېس

 :وويل ورياد شو، له ځان سره يې

ي او څووك چوې د ڼونوه الزموه ګږپوښوتنه ګروې د دوستانو اشونايانو هوښيار -

شته بايد چوې زه هوم د زرګور پوښوتنه ه ه كړي نو څه خير په كې ندوستانو پوښتنه ون

 .وكړم

كله چې ښار توه  .وادرخت ښار ته ورروان شو چې د خپل ملګري زيار  وكړين

ته ورسېده د بيتي پرې سترګې ولګېدلې ورمنډې يوې كوړې او السوونه او  هنژدې غر

د بيتوګوانو  كاوه چې ده ښكل كړل بيا يې خپل كورته بوته او عور يې ورته پښې يې د
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كورونه له هر څه ت  وي خو ته لږ وګوره چې زه بېرته راشم لږ ساعت تېور شوو چوې 

بېرته راغى او خوندورې مېوې يې راوړې او ورته يې په مخكې كېښودلې او ورسره پوه 

موا خوو دا :   وليده ويوې ويولتمركه لګيا شو نو كله چې پردېسي د بيتي دا قدر او ع

دوموره بوه  دی،ولو خلكو په نظر مكرجن او چلي ټچې دا حېوان چې د مان نه كاوه وګ

 . ه او احسان پېژندونكى ويښ

له بېتي نه رخصت شو او ه ه ځنګل ته ورنژدې شو چې ځناور په كې  ىپردېس

په پښوو كوې يوې ورتوه موو  ،ورمنډه يې كړله ،اور پردېسي وليده او ويې پېژاندهنځ .و

 .او ځنګله ته يې بوتهبيا يې له لمنې ونيوه  كېښوده او هر كلى يې ورته وكړ

چې ځای ته يې ورساوه نو دې يې پرېښوده او دی په خپله والړ او د ښار د پاچا 

لور يې وليدله چې په خپل باغ كې ګرځېدله او ډېرې ګاڼې او جواهر يوې پوه ځوان بوار 

ې تورې او ګواڼې جوواهر يو كوړ تكړي وو چې ډېره بيه يې درلودله نو ورباندې يې خې

 .واخستل رايې وړل او پرديسي ته يې په مخكې كېښودل

 .پردېسي دا ګاڼې او جواهر واخستل نه پوهېده چې ځناور كومه خوا والړ 

 :پرديسي خپل زرګر ملګري كره ورغى او په زړه كې يې وويل

ملګری مې ددې شيانو په بيه ښه پوهېږي دا به وركړم خرڅ به يې كړي نيموې 

 .ې زماده او نيم پيسې د

ول خلوك حوتين او غمجون دي او ټچې پردېسي دې ښار ته راغى ګوري چې 

 : تورې جامې يې اغوستي دي نو په زړه كې يې وويل

 .دې ښار پاچا يا كوم ګران ته يې څه پېښه شوې لكه چې د

كله چې زرګر وليده ښه هر كلوى  .د زرګر كور يې ولټاوه تر څو چې بيا يې مونده

پرديسي له زرګور څخوه  .ته يې بوته چای او ډوډۍ يې ورته راوړهيې ورته وكړ او كور 

 !پوښتنه وكړه چې څه پېښه شوې ده او دا خلك ولې داسې غمجن او حتين دي؟
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ينۍ لور يې چوې بلوه نوه ځپر پاچا لويه ټكه او غم را لوېدلى دی يوا: زرګر وويل

و ګاڼې او جوواهر يوې لري د سيل له پاره باغ ته والړه غله ورباندې راغلي دايې وولې ا

پاچا او خلكو د حوتن او انې خبر شوي هم نه دي نو د بترې تښتولي دي او هېڅوك ور

 .ه شوپدې خبرې په اورېدلو پرديسي هم ډېر خ د .غم سبب دا دی

زرګر ترې بيا د سفر د احوالو او واقعاتو پوښتنې شروع كړې او ده ورته ه ه څوه 

تر څو چې د بيتي ښه هر كلى او د ځناور  .ي وواو پرې تېر شو يې وو وويل چې ليدلي

ې او جوواهر لوه ڼنه پوهېږم چې ځنواور دا ګوا: ښه مكافاتو ته خبره ورسېده او ويې ويل

ته يې راكړل او دادی تاته مې راوړل چې ته يې وپلورې او پېسوې اخو م ووكومه كړي 

موالوم دی ځكوه قودر دې په بيه نه پوهېږم او تا ته يې بيه او  زه د .به يې سره ووېشو

ېسوتلې او زرګور توه يوې موو كوې اراوګواڼې له جېب نه يې . چې ستا همدغه كار دی

 :زرګر چې وليدل نو ورته يې ډېر وكتل او ده ته يې وويل .كېښودلې

فرق نه شې كولى او سوره او موس هوم نوه  يښيملګريه ته خو د جوهر او ښ -

( كووچي)وبه يې وركړې چې پوونوده شې بېلولى دا جواهر او ګاڼې نه دې بلكه د سرو ا

ره نوژدې پوه كووم او البته چې ځناور به هم د ه ه ځنګل س. يځان ګاڼاندې بخلك ور

موان كوړی وتا ګ .او دركړي يې دي يې ورباندې غولولىته يې ، ځای كې موندلي وي

 .دې چې دا ګوندې ډېر قيمتي شى دی

خو په  او پرې يې ښودل ښكاره مو واړاوه نور يې له دغو ګاڼو او جواهر څخه په

ته د كور خاوند يې : زړه كې يې ورته واچوله بيا يې پرديسي ته وكتل او ورته يې وويل

ې ځم او ور بوه بېرتوه پاتې شوي ه ه پس هله مانه په دكان كې څ ،څه مېلمه خو نه يې

ه توه لوچې د زرګر كا و تېر نه اللږ وخت  .يې پرېښود او زرګر ترې والړ ىپردېس. راشم

يې ونيوه او پوه  ىپرديس. وزرګر هم ورسره  .پوليس او لښكريان را سر شول ڼ شمېرګ

 .ځننيرونو يې تړلى د پاچا دربار ته بوته
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 :او جواهر وليدل نو ورته يې وويلكله چې پاچا دی او د خپلې لور ګاڼې 

وووله او ګاڼې او جواهر دې ترې ولوټول او بيوا  لور دېچې زما : خوارشې غله -

كه دا امين او وادق زرګر نه وای خو له مننه  چې زما په ښار كې يې وپلورې؟اړې غو

 .او تښتېدلى وې ىوتل

پرديسي كوښښ كاوه چې خپل عور وروړاندې كړي او حقيقت ووايي خوو پاچوا 

 :ورته غوږ ونه نيوه او پوليس ته يې غږ كړل

اڼې يوې ار او بدبخت چې لور يې زما ووولوه او ګوكمجرم ګناه دا ،ويې نيسئ -

په ښار كې يې كوڅه پوه كوڅوه  ،كلك يې په ځننيرونو وتړئ ،بويې ځئ !ترې ولوټلې

ما خپول دښومن  .چې زما د مملكت اوسېدونكي خبر شي او نور غم ونه كړي ئوګرځو

چې په كوڅو كې مو وګرځاوه نو بيا يې ووونئ او د ښوار پور دروازو يوې  .او جاني ونيوه

 .كړيه او داسې ون چې نور خلك ياد ولري ئوړند كړځ

ده به له خپله بده بختوه وړل او ځوان بوه  .پوليسو دی كوڅه په كوڅه وګرځاوه

ځكه چوې موا د  ،او ال زيا  هم ،زه ددې ټولو نادودو وړ يم: يې مالمتاوه او ويل به يې

منلې وای او دا خسويس او ټګموار مې مار، بيتي او ځناور ورم ونه مانه كه ددوی خبره 

هي څخه نه وای را جګ كړی نو په دې بال به نه ككړېودلم او پوه دې زرګر مې له كو

 .دې ډول بد مرګ او اعدام حكم نه كېده پردېستوب كې به راباندې د

 .اوهرچې لښكريانو د مار په مسكن او ځوای تېو ودې په همدې وړا او چي و سر 

 .نډې كړېده هركلي ته يې ورم ده اواز وپېژانده له سوړې څخه راوواته او د مار د

ند وليده وډارېده چې بيا يې وكتل نو پوه هور بنو كله يې چې په ځننيرونو كې 

پوه  ،جوړ كړ ېي چل .دیی څه پوه شو او ورته مالومه شوه چې پاچا يې په وولو امر كړ

ې لوټ پوه لوټ اوښوته را چاو پرې يې ښوده  منډه والړ د پاچا زوی يې سخت وچيچه

 .اوښته
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ه خبر شو نو په سترګو يې توره شوپه شووه او پوردېس كله چې پاچا له خپله زوي

 .يې هېر شو خلك يې طبيبانو او پاړوګرو پسې ولېږل

تاويتونه څكاكونه او دمونه وكړل خو څه فايده يې ونوه كړلوه طبيبوان  وپاړوګر

چوې  وپه انتظوار كوې و، ول ښار د پاچا تر ماڼۍ را تاو ټ. يې هم له دوا څخه عاجر شول

 .څه به كېږي

يو د بول  او ووار يوه پېرۍ ملګری وه چې يو پر بل سره ډېر ګران او قدرمن د م

ته ورغى او كيسه يې ورته تر سره كوړه  ۍنو مار پېر .په خدمت كې ډېر په اخالص وو

 داسې. نو پېرۍ را والوته او د پاچا د زوي په مخكې ودرېدله او ځان يې ورته ښكاره كړ

 :په ټيټ اواز وويل، د پاچا زوی ته يې از اورېدهچې بل چانه ليدله او نه يې ددې آو

ستا دوا د ه ه بندي په وس كې ده چې ستا پالر يې بې ګنواه پوه وولوو امور  -

كړی او متېم كړی يې دی نو كه غواړې چې روغ شې پالر توه دې ووايوه چوې ه وه 

 .درته راولي او له بنده يې خالص كړي

 دی. برې يې وكړلې او چي ه يې كړهكله چې د پاچا زوی دا خبره واورېدله نو خ

په مخكې يوې ودرېوده  ،پالر يې خوښ شو ،وچې مخكې تر دې چې بې هوښه پرو  

 .او هيله يې ورته پيدا شوه

 :زوی يې ورته وويل

پوه ظلوم دې  چوې دی كوې زما عالج د ه ه پرديسي بندي پوه الس! پالره -

 .بندې كړی دی

 .ونور يې يوه خبره هم ونه كړه او بيا چپ ش

د يووې  -د خپلو زهورو دوا يې مار بند ته خپل ملګری ته ورغى او د ځان سره 

ې پېرۍ څه وكړل او ورتوه يوې پوره يې له كيسې څخه خبر كړ چ ،وړلېور – ونې پاڼې

 :وويل
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 مووږ؟ واوس دې خپل زرګر ملګری وليده چې څه خير او اميود دې پوه كوې  -

دی ښوه نوه پېژنوي د ښوو بودل پوه بودو  درته نه وو ويلي چې دا ډېر خبيث او بد ذاته

 ورګرځوي؟

 ځواب وركړ  - په داسې حال كې چې خجل او شرمنده وو -نو پردېسي 

كه زما ښه پر انسوان خوشوې والړل خوو توا او سوتا  رګرانه ملګريه ډېر تشك -

 .ملګرو، بيتو او ځناور كلك ساتلي دي او درباندې مالوم دي

 :مار ورته وويل

تشوكر د ځكه چې لومړی تا راسره ښه كړي دي او زه پرتا ته پر ما حق لرې  -

ي دا پواڼې درسوره ځاوس به پوليس راشي او تا به د پاچا ماڼۍ توه بوو. كولو حق نه لرم

 .يې وڅښوه روغ به شي یزوپه واخله او جوش يې كړه د پاچا 

مار ال خپله خبره تر سره كړې نه وه مشر وزير سره له نورو مشورانو او لويوانو را 

 .ۍ ته سپور بوتهڼېس د پاچا مادورسېده او په ګاډۍ كې يې پر

دمول يوې تورې زوی  كله چې پاچا ته ورسېده نو پاچا يې ښه هر كلى وكړ او د

باداره زه په دم او تاويتونو نه پوهېږم او نه وربانودې عيقوده او : وغوښتل پردېس وويل

 .ده شوفا او عوالج دی سره چې د ده را بله دوا. باور لرم چې دا به څه فايده او ګټه لري

يو لوښى او اوبه يې ترې وغوښتلې پاڼې يوې پوه اوبوو  پاڼې را ووېستلې،له جېب نه يې 

 .ته يې ورڅښولېزوی  كې وايشولې او د پاچا

چې لومړی پياله وڅښله نو په پښو ودرېده او داسوې ښوكارېده چوې زوی  د پاچا

 .و پاړوګر ورته هك پك شولخلك او طبيبان ا .هېڅ ضرر ورته نه وي رسېدلى

كو يوې سوترګې ښوالوه يې او د خوښۍ اوكښ .پاچا خپل زوی په غېږ كې ونيوه

سازونه او تماشې بنا شووې او د  ،ډګې كړې وې، د ډولونو او سورنيو آوازونه پورته شول

 .شاهتادګۍ د مرګ غم په خپله مخه والړ
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 :ه يې وويلپه روغتيا ډاډه شو نو پردېسي تزوی  كله چې پاچا د خپل

 .كيسه څرنګه وه ما پر حقيقت پوه كړه -

له كوهي نه د زرګر لوه راايسوتلو د زرګور تور : نو پرديسي ورته ټوله كيسه وكړه

مكر او ټګۍ پورې او بيا د غله په توګه پاچا ته ورښودل، تر څو چې پاچوا تورې خووښ 

 .شي اګر كه د ه ه چا مرګ په كې وي چې ده سره يې ښه كړي وي

د پرديسي ډېر احترام يوې وكوړ او  ،پاچا دا كيسه واورېدله هك پك شو كله چې

 .او تشكر يې ورته ووايه عور يې وغوښت

او د زرګر خبيث او پليت په باره كې يې ورسوره بيا پاچا خپل وزيران را وغوښتل 

 :مشوره او مركه وكړه نو يوه وويل

و بيا په كوڅو كوې ه داده چې دا ټګمار زرګر په زولنو كې كلك وتړل شي اښ -

دا ه ه لئيم خسيس او بود ذا  سوړی : وګرځول شي او ډنډورچي دې دا آواز كوي چې

بيا دې ووول شي او په ه ه ځای كوې دې پوه دار . دی چې د ښو پر ځای يې بد وكړل

 .شي په كوم ځای كې چې پردېس په دار كېده

 :دوهم وزير وويل

ه بوه خوالص شوي ده توه بعواه مړ شي او له بدا عواب اسان دی ځكه چې ور 

نو ښه داده چې په كوڅو كې دې وګرځول شي او بيوا دې . بايد اوږد عواب وركول شي

او پور ه وه كووهي  وپه ه ه كوهي كې ورواچول شي چې پردېسوي تورې را ايسوتلى 

دلتوه ه وه انسوان »ې دې يوه لويه بنا جوړه شي او ورباندې دې وليكل شي چوې دبان

دې حېوانواتو  ښوو د ،ور او مار څخوه هوم بود او شوري دیدی چې د بيتي ځنا يبند

ده سترګو ته ښه ونه درېدل او ه ه چا سره يې بود وكوړل چوې ده  سترګې ونيولې او د

 .«سره يې ښه كړې وو
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ده جتا  كله چې پاچا دا خبره واورېدله خوښه يې شوله او په يوه اواز يې وويل دا

 .د خاينانو او ټګمارانو

دا د ه ه چوا مثوال دی چوې د : ه تر سره كړه نو ويې ويلكله چې بېدپای كيس

 .ښو كولو ځای نه پېژني

انسوان  .ښه او حقه خبره دې وكړه ای فيلسووفه او حكيموه: دابشليم پاچا وويل

كله كله سره له عقله او پوهې هم بدو ته مو اړوي او بد كوي تر څو چې له ډېرو تيټوو 

 .يحېواناتو نه هم ځان ټيټ او كم ښكاره كړ

د نوادرخت خلكو به چې هر كله دا كيسه لوستله او يا به يې اورېدله دې كوهي 

 .نانو او ټګانو جتا وګورييبه ورتلل چې په خپلو سترګو د خا ته
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 سالر، بيالر او ايران دخت

 :ته وويل فدابشليم پاچا بيدپای فيلسو

نوه په كومو وفتونو يو پاچا كوالی شي چې خپل مملكت وساتي چې ضوايع  -

 !شي؟

ښه پوښتنه دې وكړه كه څوك غواړي چې خپل مملكت وسواتي : بيدپای وويل

بول مورو  او  ،مربل ك ،چې ه و څخه يو شجاعت او زړورتيانو ډېرو وفتونو ته اړ دی 

فاتو كوې ښوه ووفت دی او ګټوه يوې ډېوره او د ووبل حلم دی، خو حلم په دې ټولو 

پاچا حليم او زغموونكى نوه وي نوو  مملكت د ټينګولو لوی او مېم عامل دی، ځكه كه

كله كلوه پاچوا . ظلم ډېر كوي او چې ظلم ډېر شي نو مملكت ورانېږي او له مننه ځي

او  مشي نو ډېر ضررونه لري نو چې حلږي او ناوړه امرونه كوي كه عملي په غضب كې

او لوه ظلوم او شور نوه ځوان  كووي خپل امر ل ووه ،زغم لري بېرته خپل حال ته راځي

 .وغوري

په دې خبره يو مثال راوړه چې ښه پوه شم او خبره راته جوته او : دابشليم وويل

 .ښكاره شي

 :بيدپای وويل
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چوې بويالر  ويې وزيور  چې سالر نومېده او يو ود هند په يو واليت كې يو پاچا 

 .ونومېده او ډېر ښه او عالم سړی 

، ځكوه چوې هومني پېښه شووې ښانو په منځ كې خالف او دبرهمنددې پاچا او 

 برهمنان له دې كبله چې دينداران وو نو د خلكو ورته ډېره توجوه او پوام لرنوه وه او د

 .به يې ډېر احترام او مننه كوله دوی

د وولوو او دوي  نوو د ي به ترې ونيسويپاچاهډارېده چې دوی نه له سالر پاچا 

ارونو كې پټ ه غرونو او غپډېر يې ترې ووول او ډېر ترې . ځان خالوولو فكر يې وكړ

پرته له څو تنو نه چې ځان يې ده ته وسپاره او ذلت يوې قبوول كوړ  .شول او وتښتېدل

 .نور ټول وتښتېدل

كلونه تېر شول او پاچا يوواځې د خپول وزيور پوه مرسوته  ،مياشتې ،ورځې ،شپې

 .خپل مملكت اداره كوله

 په خوب كې .وار له خوبه را بېدار شډيوه شپه پاچا يو اوږد خوب وليده او په ډېر 

ګوري چې په يو لوړ سپين غره باندې دی او په مخكې يې دوه ماهيان پور لكوۍ والړ 

له خوا را والوتلى او په مخكې يې ولوېدلې، او يو مار لوه ځمكوې  ه بتى يې د شاود ي،د

خپل ځان يې په وينو كې لېت پېت وليوده او . اتهښه راخپڅخه راوواته او د پاچا په چپه 

يو مرغه له هوا راغى او پر سر يې را ښكته شوو او وټه يې پر سر راولوېدله او يوه د اور ټ

 .واههودده سر يې په ټونګه 

د . او په تعبيور او مانوا يوې هوېڅ پووه نوه شوو پاتې شو دې خوب ته هك پك

دوي مشر يې را وغوښته چوې د  د .ى يې له ياده وتلې وهڅانو زړه دښمني او ميربرهمن

 .يي او زړه يې په آرام شيخوب تعبير ورته ووا
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ل او د خپول خووب غوښوتده معاونوان راوانو مشور او د برهمنكله يې چې د نو 

 بورهمننو دوی سره په خپل منځ كې يو بل ته وكتل بيوا مشور . كيسه يې ورته وكړه

 :وويل

 ته اووه ورځې مېلت راكړه چوې تور څوو د موږدا خو يو عجيب خوب دی نو  -

  .يې پېدا كړواو ښه مانا  وګورو مكتابونه او نجوې پسدې د تعبير او تفسير 

كله چې يو پټ او ګوښه ځای توه ورغلول . ه يې ترې واخيستله او والړلنو اجاز

 :ر نه خبرېدل نو مشر يې وويلۚ  چې څوك يې په دې ځای كې په س

اوس نو د كسا  اخستلو ښه موقع په الس راغله، تاسو خو په خپله پووهېږئ  -

اوس  مووږخطوا ووول او كوه بوې نه دولس زره خلك بې ګناه او  موږچې دې ظالم له 

 .فكر په ځای كړو نو كوالی شو چې خپل او د خپلو ملګرو انتقام ترې واخلو

 :نو ټولو وويل

 مووږمشر يې او ته چې څه وايوې  موږاوس نو څه غواړې چې څه وكړو؟ ته ز -

 .يې منو او كوو يې

 :برهمن وويل

پوه خولوه نوه شوو نوو  مووږورته ووايو چې كوه ز وو اوزه وايم چې ښه يې وډار

او كله مو چې وډار كړ او د خوب عواقب موو ورتوه . پاچاهي او هر څه به ترې والړ شي

بويالر  لموي او زموري،ز ،امون يوېزوخيم وښودل، نو ورته به ووايو چې ايران دخت او 

 .ګوتو راكړی ته په موږحكم  كباريونتېره توره يې او  ،اس تېوزير، سپين فيل، ت

 :نو ورته به ووايو ئكه راڅخه پوښته يې وكړه چې څه يې كو

وونو يې او د وينو څخه يې يو ډنډ ډكوو او تا پكې لمبوو، تر څو چوې توه هوم  -

خو داسې وايوي نوور  نجوم ه خالص شې او پاچاهي دې هم په ځای پاتې شيرله خط
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كېږي او څه يې له السه نه كېوږي نو ستا خوښه او كه دا كار مو وكړ نو بيا پاچا ضعيف 

 .نو بيا كار اسان دی او له پاچاهۍ څخه به يې وباسو او تخت به يې ونيسو

ه او پووروسته له اوو ورځو څخه براهمه بېرته راغلول چوې ځانونوه يوې ډېور خ

ه او غمجون غونودې پوغمجن ښكاره كول او افسوس يې كاوه، چې پاچا وليدل چې خ

 :مشر ته يې وويل واو د براهمه ښكاري نو ال ډېر وډارېده 

 ر كې څه ويلي دي؟په تعبي نجوم او كتابونو زما د خوب ،وايه كنه -

انو هوم پوه برهمنوانو مشر سر ځوړند واچاوه او پوه وړا شوو او نوورو برهمنخو د 

 .همدې ډول ځان حتين او غمناك ښكاره كاوه

 :نو د پاچا نوره ويره او ډار هم زيا  شو او ويې ويل

پوه  ک او ځوړند سر ناسوت يوې؟وله ډاره زړه وچاوه څرنګه چ خو دې نور زما -

ته امان دركوم خو ووايوه چوې كيسوه  زه تا ،ته بې غمه اوسه. نجوم كې دې څه وليدل

 ؟څرنګه ده

ډكې وې ويوې  وكښسترګې يې د درواغو په او ،انو مشر سر را پورته كړبرهمند 

 :ويل

ص شې چې ډېر ګران شويان لوه السوه او غم نه هلته خال ردې خط هته به ل -

 ،بويالر وزيور ،اس تېوت لمى او زمری، سپين فيول ،زوركړې لكه ايراندخت، ځامن دې 

 .حكيم كباريوناو  ،توره

انو سره يو تور بلوه برهمن ،مكه ولويدهځپاچا چې دا خبره واورېدله نو بې سده پر 

 .و مشر ورته وويلانبرهمند . وكتل او بيا يې دده عالج وكړ تر څو چې په سد شو

 مووږاې باداره جار دې شم، په مملكت كې هر شى له پاچوا څخوه ځوار دی،  -

ان بولوه توا قر مال او شتمني ټول ،لوي ،اړهنر، و ،ښنې ،الدونه ، وزيران مشراناو موږز

تاته چې څه مقرر شوي وي له ه ه بوه دې  ه كېږې او غم كوې؟پدي نو ولې دومره خ
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په دې خبره خبر راكړی دغو كسانو توه خوو بوه دا افوت  ته نجوم موږ څوك ووغوري؟

چې كه وبر او حوووله دې وكوړه لوه دوی نوه بوه ښوه  :ورسېږي خو دايې هم وويل

 .عو  او بدل دركړل شي

 :سالر پاچا چې دا خبره واورېدله نو ويې ويل

 .يواځې چې زه هم څه فكر په كې وكړم ئاوس، او ما پرېږد ئتاسو الړ ش -

او نوه  ود تېراوه چا سره يې خبورې نوه كوولې نوه يوې خووراك په غم يې وون

 .څښاك

بيالر وزير چې كله پاچا په دې غم او حتن كې وليده او له پاچا نه په خپلوه پوه 

 :نو ايران دخت ته ورغى او ورته يې وويل وتنه قادر نه ښپو

له كومه وخته چې زه د پاچا په خدمت كې داخل شوی يم نوو  ،ګرانې بادارې -

ه پواوس غمجون موالومېږي او خ .زما له مشورې او مصلحته يې كوم كار نوه كواوه ېب

زه ګورم چې پوه . ماته د خپل غم د سبب په باره كې څه نه وايي او رانه پټوي يې ،دی

ان يې په كوم غوم برهمنوېرېږم چې دا . پټونى كويپټانو سره برهمندې وختونو كې د 

 .ككړ نه كړي

 :ايران دخت وويل

 .ه يم او نه غواړم چې اوس ورشمپې خزه تر -

 :بيالر وويل

پاچا په داسې حال دی چې ته بايد له خپل قېر او غضب نه تېره شې او كينه  -

حوتن او غوم د سوبب د ده  شي او تورې ده دې پرېږدې ځكه بل څوك خو ورتالی ن

ر كله چې پور موا غوم زو» :او ما ترې دا هم اورېدلي چې ويل يې .كولىشي ه نپوښتنه 

پاڅوه ورشوه نو  «.وكړي نو چې ايران دخت وګورم نو غم مې ورك شي او خوشاله شم

 .او د غم د سبب پوښتنه ترې وكړه
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سكۍ وم ،ايران دخت ورغله او د تخت سره يې كښېناستله ورته نرمه نرمه كېده

 :و ورته يې وويلاشوه 

نوه  څه دې اورېودلي دي؟ لوه كلوه ؟ګرانه ولې دومره په غم او غصه كې يې -

 دا ولې؟ ،ه ښكارېپانو سره دې خلو  كړی خبرهمنچې 

 .كړنه  پاچا ځواب ور

 :ايران دخت ورته په عتاب وويل

 اوس دومره درته سپكه شوم چې د خپلې پوښتنې د ځواب حق هم نوه لورم؟ -

ه ه ه دی چې د خپل غم د ليرې كولو چاره وكړي نه چې ورتوه كښوېني او پوه ښه پو

 .زړه يې تېروي

 :يلپاچا وو

ه ه څه چې ته يې له ماڅخه پوښتې په ه ه كې زما سوتا او د ټولوو دوسوتانو  -

ان وايوي چوې زه بايود توا او نوور پوه زړه پوورې برهمنځكه چې . عتيتانو هالكت دی

دوستان ټول ووونم، نو بيا به زما په ووند كې څه خونود وي؟ اوس وګووره چوې زه پوه 

 حقه په غم او حتن كې يم او كه نه؟

دخت چې دا خبره واورېدله نو وډاره شوه خو خپل ډار يې پټ كړ او بيا يې  ايران

 : وويل

ځوای  رما پوزه كېږه، پپر وولو مه خ موږټول له تا څخه ځار يو، نو ز موږګرانه  -

 .به بله ښه ښنه خدای دركړي خو ووايه چې څه دي؟ او خبره مه پټوه

 :پاچا وويل

 ؟ګرانې ته له ماڅخه څه غواړې -

 :دخت وويل ايران
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انو له نن وروسته اعتماد او باور مه كوه او په خپلو كارونو كې ورسره برهمنپر  -

دې پوه كوې دولوس زره  ،منان ديښومشوره او مصلحت مه كوه ځكه چې دوي ستا د

، دوی په خپلوو ښمنان نه ديمه كوه چې دوی دې ګوندې دمان وو ته دا ګن دي يوول

 .ا او دوستان دې په قتل ورسوياسرارو مه خبروه، دوی غواړي چې ت

نه ولې پوښتنه نه كوې؟ او چې كباريون ستا د خوب له تعبير څخوه  كباريونله 

توه  كبواريونورشوه نو . ی شياشي نو ته ووايه بل به څوك وي چې دا كار وكړ تعاج

كېدای شي چې ه ه څه درته ووايي چې سوتا خوښوي پوه . اود خوب تعبير ترې وغواړه

 .كې وي

ورسوېده  وته چې د غره پور سور  چا كباريون ته ورغى كله چې دده كورسالر پا

ر ووايوه نوو يوانو تعببرهمنوپاچوا خپول خووب او د بيا نو . كباريون يې ښه هر كلى وكړ

ر ته هك پك شو او پاچا ته يې ه ه څه وويول چوې يدوی دې تفسير او تعب كباريون د

 :ورته يې وويل وايران دخت ورته ويلي 

دوی غوواړي : ي دې هېره شوه او خپل اسرار دې دوی ته وويولددوی دښمن -

د  .رته بوه ور ورسوېږيواخلي دا خوب دې ډېر خير دی چې دچې خپل كسا  درڅخه 

شكشوونه را واسوتوي، دوه دانوې بوه بوې ېوطنونو پاچاهان به درته ښې ښې تحفې او پ

ه بوه داسوې دو ،يوه بوه غوڅووونكې تووره وي ،يو به سپين فيل وي ،و  ويقله ياامث

يوه به بې جوړې ورېښومينه سوره جاموه  ،اسونه وي چې په نړۍ كې به ساری نه لري

 .وي چې تياره به رڼوي او يو به د سرو او ياقوتو تاج وي

ر ا پر سر يې ټونګې وهلي د ه وه تعبيواو ه ه مرغه دې چې ليدلى دی چې ست

يوه اونۍ وروسوته بوه . درته اوس نه وايم، خو دومره پوه شه چې ضرر درته پكې نشته

 .درته دا ټول شيان راشي نور نو بې غمه اوسه او چر  مه خرابوه
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اوه ورځې ال تېرې نه وې چوې د وطنونوو د پاچاهوانو د  لكه كباريون چې ويلي

لول چوې اسوتازي بوه هديو او تحفو زيري را ورسېدل او استازي يې يو د بل پسوې راغ

م او حكمت ته زيا  شو او خوشاله به شوو او ا تعجب به د كباريون علهديه راوړه د پاچ

 :يې ويلبه  و

انو په خوله عمل كړی وای نو دوستان بوه موې هوم هوالك برهمنكه مې د  -

كړي وای او ورپسې به زه هم هالك شوی وای نوو هوښويار توه پوه كوار دي چوې د 

منانو له مشوورې او مصولحت څخوه ځوان ښمخلصو دوستانو سره مشوره وكړي او دد

 .دی راته ښه شوه ، او ما هم د ايران دخت سره مشوره وكړه او داووغوري

 :الر ته وكتل او ورته يې وويلپاچا بي بيا

 !تاج، جامه او هدايا درسره را واخله او حرم ته راځه

كله چې كورته ورسېدل دا ټول شيان يې ايران دخت ته كېښوودل او ورتوه يوې 

 :وويل

او سال له بوال خوالص شووم او د ښوې  ګرانې ايران دخت زه خو ستا په مشوره

ورځې خاوند شوم، نو اوس ته حق لرې چې په دغو شيانو كې هر څه سوتا خووښ وي 

 .وايې خله

كېښود او د پاچا يو ښكلې ويننوه وه  يې پر سر ،نو د ايران دخت تاج خوښ شو

ه نوو نومېده او پر پاچا ډېره ګرانوه و زاو جامه يې ه ې ته وركړه چې دا ويننه بتم افرو

: ويننې چې دا جامه واغوستله ډېره پرې ښكلې ښكارېدله نو پاچا ايران دخت ته وويل

ايوران دخوت چوې د . وه دې وكړه كه دې جامه خوښه كړې وای درته ښوه وهېچې س

د شرابو ګيالس يې پورته كړ او پاچا پور  وپاچا خبره واورېدله نو قېر ورغى د بنتوب تاو 

 .يې پر مو او جامو را وبېېدل وويشته نو شراب يې سر باندې

 :الر ته يې وويلپاچا ډېر په قېر شو او بي
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ودې ليدل چې دې ناپوهې څومره سپك را ته وكتل او حال دا چوې زه د عوالم 

كوه . كړیه فت ونويې نيسه او ويې وونه، او پام كوه چې زما له امر څخه مخال پاچا يم؟

 .ا دې مرګ دیدې مخالفت وكړ نو جت

 :ن دخت راوويستله او په زړه كې يې وويلبېالر ايرا

و زه يوې نوه خدې په وولو يې راته امر وكړ  پاچا خو ايران دخت ته قېر شو او د

 ووونم تر څو چې د پاچا غضب او قېر كښېني نو كه بيا هم ه سې په خپل امر ټينوګ 

. ولومنو ايران دخت به بېرتوه روغوه رمټوه ور ونو بيا به يې ووونم او كه پښېمان شوی 

د  ،تودبير خاونوده ده خهد پا ،ښه فكر لري ،ځكه چې ايران دخت خو د وولو ښنه نه ده

ښه خوی واحبه ده كه دا مړه شي نو پاچا بيا بله داسې ښنه نه شي پېدا كوالی او پوه 

 .خپل ووند به هم له دې وروسته خوښ نه شي

لرنوې امور يوې وزير ايران دخت خپل كور ته بوتلله او پټه يې وسواتله او د پوام 

 .ددې وكړ

نوو ورتوه راغوى او  والر څه ګړۍ ايسار شو چې د پاچا قېر غلوى شووی وزير بي

او ښوه خووی وريواد  لورننواته كله چې پاچا وزير وليده نو ايران دخت او د ه وې فضو

وزير د پاچا په زړه پووه . شول خو له وزير څخه يې له شرمه پوښتنه هم نشوای كوالی

 :شو او ورته يې وويل

 غواړې چې يوه ښكلې كيسه درته وكړم؟ ،باداره

 :پاچا وويل

 .غواړم چې د ډاډينې كيسې واورم ،هو

 :نو بيالر وويل

ه جووړه كوړه او لوه په يو دېوال كوې ځالو ،او بله ښنه وهچې يو نر  و،ه كوترود

غنمو يې ډكه كړه نو نر او ښنې سره سال وكړه چې تر څو چې پور ځمكوه دانوې پيودا 
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 ېاو دانوې وچوې شووې او وړ واوړی  ،ونه خوري څه موده نر چېرته تللوى كېږي دابه 

چې نر بېرته راغى نو دانې يې له نظره لږې راغلې او ښنې . كارېدلېښشوې وې لږې 

چې دا دانې به نه خوورو نوو دا دې ولوې خووړلي  ووته يې وويل چې ما او تا خو ويلي 

او يوه دانه مې هم تورې كنوډوه  ېخوړل ي ې ورته قسمونه وخوړل چې ما نه ددي؟ ه

دې پر قسمونو بواور ونوه كوړ او تور  كړې نه ده عور يې كاوه او ورته يې وړل خو ده د

 .ټونګو الندې يې ونيوله تر څو چې مړه شوه

كله چې ومى راغى او بارانونه شروع شول، دانې لمدې شولې او بېرتوه ه وومره 

پښېماني يې وكړه اود خپلوې ښونې  نو چې نر دانې وليدلې نو ډېره. شوې لكه چې وې

 :اخالص او وداقت ور ياد شو نو خواته يې روغى او ورته يې وويل

ونود وي، او بوې ګنواه او او چې ته نه يې زما به څه و. زه بې له تا دانې څه كړم

 .اندې ظلم وكړ او ومې وولېخطا مې درب

وا كې موړ خه بيا يې له خوراك او څښاك نه الس واخيسته تر څو چې د ه ې پ

 .شو

پاچا چې دا كيسه واورېدله نو پوه شو چې د وزير مطلب په دې كيسه كوې څوه 

 :دی نو ورته يې وويل

ما خو د ايران دخت د قتل امر پر تا وكړ او زه خو پوه غضوب وم نوو توا ولوې  -

 ؟ددې په وولو تادي وكړه

 :بيالر ورته وويل

ه دا چې تا راتوه وويول چوې او بلی شي د پاچاهانو امرونه بايد ور جاري كړال -

 .كه زما له امر نه دې مخالفت وكړ نو سر به دې پرېكړم
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پاچا هيله درلوده چې ګوندې بيالر به دده له امر نه مخالفت كړی وي خوچې د 

چوې لوه  وه شوو او نوژدې له چې ايران دخت يې وولى ده نو خپوبيالر خبره يې واورېد

 .تخت نه پر ځمكه رالوېدلى وای

الر وليده چې د پاچا حال د ايران دخت پسې ويجاړ دی نو ورتوه يوې كله چې بي

 :وويل

 !زېری مې درباندې ايران دخت ووندۍ ده -

 :پاچا ډېر خوشاله شو او وزير ته يې وويل

زما پر تا عقيده وه چې زما له امر نه به د ايران دخت پوه وولوو كوې مخالفوت  -

دې سوره لورم او دې چوې وكوړل  لهځكه چې ته پوهېدلى چې زه څومره مينه ې وكړ

 ربېره پوردې داو زما بې احترامي يې په زړه كوې نوه وه سو ووه ه هم د بنې له غېرته 

اوس نو ستا پور  .انو له غدارۍ او ټګۍ نه هم خالص شولوبرهمنر د دې په فكر او تدبي

 .ما ډېر حق دی چې ايران دخت دې ووندۍ ساتلې او د هر ډول احسان او ښوو وړ يوې

و مېرباني وكړه او ايران دخت راوله بيالر په خوشالۍ ايران دخوت توه راغوى او اوس ن

 :ورته يې وويل

اندې پاچا ستا د وولو په امور پښوېمانه شووی دی او عفووه يوې مې دربزېری  -

نو پاڅه او ښكلې جامې، ګاڼې واغونده او ورشه د خپلې بې ادبۍ عوور ورتوه . درته وكړه

 .وكړه او خوشاله يې كړه

او پاچوا توه  ه ه يې وكوړل ووان دخت دستي پاڅېدله او څه چې وزير ويلي اير

 :ه ځمكه يې ورته ښكل كړه او ورته يې وويلورغل

وای نو ته خو په حقه وې اوس دې چوې  ېما خو ډېره ګناه وكړه كه دې وول -

ښلم او له ناپوهۍ څخه مې تېر شولې نو زه هم وعده دركوم چې بيا به داسوې بوې خوب

 .ه كومادبي ن
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 :بيا يې بيالر ته مو ورواړاوه او ويې ويل

د بيالر تشكر هم كوم چې زه يې ونه وولم او په خپل علوم او  د پاچا په اجازه -

 .پوهه يې د بيا ووند مېرمن كړم

 :پاچا يې عور قبول كړ او په ووندانه يې ډېر خوښ شو او بيالر ته يې وويل

شكر درته وړاندې كوم، ځكوه چوې توا د ايران دخت له كبله د زړه له كومي ت -

 .نور زما د هرڅه واك ستا دی. مړه ووندۍ كړه

 :بيالر وويل

دې مينوه او اخوالص دې  ه شي او دايران دخت دې در پېرزو او در باندې زړ -

يم، او زموا كوا  يزه د تشكر او ثنا وړ نه يم ځكه چې زه خو ستا خادم او مري .ي شهروز

دا  ه وه ،خو يو شى درنوه غوواړم. او راضي اوسې او بسرهمدا دی چې ته رانه خوښ 

كوړی چوې ه چې بيا پرې پښېماني ون ېچې د غضب په وخت كې به بيا امر نه وادرو

 .ه وار تېر وي او څه به په الس نه درځيببيا 

 :پاچا وويل

ې د پوهو دوستانو له جرګې او بوره خبره وكړه او بيا به دا خو دې ډېره ښه ګټ -

 .امر په حصه كې امر نه كوم مركې د كوم

انو واك بېالر ته وركړ، بويالر لوه وطنوه وشوړل نوور پاچوا او برهمنبيا نو پاچا د 

 .رعيت سره په ښه ووند بوخت شول

 :كه چې دابشليم دا كيسه واورېدله نو ويې ويل

 .چې رښتيا دې وويل چې پاچا له نورو څخه زغم او حلم ته ډېره اړه لري

نګه هر مشر په خپلو كارونو كې حلم او زغوم توه اړ دی او همدار: بيدپای وويل

 .چاره نه لري
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 ګيدړ شېخ

 :دابشليم پاچا بيدپای فيلسوف ته وويل

ي بيوا چوې ورتوه ړكله كله پاچا يو چاته په قېر شي او له خپله مجلسه يې وشو

مالومه هم شي چې دا سړی پاك او بې ګناه دی بيا هم عفوه ورته نه كوي او بيوا يوې 

 .ه ه ه خپله لومړۍ منتله نه مقررويپ

 :بيدپای چې دا خبره واورېدله نو ويې ويل

امور وكوړ او بيوا  يوې پاچاهانو ته ګرانه ښكاري چې پر يو كوار: رښتيا دې وويل

امرونوو  دوی پوه دې خطوا فكرونوو او. ترې بېرته رجوع وكړي كه څه هم په خطا وي

د پاچا په نژديكوانو او غټوانو كوې  طن او هم رعيت سره اووهم ځان سره بد كوي هم 

ي نوو كوه كلوه داسوې يوو وښيار او مخلص وي ډېر كوم پيودا كېوږچې ه يداسې سړ

ده  ، او دمخلص ته په قېر شو الزمه ده چې ډېر ور ورته عفوه وكړي او ترې تېور شوي

له ګنواه  ړګيد شېوواړوي لكه زمری چې د  تهې او ښې ځاند پوهې په مرسته ډېرې ګټ

 .بښنه يې ورته وكړهتېر شو او 

 :دابشليم پاچا وويل

 په منځ كې څه پېښه شوې وه؟ ړګيد شېود زمري او 

 :وويل یبيدپا
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چې په يو ځنګل كې چې د نويو مرغانو او نورو حېواناتو ښكار په كوې  ويو ګيدړ 

او استوګنه درلودله نور ګيدړان، سورلنډيان او لېوان او وحوش هم پوه كوې وو دا  وډېر 

د حېواناتو ښكار نه كاوه نه يې غوښوه خوړلوه او د نورو ځناورو په څېر يې  و شېوګيدړ 

 :او نه يې وينه څښله يواځې واښه او له ونو څخه رالوېدلې مېوې يې خوړلې او بس

، د ناروغوانو لوه پوښوتنې او  تل به يې عباد  كاوه او پرته د دوستانو له ليودو د

 .عياد  بل كار ته نه راواته

ګيدړانو، سورلنډيانو او لېوانو وليدل چوې ده پور ځوان د مرغوانو او  كله چې نورو

غواړي چې ظلوم وكوړي نوو ورتوه ، نه حېواناتو غوښه حرامه كړه او نه يې ښكار كوي

 :راغلل او ورته يې وويل

ای ګيدړه ته پر ځان ظلم كوې چې ښوكار او غوښوې دې پور ځوان حراموې  -

له پاره پېودا  موږخدای زو ډېر حېوانا  خو كړې دي اخر به له لوږې مړ شې دا مرغان ا

 .كړي دي

 :ګيدړ ځواب وركړ شېو

له پواره پيداشووي دي او چوا ويلوي دې  موږدا چا ويلي دي چې دا حېوانا  ز -

داسوې نوه  ،نه د اوالدو له پاره روا دي؟ موږاو ز موږدې حېواناتو او مرغانو غوښې دچې 

هر ظلم او تېری مو ځان توه روا ګڼلوى دی په خپل زور او قو  غولېدلي يو او  موږده، 

 .غانو غوښې خورورماو په ناحقه د حېواناتو او 

 :په داسې حال كې چې دوی ورپورې خندل ورته يې وويل

 مووږدې هوم لوه و سوره خ ېاو ښه خوراكونه په ځان حرامو ېځان وږی كو -

لوم او سره يوځای اوسېږي او ه ه څوه ظ موږسره په ظلم كې شريك يې ځكه چې ته 

كوو ته يې په خپلو سترګو ګورې نو څه چې پر مووږ راځوي پور توا هوم  موږتېری چې 

 .ېخر  كې به په عواب ودي نو په دنيا وږی او په ا يراتلونك
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 :او دوی ته يې وويل وپه خپل عتم ټينګ  ید

زه  ؟مدا چا ويلي چې زه تاسو سره اوسم نو ستاسو په عوابونو به هم اخته كېږ -

ستاسو  .سره يم او په روح ستاسو له ظلمونو او تعداګانو نه بېتاره او بري يم جسماً تاسو

 .په اعمالو راضي او خوښ نه يم

خبرې پرې اغېته نه لري نوو ورپوورې يوې  موږچې ز هيې وليد ینو كله چې د

 .وخندل او ترې والړل

چې د حېواناتو پاچواهي يوې كولوه چوې ددې  وپه ځنګل كې يو هوښيار زمری 

ده وكوړه  هد او والح څخه خبر شو نو راويې غوښته ښه نمانننه يوې دزيدړ له شېو ګ

ده پوه ښوه والوي او سوپېڅلتوب او  ځان سره پاتې كړ، تر څو چې د لهاو څو ورځې يې 

 :عقيده راغله نو ورته يې وويليې  مناندارۍيا

اې ګيدړه ته خوو پووهېږې چوې زه ددې ځنګلوه پاچوا يوم او ډېور يواران او  -

خوو موا چوې سوتا خووی او  .الن لرم چې په ډېره تادۍ مې هيلې تر سره كويمرستيا

خصلت ته وكتل خوښ مې شولې او غواړم چې ته زما له ډېرو را تېرو نژديكوانو څخوه 

 .شې او زه غواړم چې پر دوي ټولو دې مشر كړم او مرتبه دې لوړه كړم

 :ې ويلورته په مخكې ودرېده احترام يې وكړ او ويګيدړ ورته  شېونو 

پاچاهان غواړي چې ه و خلكوو سوره ناسوته والړه  ،ډېر تشكر، ښه دې وويل -

او مملكت په كې ګټه وي او له خپل فكر نه كوار واخلوي او پاچوا او  یدو ولري چې د

كوار او عمول سوره  لوهير را نژدې كړي چوې ډو كه يو انسان خمملكت ته كار وكړي 

 .شوتهه بيا هم په كې ګټه او فايده نو ،ر ويكه څه هم ډېر پوه او هوښيا ،عالقه نه لري

زه چندان د پاچاهۍ په كار نه پوهېږم او په دې هم نه پوهېږم چې پاچا څرنګه له ځوان 

نه چې داسې كار رانه والړ نوه شوي چوې سوتا د موالل او هسې نه خوښ كړم، ډارېږم 

 په رعيت كې دې داسې خلك هم شته چې له ما څخه په كوار پووه .ګان سبب شيپخ
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سوتا د قورب پوه  یاو د قدر  خاوندان دي او ستا پر هيلو او رغباتو هم عالم دي او دو

نوه يوو تون  ینو كه توه لوه دو. ېره لويه سرلوړي دهډتمه هم دي ځكه چې ستا قرب 

 .څخه خوښ شير خوښ كړې ښه به وي ځكه چې هم به ګټه درواړوي او هم به د

 :زمري وويل

اوس رانه هېڅ خالوېدالی نه شوي د پاچوا  ېزيار مه باسه چې له كاره وتښت -

چې په رعيت كې وي واجوب دی ځكوه چوې د ه ه خدمت او كار په هر هوښيار او په 

 .دا د ټول مملكت او ولس خدمت او كار دی ېده نه دی بلكې پاچا كار يواځې د

 :ګيدړ وويل شېو

م، خبيوث فاجر، ظال :ه ډوله خلك غواړيوتا خو مېرباني وكړه خو د پاچا كار د -

او زيار باسي چې په هره الر وي خپل مطلب پوره كوړي  لري چې ډېر حاجتونه او تمې

ي او په خپلوه چواالكۍ او حيلوې لوه ږنوكر شي خپلو مطلبونو ته هم رسې نو چې د پاچا

توه زړه ښوه  بل ناپوهه ساده سوړی د پاچوا كوار .ناوړو پېښو ځان هم خالووالی شي

ی او دا ډول سړی ضرور په غم ككړېږي او په شور كوي چې وړاندې فكر نه شي كوال

هوښيار او پوه سړی د پاچا كار ته زړه نه ښه كوي ځكه كه د پاچا پوه كوار  .كې لوېږي

ه غورځولو پسې هڅه كووي او ټوول يوې كې ولوېده نو بيا دپاچا دوستان او دښمنان دد

ده بوده ورځ او  د پاچا دوستان خوو ځكوه د .ده بېخكنۍ پسې لوېږي په ښكاره او پټه د

تباهي غواړي چې كينه يې ورته راځي چې د پاچا په نظر كې ولې دومره قودر لوري او 

او دښمنان يې ځكه ورسره حسد او جنوګ كووي چوې  .نه ولې دومره ورتېر دی موږله 

پر پاچوا وسوه نوه كېوږي او  موږپوهېږي كه دا سړی د پاچا مرستيال او معاون وي نو ز

و نو .ى ويسوبرال موږی شي او تل به پر نه ځان وغورال موږ دده د پوهې په واسطه له

چا په لوېدلو او بدبختۍ پسې شول نو بيا له ضرر او هالكوت منان د ښچې دوستان او د

 .یڅخه ځان نه شي وغورال
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كله چې زمري له ګيدړ نه دا خبرې واورېدلې نو پوهې ته يې هك پوك شوو او 

 :نو ورته يې وويل دده كومك او مرستې ته يې هيله پيدا شوله

اې هوښياره ګيدړه زه ستا په خبره پوه شوم او په دې هم پوه شووم چوې توه  -

له مانه ليرې كړي او وبه دې  به ولې ډارېږې چې زما اتباع به درته چل جوړ كړي او تا

ووني خو ډاډه اوسه او زړه را پورې وتړه تر څو چې ووندی يم نو د چا پر تا بانودې وس 

 .ه كړيپضرر درته ورسوي او تا خنه رسېږي چې 

 :ګيدړ وويل

ماته خو دا ښه ښكاري چې ما پرېږدې چې په خپله خوښه آزاد وګرځم او غوم  -

مې نه وي او خپل ساعت په وښو او اوبو تېروم، ځكه د پاچا نژديكانو توه چوې پوه يووه 

ی ګړۍ كې كوم مصيبت او ضررونه متوجه وي د آزاد ووند درست عمر سره برابر نوه د

 .ه دیښاو ارام لږ ووند له ډېر ناآرامه ووند څخه 

 :زمري وويل

شې او وتښتې نوو ضورور بوه كوار  هېڅ مه ډارېږه دا نه منم چې رانه خالص -

 .او دستي به په خپل كار شروع كوې ېكو

 :شي نو ويې ويله ی نكله چې ګيدړ وليده چې اوس خالوېدال

باندې كار كوي نو زه هوم لوه اوس مې نو چې خوشي نه پرېږدي او ضرور را  -

 تانه يوشې غواړم

كله چې زمری پوه شو چې د ګيدړ خوښه خو راغله نو ډېور خووښ شوو او ويوې 

 :ويل

 .غواړه هر څه چې غواړې .ياې ګيدړه څه غواړې؟ هر څه چې غواړې تيار د -

 :يلوګيدړ و
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چوې زه پووهېږم  .نه كوې يتاده امر كې ب سره تړلي ه كارلزه غواړم چې زما  -

دوی  په يو چل له دې جېته چوې د څوك چې له مانه په رتبه كې جګ دي ه وی به

دې لوه پواره  ځای ونه نيسم زما خرابي او بربادي غواړي او ه ه چې رانوه ټيوټ دي د

خبرې زموا پوه  یدو هۍ پسې ګرځي او شايد چې ته به دابچې زما ځای ونيسي زما د ت

نو كله دې چې دا واورېدل نوو ډېور ور  .ه شيخوا خوا بد به دېما له حق كې واورې او 

لومړی تحقيق او پلټنه وكوړه چوې خبوره درتوه  ،دا خبرې مه منه او پر ما حكم مه كوه

كاره شو بيوا دې چوې څوه خوښوه وي ه وه را ښښكاره شي نو كه بيا مې درته خيانت 

 انودې ډاډه شوم او خپولبباندې وكړه او چې دا وعده دې را سوره وكوړه نوو زه بوه در

 .اخالص او كار به زياتوم او په زړه، عقل او جسم به دې مرسته او كومك كوم

 :زمري په خوښۍ وويل

زما درسره وعده ده چې تادي به ستا په حق كې نه كوم او ته د ختانوې وزيور  -

 .ځكه چې ته ښه او د مالونو په ساتنه كې امانت كاری يې، شوې

ده د پاملرنې  لرنه كوله چې دبه يې پامالص ونيوه او پر ختانو ار په اخكګيدړ دا 

 .په سبب په ختانو كې زياتوالى راغى او زياد  يې وكړ

نور يې هم ځان توه نوژدې  ،او ورته ګران شو شو نو پاچا ته يې اخالص ښكاره

 .او د اعتماد وړ يې وګرځاوه او د پوره واك خاوند يې كړكړ 

وليوده ده سوره پوه كينوه كوې  ده قدر او شان كله چې د پاچا ملګرو او اتباعو د

په يو چل ترې د پاچا زړه تور كوړي او لوه ده نوه يوې اوس ولوېدل او غوښتل يې چې 

 .كركه او نفر  زيا  كړي

كار ته والړ او يو ګوړا خر يې ښكار كړ چې تيار غوښون ښيو ځل ددوی يو ټولى 

و ځوان ورتوه نه كړ غونډ يې پاچا ته راووړ چې تر څ ماو هېڅ يې ترې ك واو كم عمره 

 .اخالومند او مينه ناك وښيي
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زمري چې ددې خره غوښه وخوړله خوند يې وركړ او لكه نور كله چې به يوې د 

نورو ملګرو برخه كوله په دې غوښه كې يې ونه غوښتل چې ددوي برخوه وكوړي نوو 

ې بيوا د نوورو خوراكونوو يا ته بګيدړ ته يې امر وكړ چې دا نوره غوښه كلكه وساته او س

 .هراته راوړ سره

چې شپه شوه نو يو له دغو حاسدانو څخه په پټوه ختانوې توه ورغوى او دا نووره 

غوښه يې را پټه كړه او په پټه يې د ګيدړ په كور كې كېښودله چې هېڅوك ترې خبور 

 .نه شول

اعو د خپل چل او مكر د سرته رسولو له پواره زموري بسباته په وخت د زمري ات

ادم مړۍ راوړه زمري وكتل چې د ګوړا خر غوښه پوه كوې ته مړۍ راوړه نو كله چې خ

 :نو په قېر شو او ويې ويل .نشته

د خره غوښه څه شوه او ولې ګيدړ په خپل كاله ځان سره ساتلې ده؟ خبر نوه  -

 ؟دی چې د مړۍ په منځ كې ماته ددې غوښې خوړل خوند راكوي

له پاره پاچوا توه نو دوی دا موقع غنيمت وګڼله او يو يې د اخالص ښكاره كولو 

 :وروړاندې شو او ويې ويل

ه پوربانودې خويوې  بايد پاچا په خبره خبر كړو اګر كوه ځينوې نژديكوان موږ -

 خبوره دا ده .كېږي هم، ځكه له پاچا خبره پټول د پاچا او رعيت د خرابۍ سبب ګرځوي

وښه په خپله خوښه شوې او خپل كورتوه يوې وړې ده او ويلوي يوې غچې د ګيدړ ه ه 

 .ې د پاچا هم ه ه بس ده چې پرون يې وخوړلهدي چ

 : بل وويل

قه په غم ككړ نه شي راځئ چوې چې ګيدړ په ناح .اۍ وروره داسې به نه وي -

 .شيه د خبرې پلټنه وكړو تر څو ظلم او تېری مو له السه ون یلومړ

 : درېيم وويل
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خواين ځكه چې دا ګيدړ  ئئ نو د همده په كور كې به يې بيا موموه يې ولټك -

 .او غادر دی او ما ترې ډېر ځله داسې خيانتونه او ټګۍ ليدلي دي

 :څلورم وويل

كوه دا رښوتيا وي  ؟دا څه وايې؟ ګيدړ غوښه غال كړې او كور ته يوې وړې ده -

 .ده ده چې د خپل بادار سره دومره خيانت كويبنه  خو له بد

 :پننم وويل

ر ولټوي چې ګيودړ داسوې ه څوك ورولېږو چې د ګيدړ كوب موږكه اجازه وي  -

 .مخصوص جاسوسان لري نه چې چېرته يې بې ځايه نه كړي

دوی د ګيدړ په حق كې داډول خبرې كولې چې تر څو يې زمرې په قېر كوړ او 

 .امر يې وكړ چې ګيدړ راولئ

 :ګيدړ راغى ده ترې د غوښې پوښته وكړه او ګيدړ وويل

ړه او ورته مې وويل چې سبا توه ختانه دار ته د ساتلو له پاره وركما خو د غوښو 

 يې تاته حاضره كړي نو ه ه څه كړه؟

زمري د غوښو ختانه دار راوغوښته ه ه هم نټه وكړه چې ما له ګيدړ څخه هېڅ 

 .ونه دې اخيستي ځكه چې دا ختانه دار هم ددې نورو سره په دې مشوره كې ګډ 

لوه پواره زمری يو امين خوښ كوړ او د ګيودړ كوور توه يوې د غوښوې د لټولوو 

 .ورواستاوه او ګيدړ يې په خپل مجلس كې پاتې كړ

دا امين چې بېرته راغى نو هم ه غوښه ورسره وه چې زمري ګيدړ توه وركوړې 

چې تر اوسه يې ال يوه خبره هم د ګيدړ په باره كوې نوه وه  و وه په مجلس كې يو لېوه

يوې راوړه ده  نو كله چوې غوښوه. كړې او داسې مالومېده چې دی ناحقه خبره نه كوي

 : وويل
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ده تور ګنواه  اوس نو پاچا د ګيدړ په خيانت او فساد خبر شو اوس نو كه پاچا د -

ي ړتېر شي او عفوه ورته وكړي نو بيا به يې هېڅوك د چا په خيانت او غدر خبر نوه كو

  .ه خراب شيباو د مملكت امور او كارونه 

 :دې لېوه وويل

سره وړ عواب او زجر وركوړه چوې بول وي  ګناه له .ښلو نه دهخده ګناه د ب د -

 .چې بيا داسې خيانت او غدر ته زړه ښه نه كړي

، پوليس ته يې امر وكړ او بنديخانې ته ود زمري زړه ګيدړ ته له قېره پړسېدلى 

 .يې داخل كړ

چې ګيدړ بندې كړ نو دوی ټول ورباندې خوشاله شول، خوو د خبورې د كله يې 

او ويل يې نه چې خبره رښتيا شي دې خوالص او  وكې  رښتيا كېدو ډار يې هم په زړه

 :نو يو بل ته يې سره وكتل او يوه وويل. په بال ككړ شو موږ

اوس دې هم ورسره ښه وكړل كه نوه نوو د . محترمه پاچا ښه جتا دې وركړه -

پوه زړه دي ښه داده چې كوم جاسوس ورواستوې چې څه يې چوې درتوه . وولو وړ دی

  او پاكي يې ښكاره شوه عفوه به ورته وكړې او كه جرم يې برااه ه ترې واوري، كه 

او په زړه كې يې نور څه هم درته وي نو برسېره پر بند د نور عواب وړ هوم  شو ښكاره

 .دی

ی ورولېوږه چوې د زړه ډپاچا دا خبره ومنله او د حال مالومولو له پاره يې سوورلن

 .حال ترې واخلي

په عباد  بوخت دی او دعوا كووي چوې سورلنډی چې ورغى ګوري چې ګيدړ 

 .زمري ته يې پاكي ښكاره شي او له دې بال څخه خالص شي

 :ی بېرته راغى چې زمري ته وواييډنو سورلن
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كه له بنده خالص شوم نو په داسې غم خوو : دړ درته ښېرې كوي او وايييګ -

 .به يې ككړ كړم چې نه يې سر خالوېږي او نه پښې

 : ښكاره كړ او يوه وويل نو حاضرينو ځان په تعجب

اوس درته مالومه شوه ای باداراه چې دا مجرم او ګنېكار او د لوی عوواب وړ  -

او دا تېور . ده وجود نو نور ستا او ستا د دوستانو لپواره لووی خطور دی ځكه چې د .دی

هم دده په خبث نفسي او پوه  ، ه هخوړل نه ده او خوړل موږه ه څه چې  چې ،كارونه

 .واضح او ښكاره دليل دی او ښه كلكه يې په زړه كې دهيې بد راځو  موږدې چې 

دغو دليلونو د رد لپاره يې الر پېدا نه كوړه او بواور يوې  زمري چې فكر وكړ نو د

راغى چې نور يې نو د ګيدړ په ووندي پرېښودلو كې خطر او ضورر دی، نوو سمدسوتي 

 .ده پر وولو امر وكړ يې د

د قتل امر  ړور وه چې خبره شوه چې زمری پر ګيدد زمري يوه هوښياره پوهه م

وادر كړی دی نو خبر يې ورواستاوه چې د ګيدړ مرګ او قتل وځنډوي بيا زموري توه 

 :ورغله او زمري ته يې وويل

 زويكه په كومه ګناه دې پر ګيدړ د قتل امر كړی؟ -

 :نو زمري ورته ټوله كيسه تر سره كړه نو ه ې وويل

. كوي پښوېمانه كېوږي یي وكړه او څوك چې تاددتاكې دې زويه په حكم  -

كه نور خلك په يو كار كې فكر كولو توه اړ دي نوو پاچاهوان خوو ال اړ او محتواج دي، 

ځكه چې هره غلطي اوالح كېدای شي او د پاچاهانو غلطي هېڅ كله بيوا نوه اووالح 

 قصووراو تر اوسوه يوې كووم  يكړيدړ رښتيا او اخالص خو تا تجربه ګدې  كېږي او د

 .دل شوي چې دی غل او يا خواين دیاو دا هم ترې نه ده لي ینه دی ښكاره شو درته

ده چې د پاچاهانو اتباع يو د بل ضرر پسې ګرځي او چې وسه يې وشي نوو يوو د  بله دا

هوښيار عازم پاچا ه ه دی چې خپول ملګوری . بل په وولو او مرګ هم ورفه نه كوي



 ه او دمنهلکلي

 

تا د ه ه ګيودړ پوه وولوو حكوم  .څخه ځان خبر كړيدوي له نفسي احوالو  وپېژني او د

وارو ښكاره شوی او ه ه هم د يوې ټووټې  وكړی چې پاكي او ښه والى يې درته په وار

 .غوښې په ګناه او جرم

زمري ته ال مور په همدې نصيحتونو لګيا وه چې يوو اموين او مخلوص سوړی 

 :راغى او زمري ته يې وويل

 !وای نژدې وه چې لويه ګناه دې كړې -

 .زمري ورته وكتل او تعجب يې وكړ او ورته يې وويل

 څرنګه؟ او كله؟ -

كله دې چې د ګيدړ بې وزلي د مرګ حكم وادر كړ، او دی بې وزله له ه وه  -

 .تورنه پاك او بري دی او خوشي تور پرې لګول شوی دی

 :زمري وويل

 تاته يې كله پاكي او برائت ښكاره شو؟ -

 ېده نو ورته په شك كې شوم نو په زړه كوې موې وويولول واورټما چې كله دا 

 څرنګه ګيدړ غوښه پټوي او حال دا چې غوښه خوړل يې پر ځان حرام كوړي دي؟چې 

په څېر ده هم د غوښو خوړلو توه رجووع كوړې  موږاو كه له خپله عادته اوښتى وي او ز

چوا وي نو د پاچا په ختانه كې خو لمودې او وچوې غوښوې لوږې نوه دي چوې ده د پا

يې كولوه پوه داسوې حوال  او ځان يې هالكت كې غورځاوه غال شخصي غوښه خوړله

والړم دوی پسوې  ،كې چې د ښه فكر او عقل خاوند دی؟ نو دا خبره موې دروغ وګڼلوه

دوی حركا  او كارونه مې د سترګو الندې ساتل تر څو چې خبره راته ښوكاره  د ،شوم

ه وولو حكم وكړ چوې يوو او بول توه يوې له دوي نه مې واورېدل چې تا د ګيدړ پ. شوه

 .مباركي ويله او د خپلو چلونو او ټګيو په كاميابۍ يې خوښي كوله

 :د زمري مور چې دا خبره واورېدله نو خوشاله شوه او زمري ته يې وويل
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خيانتكوارو او غوو دې بې ګناه ګيودړ وولوى وای اوس د و چې په ظلمونژدې  -

 .ته زړه ښه نه كړي ې بيا داسې كارړ جتا وركړه چټګانو ته كلكه او و

زمري ددغو ټګانو په اعدام حكم وكړ او ګيدړ يې له بنديخانې څخه را ووېسوته 

او د خپلوو ټولوو اموورو او  د خپلې خطا چې نژدې وه چې وولى يې وای عور ورته وكوړ

 .اك يې وركړ او عت  يې نور هم ال پسې ډېر شووكارونو 

 :دله نو ويې ويلدابشليم دا كيسه واورې كله چې

رښتيا، بېدپای چې د پاچاهانو ټينګار د يو خطا امر په اجرا كولو لووی خطور او  -

 .ظلم دی
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 يې يشاهزاده او ملګر

 :دابشليم پاچا بيدپای فيلسوف ته وويل

ځينوې . خلك په دې ووند كې د برياليتوب په اسبابو كوې سوره مختلوف دي -

ای  .نوې وايوې چوې پوه زيوار او عمول دیوايي چې برياليتوب چانس او بخت دی ځي

 حكيمه ستا په دې كې څه رايه او فكر دی؟

 :بيدپای ځواب وركړ

د خلكو د اختالف سبب دادی چې ځينې يې په چانس او بخت خوري، ځينې  -

په زيار او عمل او شك نشته چې په ووند كې هم عمل شته او هم چوانس او هوښويار 

زما يووه كيسوه  .ا د چانس په تمه او هيله شيياو به ه دی چې په كار كې زيار وباسي 

 .دې ووند په باره كې ښه تمثيل شووی دی زده ده چې په ه ې كې د خلكو اختالف د

 :ده او ه ه كيسه دا

، ويز اده بل د سودا ګورسره په الر كې ملګري شول، يو شاهتلميان زڅلور تنه 

رته له جامو چې اغوسوتلې يوې سره پراو و وزوی  لورم د بتګرڅزوی او  بل د يو شريف

 .په همدې حال وو چې ډېر په تكليف او زحمت شول یدو .وووې نور څه نه 

كوړي نوو يو ځل دوی د يوې ونې الندې كښېناستل چې ستړيا وباسي او دمه و

 :واچوله او د چا چې څه زړه وو په دې باره كې يې وويلد دنيا خبره يې منځ ته را
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 :شاهتاده وويل

ده چې هر څوه پوه قضوا او قودر  دا خبره. ېژندلى او ازمويلى مې دیما ووند پ -

 .پورې تړلي دي

 :وويل چې دوی دا واورېدله نو د سوداګر زوی كله

چې هر څه په قضا او قدر دي نو دا عقل څه په كار دی؟ انسان بايد له عقول  -

 .ى شياخلي تر څو چې بريالڅخه كار و

 :و ويې ويلدا يوه هم ونه منله ازوی  خو د شريف

چوانس هور وخوت نوه وي او  .داسې نه ده او ستاسو دواړو خبره ډېره خطا ده -

خوو ښوكال  .عقل كله كله تېروځي ډېر د عقل خاوندان په دې دنيوا كوې محوروم دي

څخوه يوې  ور هېڅ كار او عمل نه كوي او له هر چاخم .وجاهت، شرف، ښه كسب دی

نو څوك كه غواړي چوې  ،عت  كوي ښه خوري او ښه يې اغوندي او خلك يې قدر او

 .بريمند او كامياب وي بايد مخور او شريف وي

 :دا خبرې واورېدلې نو ويې ويلزوی  كله چې د دهقان

خو كوار او عمول  يڅه چې د! ئواي څه ،او څه ئتاسو خو عجيبه فكرونه كو -

 !النه چانس، نه عقل او نه مخوري او وجاهوت او ښوك ي،نه قضا او قدر په كار د ،دی

 .كه څوك غواړي چې بريالى او كامياب وي نو بايد چې كار او عمل وكړي

نوو سوره يوې . هر يوه خپل خپل دليل راووړ خو اختالف يې له مننه ونوه واتوه

 :وويل

دا  .دا اختالف څه ګټه نه كوي راځئ چې هر څوك خپله رايوه تجربوه كوړي -

 .هر څه په كې شته تيار وږي يو او هېڅ راسره نشته ښار هم نژدی دی او ید

ته مړۍ راوړه چې مالوم شي  موږته يې وويل چې ته والړ شه او زوی  د دهقان

 چې ته څه كوې؟
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ښار ته والړ او د كار لټون يې وكړ چې تور څوو خپلوو ملګورو توه زوی  د دهقان

 :مړۍ پيدا كړي خلكو ورته وويل

 .ښه كار دلته خس او لرګي كول دي

ه يوې رسۍ وغړله او د خپل قدر  پوه انودازيې  له لوخو ،نو دی ځنګل ته والړ

په يوه روپۍ يې وپلورل او ملګرو توه  ،ته راوړل ښار يې كې ۍي را ټول كړل په رسټبو

 .ستلهييې پرې مړۍ واخ

د يوې ورځې كوار »كله چې د ښار دروازې ته ورسېده پر دروازه يې وليكل چې 

 .ه كېښودهملګرو ته راغى او مړۍ يې ورته مو ت ،«يوه روپۍ ارزي

 .وملګرو ورته وويل چې كار خو دې ثمره وركړه اګر كه دروند او ګران 

ته وويل چې نن ستا وار دی والړ شوه او وجاهوت او زوی  بله ورځ يې د شريف

 .ته طعام راوړه موږه او ېيمو دې وازم

چې دروازې ته ورنژدې شو نو فكر يې وكړ چوې زموا خوو  .دې هم ښار ته والړ

او اشرافو غوندې خادمان هم راسوره نشوته نوو  ودی زده او د نورو مخورڅه كار هم نه 

 :ويې ويل

د څه له پاره ښار ته والړ شم؟ او څه به وكړم؟ زه نه پوهېدم چوې ويول موې  -

 . چې وجاهت بې كاره نفع رسوي

. شرمېده چې بېرته ملګرو ته بې طعامه راوګرځي نو فكر يې وكوړ چوې وتښوتي

دی  .ې د دمې جوړولو لپاره يوې ونې ته ډډه ووهله او ويده شوووروسته له ډېره فكره ي

چې د ښار له غټانو او اشرافو څخه ورباندې يو سړی تېرېده او دی يې خوښ  وال ويده 

دی چوې اوس زوی  دا ځوان خوو شوريف او د كووم شوريف: شو په زړه كې يې وويل

و له خوبه يوې را ويښ وي نو زړه يې ورباندې ولورېده ا ېورباندې لكه چې سخته راغل

 .كړ پننه سوه روپۍ يې وركړې او والړ
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د يوې ورځوې د وجاهوت »خوشال شو او په دروازه يې وليكل زوی  نو د شريف

نوور يوې ملګورو توه طعوام او نوور ضوروري شويان  «.او ښكال بيه پننه سوه روپۍ ده

ره ومنلوه؟ اوس مو زموا خبو»: وپېرودل او راغى او روپۍ يې منځ ته واچولې او ويل يې

 «؟وګورئ چې ما په ښكال او شرف څومره ګټه وكړله

ته وويل چې نن ستا وار دی ځوه او خپول فكور زوی  په درېيمه ورځ يې د تاجر

خوا په بازار كې ګوري كه د تجار  كوم شى پيدا شوي  ېخوا دا ،دی والړ .هېيدې وازم

ه پراتوه دې ګوري چې په بېړۍ كې داسوې قيمتوي مالونو .چې د بحر ساحل ته ورغى

 .چې هېڅ په بازار كې يې پته هم نشته

 چې ويل يې؟ وښار له سوداګرو نه اورېدلي د خو ده 

ېر دی او كومه اړه ورتوه ډسره  موږاخلئ او ووايئ چې دا مال خو  هنن دا مال م

 .نه لرو نو د مال خاوندان به ورپورې په تنګ شي او ارزان به يې را باندې وپلوري

خبورې واورېودلې او پوه بلوه الر يوې سووداګرو توه ځووان  یدو دزوی  د تواجر

مال يوې لوه ه وو . ورورساوه او ورسره يې اتفاق وكړ چې دا مال ده ته په نېټه وركړي

د ښوار . چوې زه دا موال بول ښوار توه وړم څخه واخيسته او په ښار كې يې اعالن وكړ

ګټه يوې وركوړه او سوداګرو چې دا خبره واورېدله پسې په منډه ورغلل او يو لك روپۍ 

 .مال يې ترې واخيسته

 :وويلزوی  د سوداګر

او دا خبوره يوې پوه دروازه  «هد يوې ورځې د عقل او پوهې بيه يو لك روپۍ د»

 :غى او ورته يې وويلوراو ملګرو ته روپۍ يې ځان سره واخستلې . ليكلهو

او په قودر  يوې نوه دا ه ه عقل دی چې تاسې يې له بركته خبر هم نه وئ  -

 .چې د عقل په مرسته څرنګه سړی بريالى كېدالی شي پوهېدلئ وګورئ
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ضوا او قورشه چې پر ، په څلورمه ورځ يې شاهتاده ته وويل چې نن ستا وار دی

ې شواهتاده والړ او د ښوار درواز .توه طعوام راوړه موږقدر او چانس باندې باور لرې نو 

 .سره نژدې په يوه چوتره كښېناست

او كوم وارث يې نوه درلوود پوه  وښار پاچا په دې ورځ مړ د  چې پېښه داسې وه

له غمه يې تورې جامې اغوسوتې وې او  .ده تېروله دې وخت كې خلكو د پاچا جنازه پر

شاهتاده چې ورته وكتل نوو څوه چور  يوې وربانودې  .سترګې يې له اوښكو ډكې وې

 .خراب نه كړ او غم شريكې يې ورسره ونه كړه

كننلې يوې ورتوه ښودوی په غم يې څه پروا نشته نو  كله يې چې وليده چې د

ه نوه پر پاچا ولوې خپو موږی ځوانه؟ او زچي ورته وويل ته څوك يې اه زوكړې او دروا

 او له كوم ځای نه دلته راغلى يې؟ يې؟

 .بيا يې له دې چوترې نه وشاړه او د ښار له دروازې څخه يې ليرې كړ

 .چې پاچا ښو كړي وه هم ورسر چيه دروازد جنازې خلك والړل او 

 .بېرته راغى او هملته كښېناستهزوی  چې دوی ليرې شول نو د پاچا

چي ګوري چې ه ه ځوان بيا هملتوه زدروا. كله چې د جنازې خلك بېرته راغلل

 :ناست دی نو ورته په قېر شو او ويې ويل

تا زموا خبوره  ای بې شرمه مساپره ما خو ته منع كړی وې چې دلته م كښېنه -

 ونه منله؟ او چا درته د بيا كښېناستلو اذن او اجازه وكړه؟ ولې

په ډېر تور زړه يې را ښكوده او په ه ه بنديخانه كوې يوې واچواوه چوې دروازې 

 .سره نژدی وه

نو اشوراف او خووانين را . چې سبا شو نو خلك د نوي پاچا د درولو په تكل شول

 .ود پاچاهۍ په تمه  كټول شول هر څو
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ان كانديد كړ نورو به په كې په شل رنګه عېبونوه را وسوپړل او هر يو به چې ځ

نوو خبوره آخور جنوګ و جودل توه  وپه همدې ډول د هر چا حوال . قرار به كښېناسته

 .ورسېده او نژدې وه چې جنګ وشي

 :شاهتاده را ياد شو نو دوی ته يې وويل چيه دروازپه دې وخت كې د 

وي  نوه چوې جاسووس ،كوړی دی ای مشرانو پرون ما يو ځوان مساپر بندي -

د حال مالومولو له پاره رالېږلى وي اوس موې لوه وېورې هلتوه  موږنو زنادښم موږچې ز

 .بندي كړی دی

 :دوی ورته وويل

په حال يې ځان پووه  ،ورشه رايې وله چې پوښتنې ترې وكړو: ښه دې وكړل -

 .كړو چې څه بال راته پېښه نه كړي

و وليوده نوو چوې مشورانو او اشوراف .واېسوتهراغى او شاهتاده يوې را چيه درواز

 :پوښتنه يې ترې وكړه چې ته څوك يې؟ شاهتاده وويل

ېږي چې پالر مې مړ دی د تخت د نيولوو حوق يم او يو كال كزوی  زه د پاچا -

خو كشر ورور مې راباندې زورور شو منصبدارانو او مشرانو ته يې رشو  وركوړ او  وزما 

له او زه يې له خپلې وېرې چې ګونودې پاچواهۍ بوه تورې پاچاهي يې رانه په زور ونيو

 .ونيسم را وشړلم او دادی دلته راغلم

او ورتوه . اشرافو او مشرانو د خپل اختالف د ليرې كولو له پاره شاهتاده پاچا كوړ

 :يې وويل

او  وبول  په منځ كې د جنګ اور موږپه ډېر ښه وخت كې را ورسېدلې كه نه نو ز

بيا يې نو پر سوپين اوښ د خپول عواد  سوره سوم . وي واینژدې وه چې سره دل ش

سپور كړ او د درناوي له پاره يې په كوڅو كې ګرځاوه چې دروازې ته را ورسېده نو امور 
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كوش ، ښوكال، عقول او هور شوى » يې وكړ چې د ملګرو د ليكونو الندې وليكي چې

 «.ديچې انسان ته له ښو، بدو نه رسېږي دا ټول د قضا او قدر په واسطه 

واړه ملګورې يوې راوغوښوتل او ښوه يوې  شاهتاده پر تخت كښېناست او درې

يې پر بتګرۍ وټاكه او د ښكال خاونود زوی  ونماننل د عقل څښتن يې وزير كړ د بتګر

يې ډېر ونماننه او څه مال يې ورته وركړ او له ښاره يې نوور وشواړه، چوې دی دلتوه د 

 .نه كار اوسېدلو حق نه لري ځكه چې نه عقل لري او

 :دابشليم چې دا كيسه واورېدله نو ويې ويل

اې بيدپای ښه دې وويل او پوه دې كړم چوې خلوك ولوې پوه وونود كوې د  -

 .برياليتوب په سببونو او علتونو كې سره اختالف لري
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 موږك او پيشو

 :دابشليم بيدپای فيلسوف ته وويل

او سووله  كله سړی د خپل دښمن سره هم د مرستې پوه تموه پخوال كېوږي -

هم يوه كيسه راته ووايه چې دا موضووع راتوه واضوحه او  كې ورسره كوي په دې باره

 .ښكاره شي

 :بيدپای وويل

منۍ ښومني هم نه پاتې كېږي، ډېر ځله دوستي په دښنه وي او د لدوستي ت -

ی شي چې د شد  او سوختۍ پوه وخوت هوښيار كوال .مني په دوستۍښبدله شي او د

لكه چې موږك او پيشو سره يو تر بلوه مرسوته او . رسته وغواړيمن نه هم مښكې له د

 .لخالص كړ يې له غمه ونهكومك وكړ او ځان

 :دابشليم وويل

 ددوی كيسه څرنګه وه؟ -

 :بيدپای وويل

يوه پيشو وه چې د يوې ونې په يوه خوا كې اوسېدله او يو موږك يې په بله خوا 

شوو وه چې باور به يوې تر ه ه نه راوات ساته له سوړې به كې چې له پيشو يې ډېر ځان
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يوه ورځ پيشو د ښكاري په دام كې ونښتله او مياو ميواو . ده ېچې پيشو چېرته ليرې تلل

 .يې كول او چي ې وهلې

موږك هم له سوړې د طعام لټولو پسې راوواته، ګوري چوې پيشوو پوه دام كوې 

عمور تور پايوه پوورې  نه خو نوور د ال يې وكړ چې پيشوو خوشاله شو او خين نښتې ده

كونګ ورپسې دی او غواړي چې دی ونيسي او لوه خو ګوري چې د پاسه  مخالص شو

ده د نيولو په تمه دی نو وډارېده او په زړه كې يې وويل چې زه خو  بلې خوا نولى هم د

له هرې خوا په بال ككړ شوم كه په ځای درېږم كونګ مې خوري كه بېرته ځوم نوولى 

 .دې ځم د پيشو مړۍ كېږممې خوري او كه وړان

 :بيا يې وويل

تر څو چې عقل لرم بايد له نجا  او خالوۍ نه بې هيلې نه شم نوو دا پيشوو  -

وربه شم او ورته بوه ووايوم كوه ماسوره مرسوته  ،خو اوس زما په شان په بال ككړه ده

كوي نو زه به يې له دام څخه خالوه كړم كه هوښياره وي نو زما په خبره بوه راضوي 

 .شي

 :پيشو ته ورغى او ورته يې وويل

 څرنګه يې؟ او ولې په دې غم كې لوېدلې يې؟ -

 :پيشو وويل

زه خو د ښكاري په دام كې ونښتلم، او ته نور زموا لوه ډاره تور . خوشاله اوسه -

 .عمره خالص شوې

 :موږك په غم او حتن تظاهر وكړ او ويې ويل

يې؟ هوښيار د چا پر غم نوه رنګه ستا په حال خوشاله شم او ته په دې حال څ -

من ښوی شي چې لوه دااو كېد. خوشالېږي ځكه پوهېږې چې هر څوك درد او غم لري

نه په لوی غوم  كه دا اوس هم راته وګورې نو زه له تا .نه يې ده ته لوی غم پېښ شي
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ككړ يم شاته مې نولى والړ دی او د حملې په تمه دی او د پاسوه را بانودې كونوګ د 

ر دی او ته هم كه څه هم په دام كې بنده يې كه درنوژدې شوم نوو پوه غوټې په انتظا

له مصيبت څخوه لووی ستا اوس دې ومنله چې زما مصيبت . خوړلو مې هيله نه كوې 

 دی؟

 :پيشو ورته وويل

 .هو شك نشته چې دواړه په غم او مصيبت ككړ يو -

 :موږك وويل

موا او سوتا دواړو لوه زه درسره يو مصلحت لرم كه خوښه دې ورته راغله نو ز -

 .پاره ښه ده

 :پيشو وويل

ووايه كنه څه مصلحت دی؟ زه خو داسې مصلحت ته تياره يم چې هم زما د  -

 .تعېد وكړي او هم ستا خالوۍ

 :موږك وويل

ی او تر څو چې زه دام په غاښوونو كورنج نوه كوړم توه نوه شوې خالووېدال -

ونه كړې زه هم ځان نه شم كه ته راسره كومك  يهمدارنګه ماپسې كونګ او نولى د

ی نو كه ته راسره عېد او وعده كوې چې كه دې خالوه كړم ما به نه خوورې وغورال

 .نو خالوه به دې كړم او له ښكاري نه به دې ووغورم

ده په ووداقت يوې زړه ډاډه  او د شوه پيشو چې د موږك خبره واورېدله خوشاله

 :ورته يې وويل ،شو

ی او زه پرته ستا له مرستې ځان نه شم وغوورال .اې موږكه خبره دې حقه ده -

كه زه دې له دام څخه خالوه كړم د خپل عمر ملګری به دې وګڼم غوښه به دې پور 

ځان او اوالد حرامه كړم او اوالدونه او لمسې به دې هم زما له اوالدونوو او لمسويو پوه 
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د راتلوو  امن او سالم كې وي نو اوس ور شه او ما خالوه كوړه ځكوه چوې د ښوكاري

 .وخت نژدی دی

له چوې كونوګ او ك .دام په كرنجولو يې پېل وكړ او د كړه هموږك دام ته ورمنډ

 .نولي وليده چې كار يې اوږد شو نو دواړه ترې والړل

خپل دښومنان وليودل چوې والړل نوو زړه يوې ډاډه شوو او ډار يوې چې موږك 

نوو پوه خپلوه  ېوای كوړ وولو وعده او عېد نوهد خال يې پيشو سره له كهوتښتېده نو 

يواد شوو او ويوې غوښوتل چوې پيشوو  هخو خپل عېد او وعده يوې پو. وخالص شوی 

له دام نه يې ووغوري خو په زړه كې يې راغله چې كه پيشو لوه دام نوه  ،خالوه كړي

خالوه شي نه ويل كېږي چې را باندې را ټوک كړي او ورمېږ راباندې تاو كړي نو پوه 

سووكه سووكه  ،دام تارونوه بوه يوې ارام ارام ه وكوړه او دزړه كې يې ځان سره مشوور

 :چې پيشو دده سوكه والى او سستي وليده نو ورته يې وويل .كرنجول

؟ زړه دې ډاډه شو چوې لوه ېولې دومره په ارام او قرارۍ د دام تارونه كرنجو -

دښمن څخه دې خالص شولې او نه غواړې چې ما ووغورې؟ دا خو د ښو خلكو كار نه 

زه هيلوه  .منۍ څخه تېور شوولوښدوستۍ الس وركړ او له زړې د ما او تا خو سره ددی 

چې اوس به ښكاري راشوي او حيوا  بوه موې  ېكوم چې له دې دام څخه مې ووغور

پوهانو ويلي دي چې څوك له چا څخه مرسته وغواړي او د ه ه له السوه  .خراب كړي

او د غدر او خيانت په ربړ به ككوړ ن او غادر دی يپوره وي او ورسره يې ونه كړي نو خا

 .شي

 :نو موږك وويل

زه نه غواړم چې تاسره ټګي وكړم او په دام كوې دې پرېوږدم او  .داسې نه ده -

كوه دا وېوره  ،زه پوهېږم چې زما او ستا ملګري سرسري ده او له وېرې پېودا شووې ده

غوواړم چوې  هم ه سې دښمنان يو نو له همدې كبلهبه والړه نو كېدالی شي چې بيا 
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كله موې چوې ښوكاري  .بنده پاتې يې رېټول تارونه پرېكړم او يو تار پرېږدم چې ته پ

او را نژدی شو نو ه ه به هم كرنج كړم نو په دې وخوت كوې بوه بيوا  غىوليده چې را

ه له ښوكاري خپله الر تښتې او ځان بپه درسره زما د نيولو فكر نه وي ځكه چې ته به 

لې سوړې ته وتښتم نو ستا الس به پر ما ونه رسي او نوه بوه ه به خپڅخه وغورې او ز

 .كاري راته كوم اذيت ورسويښ

اوس دې نو د : دوی ال سره همداخبرې كولې چې ښكاري راغى نو پيشو وويل

نوو مووږك ور ور د دام تارونوه . كوش  وخت راغى ور كوه چې ښكاري را نوژدې شوو

ورټووک كوړ او مووږك پوه سووړه  هونو پرې كړل تر څو چې ښكاري رارسېده پيشو پر

 .هننوات

ښكاري هاخوا دې خوا وكتل او هېڅ يې په نظر رانه غلل خپل كورنج شووی او 

 .شكېدلى دام يې را ټول كړ او خواشينى په خپله مخه والړ

 :په دې وخت كې پيشو موږك ته غږ كړ

و اقت او دوستۍ مېووې وخوورګرانه ملګريه راووځه چې يوه ګړی د خپل ود -

 .اعت تېر كړواو س

 :موږك وويل

توه  چې هر شې بېرته خپل طبيعوتځكه  ،ملګريه نور نو راته په تمه كېږه مه -

ګرځي كله چې سبب د ت يير متاج يې ليرې شي لكه اوبه چوې پور اور ګرموې شوي او 

او ستاسوو دښومني طبيعوي ده او ت ييور نوه  مووږز .چې اور ليري شي بېرته سړې شي

ي له ضرور مننته راغلې وه اوس خو ه ه اړه پووره شووه نوو خوري او زما او ستا ملګر

او زما په څېر ضوعيف او نواتواني . مني مو بېرته را برسېره نشيښډارېږم چې ه ه زړه د

ه نه ده چې ستا غوندې قوي او زورور ته ځان درنژدې كوړي نوو زه دې ملګوری ښته 

 .يم خو له ليرې
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 :دابشليم بيدپای ته وويل

ې وكړه كېدای شي چې ستا د حكمت له بركتوه او سوتا پوه ډېره ښه خبره د -

 .علم خلكو ته ګټه ورسېږي
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 او نولى يلمانځ

 :دابشليم پاچا بيدپای فيلسوف ته وويل

د ه ه چا مثل راته ووايه چې په كار كې توادي كووي او د خپول كوار پوايلې او 

 .نتيجې ته نه ګوري او پام نه كوي

 :بيدپای وويل

تادي كوي او فكر په كوې نوه كووي نوو پوه پوای كوې څوك چې په خپل كار 

پښېماني او ندامت كوي او د ه ه لمانني كانه به پرې وشي چې خپل ګوران ملګوری 

 .نولى يې وواوه

 !چې ددوی كيسه څرنګه وه؟: دابشليم وويل

 :بيدپای وويل

ه يوې درلووده ډېوره او ډېره ښه ښكلې او ښايسوته ښون ولماننى  وايي چې يو

تېره شوه او ددوی كوم اوالد پېدا نه شو بيوا دا ښونه حاملوه شووه دا او  ېموده ورباند

 .مېړه يې دواړه خوښ وو

ه به وي كه دا حمل نر وي او ښونې توه يوې وويول زه ښسړي وويل چې څه 

ه بوهيله كوم چې دا حمل نر وي او زما او ستا لوه پواره پوه كوې فايوده وي ښوه نووم 

 .غواړوورباندې ږدو او ښه استاد به ورته را 
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 :ښنې ورته وويل

نوه؟ او څووك چوې داسوې خبورې ه دا څه وايې ته څه خبر يې چې نر دی او ك

كانه به ورباندې وشي چې پر سر يې غوړي او شا  تووی شووي  يكوي د ه ه لمانن

وايي چې يوو لموانني : مېړه ښنې ته وويل چې دده خبره څرنګه وه؟ ښنې وويل .وو

څه شا  وركول او ده به څه خوړل او څه بوه يوې  ته يو سوداګر هره ورځ څه غوړي او

يووه . موږي كې يې ځوړنود كوړې ګړی ډك شو او په چپه يو ګړي كې سپمول تر څو 

ستوني ستاخ پرو  دی او شلګى يې په الس كې دی چې غوړيو او شواتو  يورځ لمانن

ته يې فكر شو نو د ځان سره يې وويل چې دا ګړی غوړي او شوا  بوه وپلوورم او پوه 

يسو به يې لس سره ورۍ واخلم ه ه به بالربې شي او بچي به راوړي او بيوا بوه يوې پ

بچيانې هم لنګې شي تر څو چې درې څلور سوو توه ورسوېږي بيوا بوه يوې وپلوورم او 

غواګانې به واخلم ځمكه او غوايان به واخلم او بتګر به هم ورته ونيسم او له هرې خوا 

ټه كوم او د ډېرو شتو څښتن به شم، ښوه ښوكلې لكه د غواوو شيدې، بچي او نور به ګ

كور به جوړ كړم ويننې او مريونه به واخلم او يوه ښه ښكلې ښنه به هوم وكوړم چوې 

به راته وزېږوي، ښه نوم به پرې كښېږدم، چې لږ لووی شوو نوو زوی  ښه ښكلي او پوه

وهوم  به يې په دا سر دغسوې يپرسبق به يې كښېنوم او كه يې نه وايه نو په دې شلګ

په دې وخت كې يې ګړی ته اشاره وكړه او ه ه يې ما  كړ نو څوه چوې پوه كوې وو 

 .ه ه ټول وبېېدل او پر سر يې را توی شول

نوه وي او  وكړه چې ه ه څه چې يادونه يوې وړ دې له پاره دا كيسه مې درته د

و نو .به ونه شوي يا به وشي او پرې نه پوهېږې په يادونه يې تادې مه كوه ځكه چې يا

 .مېړه د خپلې ښنې په خبره پند واخيست او په خپله خطا پوه شو

څوه مووده وروسوته د  .پالر يې پرې ډېر خوښ شو .وزېږاوهزوی  نې ښكلىښ

سره كښېناوه لږ ساعت تېر نوه وه زوی  ښنې حمام كولو ته اړه پېدا شوه خپل مېړه يې
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خوو زوی  كړ چوېغوښته نو سړي فكر ووچې ده پسې د پاچا استازی راغى او دی يې 

زوی  مې اوس يواځې پاتې كېږي نو پرته له نولي څخه يې بل څووك ونوه ليوده چوې

ځكوه چوې وړوكوى يوې . ونه كم ګران نه زوی  سره پې پرېږدي، دا نولى هم پرې له

او نولى يې دواړه پرېښودل او دروازه يې ورپسوې پوورې زوی  ، نووساتلى او لوی كړی 

څخه يو مار راوواته او چوې هلوك توه را نوژدې  ېپه دې وخت كې له يوې سوړ .كړه

خولوه سوره شووه چوې ې وينو ييې وواوه او د مار په ورټوک كړ او مار  ېكېده نولي پر

نودې موا ه مخې ته ورغى چې ګوډپه من ىنو نول. لماننى راغى او دروازه يې پرانيستله

ه په وينو سوره ګوري چې د نولي خول. ې له مرګ نه ووغورهمزوی  خو مار وواوه او ستا

يې خفه كړی او خووړلى دی بوې لوه دې چوې فكور زوی  ده مان يې وكړ چې دوده ګ

 وواهه او مړ يې كړ چې ننواتوه ګووري چوې يې نولى د سر په كوپړۍ يوكړي په شلګ

كله چې خبوره ورتوه جوتوه . يې روغ رمټ دی او وولى تور مار ورسره پرو  دیزوی 

 يې څپېړې ونيولې او ويول يوې كاشوكې چوې داشوه او په حقيقت پوه شو خپل مو ته 

 .خو مې نه وای شوی او دا غدر خو مې نه وای كړیزوی 

ه يوې او خبوره څوه پچې ښنه راغله نو ترې پوښتنه يې وكړه چې ولې داسې خ

 ده؟

ده ورته د نولي ښه او خپل بد ياد كړل، نو ښنې ورتوه وويول چوې دا د توادۍ 

 . مېوه وه

ه چا مثال دی چې فكر نه كوي او د خپلو غرضونو او چې دا د ه : بيدپای وويل

 .هيلو په پوره كولو كې چاالكي او تادي كوي
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 ه مرغهنزپاچا او ف

 :دابشليم پاچا بيدپای فيلسوف ته وويل

 .د ه و ميرڅمنو مثال راته ووايه چې هرومرو بايد يو له بله ځان ووغوري -

 :بيدپای وويل

ه نوتچې ف وه يې ساتلى ون نومېده او يو مرغچې فريد ووايي چې د هند يو پاچا 

دې مرغه او بچي يې ډېرې خوږې او ښوې خبورې . ه يو بچى هم درلودهنتفاو  نومېده

، نو دا مرغان يې خپلې ښنې ته وركوړل او ورتوه وپردوی زړه وركړی  كولې، پاچا هم

د  ۍرغود شاهتاده او د م .وزېږاوهزوی  د پاچا ښنې .يې وويل چې ښه پاملرنه يې كوه

به غوره توه تللوه او  فنته. بچي سره يو تر بله ډېره جوړه وه او دواړو به سره لوبې كولې

څوه . دوی دواړو ته به يې ښې ښې مېوې راوړلې چې دوی به پرې ډېره ښه وده كولوه

كولې او څه به يې خپل بچي ته نو له دې كبله د پاچا نووره مينوه ور تهبه يې شاهتاده 

 ،مېوو پسې تللوې وه فنتهيوه ورځ  .دې قدر به يې كاوه شوله او د ه سره زياتهنتهم د ف

بچى يې د شاهتاده په غېږ كې په پړتكو شو شاهتاده ورته په قېر شو او په ځمكه يوې 

ه شووه او پوراغله ګوري چې بچى يې مړ پرو  دی ډېوره خ فنتهچې  .وواهه او مړ شو

د ه ه چا په حال وي چوې دې پاچاهان ډېر بد او بې وفا خلك دې افسوس : ويې ويل

دوی د ه ه چوا قودر . معت خوښي كويوحبت او مجا دې بې همتو او ټيټو خلكو په د
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او عت  كوي چې مال ته يې په تمه وي او يا يې له علم څخه اسوتفاده كووي او چوې 

نوه احسوان پېژنوي او نوه  ،دوستي وي او نه وروريحاجت او اړه يې پوره شي نو بيا نه 

 ،دا ه ه خلك دي چې كوار يوې ريوا او بودكاري وي .او نه حق پېژني ،ياه عفوه كونګ

ګنواه هوم څووك وكوړي  خپله لويه ګناه ورته وړه ښكاري، او كه دوی په مخالفت وړه

دا پاچا بدبخت له دغه ډول خلكو څخه دی چې د خپول ملګوري  .ښيېردوی ته لويه ب

كړل او سترګه يې پرې ړنوده او ورور سره يې خيانت وكړ بيا يې نو پر شاهتاده ورټوک 

ه شوو ويوې پوپاچا ته دا خبره ورسېده او ډېر خ .كړه او والو  په يوه ونه كې كښېناست

كوړ او وغږ يې  ،نو نژدې ورته ودرېده. دې مرغۍ نيولو ته چل جوړ كړي غوښتل چې د

 «.زما له خوا تا ته امن دی راځه راكښته شه»ويې ويل 

 : ورته وويل فنته

كوه پوه  .ه پسته رسوېږيكوي د خپلې ټګۍ په جتا ور وي كڅوك چې ټګي  -

 زموازوی  ستا .ا ورونه رسېږي نو لمسيو لمسيو ته خو يې رسېدونكې دهخپله ټګ ته جت

 .وركړ وابسره غدر وكړ ما هم مناسب عزوی 

 :پاچا وويل

ټګي وكړه او د خپلې ټګۍ جتا ورورسوېده نوور نوو زموا او زوی  رښتيا چې زما -

 .راځه نوره ته زما له خوا په امن يې .شتهه ې نور څه نستا په منځ ك

دې نوه  وويل نور مې په تمه كېږه مه، ځكه چې پوهان وايي چې له چوا فنته -

ځوای  ېرسره بيا وكوړوچې مړی وكړ بيا نو مه ورنژدې كېږه ځكه چې هر څومره ښه 

رې والوى تورې ماني يې ال پسې زياتېږي نو ډار ترې په كار دی او ليونه نيسي او بد ګ

 .امانوره درد راورسېده نور نو خدای پماته له تاسو نه پ .ښه دی

 :پاچا وويل
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سوره  موږڅخه جتا نه وای اخيستې او يا تا  موږوكړل او تا يې له  موږڅه چې  -

ګنواه  مووږاوس چوې لوومړی  ولومړی غدر او خيانت كړی وای نو بيا تاته ډار په كوار 

ولې پر ما باور نه لرې؟ راځه راشه زما لوه پلووه تاتوه امون وكړه نو ستا څه ګناه ده؟ او 

 .دی

 :وويل فنته

نيسي اوپه وبه ه ه څه رښتا نه ويل كېوږي چوې  یكينه په زړه كې كلك ځا -

زړه له وبې څخه ښه پوهېږي نو زما زړه ستا په وبه تصديق نوه  رزړه پ .په زړه كې وي

 .كوي او ستا زړه زما پروبه

 :يلوپاچا و

ده چې سړی په زړه كوې كينوې  دا ښه. خو د ډېرو خلكو په زړه كې ويكينه  -

 .ته ځای ورنه كړي او له زړه يې وباسي

 :وويل فنته

ه خپلوه كينوه لوه بخو دا غلطه ده چې د وينو پوروړی  ،و همداسې دهخخبره  -

 .پوهان له ټګيو او چلونو څخه ډار كووي او ځوان سواتي .به ګرځيوزړه وباسي او ترې 

من وي چې پوه شي چې په زور خو كار نه كېږي نو د كسا  اخيستلو لوه پواره ډېر دښ

 .من سره نرمي كوي تر څو چې خپل مطلب پوره كړيښخپل د

 :پاچا وويل

هوښيار او كريم د دوستانو او اشنايانو دوستي او اشنايي نه پرېوږدي اګور كوه  -

 .ډار هم ورپسې وي

 :وويل فنته

ېره وشي خو د پاچاهوانو لوه كينوې څخوه ډېوره د هر چا له كينې څخه بايد و -

ويره په كار ده ځكه چې د پاچاهانو دين او قاعده كسا  اخسوتل دي او لوه دې څخوه 
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بله دا چې هوښيار د كينوې پوه غلوي كېودلو نوه  .اندې كويبډېر خوند اخلي او فخر ور

نوه موومي نوو  يي ده كله چې سكروټه لرګوولېږي، ځكه چې كينه لكه سكروټه داسغ

همدارنګوه د  .پرې واچول شي بيا ترې لمبوې پورتوه شوي يپرته وي او چې لرګ ېلغ

و او عورونو هم يبيا نو په زار ،نه پاتې كېږي ېلكينې را پاروونكى كه هم پېدا شي بيا غ

و زما او ستا پوه مونځ ن .څه كار نه كېږي تر څو يې چې خپل سرنه وي ورپه خوله كړی

 .نه دهالقه او اړيكه پاتې عكې نور څه 

 :پاچا وويل

ی شي او نه ګټه هر څه د قضا ته خو پوهېږې چې څوك چاته نه ضرر رسوال -

ی چې څوه پېودا او خلوق او قدر پورې تړلي دي او لكه څرنګه چې څوك نه شي كوال

مالمت و او نوه زوی  ی يې هم نه شي نو نه زمای او هالكوالكړي همدارنګه فنا كوال

 .بايد يو تر بله سره په ګناه ونه نيسو دا ټول قضا او قدر دی نو ،ته

  :وويل فنته

ايد چوې ى خو حازم او وړاندې كتونكى بواي ته خبره خو همداسې ده لكه چې -

و بايد چې په قدر هم تصديق وكړي او پر حتم هم عمل وكوړي خډار له زړه ونه باسې 

دې پوه ي ه وه رنګوه دزه وېرېږم چې څه دې چې په زړه كې  .او وړاندې فكر وكړي

زوی  زموازوی  ځكه چې سوتا ،ه وړه خبره نه دهرزما او ستا خبره هم دوم .خوله نه دي

ته غواړې چې زما په وولو اوس خپله خوا سوړه  .سترګه ړنده كړهزوی  وواوه او ما ستا د

يواد وي او زوی  تر څو چې ستا خپل .نه غواړم چې ومرم دی،كړې او پر ما ځان ګران 

 .ځيڅخه مو سره نه وخپل نو له زړونو زما 

 :پاچا وويل

شته چې څه يې په زړه كې وي او لوه ه وه نوه ه په ه ه چا كې خير او ګټه ن -

 .یځان نه شي خالووال
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 :وويل فنته

م خوه ه څوك چې تله يې ووبله وي او بيا هم ځي نو مالومه ده چې د تلې ز -

كړي څوك چې د  سړی بايد په زوره ځان په بال ككړ نه .به يې نور هم پسې وشړېږي

من دی ښخلي نو د خپل ځان لوی ده من په خوله وغولېږي او له حتم څخه كار وانښد

خو بايود چوې سوړی حوازم او مېوال د قضا او قدر حال مالوم نه دی چې څه به كېږي 

هوښيار زود باوره نه وي او چې د ووند بله الر يوې . سنج وي ، خپل ځان ورك نه كړي

پيننه خويونه دې چوې سوړی . زما مخه هم آزاده ده. ه غواړيوي نو په ډار كې ووند ن

چاته ضرر نوه رسوول ، ښوه ادب ، څووك نوه : پرې په هر ځای كې بسيا او خوښ وي

كوه څووك پور خپول ځوان وډارېوده نوو . غولول، ښه خلق، په كار كې پوهه او مېار 

دا كوالی شي چې له مال ، اوالد او وطن څخه زړه وبر كړي ځكه چې عو  يوې پيو

ډېر بد مال ه ه دې چې د چا ښه پر نه كېوږي، . كوالی شي خو ځان بيا نه پيدا كېږي

ډېره بده ښنه ه ه ده چې د مېړه سره موافقت نه لري، ډېر بود اوالد ه وه دی چوې د 

مور پالر په خبره نه وي ډېر بد ورور ه ه دی چې په ربړ او سختۍ كې د ورور په كوار 

اوس كه څوه هوم . ]چې بې ګناه خلك هم ترې ډارېږي نه شي او ډېر بد پاچا ه ه دی

پاچا له ما سره د لطف او مېربانۍ الره نيولې، زه اجازه غواړم چوې د پاچوا لوه حضووره 

رخصت شم، د مو ياد يې د لمر سپوږمۍ په ښكال كې او د مينې خاطره يوې د سوېار د 

 .وږمې په ماليمت كې ولټوم

 .اني وكړه او ترې والوتلهپه دې ډول فنته له پاچا سره خدای پام
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 ښکاري او زمرۍ

 :دابشليم وويل

د ه ه چا مثال را ته بيان كړه چې د ځان د ساتلو له پواره د نوورو ځورولوو او  -

 .كړولو ته زړه ښه كوي

 :بيدپای وويل

د وويو ځورولو ته يوازې جاهالن زړه ښه كووي، ه وه چوې د خپلوږ كړنوو د  -

په دې دې څوك . ې نه پوهېږي چې له بدو بد زېږيعاقبت په فكر كې نه وي او په د

نه غره كېږي چې د خپل بد عمل ستا ورته ور نه ده رسېدلې، ه ه څه چې بايود وشوي 

 .لكه په زمرۍ چې د ښكاري له السه وشول. ه ه كېږي

 :پاچا وويل

 په زمرۍ څه وشول؟ -

 :بيدپای فيلسوف ځواب وركړ

يووه ورځ زمورۍ . يو سوره اوسوېدلهپه يو ځنګل كې يوه زمرۍ له خپلو دوو بچ

يو ښكاري پرې راپېښ شول د زمرۍ بچوي يوې . ښكار ته تللې وه، بچي يې يوازې وو

زمرۍ چې دا حال وليد پوه چې وو او سوورو يوې پور . ووول او پوستكي يې ترې وښكل

په دغه ځای كې يو ګيدړ هوم اوسوېده، . خپل حال وړل او له خدايه يې عدالت غوښت
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زمرۍ ورته دخپلو بچيوو د . رځې يې وليدلې د حال پوښتنه يې وكړهچې دزمرۍ بدې و

 .[مړينې او د ښكاري د ظلم وويل

 :ګيدړ وويل

خوشي چي ې مه وهه او سر په خپل ګرېوان كې كښته كړه څه چې ښوكاري  -

تا هم د نورو بچي په همدې ډول څيرلي او داړلي دي، چوې پور چوا  ير بچيو كړپستا 

چې ستا په كړو وبر كاوه ته هم د ښكاري پوه  وس نو لكه نوردې كول پر تا وشول او

او چې څه كورې ه وه بوه " شي پرتاه مه كوه پر چا چې وب": كړو وبر كوه ځكه وايي

 .رېبې

 :زمرۍ ورته وويل

 ؟واضح يې راته ووايه چې دا څه وايى -

 :ګيدړ وويل

 !؟وخوراك دې څه  -

 :زمرۍ وويل

 .د وحشيانو غوښې -

 :ګيدړ وويل

 .ا د وحشيانو غوښې دركولېچ -

 :زمرۍ وويل

 .په خپله مې ښكار كاوه او غوښې مې خوړلې -

 :ګيدړ وويل

 د ه و وحشيانو مور او پالر نه وو چې تايې غوښې خوړلې؟ -

 .هو وو: زمري وويل

 :ګيدړ وويل
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ه و هم دغسې چې ې وهلې او كه دا ته يې وهې؟ چوې د نوورو پوه ضورر او  -

وچولي د خپول عمول مكافوا  زغموه او  خخپله هم په پرا ظلم راضي وې نو اوس په

 !چي ې مه وهه

او ويې ويل چوې دا  هشو هخبره واورېدله نو په خپله ګناه پوهد ګيدړ  ۍې زمرچ

ښود او په مېوو او عباد  يوې ېزما د خپل عمل جتا ده چې را رسېږي نو بيا يې ښكار پر

 .خپل ووند تېراوه

رۍ اوس لوه غوښوو خوړلوو څخوه الس ختكې وليدل چې زمووپكله چې يوې 

 :اخيستى دی او مېوې خوري نو ورته يې وويل

مان كاوه چې سږ كال ګوندې ونې مېوه كمه نيوولې ده دا خوو توه يوې وما ګ -

په رزق كې دې ځوان را شوريك  موږچې خپل رزق يانې غوښې خوړل دې پرېښي او ز

 .راګډوې په رزق ځان موږشې چې خپل رزق پرېږدې او ز هخوار .كړی دی

 ونهختكې خبره واورېدله نو له مېوو خوړلو څخوه يوې هوم السووچې د پ يزمر

 .ون اړل واښه به يې بيا خوړل او خپل عباد  به يې كاوه

دا مثال مې درته ددې له پاره ووايه چې پوه شې چې ناپوهه د خلكوو لوه ضورر 

مخكې يې  ر ورسېږي او مخكې ترورسولو نه ه ه وخت الس اخلي چې په خپله ورته 

 .ورته فكر نه وي او نه پوهېږي چې ضرر رسول ښه كار نه دی

 .څوك چې څه د ځان له پاره نه غواړي نو نورو ته يې هم بايد چې ونه غواړي

 

* * * 

 

بله پوښتنه يوې . بيدپای فيلسوف چې تر دې ځايه خبرې ورسولې پاچا غلى شو]

 :بېد پای وويل. و نه كړه
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. چا په امر مې د پاچا د پوښتنو پوه ځوواب كوې وويولڅه چې زما زده وو، د پا -

 .اوس كه د پاچا اجازه وي يو عر  لرم

 :دابشليم وويل

 .ووايه، څه غواړې -

 :بيدپای وويل

دا كيسې چې ما يې د پاچا په حضور كې د بيانولو افتخار درلود، كه نوورو توه  -

هم اوږد شي، ځكوه  هم ورسېږي نو داسې به وي لكه د پاچا عمر چې زرګونه كاله نور

 .[چې راتلونكي نسلونه به هم ترې پند واخلي

دابشليم امر وكړ چې دا كيسې دې وليكول شوي او دده پوه كتابخانوه كوې دې 

 .وساتل شي

نوشېروان چې له دې كتاب څخه خبر شو نو خپل وزير اجمير ته يې وويل چوې 

هوم پوه  يو سړی د دې كتاب راوړلوو پسوې ولېوږه چوې هوم پوه پارسوي پووه وي او

په دې وفت سړی يې برزويه حكم پېدا كړ او هنود توه يوې ددې كتواب . سانسكريت

ه ه حيله وكړه ، كتاب يې له سانسكر  څخه را نقل كوړ او پوه فارسوي . پسې واستاوه

په اسالمي دوره كې همدا د برزويه كتاب بيا عبد اهلل بن مقفع په عربي وبه . يې ووباړه

 .شوهترجمه كړ او فايده يې ډېره 
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