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 رسيزه   د پښتو ژباړې (Grimms Märchen) ونکلونخيايل  ګريم د

ي دوه سوه كاله مخکې دوه جرمني   يې  يو  ګریمعقوروڼه، چې  بل   (Jakob Grimm) وب  او 

ګريم وېلهیلم  او  هنومېد (Wilhelm Grimm) یې  راټول  نکلونه  خيايل  لپاره  ماشومانو  د   ،

خپله و  يا  او  نيكونه  نياګانې،  پلرونه،  او  میندې  ماشومانو  افغان  د  چې  ده  هيله  ليكل. 

پښتو کې   ـ  ژبې  مورنۍ  خپلې  په  هغه    دماشومان  ولويل.  په خوشحالۍ رسه  نکلونه  ګریم 

له چاپېريال رسه افغان ماشومانو  د  نکلونو كې راښودل كېږي،  په دغو  مرو  نړۍ چې   هرو 

 ان كې هم دې ته ورته نکلونه شته دي.توپري لري، خو په افغانست

لکه څنګه چې په تېرو دوه سوه كلونو كې دغو نکلونو ډېرو جرمني ماشومانو ته خوشحايل  

ده برخه كړې  هيله   ،ورپه  يا  زه  او  لوستلو  له  نكلونو  دغو  د  ماشومان هم  افغان  یم چې  من 

يو څه زده    انسان  څخهوخت له يو نکل    زیاتره ځکه چې  ،خوند او پند واخيلڅخه    اورېدلو

 كوالی يش.

رسه دا سرته مرسته كړې،  ې ژباړې  خپله  اسداهللا ملكزي پ  انجنیر   د دې كتاب ژباړن ښاغيل

 . کړيچې افغان ماشومانو ته په پښتو ژبه د دوی د خوب او خيال نړۍ متثيل 

دا چې يو ځل له    آنافغانستان ته تلىل يم.    ېپه تېرو پنځه پنځوس كلونو كې زه څلور ځل

پال هېواد ما د دې ښكيل او مېلمه  ،خپلې كورنۍ رسه درې كاله په كابل كې پاتې شوی یم

چې زموږ مرشه لور به درې يا څلور كلنه    ولر و بر ته ډېر سفرونه كړي دي. دا هغه وخت و 

  شخص وه. د هغې افغانې )ادې( او د افغانستان ښايسته والیت پنجشېري آشپز، غالم نومي  

 ته د افغاين كيسو په برخه كې ډېرې خربې كولې.  موږ
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د دې كتاب د چاپ لګښت د یو ځنګل خاوند، يو مهربان او سخاومتن سپني ږيري جرمن    

له افغانستان رسه ډېره مينه لري او خپله هم گڼ شمېر ملسيان    چې   ،دی  په غاړه اخیستی 

 او كړوسيان لري.

 اووه د وزې  او نجلۍ، ايرنې نجلۍ، لېوه نجلۍ، واورينې  خولې په دې کتاب کې د رسې

اغزنې کوچني غم بچي،  چونګښ ګاللۍ،  راپونڅېل،  هېنځېل غبېل،  او   او باچا،  ګریټېل 

 ي.موزه لرونکې پیشو نکلونه راغيل د

په ځنګله کې الر   نه  او ګریټېل  »له هنځېل  ويله:  دا سندره  ډېرو آملاين ماشومانو  به  پخوا 

او هوا ډېره سړه وه. هغوی يوې کوټنۍ ته ننوتل، چې له تورو مرچو   وورکه شوه، هلته تورتم و 

 وټنۍ څښنت کېدای يش؟« ک هم نازکه وه. په اټکيل ډول څوک د دې   څخهاو خواږه کېک 

  څخه. له دې  يز چې له چاپه راو   ،رم افغان ـ آملاين کتاب دیڅلو د خیايل نکلونو    کتاب  دا

 چاپ شوي وو:   هم مخکې الندې درې کتابونه

 ليکنه او د زرمينه روهي ژباړه. Elke Hirche»عبدل له نصواري غرونو څخه«، د لومړی: 

ليکنهدویم:    پوپل  آرزو  د  بال«  او  لیال  یا  دېو  او  ان   »ليال  کتاب  د  حسني    ځورونهچې  ماريا 

 .دی  لیژباړ پښتو ژبې ته    ناهيد صديق علومي جوړ کړي اوحبيبي 

 »ميل هېنداره« د محمد ګل نوري ليکنه، چې آملاين ژبې ته هم ژباړل شوی دی. دریم: 

  څخهجرمني    ته له  ملګري هېواد افغانستاند آملان    پدېخواډېر وخت را   څخه   سلو كلونو  له

 پنډ پڼد سالمونه! 

 خواد يورګېن کانې یا يورګېن عبدالله له
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 رسيزه د ژباړن 

 د لوی او بښونکي خدای په نامه

څانګې علمي  خپلې  د  چې  مسلک  څرنګه  ملت    یا  خپل  د  ځان  خپل  ما  کې  برخه  د په 

باله،   پوروړی  پوروړی  د  زه خپل ځان د ملت    په همدې توګهمحصلينو  هم  خوږو ماشومانو 

  یې   چې ما راټول کړي، تاسو خوږو ماشومانو ته خيايل نکلونه   څو يدا د په دې لړ کې بومل. 

 .کوم ډالۍ

  وکړم چې  ې لويه خدايه! زه څهکوم چې ا  رسه فکر   ځان  له  نو  مییوازې ناست  کله چې زه  

خپلو ملسيانو ته د هغوی  چې کله به ما و و   غهامه ؟ګټه پورته کړي  ېر زما مظلوم هېوادوال ت

پ ويده کېدو  مهال د  نو    ر  کولې  د ګران  دا مېکيسې  وګڼله چې دغه کيسې  واد  هې  الزمه 

 .خوږو ماشومانو ته هم ډالۍ کړم

)ج( مو په    څراغ ياست، خدای   او   یراتلونک  وادد هې  ګرانو او زړه ته را نږدې ماشومانو! تاسې 

 .ړير ملت درباندې وویا دا خوا کړه چې لویړي او رسلو روغ صحت بریايل

 ر اسدالله ملکزی یديپلوم انجن
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 اددښت د خپرندوی ی

کې  میګر ژبه  آملاين  په  ژباړل  پېژندل  خورا  نکلونه  ډېر  ته  ژبو  نورو  او  آملاين    شوي  شوي 

اوس  نکلونه دي.   نکلونه  د خوښۍ ځای دی چې  ژبهپه  دا  په  چاپېږي  پښتو  نکلونه  . دغه 

وڼو  لخوا چې په ګريم ور   میګرد یعقوب او ویلیم  کې    کلونو(  ۱۸۱۲  -۱۸۵۸)  پېړۍ  نولسمه

 .، خپاره شوي ديمشهور وو

  معلوم   چې یو  ،یوه یې کیسه ده  لونه پېژنو؛موږ دوه ډوله نکد نکلونو په هکله باید ووایو، چې  

یې ل ډول  دویم  او  وي  لیکلې  خلکو    یکوال  د    ،نکلونه ديد  له  وګړوچې  پېړیو  پېړیو    لخوا 

د خلکو   په نولسمه پېړۍ کېوروڼو هم    میګر.  ویل کېږي  راهیسې یو بل ته په شفاهي ډول

 .لیکل او خپاره یې کړليې ، وکړل نکلونه راټول

  ؟یې لويل او خوښويولې نکلونه ن  لویاځوانان او  ،واړهاوس پوښتنه دا ده چې 

يش وویل  باید  کې  ځواب  په  پوښتنې  دې  زیاتره  ،د  ډولپه  وخت    چې  پورې   دې  زړه  په 

زه په کابل کې د  چې  کله    زما خپله په یاد دي  پاتې کېږي.  په حافظه کې  نکلونه د انسان 

نیا او نیکه    د  خپلې   وردګو ته  به د ژمي لخوا    ،وم  زده کوونکی  و کېپه لومړنیو ټولګی   نځيو ښو 

  په بسرتو کې   د خوب  بهمخکې  و  ویده کېد  تر ،  وروسته  له ډوډۍ خوړولو  و او د شپېله تلکر 

چې هر ماښام  ،ونکل و   مشهور  وکیف امللچې یو یې د س  راته ویل  هغوی به نکلونهپراته وو،  

یې   برخه موږ ماشوما نکل    دې د  به  ته  یوه  په دې ډولنو  البته  غرونه،    اوروله.  قاف  د  چې 

بهېد او ښایسته ښاپېرۍ  یادېدلې.    هم  وان  نکلونو  پکې  بېالبېلو خطرو کې  په دغو  او  له  نو 

دي او له    زما په ذهن کې شتهنکلونه تر اوسه    یادچې    ،راتلل  نه هماوږده سفرو   تونزو رسهس

 ه دي وتيل. مې ن  څخه ذهن
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فکر   همداراز ډېر  نکلونه سړی  ټول   ځینې  د  او  پروت وي  پکې  یو حکمت  ته هڅوي،  کولو 

چیني    بزکټلویزیون کې مې د  ميل  د کابل په    يش. همداراز  یاېدک  ترې  کړهعمر لپاره زده

 .کېدهوړاندې په ښوونځیو کې هم د نندارې په توګه  به  حتا دا نکل نکل لیدلی او

کال    ۲۰۰۱په   او ز  افغانستان  د  کې  هامبورګ  آملانۍپه  یوه  ته  )کنفرانس(    مېرمن   ونۍ 

ی   ،راغلې وه او  چې هر ماښام به  و ر کوچنیانو ته آملاين نکلونه ویل. موږ ډېیو شمېر  ې موږ 

ې همداسې نکلونه لرو  چې موږ هم په افغانستان ک  ځکه  ؛رې وهافغانانو ته دا خربه په زړه پو 

 .والی درلودډېر ورتهبل رسه  له یو نوو نکل  ماشومتوب کې مو اورېديل او دغو په چې

د مرګ    یو بوډا  چېپه دې ډول    ،وخت یو کوچنی نکل په یاد دی  دزما خپله هم د ښوونځي  

ر   اووه خپل    مخکې  ړینې څخهله م   په بسرت ته  وایيزامن ځان  او  اووه لښتې    ،اغواړي  چې 

.  ماتوي  یې اووه لښتې یوه یوه را اخيل او په آسانۍ رسه    پالر د زامنو مخکې  وروسته  اکړئ.ر 

بوډا د  خو    ،چې ماتې یې کړي  ي او کوښښ کويبیا اووه لښتې یوځای کو   په همدې توګه

او   نه رسېږي  باندې  په لښتو  نه يش ماتولی.زور  وايي  دا ځل لښتې  ته  نو خپلو زامنو  : بیا 

په یاد ولرئ  !امنوز   ګرانو  اې زما» په څېر   .ښه  تاسو د همدې لښتو  اتفاق یو   که  په  او  ځای 

د همدې    بیا به مو،  ځان ځان ته وئ  ی، خو که رسه جال اوک مو نه يش ماتولوئ، نو هېڅو 

 « ي.و یو مات کړ لښتو په څېر ی

د بېلتون د ګټې او تاوان ښودل  او    والیيو د پالر مطلب    خپلو اوالدونو ته  څخهنکل    پورتهله  

چې لوستونکی یا اورېدونکی یې    ، ويه هر نکل کې یو مطلب او هدف پروت  پ  . همداراز وو

 ترې اخيل. 

نکلونه و   ډېری  او  بیان په ساده  انځورونو کې    زیاترهد  نکلونه  همدا علت دی چې    ،ېږياضح 

پوهېدلخوښېږي  ماشومانو  باندې  احساساتو  خپلو  پر  او  اخیستلی  ترې  مطلب  يش.    ی ، 



6 

پېچلو  راز  همدا په ځینو  میرې،  ماشومان  او  یتیم  د  لکه  او    مسایلو  او داسې    ورنګخواښې 

 .ی يشېدله پوه په اړیکو او ستونزو ښ نورو

  م یګرچې د    ،یوه نړۍ مننه کوم  څخهصیب    لله ملکزيانجنیر اسدا  ښاغيل  زه لهپه پای کې  

يل دي. خدای  ژباړراپښتو ته    څخه   آملاينعام فهمه او روانه ژبه له  نکلونه یې په  آملاين    لس

نور  پښتو ته  دوام ورکړي او    په راتلونکې کې هم  دې وکړي چې ملکزی صیب دغې لړۍ ته

 .وژباړيرا نکلونه

يادونې بومل چې   د  اسدالله  ښاغيل   وړ  کلونو کې څو ځيل    انجنیر  ورستیو شلو  په  ملکزی 

 خدمايت چارې اجرا کړې دي.  هلته یې د انجنیرۍ په برخه کې  او  سفر کړیافغانستان ته  

چې څلور    ، خورا مهم دريس کتابونه لیکيلهم  کې    په خپل مسلک د دې تر څنګ    نوموړي 

بونو  لخوا چاپ او د افغانستان په پوهنتونونو کې د دريس کتابنسټ  کتابونه یې د افغانیک  

  .اخیستل کېږيترې ګټه  په توګه

 په درنښت 

 د جنوري میاشت  کال ز ۲۰۲۱ د یحیی وردک، بُن ښار،
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په تېره    ه.ېدلډېره به يې خوښ  ليدله،  هر چا به چېنجلۍ وه    کوچنۍيوه    په پخوا زمانو کې

و ډېره    نيا  په خپلېنجلۍ    ابيا د يوه ورځ د نجلۍ  هګرانه  ته یوه بخميل  ن .  یا خپلې ملسۍ 

 نجلۍ  ې رسه خول
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  به يې بلهه  خولۍ پرت  همدېنجلۍ دومره خوښه شوه، چې له    ۍ دجوړه کړه دا خول  خولۍ

 په نوم يادېدله.نجلۍ   ېکوله. نو له همدې امل د رسې خول  په رس نه خولۍ

ټوټه کېک    ه! راشه دا يو ۍته وويل: »رسې خول  نجلۍ مور خپلې لور  رسې خولۍ  د  يوه ورځ  

يو   نيا ته یاو  ناروغه ده،    هغه يوسه.    ې بوتل رشبت واخله او خپلې  او  کېدای  ډېره کمزورې 

،  شېنه  کږه او بېځایه   څخه ډېر پام کوه چې له الرې  خو    ،واخيل  يش له دې رسه لږ انرژي 

 ونه لري.« شی څ هېد خوراک لپاره یا به دې ن مات يش او رنځوره  در څخهکه نه نو بوتل به 

 

خول رسه  ېرسې  مور  وکړه  له  ویل  ژمنه  ویې  »او  ډول  :  ښه  په  څه  هر  به  تهزه  نیا   خپلې 

 . شوه وکړه او روانهمخه ښه   په وسیله یې الس ښورولو د  «.ورسوم
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  ساعت نيم  ه پورې شاوخوا  تر هغه ځای  ه اودځنګل کې اوسېیو  بهر په    څخهنيا یې له کيل  

 ه.و  هالر 

 شوه.   مخ ه لېوه رسه  يو   ه شوه هلته له ځنګل ته ور دنن ې  رسه خول   کله چې 

چېرته روانه يې؟ او په دې    په دې شنه سهار،  ېر رسې خول په خی  دې  لېوه ورته وويل: »ورځ 

 دي؟« شی ټوکرۍ کې دې څه 

 دی.  ژویيو داړونکی او خطرناک ره مچې دا څو  ه. دا نه پوهېدلهڅ ونه وېرېدهې ېرسه خول

ځم او هغې ته کېک او رشبت  ور ځواب ورکړ: »زه خپلې نيا ته  رسه  یۍ  پرواپه بې  ېرسې خول

خوراک   له دېاو  رنځوره او کمزورې دهدي ځکه چې زما نیا  راکړي  وړم. دا شیان مې مور ور 

 .«رسه به انرژي واخيل او څښاک
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 ا چېرته ژوند کوي؟«ین ! ستا ېلېوه ترې پوښته وکړه: »رسې خول

لس دقيقې الر  پنځ   زما د نیا تر کوره نږدې ه  ځواب ورکړ: »له دې ځای   په عادي توګه   ې رسې خول 

  والړې   ونې   د څېړۍ درې لويې په رس يې     او د کور   د هغې کور د ځنګل په منځ کې دی   ، ده 

 « دي. 

  به يو غوړ خوراک وي نجلۍ    کوچنۍدا  : »ښه ده  ،ښه  لېوه فکر وکړ او له ځان رسه یې وویل:

 وخوړلی شم؟«  نظر هغې بوډۍ ته به ډېر خوند راکړي. څه وکړم چې دا دواړهاو 

 نجلۍ په خوا کې ورو ورو  روان شو.  کوچنۍ لېوه يوه شېبه د

چې دلته   تا دا ښکيل ګالن نه دي ليديل  غوږ شه!  ې: »رسې خولړ لېوه يو دم غږ وکوروسته  

 شی نه اورې.څ  زه فکر کوم چې ته هې  ؟ګورېنه  ه  شاوخوا ت  ري؟ ته ولېښکاپه ځنګله کې  

ته داسې روانه يې لکه ښوونځي    له بلې خوا  رې وايي.واز سندمرغان دلته څنګه په خواږه آ 

 دي؟«ان شی څومره په زړه پورېدلته په ځنګله کې  وګوره، ته چې ځې.

.« لېوه رښتیا وايي  ،هو رښتياوکتل، نو ويې ويل: »  ته په ځیر شاوخوا  ې  کله چې رسې خول

ونو له منځ چې    ،وليدل  ېرسې خول دلته او    تېرېږي څومره ښايسته    څخه  د ملر وړانګې د 

 « والړ دي.  څومره ښکيل ګالن

نیا به مې حتامً خوشحاله    نو   يوسم   يوه ګېډۍ ګالن  خپلې نیا ته که زه  دې نجلۍ فکر وکړ: »

خوا  .  يش بلې  الله  خو  خپلې    اوس  چې  شم  کوالی  زه   ده،  اوږده  تهن ورځ  وخت   په  یا 

 ورسېږم.« 

يو   ي. کله ز ته ننو  منځ ځنګل د ټولولو لپارهد د ګالنو ي او ز و له الرې  په دې توګه ېرسه خول

  ي. همداسې يو په بل پسې کړ دا  پی  وروسته بل ښکلی ګل    څخه ه هغه  لبیا  دا کړي،  ګل پی

 .الره موميد ځنګل منځ ته  او ګلونه پیدا کوي

 . د کور دروازه ټکوياو  ورځي نيا کور ته د د نجلۍ  کې لېوه  په دې وخت
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 ؟«یاستبهر څوک  کړ: »و یې غږ ا ین 
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په خول  لېوه  »زه رسه  ورکړ:  غږ رسه ځواب  بدل کړي  کې   ېخپل  او رشبت  يم،  درته  ک  مې 

 راوړي.« 

ور  یا وويل: »ن  نه    څخه   له کټ  خپله خالصېږي. زه کمزورې يم او هغه ځنځري ته زور ورکړه 

 .« یشم پورته کېد

لېوه د نیا په کټ يرغل ظامل    شو. دغهخالص    یې پر مخ  واهه او ورو   ري ښکته پورېلېوه ځنځ

د کټ    یان خره یې د  ل ې. باواغوستل  بيا يې د هغې جامې  او  ګړوت کړه يې ژوندۍ    وکړ او نيا

 پرېوت. کړه او   شکپرده را مخې ته

 ټولول.را یې ښکيل ګالنبل پسې  په او يو  وه بوختهال هم د ګالنو په ټولولو  ېرسه خول

 
  يادکې نه ځايېدل، نيا ور  ونوې نور يې په السټول کړل چرانجلۍ دومره ګالن    کله چې دغې

ا ته  ین خپلې    ژر تر ژره  ونييس او  لنډه الرڅو    ړه وکړهبې     له همدې رسه جوخت نجلۍ.  شوه

 ورسوي.  نځا



15 

  ې رسه خولخالص دی، نو    ور  کور ته ورسېده ويې ليدل چې د کور د خپلې نیا  کله چې هغه  

له ورهاو    شوه  رانهحی بيا  ک  د  څخه  کله یې چې  احساس    يو عجيب غوندې ېښود،  ننه قدم 

ه خو به هر وخت  ز   ،وېرونکي ديڅومره  ته    ماهرڅه  نجلۍ فکر وکړ چې نن    ورته پیدا شو.

 .راتلم دلته ډېره په مينه

ا يې نن  ین شوه ويې ليدل چې    او کټ ته نږدېکړه    لرېد کټ پرده    ېکله چې رسې خول

 ښکاري. غوندې ډېره عجيبه 

 
 

لېوه وويل: »دا    دومره غټ دي؟«    یا، غوږونه دې ولې ن ېده او غږ يې کړ: »اې  ووېر   ېرسه خول

 چې زه ستا غږ ښه واورم.« 
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دې  ښه    لېوه ځواب ورکړ: »دا چې  ؟«ديدومره غټې  سرتګې    دې   ! ولېاین »اې  بیا یې وویل:  

 ووينم.« 

  لېوه ځواب ورکړ: »دا چې   «؟دي  غټ  ولې دومرهالسونه دې  ا،  ین »اې  نجلۍ بیا پوښتنه وکړه:  

 ی شم.«دې ونيولښه 

 ؟«خوله لرېوېرونکې   څومرها، ته ین اې نجلۍ وویل: »

 وخوړلی شم.«دې ښه   » دا چېلېوه ځواب ورکړ: 

نو وويل  دا  لېوه  چې  څخه  څرنګه  کټ  له  یې  بې  سمدالسه  او  کړ  نجلۍوزلراټوپ  رسه )  ه 

 يې ونيوله او ژوندۍ يې تېره کړه.  (ېخول

 ويده شو. رسه ۍپه کټ کې خوشحاله پرېوت او په خوښه موړ شو، نو بېرته کله چې لېو 

نه    پېښې څخه له دې   تېر شوی،ډېر وخت  پُف  )خور  په خرېدا  چې   و  دا    .پیل وکړ یې    (و 

ت کې يو ښکاري  . په دې وخوځېدل وررسه خهم  دېوالونه    یچې حت  وو   ره جګخرهاری دوم

ل کور  او  ه  د  تېرېده  وویلڅنګه  یې  ځان رسه  بوډۍله  دا  »اې خدايه،  په    :  آوازڅومره    لوړ 

او پوښتنه یې وکړم چې کوم خطر خو به ورته متوجه شوی    وګورم  یې بايد يو وارږي، زه  خرې

پوه شم چې باید  نه ويپه دې ښځې خو    نه وي. همدارنګه  او  شوي.  به څه  دې رسه له  « 

  هغه خطرناک  کور ته دننه شو. کله چې هغه کټ ته نږدی شو، ګوري چېد بوډۍ  ښکاري  

ېده څو ښکار یې  له ډېر وخت راهیسې پسې ګرځچې ښکاري    په کټ کې پروت دی لېوه  

: »ښه نو ته ظامل  وويل  . ښکاري په ډېرې غوسېکړي او خلک یې له رش څخه په امن يش

یا دې وخوړله؟ زه به له  ن چې دغه غريبه    ،ه تا کې وجدان شتهپ  خره دلته پیدا کړې!مې بال 

 واخلم.«  هرو مرو کار بدل تا نه د دې
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پرې  ، چې  غوښتل   لومړی   وخت کې ښکاري   همدې په   لېوه  او  تېر کړي  ته کارتوس  ټوپک  خپل 

وي چې په    ښه به دا   یا ژوندۍ او د ژغورلو وي. ن ته راغلل: »کېدی يش چې    فکر   . خو يو وار يې وويل 

ه او د ويده  ل ست ی پر مېز پرته ده، هغه يې راواخ   یا يوه قیچي ن کاري وليدل چې د  ښ   ټوپک يې ونه ومل.« 

 کړ.   قیچي پري  يې    ه خېټه ظامل لېو 

کله یې چې د قیچي يو خرپ ورکړ ګوري چې د رسې خولۍ رس راښکاره شو. ښکاري چې  

او    هراووت  څخه  د لېوه له نس،  ټوپ کړ   نجلۍ   ځليو    الړ، نو رسه مخ ته    کولو  يقیچله  نور هم  

يې   »وۍ  و غږ  تورتم   الله،کړ:  څومره  کې  نس  په  لېوه  څومره    د    څخه دې  له  وه.«    وېرهاو 

خوشحالۍ   ډېرې  ژوندۍ راووتله. رسې خولۍ له  د لېوه له ګېډې څخه  یا همن وروسته زړه  

ته    ې ښکاري رسې خول  په همدې وخت کې  ټوپونه وهل  هاخوا او دېخواپه کوټه کې    څخه

  الړه شه او يو څو دانې غټې ډبرې راوړه.«وويل: »
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  ښکاري دا ډبرې د لېوه په خېټه ډبرې راوړې.بل پسې غټې  يو په  ېرسې خول ېهمدپه 

 .لهبېرته وګنډ  خېټه د لېوه بيا يې کې واچولې او
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غوښتل يې چې ټوپ کړي   او په ښکاري یې سرتګې ولګېدې، ويښ شورا لېوهکله چې ظامل 

ځای ولوېد او مړ    رې دومره درنې وې چې لېوه ځای پر وتښتي، خو ډب   د نیا له کور څخه   او

 شو.

 واړه ښه خوشحاله وو.ۍ او ښکاري درېیا، رسه خولن 

ورته راوړي    ې هغه کېک چې رسې خولد پلورلو په موخه وویست،  کی  ښکاري د لېوه پوست

  ه مودهلنډپه    د رسې خولې نجلۍ نیا.  لوخوړ او رشبت يې وڅښ  رسه  یې په خوندنيا  وو،  

نور د تل زه به  : »او ویې ویل  له ځان رسه وعده وکړه  ېوخت کې ډېر څه وليدل. رسې خول

او د    ،نه کومدا ډول غلطي  په خپل ژوند کې    لپاره نيسم  ته غوږ  به د مور خربو  هر وخت 

 کوم کار نه کوم.« به هغې په خالف 
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 واورينه نجلۍ 
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راورېدل.    څخه   سامن آ د بڼکو غوندې له    څاڅکي به واورې  او د    يوه ورځ وه یا څیلې  د ژمي د منځ  

  دې کړکۍ چوکاټونه   د کوټې په کړکۍ کې ناسته وه چې د   په دې وخت کې يوه ښکلې ملکه 

او څه شی  جوړ شوي وو. ملکه لګيا وه    څخه و  لرګي   و رنګ شوي   باندې له   رنګ روغني  په تور    یې 

یې  په دې وخت کې    . کتل ور ته    د واورو د اورېدلو بهیر و په وخت کې به يې  د ګنډل   ، یې ګنډل 

له ګوتې څخه د سپینې واورې د پاسه و    یې   ه دوه ـ درې څاڅکي وين په ګوته کې ننوتله او  سنت 

 څڅېدل. 

 د وينې سور   رنګه چېڅ

 رنګ په سپينه واوره کې ډېر

 ښکاره کېده، نو ملکې  ښکلی 

ته   ماخدای    کاش چېای    وويل: »

لور راکړي، چې   داسې ښایسته  يوه

پوست رنګد    واورې  ديې    کي 

وي سپني  شونډې  غوندې  یې  ، 

لک وي  رسې  او داسې  وينه  ه 

و  تور  داسې  يې  د وېښتان  لکه  ي 

 .«د کړکۍ د چوکاټونو رنګکړکۍ 

يو څه وخت وروسته خدای )ج( ورته  

پوست يوه   چې  ورکړه،  لور  کی  ښکلې 

غوندې  د  يې   و واورې  ،  و سپني 

و. نو  و غوندې تور  د رنګ  د کړکۍ چوکاټونو  غوندې رسې وې او وېښتان يې  د وینې شونډې یې 

،  ملکه په اوالد باندې مړه شوه   ېښود. ک نجلۍ د واورينې نوم  نوې ماشومه    په   یې   په دې خاطر  

 او کربجنه وه.   نوې ملکه ډېره ښکلې، دماغي خو    ، واده وکړ   بل يو کال وروسته    اچا پ 
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له    چېبه  . هر سهار  ې وهراوړ   ېندارهجادويي هيوه    یې  له ځان رسه  کله چې دا راواده شوه 

پاڅېده، وبه يې ويل:  ېه  خوبه  او  ودرېده  به  ته    ،وال کېپه دې  ېندارېه،  ېندارېه»ندارې 

 واد کې؟«څوک ډېر ښکلی دی په دې هې 

بله ښکلې  نه  کې ويل: »مېرمن ملکې، په ټول هېواد کې له تاسو    ځوابپه  ندارې به تل  ېه

 شته.«ن 

بلې تر  ورځ  او ال ښکلې کېدله. داسې  واورينه  تر    لويېدله  په ښايست کې  وخت راغی چې 

 تېره شوه.نه هم ملکې  

ېندارې په ځواب کې ورته  ه نو    ه. يې وکړ   او پوښتنه   ه ندارې ته ودرېد ې ملکه ه چې کله    يو سهار 

.«  له تاسې نه زر ځيل ښکلې ده  خو واورينه  ته ښکيل يې   په دې هېواد کې !  من ملکې مېر وويل: » 

یې ښکاري    خره ال . ب د و درل څ آرام يې نه  اور ولګېد او هې د ملکې په ځان  وروسته    څخه دې ورځې  له  

 او هلته يې ووژنه.«   بوځه   ځنګل ته   راوغوښت او ورته يې وويل: »دا نجلۍ 
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زړهدا چې ښکاري   يې  و،و   شخصسواندی  ډېر  ی ځنګل    نجلۍ  هلته  او  بوتله  ژوندۍ ته  ې 

شو نو واورينې يو    توو دېخوا ګرځېده، کله چې ملر په پرېهاخوا او  رځ  ټوله و واورينه  پرېښوده.  

 .درلودهچې يوه وړه دروازه يې  وړوکی کور وليد 
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ا د  کور  )لنډقدوو دا  خنډيانو  کور    و.و (  اشخاصو  وه  په  ووکې  خنډيان  غ  او  نه  د  په  کې  ره 

 .لپاره تليل ووکار  ته د ېمعدين موادو د استخراج فابريک 

دغه ډېر   ه،ننوتته    کورګي  واورينه  څه  هر  کې  کور  دې  وو.  کوچني  په  ښکيل  کور   او  د    د 

دې    ، د نهقابو ووه  باندې ا   چې پر هغه  وکوټه کې يو کوچنی مېز ايښی و   ناستې په عمومي 

وه  و ا   د دېوال تر څنګاو    ښودل شوي وو ېیالسونه اوه ګو ا  ،ووه چړې، اوه کاشوغېاو خوا ته  

 وو.  ښيې کټونه يو بل ته نږدې ا کوچني

  یالس هر ګ  يې يو يو پوټی وخوړ او له   څخه   دا چې واورينه ډېره وږې او تږې وه نو له هر قاب 

 تش کړي.  او ګیالس اب ق شخصوښتل چې د يو  نه غ ې، ځکه دېښليې لږ لږ اوبه وڅ  څخه

  دا کړ چې پی  داسې کټ  يې  وه نو په اوه واړو کټونو کې   شوې  چې واورينه ډېره ستومانهدا  

 شوه.  یدهوپه درانه خوب  مالسته او پکې څنو سمدالسه  وبرابر و   یې  ته قدتقريباً 

دوی پوه شول   .کور ته راغلل  خپل  هخنډيان له کار   فضا تیاره او شپه را بره شوهماښام چې  

 څوک راغلی دی. کوم يېچې کور ته 

 « ؟لیناستېښکزما په چوکۍ  غږ کړ: »څوک شخصلومړي 

 ؟«خوراک کړی دویم غږ کړ: »چا زما له قابه

 ؟«خوړلې يم وويل: »چا زما ډوډۍدر

 ؟«ده خوړلې څلورم غږ کړ: »چا زما ترکاري

 ؟«دی ستی یکار اخ څخهپنجې  نځم وويل: »چا زما لهپ

 ؟«دی ستی یکار اخ څخهشپږم غږ کړ: »چا زما له چړې 

 ؟«ې دياوبه څښل یالس کېګ  هاووم غږ کړ: »چا زما پ

 ؟« ختلی »څوک زما کټ ته ويل: و ي خنډيلومړ 

 .«وو دویم وويل: »يو څوک زما په کټ کې پروت 
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و همدا ټولو  باند رنګه  کټ  په  يې  څوک  يو  چې  خنډي  ال ب   او  څمالستلیې  کتل  اووم  خره 

او    کتلو نجلۍ ته يې    واورینې   ټول راغلل او    ل چې يو څوک يې په کټ کې پروت دی.وليد

 ویې ویل:

 «څومره ښکلې ده!؟دا نجلۍ  »لويه خدايه!

 نجلۍ پرېښوده چې خپل خوب وکړي. دوی
 

 
سبا پرې  شپه    ډول  ېپه همد  چې  هر يو رسه يو يو ساعت ويده شو  له  شپه مهال  اووم خنډی

چې  کشوه.   واورينې    وش  راسهله  ته    واو نو  کیسه  خنډيانو  ټوله  دوکړه.  خپله  نجلۍ  په  ې 

زړه   خنډيانو  د  و ز وسو باندې  او  ټول  يې  رته  ېد  کې  کور  په  زموږ  دلته  ته  چېرې  »که  وويل: 

کې کار    په کانله خوا د غره  ورځې    ږ دنو دلته پاتې کېدی شې.« خو مو  وړې  مخته کارونه  

خپل ځان خوندي وساتې او   څخه  پاتې کېږې. نو ته بايد له ملکېدلته يوازې    به  کوو او ته

 «.نږدې رې پ هنن دکور ته خپل څوک هې
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څخه د ښایست  ېندارې  ه   وروسته ملکې بيا له   کاري ته د واورینې د ورکولو څخه یو څه وخت ښ 

خو   کې ښکلې يې   واد ته په دې هې  ! مېرمن ملکې »  ندارې ورته وويل: ې ، نو ه ه وکړ   پوښته  په هکله 

 .« ښکلې ده   ځلې زر    څخه ووه ځنډيانو رسه اوسېږي، له تا  ا   ته له   وه غرونو شا و واورينه چې د ا 

 او پوه شوه چې ېرېدله  و ، ډېره و له جادویي هیندارې څخه دا خربه واورېدهکله چې ملکې  

ې  ۍ په فکر کې وه چدې نجل  غولولې ده. ملکه شپه او ورځ د  ښکاري  واورینه ژوندۍ ده او

خره ملکې  . بال يلومړی ځای خپل کړ کې  د دنیا په ښکلو    يويس او  هدا نجلۍ له منځ  څنګه

ه او نارې یې وهلې:  جوړ کړ، د خنډيانو کور ته ورغل  غوندې بنجارې  زړې    ېخپل ځان د يو 

 .«مې راوړي  »ښکيل شيان

بهر له کړکۍ  واورينې   »  څخه  او بنجاره واال ته یې وویل:  دې  شی  څه  بنجاره ترورې!  وکتل 

 ؟« دي راوړي

بوډۍ    زړې  .«مې راوړې دي  )پټۍ(   ۍلپاره ښکلې نرۍ غاړکبنجاره واال ورته وویل: »د نجونو  

په دې توګه ه ښکلې پټۍ راوويسته.  يوه ډېر یې    څخهله خپلې خورجینې  او    دا خربه وکړه

ساه    نور  ې ، چې واوريناورينې په غاړه کې دومره کلک وتړلهپټۍ د و   سمدالسه  بوډۍبنجاره  

 .هپرېوت هوشهبېاو  نه شوه ویستلی

او هغه يې په    هیې پټۍ ولیدخو ډېر ژر  وېرېدل،    و  ته راغلل زښت ډېر   کله چې خنډيان کور 

 روغه شوه.  ستله اویدې رسه واورينې بېرته ساه واخ له  ، چې هکړ باندې پرې ي قیچ

 ته بايد   هو  هرومرو ملکه وه، دې غوښتل چې تا ووژين،: »دا ظامله  واورینې ته وویلخنډيانو  

 .« له ځان رسه ډېر احتياط وکړې وروسته له دې

ه او د ښایست په هکله یې پوښتنه ترې  ندارې ته ودرېدېکله چې ملکه بيا خپلې جادويي ه

د  ، خو  هېواد کې ته ښکلې يې  په دې  ! »مېرمن ملکې  :داسې ورته وویلندارې  ېنو ه  وکړه،

تا  اوسېږي  خنډيانو رسهاوو    چې له    اوو غرو شاته واورینه د .«  ښکلې ده  ځلېزر    څخه، له 

ناآرامه وهملکې  ې په اورېدو  خرب   ېد او ورځ به  ځل . دا  خپله آرامتیا له السه ورکړه او شپه 
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د خنډیانو هغه کور ته   او ولړلهباندې  په زهرو  ږمنځ یېيوه  او  ېبل ډول جامې واغوست  ملکې

چې پرې   ورغله  وېښتان  خپل  چې  ښوده  و  ږمنځ  ښکلې  ته  هغې  او  اوسېده  پکې  واورینه 

د واورینې خوښه شوه او له بنجارې توړۍ څخه یې    ښکلې وهه  ډېر ږمنځ  . دا چې  ږمنځ کړي

کړم.« کله یې  ږمنځ  دې رس  : »راشه چې زه  واخیسته په همدې وخت کې بنجارې ورته وویل

 . وېدهل ه وشهو جلۍ بېن   سم کې وټومبله، له دې رسهپه رس  د واورینې  ږمنځچې 

کې دغه    چې د واورینې په رس  دوی  ،په ښه وخت کور ته راغللدا ځل  مرغه خنډيان  نېکه  له

په همدې    راغله.  او نجلۍ په هوش   هوویست  څخه بېرته  رس   لهې  وليده ډېر ژر يې د هغ  ږمنځ

واد  په دې هېنداری په دېوال کې  ېنداری، هېهاو ويې ويل: »  هندارې ته ودرېدېورځ ملکه ه

واد کې  ويل: »مېرمن ملکې، په ټول هېو ه ځواب کې  ندارې پېه  ؟«څوک ډېره ښکلې ده  کې

له    اوسېږياوو خنډيانو رسه    ته له   نه شته خو واورينه چې د اوو غرونو شا  نه بله ښکلې   له تا

 .«ښکلې ده  ځلېزر  څخهتا 

او   د همدې خربې په اورېدو رسه د ملکې په ټول بدن کې د کرکې د اور ملبې پورته شوې

 پالن جوړ کړ.  د واورینې د وژلو خطرناکځان رسه يې بيا  له

چې    ،ستلهیواخ  یې رامڼه  داسې    هيو   ،يوه باغوانه جوړه کړه  څخه   له ځان  ځليم  په درملکې  

له خپل پالن   او    رسه برخه يې په زهرو ولړله  مڼېشنه وه. د  يوه برخه يې رسه او بله برخه يې  

 ورغله.خنډيانو کور ته   د رسه یو ځای په منډه 

  اجازه نه   چاته   زه ويل: »   داسې یې و او    را وویست رس    څخه واورينې له کړکۍ  په همدې وخت کې  

منع    له دې کار څخه   زه خنډيانو   راپرېږدم. ه  نن   د   د کور   څوک چې    ورکوم او نه هم دا اجازه لرم 

  ، نه درته ډالۍ کړم.« واورينې وويل: »   »زه غواړم چې يوازې يوه مڼه   وويل: ورته  باغوانې    کړې يم.« 

نه غواړم.«    زه  وویل: » سوغات هم  ته  واورینې  بيا باغوانې  نو  ،  دغه ښکلې مڼه ده   زما رسه    ښه 

 به يې تا ته درکړم.«   برخه   او پخه   رسه نیامیي  یې زما او    یي شنه برخه نيام 
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کپ ترې وکړ، ځای په ځای په  چې يو  یې  کله    یسته.واخترې  مڼه    خره واورينې نيامييبال 

 ولوېده. شوه او هوشهمکه بېځ

چې وروسته  څخه  پېښې  دې  ه  له  ودرېدېملکه  ته  ههندارې  نو  وویلېندارې  ،  : داسې 

د دې خربې په  شته.«  ن   مېرمن  بله ښکلې  څخهواد کې له تاسو  په ټول هې  !»مېرمن ملکې

 او فکر یې وکړ چې واورینه نوره په دې نړۍ کې نشته. ډېره خوشحاله شوه اورېدو رسه ملکه 

 
 

، دوی هم فکر کاوه چې  د خنډيانو خواري بېځايه وه  د واورینې په هوش راوستلو کې  ځل  دا

 .جوړ کړی وو درې ورځې ژړل او ماتم یې واورینه مړه شوه. له همدې کبله خنډیانو
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کړي خښه  واورينه  چې  غوښتل  ښکارېده  خنډيانو  تازه  دومره  هم  ال  دا  ژوندی    خو  يو  لکه 

اننګي    انسان  ډېر ښایسته او ګاليب  کبله   ښکارېدل.  یې  له   له همدې    څخه ې  ښ يښ  دوی 

 «اچا لور.د پ واورينه،او په رس يې وليکل: » کېښودپکې   د واورینې جسد یېتابوت جوړ کړ، 
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جسد واورين  د  خنډيانو داسې  ې  کې  تابوت  وو  شکل  په  خوا    اېښی  هرې  له   څخهچې 

به يو خنډی    ډېر ښایستهاو    هښکارېد تابوت  وو. هره ورځ  پاتې  په کور کې  ساتلو لپاره  د  د 

 به يې کوله.   یداريکېده او د تابوت څوک

وخت شو،  څه  تېر  داسې  واورينه    چې  کې  تابوت  وه په  د  ويده    لکه  پرته  هم  ال  وي.  چې 

وه غوندې  واورې  یې  ،  سپينې  وېد  شونډې  غوندې رسې  وېښتا  وینو  يې  او  د    د کړکۍن 

 .ووتور  تک  په څېر رنګ  روغني

  شپه وکړي.دوی کره  د  او غوښتل يې چې    يوه ورځ يو ځوان شهزاده د خنډيانو کور ته راغی

په    د کېهښیښدې شهزاده سرتګې  تابوت  وړونکي جسدد    يي  زړه  په  ولګېدلې،    واروینې 

د په رس    چې  اباندې  دې  وو. شهزادهو خنډيانو  ته دومره    وه څراغونه روښانه کړي  واورینې 

چې وو  نه    هغې  د  ځیر  هېڅ  ښکال  په 

کبلهمړېده.   وغوښتل  له همدې   شهزاده 

شهزاده  چې په  تابوت  دغه  و    خنډيان 

خنډيانو   خو  غوښتلپلوري.  دا    چې  نه 

نړۍ د  رسو    تابوت  ټولو  سپينو  په  زرو او 

 پلوري. و

وکړه غوښتنه  بيا  ویل  شهزاده  ویې  :  او 

کوم» ت  هیله  ما  تابوت  دغه  ډالۍ چې  ه 

پرته ژوند نه شم    کړئ، که نه نو زه له دې 

 واورينه ونه وينم.«  کوالی، چې

او  ز وسو پرې  زړه    ود خنډيان  تابوت یې  ېد 

ډالۍ رسه شهزاده ته    د جسد   واورينې  د
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  ه شوه او ولوېد.و تابوت پورته کړ، د يو خدمتګار پښه بندان شهزاده خدمتګار   . کله چې دکړ 

و ا  راپورته شوه  واورينه  ولوېد،بهر  د مڼې پوټی    څخهستوين    په دې ساعت کې د واورينې له 

 . سرتګې يې خالصې کړې
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پ يم  تیاه حیران واورينې  په ډېرې خوښۍ  ؟«رسه وويل: »زه چېرته  ځواب ورکړ:    رسه  شهزاده 

. ټکي په ټکي کیسه وکړه  ته  ه يې.« هغه څه چې تېر شوي وو، شهزاده واورينېرس   ماله  ته  »

له ټولې نړۍ   »ته مې  ماڼۍو ه خډېر څخه  شهزاده زياته کړه:  زما  له ما رسه  الړه   ته  ښېږې. 

د  ت کې  . په نږدې وخخوښ شو  د دې هم د زړه له تله  واورینې چې شهزاده ته وکتل.«  شه

چې دغه واده ته   ملکې ته هم بلنه ورکړل شوه  بې رحمه  واده مراسم ونيول شول اود    دواړو

 ه.شو ځای په ځای مړه  يې سرتګې ولګېدې  ه. کله چې ملکه واده ته راغله او په واورينوريش
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 ايرنه نجلۍ 
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ژوند    په خوشحالۍرسه    مېرمن  خپلې  له  ډېر کلونه یې  ،شتمن سړی وپه پخوا زمانو کې يو  

سړي ښځه ناروغه شوه. کله شتمن    دې  يوه ورځ د  درلوده.  لور    وهې ي کاوه. دوی دواړو يواز 

رته یې  او و   خپلې لور ته يې غږ کړ  نه کډه باروي،نړۍ    ه شوه، چې نور نو له چې دا ښځه پو 

»ګرانې   تا  وويل:  بايد  زه  په دې چېلورې،  پرېږدم.  کله    نو  کېږي.سامين  آ اروا مې    يوازې 

ګورم. ته زما په قرب باندې يو نيالګی    هغه ځايه  لهزه به دې  کې يم،  سامن  آ چې زه پورته په  

لرله  ،کېنوه تا کومه هيله  به  ،  کله چې  به  نیالګی وښوروېهغه  بیا  ته  تر    او  به  خپل مقصد 

له  .« ته بايد دينداره او هوښياره اوسې ري، چې السه کړې. خو دا په هغه صورت کې امکان ل

خپه ډېره  او    ژړلپه خپلې مور پسې  نجلۍ به تل    او    مړه شوه  د نجلۍ مور  وروسته    خربودې  

 وه.به 
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وه لوڼې  ځان رسه د  لهیې  شتمن سړي بل واده وکړ. دویمې مېرمنې    کله چې ژمی تېر شو،

له چې  . کاو ظاملې وې  بې رحمه  نجونې ډېرې کربجنې،    ېدو دا    خو  ،  وې  لېهم راوست

 شو.  پیل  وخت  غمجن  ه دوی کور ته راغلې، نو د دې نجلۍ لپار 

بايد   نو  که غواړې چې ډوډۍ وخورې،   ، ړه شې ال  پخلنځي ته ورغږ کړ: »ته باید   یوه ورځ یې مريې 

او  وکړې  میرنیو خوی   څخه    له دې    کار  يې.«  زموږ خدمتګاره  ته  د وروسته  يې  نجلۍ    ندو  دې 

 ه. ورکړې او پخلنځي ته يې بوتل   دې ته یې د کار جامې   ې، ستل ی اخ و   ورڅخه   ښکلې جامې 

به چې ماښام ستومانه شوه، په پخلنځي کې کار کاوه. کله  خوارکۍ به کرۍ ورځ    نجلۍ   

باند په کټ  درلوده چې  نه  یې  بلکې  ېاجازه  وکړي،  ايرو    خوب  په  ته  خوا  نغري  د  بايد  دا 

نوم پرې  یې  ، نو میرنیو خویندو  وه  ناولې  به تلنجلۍ    ې ویده شوې وای. دا چېباند  ايرنه 

 ېښود.ک

ښتل، چې څه  و وپیې    څخه    ونو  نج  نورو  ودو   ، نو له ايرنې اوروان      ته  سفر   یې چې پالرکله  

په قرب    یوه څانګه راوړه چې د خپلې مور  ونې   د قندق   شی ورته راوړي. ايرنې وويل: »ما ته

 وم.«یې کېن
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او د قندق  کله یې چې پالر ايرنې څانګه د    یې ورته راوړه،څانګه    ونې  له سفر راستون شو 

وخت کې    لږ   النه کوله، نو په  څانګې ډېره پې  غد  دا چې ايرنې د  .هلکېنو مور په قرب  خپلې  

 يو ښکلی نيالګی جوړ شو.   څخه  څانګې  له

ونه  کار به ټوله ورځ د کور    خوراکۍ   بلکي ایرنې    لپاره هېڅ شی نه لرل د خندا  په کور کې    نجلۍ 

او يا به يې نخود او    میرنیو خویندو به یې ملنډې هم پرې وهلې نو  کله به چې شپه شوه    او   کول 

 . څخه به یې وغوښتل چې نسک له ایرو نه بېل کړي     ې د   له   او   ورته ګډ کړل نسک په ايرو کې  

وی  ې د ګډا مراسم ونييس او خپل ز ورځ  وخت پاچا وغوښتل چې درې  دڅه وخت وروسته  

محفل ته د هېواد ټولې پېغلې   له همدې کبله   ولټوي.    ناوې      يوه  په راغلیو پېغلو کې  ته  

 . وربلل شوې وې  ندې همد ایرنې دوه میرنۍ خوی څخه  له دې جملې ، چې راوبلل شوې

رنګ او په بورس    ږ بوټان  زمو   او    کړه  ږمنځږ وېښتان  راشه زمو   ايرنې!غږ کړ: »ور ایرنې ته    دوی

کله   او    خوارکۍ دا کار وکړ   ایرنې    ګډا محفل ته ځو.«    ږ د شهزاده د، چې موباندې ووهه  

»ايرنې!پاک  دواړې  چې دوی وويل:  يې  ته  ايرنې  نو  د زوی   غواړې چېته    ې شوې،  پاچا  د 

، خو زه جامې زړه مې کېږي چې الړه شم  هووويل: »رسه  الړه شې؟« ايرنې په خوښۍ    محفل

موږ نه غواړو چې تا څوک وويني،   هېڅکله نه،  میرنۍ خور یې غږ کړ: »نه،مرشې  نه لرم.«  

  يوه کاسه نسک په ايرو کې  کې پاتې شې. دلته ته بايد په پخلنځي باندې رشمېږو،ږ په تا مو

دا ښه پاک او له ايرو نه بېل کړې  بايد   ته ،راځو کور ته  بېرتهډ شوي، تر هغو پورې چې موږ ګ

  يش.« نه هتېر پکې  در څخه  چې کومه خرابه دانه  او پام دې وي

تر     خدايه،  له ځان رسه یې وویل: »اې  کړي.  بیل  رنه ډېره خپه شوه، چې له ایرو نه نسک  اي 

به پورې  شپې  اخته    زه  نيمې  ټولولو  په  نسکو  چې.  وم  د  مور    کاش  دېزما    باندې  په 

.  پیل وکړ   و په پاکولو يې  ايرو کې په ګونډو شوه او د نسک   د نغري خوا ته پهایرنه    ی.«پوهېدل

له  کې  وخت  دې  څو  باغچې   په  راغلې،  څخه  ته  د    کوترې  خوا  څنګ  نغري  تر  نسکو  د 
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و  ېېناستلک »یې  او  مويل:  »هو  موږ   رسته ايرنې،  وويل:  ايرنې  وکړو؟«  تاسو    دررسه  دریغی 

 .« واچوئ کې  ګچهېداو ښه يې په  ۍټوکر په   نسک   خراب مرسته رارسه وکړی
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ل او وخوړ   ټول خراب نسک   کوترو په ټک ټک، ټک ټک رشوع وکړه. په څو دقيقو کې يې  

واچول کې  دېګچه  په  نسک  ښه  دې.  ايرنې  کوترو    څخه  له  »وروسته  وويل:  ته  آیا   ایرنې 

د  نو د کوترو  که غواړې  وګورې؟    ندې له شهزاده رسه په ګډا خوی  غواړې چې خپلې میرنۍ 

 کړه.«یې  ه او ننداره )کفرتخانې( رس ته وخېژ  کوټنۍ

  کسان او ګڼ شمېر   ګونو شهزاده او په زر ،ندېخپلې میرنۍ خوی  ،لوکړ   ايرنې هم همداسې 

 .ېاو ځلېدل  ېد نڅا په محفل کې پړقېدل وليدلې چېیې ګانې  رڼا

مالستله او  څپه ايرو کې  نو  ښکته شوه او زړه يې درزېدهرا  کله يې چې ښه ننداره وکړه، بېرته

 ويده شوه.

 او په دېګچه چې نسک پاک    ،ندو وليدلد ایرنې میرنیو خوی  او  هشو   راشپه سهڅنګه چې  

چې    نه وه  ور پاتېه  ځکه دوی ته کومه پلمې خپه شوې.  ډېر   دي، دوی  اچول شوي  کې  

 (او ویې ځوروي ووايي او سپکې او سپورې ورته بدې ردېیعنې  وکنځي )  پرې ايرنه

و  په کيسکړي، د نڅا د محفل    هم له حسده ډکې  ېنور ندې  دا چې ايرنه خپلې میرنۍ خوی

ښتيا  ر   ټوله ننداره وکړه.  څخه  بام. ايرنې وويل: »هو، ما د کوترو د کوټنۍ له  هوکړ يې رشوع   

د   الړه، نو  دا خربه واورېده  میرنۍ خور    مرشې  د ایرنې  چې دا ډېر ښکلی محفل و.« کله چې

وويل: »ته هېڅ    په چیغو، چیغو    بام یې خراب او کوټنۍ یې ویجاړه کړه بیا یې  کوټنۍ    کوترو

 .«  او بس کوهخپل کار  ته یوازې ،زې وو   بهر څخه   ه پخلنځي  اجازه نه لرې چې ل

دې په    ندو يې دنې بيا خپلې میرنۍ خویندې جوړې کړې او خویاير   د دې ورځې په ماښام

ایرنې ته یې    او  ( په ايرو کې وشيندل، شاخلڅارويو خوراکبدل کې بيا يوه بوجۍ موټ )د  

 .بېل يش څخه پورې له ايرو سهاره  سبا دا بايد تر  وویل چې

او   راغلې کوترې  څخه له باغچې  بيا په دې وخت کې کله چې دوی د اتڼ محفل ته الړې نو 

  ! آیاايرنېه: »يې وکړ   او پوښتنه  .رسونه يې وخوځولېېناستلباندې کموټ    په  د نغري خوا ته

 دررسه وکړو؟«مرسته   موږ
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»هو،  ايرنې وکړئ،  وويل:  رارسه  ټوکرکۍ  موټ   خراب    مرسته  دېګچه  په  په  يې  ښه    کې  او 

کې   ګچهېاو ايرنې په د  کړلپه څو دقيقو کې ټول موټ پاک  له همدې رسه کوترو    .«واچوئ

 واچول.
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تلل غواړې، نو د خپلې مور قرب ته الړه شه، که ته هم د نڅا محفل ته  کوترو ايرنې ته وويل: »

دې وي  پام    ترې وکړه. خواو د ښکلو جامو غوښتنه    چې پرې شین دی  وخوځوهالګی  هغه نی

 «.را وګرځې  به بېرته کور ته   باید مخکې  څخه  چې له نيمې شپې 

ونې ورپېږه او ه او ويې ويل: »و انيالګی يې وخوځ  د مور د قرب  ايرنه الړه،له همدې رسه سم  

 .« راوغورځوه جامې ما ته ښکلېورژېږه، 

سلورينې جامې، ښکيل بوټان او      ې ښکلېچې ډېر   وو ، هامغه  خربه وکړه    دا  چېيې  څنګه  

يې  مخ    ګاڼې  ولوېدې.  په  کله ست یواخجامې  ايرنې  کې  الړه.  ته  کور  او  ځان  چې  يې    ې 

  خه پر چې  ګالب باندې    نو داسې ښکلې ښکارېده لکه په  ېلجامې يې واغوست  ینځه اوپرېم

 پرته وي. 

وخت کې   کور  په همدې  په شپږو  د  د  ته  ګاآ دروازې مخې  تړل شوې  یوه  پسې  ډۍ  سونو 

او خدمت وه  ايرنه  جامې  او سلورينې    ېشن  هم  و یېګاران والړه  په ګاډۍ اغوستې وې. دوی 

 الړل. او په ګډه د پاچا ماڼۍ ته  کې کېنوله

عجیبه  چې  شهزاده   ایرنې  د  وليده  کله  چېیې    فکر نو    ګاډۍ  پردۍ    ښایي  وکړ  کومه 

راغلې   رسه  .وي  شهزادګۍ  همدې  زينو    له  په  خپله  ته کې  شهزاده  ګاډۍ  شو،   ورښکته 

 بوتله. له ځان رسه یې د نڅا صالون تهښکته کړه او را په ډېر عزت او وقار  ايرنه يې ،ورغی

  په دې شپه   ونه پېژندله.  ایرنهندو يې  یخو   او میرنیو   ومحفل حیران و   د ايرنې ښکال ته ټول 

له همدغې نجلۍ رسه نڅا کوله او له ځان رسه يې فکر وکړ: »زه چې ځان ته    یوازې  شهزاده  

بس همدا به زما مېرمن    دا نه کړم.به بله ښکلې پی  څخه   ې نجلۍ  اوې لټوم، نو له دمه ن و ک

 «وي.

خپ په  وخت  ډېر  ورتهايرنې چې  دا شپه  نو  و،  تېر کړی  او  خوشحال  ځانګړې  د  ګان کې  ۍ 

 شوکت شپه وه.  واشان 
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ې ته  مخ  د ماڼۍله بلې خوا    ه.وکړ   مخه ښه    هيمه شپه شوه، نجلۍ له شهزاده رس کله چې ن 

 ته ورسوله.  کور ګاډۍ تياره والړه وه او ايرنه يې بېرته خپل 

بیا  ايرنه  له دې رسه سم   يې  واو ورته    و درېده  د رس نيالګي ته  قرب  د  مور    خپلېد    یو ځل 

 .« دا جامې بېرته واخله څخه  له ما ، ورپېږه او ورژېږه، ويل: »نيالګیه

 .ډکې جامې واغوستلې څخه  یستې او ايرنې بېرته له ایرو واخ  سلوري جامې ترې نيالګي 

 
او په ايرو کې    یوه اندازه ایرې و موښلې  په خپل مخ يې    نو  خپل کور ته الړه ايرنه  کله چې  

 پرېوته. 



46 

ه او زاجبدم  ډېرېپه دې ورځ    خو      میرنۍ خویندې راغلې  د ایرنې      د همدې شپې په سبا

دی څنګه،    مو پرون شپه ډېر ساعت تېر شوی   »:  هوکړ   ترې   . ايرنې  پوښتنه خپه ښکارېدې

 ؟«همداسې نه ده

ټول محفل د هغې    شهزادګۍ راغلې وه  هلته يوه پردۍ  نه،میرنیو خویندو یې ځواب ورکړ: »

 هغې رسه نڅا وکړه.«  له یوازې شهزاده ټوله شپه او په ننداره بوخت وو
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سونو ګاډۍ په آ شپږو تورو  نجلۍ به وهکله چې    ښکلې  ای يش هامغهکېدوښتل: »ايرنې وپ

وويل: »ته مرشې خور يې    .«او ما هم ولیده  الړه وممخې ته و   ه، زه د دروازېځان پسې کشول

 .«بوخته اوسېپه خپل کار    یوازې  باید له دې وروسته

بیا د نڅا   او یو ځل  بال کړېيم ماښام هم ايرنې خپلې میرنۍ خویندې پاکې او سمپه در

بايد    دا یې »  او ویې ویل:  يوه کاسه نخود په ايرو کې واچولته  هغوی ایرنې  .  ېمحفل ته الړ 

باغچې    ماښام  په دې    «ي.کړ پاک   له  بيا  او    څو  یو ځل  راغلې  ایرنې څخه یې    کوترې  له 

  کاشکي،  »هو،  ود درته پاک کړو؟« ايرنې وويل:دا نخ  ، غواړې چې موږايرنې»  :پوښتنه وکړه

اوه او بيا  کوترو دا کار رس ته ورس.«  واچوئ  ۍ کېګاو ښه يې په ديګچه  خراب يې په ټوکرکۍ

»ايرنې، وويل:  الړه شه    دا ځل  يې  ته دې  د قرب رس  مور  وخوځوه چې  د  نيالګی  ښکيل او 

نيمې شپې   له  پام کوه چې  ته الړه شې. خو ډېر  نڅا محفل  بيا د  او    څخه   جامې درکړي 

 .«باید راستنه شې خپل کور ته  مخکې 

ښکلې  ته  ما  ورپېږه،  او  وخوځېږه  »نيالګیه،  وکړ:  يې  غږ  او  الړه  ته  قرب  مور  د  جامې    ايرنه 

مخې ته وغورځېدې.   د ایرنې  ې غوښتنې رسه سم یې ښکلې طاليې جامېوه.« له دراوغورځ

ايرنې   چې  لکه    نو  واغوستلې  جامېکله  وځلېده  غرمهداسې  په  چې  ځلې  ملر  له    .ږيکې 

شاهي یوه  له  همدې رسه سم  ـ    ګاډۍ  نيلۍ  آسپينشپږو  ځای  هآسونو رس   و  دروازې   یو  د 

 ته ورسوله. ماڼۍ سیده شاهي  نجلۍ يې او مخې ته والړه وه 

د ځانګړو ترشیفاتو رسه    او دا يې د نڅا صالون ته   ایه  ه ښه راغالست وو نجلۍ ت    شهزاده د زينې په رس 

له دې رسه سم    دې نجلۍ ښکال ته حريان وو.   د   هم  د اتڼ د محفل ټول ګډونوال بيا    ه. بوتل   یو ځای 

په      . له ايرنې رسه ونڅېد ټوله شپه  شهزاده  .  تکې زېړې شوې   څخه    میرنۍ خویندې له حسد   د ایرنې 

په   ايرنې   ې شوې، ياد  ور شو او د کوترو خربې  ته   زنګ   د نيمې شپې  همدې وخت کې د ایرنې پام 

محفل ته    چې    و قري وهلی و   د دې لپاره  د زینو پر مخ کې  منډه کړه. شهزاده  په زينو    بیړنۍ توګه 

 زاده رسه تر سهاره پاتې يش. ګړندۍ منډه و نه کړي څو له شه   پردۍ شهزادګۍ  راغلې  
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له دې رسه یې او  پيل کړه  منډه  ایرنې  بوټ    خو  يو طاليي  زينه کې  له  نښتو په  ایرنې  د   ،

، په تېښته بریالۍ ایرنې د بوټ پروا و نه کړه  شو.  بند پاتې  پښې څخه ووت او په زینه کې  

.  او له ځان رسه یې حصار کړ   ست ی بوټ واخ  له ایرنې څخه پاتې شوی    شهزاده    او الړه.  شوه

 بېرته خپلې له   کور ته له رسېدو رسه سم  ل، چېی شو له زنګ رسه وکوال ايرنې د نيمې شپې  

ککړ  واغوندي.  ېايرو  شول،  ګاډ  جامې  ورک  هم  آسونه  او  نجلۍ    ۍ  کې    او  ايرو  په 

 مالستله.څ

ې دغه چ  کېدی يش  ناوې   او      مېرمن  ده  د  هغه څوک   یوازې  چېزاده اعالن وکړ  هبله ورځ ش

 دبوټ    نوموړی  خو    بوټ يې په پښه کې جوړ رايش،

کوچنی و.    و پښ  ه پنجونو  ټولو    د کتلو په وخت کې د 

په ټولو کورونو کې د موجودو پیغلو د   په دې ښار کې

شوه   واخیستل  اندازه  وروستی   څخه    ټولو    له  پښو 

پالر   د  ايرنې  د  چې  کور  د    و،  کې  هغه  په  باید 

له   نو  يش  واخیستل  اندازه  پښو  د  پېغلو  موجودو 

هم    شهزادههمدې رسه سم   ته  کور  دوی  ورغی.    د 

ایرنې  د  نو  ورغی  ته  کور  دوی  د  شهزاده  چې    کله 

ې خوشحاله وې، ځکه چې  ندې ډېر خوی  میرنۍ   ړدوا

پښې کوچنۍ  ددرلودې      یې  دوی  بوټ  دا  حتامً  چې  کاوه  فکر  دوی  کې    .  پښو  په  دوی 

 الړه او بوټ يې امتحان کړ. مرشه خور کوټې ته ې لومړی ی  راځي.

پښه  او    غوڅ کړ ١يو پوټی   ېنه ننوتله، نو په چاړه باندې د پوندپه بوټ کې  دا چې پونده يې  

په آس    نو  ناوې ده  ورکه  ده ګامن وکړ چې همدا يېشهزاه.  په زوره په بوټ کې ننویستل يې  

 
 ټوټه، مړۍ، د یو يش کوچنۍ برخه  - 1
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د دروازې په رس ناستو کسانو    ،  ل  تېرېد  څخه    له دروازې    دوی  کېنوله او روان شو. کله چې

  په کور کې  ناوې اصيل  او    وړوکیدی  ، وينه په بوټ کې، بوټ  یک اغور غور : »داسې وویل:

پوه شو چې دا یې ناوې    شهزاده چې بوټ ته وکتل، ګوري چې په بوټ کې وينه ده، نو.«  ده

له همدې رسه سم یې ده،  ته ستنه کړ نجلۍ    نه  دویهبېره خپل کور  دا ځل یې  خور    مې. 

يې  يو پوټی    وتېګ  غټېپښې د  د    نو  و،یې په ښه کې وړوکی  بوټ    بوټ امتحان کړ. دا چې

زوره   په  يې  بوټ  او  کړ  پ  پرې  کړ په  ننه  د  کې  چېښه  وکړ،  ګامن  بيا  شهزاده  دا    ښایي  . 

کله چې دروازې ته ورسېدل ه.  سپره کړ باندې  او له ځان رسه يې په آس    وي یښتنې ناوې  ر

وویل داسې  کوترو  ناستو  پاسه  د  دروازې  د  دی  نو  بوټ  کې،  بوټ  په  وينه  غوراکی،  »غور   :

او اصيل   چې بيا غولول شوی دیشهزاده پوه شو،    .«ده  په کور کې  او اصيل ناوې  یکوچن

د او    ړهخپل کورته ستنه ک ه  تبېر   دا نجلۍ هم    له دې رسه جوخت یې      ناوې ال هم ورکه ده.

 ؟« هم لرئ تاسې کومه بله لورآیا » :هوکړ  پوښتنهیې  څخه دوی له مور 

مېرې ایرنې  »  د  ورکړ:  ايرنه  موږ  ،هوځواب  چټله  هم    يوه  ايرنه  چې  وغوښتل  شهزاده  لرو.« 

 خپله پښه امتحان کړي.  په  رايش او دا بوټ
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او شهزاده ته په ډېر احرتام ټيټه شوه او ښه راغالست   ینځلرېمايرنې ژر خپل مخ او السونه پ

 . ووایه   رته يې و 

.  د ننه کړه    په آسانۍ رسه  ه يې په بوټ کېښپخپله  او    ېوويست  درنې څپلۍ  ېايرنې خپل

 ورته جوړ شوی وي.چې په قالب  بوټ یې په پښه کې داسې برابر و لکه

نجلۍ    ، ويې پېژندله چې داهکړ رته و يې و   پاملرنه      ځانګړې  او  وليده  منظره  شهزاده چې دا

نڅا ملګرې دههام  یې »  غه د  ناوېمې    همدااو غږ يې وکړ:  په    اصيل  ايرنه  س اده.« هغې 

دل، نو  ېه تېر له څنګ  نيالګي  بوتله. کله چې هغوی د  شاهي ماڼۍ  او له ځان رسه یې  ېنولهک

  څ کومه وينه په بوټ کې : »غور غوراکی، هېکړ و   پرې   غږپه ځانګړو ازانګو رسه داسې  کوترو  

  روانه ده خپل کور ته.« ، اصيل ناوېنشته، بوټ دی برابر 
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 وزې اووه کوچني بچي لېوه او د 
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يوه وزه وه چې باندې خپل  .درلودل    یې  وه بچي  و ا  په پخوا زمانو کې  وزې  ډېر    انبچي  په 

 ساتل.  کلکه توګه  به يې  څخه  او له لېوه  ګران وو

ټولو   وخپلراوړي. هغې    بچیانو ته واښه  واو خپلالړه يش  ته    ځنګله ورځ وزې غوښتل چې  و ي 

او   او تاسو ته واښهیانو  : »ګرانو بچداسې یې ورته وویل  بچيانو ته غږ کړ  بايد الړه شم    ، زه 

يش. دې ظامل حيوان   دننه رانه  زموږ کور ته  ډېر پام کوئ، چې لېوه  په ځان  تاسو به  راوړم.  

پام کوئ ځکه  ته   بدلوي  لېوهچې    به ډېر  ته فرېب    هر وخت ځان  نورو  او هڅه کوي چې 

دننه  پېژندلی شئ. هغه    څخه په ښه توګه    ډډ غږ او تورو پښو  یا    زیږ    له    تاسو لېوه  .  ړيورک 

نو تاسې ټول  راپرېږدئمه   يو په بل پسې، که نه  ډول    دېله  خپلو بچیانو ته  وخوري.«    به 

 الړه.په وښو پسې ځنګل ته  ه وروسته وز  خربداري او نصیحت څخه 

 



54 

 
وزه ال    په همدې وخت کې  .څار کاه اوسخت ځیر وو    په ژوره توګه  کور خوا ته وزې د   لېوه د

 .ځان ورساوه کور دروازې ته د  یې چې لېوه  نه وه رسېدلېځنګل ته 
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ما تاسو    ،زه ستاسو مور يم  ټکوله او غږ يې وکړ: »ګرانو بچو، دروازه خالصه کړئ.ه دروازه و لېو 

 راوړي دي.«  له ځان رسه ښکيل شيانټولو ته 
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 ډډ او    زیږ    مور نه يې. زموږ د مور غږ نری دی او ستا غږ    ږخو زمونه، ته  د وزې بچو وويل: »

 .« پرانیزو ږ تا ته دروازه نه ته ظامل لېوه يې، مو  دی.

ته  سمدالسه  لېوه   پلورونکي  تباشري  واخیستورغی    يو  يې  تباشري  يو غټ  ويې خوړ،   او  او 

  وسته بيا د وزې کور ته والړ، دروازه يې وټکوله نه ور دې  له    دې رسه يې غږ نری شو.له  چې  

  هزه ستاسو مور يم او ما تاسو هر يو   شم.در ننه    چې د  ما پرېږدئ  ګرانو بچو،»  او غږ يې وکړ:

 ښکاره شوه  د لېوه پښه په کړکۍ کې    په همدې وخت کې  .« خوی  د  ی  راوړ   ښه څیز   ته يو  

»نه، ته  يې ويل:  رته وو   نو      د دوی مور )وزه( نه بلکي خطرناک لېوه دی  او د وزې بچو وليد

ږ تا ته دروازه خو لېوه يې، مو ته    تا غوندې تورې پښې نه لري مور    ږ مور نه يې، زموږ خو زمو

 .«پرانیزو نه 

زما په پښې    ه!بای»ګرانه نان :  ویې ویل  رته  او و   ورغی    ته    باینان   ه سمدالسه يو له همدې رسه   

  ګړي تهژرند وروسته    څخه    دې  له  وېرې دا کار وکړ.    نانبای هم له.«  خمريه وتپهتازه  باندې  

ګړی پوه اوړه وشينده.« ژرنده  نيده سپ باندې می  وزما په پښ   ګړيه! »ژرنده  :امر يې وکړ او    الړ  

ه ورته نو ځکه يې خرب   ،    اجرا کولو پسې مټې رانغښتې دي  د کوم غلط کار په  شو چې لېوه

ژرند لېوه  خو  منله.  کړېونه  ونه  کار  دا  ته  »که  وکړ:  ګواښ  ته  دېزه    نو  ګړي  مرو  به   هرو 

 خورم.« و 

 .ليې وکړ  وژغوري، نو څه چې لېوه غوښتل هغسې خپل ژوندګړی ژرندپاره چې دې ل د

ګرانو  »یې وويل:  الړ، دروازه يې وټکوله او په بدل شوي غږ  يم ځل بيا د وزې کور ته  لېوه در

  شیانښکيل او خواږه    ته    ، ما تاسو هر يوبچو، ما پرېږدئ چې دننه شم، زه ستاسو مور يم

 راوړي دي.« 

ګرانه   ښتيا زموږ ږ پوه شو چې ته ر لومړی موږ ته خپله پښه وښيه، چې مود وزې بچو غږ کړ: »

 مور يې.« 
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.  رنګ لري    سپني   ا د واورې غوندې د وزې بچو وليد، چې د   ېښوده او ک پله پښه  خ لېوه په کړکۍ کې  

ګواکي د دوی د    دوی مور   د   هم   چې رښتيا   ، یقین یې راغی     یې خربې وکړې و دا چې په نري غږ  ن 

 ده.   کور دروازې ته راغلې 

 

 
دروازه ګوري    ورته  هغوی  خو  کړه.  ته  چېخالصه  شولېوه    کور  پوه  .  رادننه  دوی  چې  کله 

 . د وزې مظلوم بچیان سخت ووېرېدللېوه دی، نو خو ددوی مور نه بلکي  شول چې دا 
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بچیان   کوچني  وزې  د  کې  وخت  همدې  لهپه  وېرې  ډېرې  بل    له  او    څخه    يو  شول  بېل 

 . ل، ځانونه يې پټ کړ لکوالی شو  یې چېڅومره 
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سېرلی    دوی   لومړی  پټ شو،  الندې  مېز  په کټ کې،  تر  کې،  دريم  م  بخارۍ  ترڅپه    لورم 

الندې،   صند نځم  یپقالينې  کېو په  الندې  ،ننوت  ق  کاسې  لويې  تر  په   شو  شپږم  اووم  او 

 .ځان غلی کړ   وايل ساعت کېدې

وړه د وزې  خو يوازې  ،  ګړوت کړ   ژوند    هر یو یې  دا کړل او  پی  د وزې نور بچیان یو په یولېوه  

په دېوايل ساعت کې پټه  چې    بچۍ

 . شوه  کړایشوې وه، هغه یې پیدا نه 

  کور   کله چې لېوه ښه موړ شو، نو له

 څخه 

 په چمن کې تر يوې  ت او بهر وو 

سمدالسه ويده    او  ونې الندې پرېوت

 شو.

راغله، ته  کور  وزه  چې  ګوري    کله 

کور   چې بېخي    د    پرانیستې   دروازه 

چوکۍ او اوږده   ،ز ده. په کور کې مې

چپه   ټول  کاسه  شوي  چوکۍ  غټه   ،

مېده   او   ،ده  مېده  بړستنې  کټ  د 

راغورځېد  ټول  . دي    يلبالښتونه 

په کور کې د     همدارنګه ګوري چې 

وزه وارخطا شوه او له ځان رسه یې وویل:   ازانګې خورې او هر څه ګډوډ دي.  ريادف   غمجن  

د هر بچي    وزې د  له دې رسه جوخت    دی.«دا کار د بل چا نه    خوړيل   بچي  زماحتامً لېوه  »

واخیستل بڼه  ژړغونې  او  توګه  بېله  بېال  په  نهنوم  ور  ځواب  هېچا  خو  کله  .  د  کړ.  چې  یې 

 
 



61 

په ځواب کې یې له دېوايل ساعت څخه په رپېديل او ژړغوين    یست، نو  واخ  نوم   ې لور  کرش 

 .«  يم ېعت کې پټه شو ګرانې مورې، زه په دېوايل سا»  :آواز یو غږ واورېد.   او ویې ویل

ټکي په    یسهراوويسته. بچۍ يې ټوله کترې  بچۍ يې    هاو خپل  وزې دېوايل ساعت خالص کړ 

 چې څه پېښ شوي او د خطرناک لېوه د السه د وزې د بچیانو برخلیک څه شو.   وکړه، ټکي
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 ه يې هم ښخپله پ  حتا  ،چل او ول خپل ځان بدل کړی و  پهظامل لېوه    وزې بچۍ وويل: »د  

دروازه  مو ته  په دې ګامن چې خپله مور مو ده، لېوه رنګ کړې وه. نو ځکه موږ  په سپینو اړو

تېر   یو ځای  ښتانو رسهاو وې  پوستکي    ټول  له  . له دې رسه جوخت ظامل لېوهخالصه کړه

 «کړل.

لید  وزې په  حالت  لړيل  غم  د  بچیانو  خپلو  ډېر د  رسه  اف   و  ژړارياد  بیا  .  وکړې    ګانې  و 

همدسمدالسه   رسه  له  کړاو  او  اندېښنې  ته    ې  بهر  څخه  کور  بچۍ  له  او  هم    يې    ووتله 

چې لېوه تر یوې    ې وليدل وی  چمن ته ورسېده   د خپل کور رسه څېرمه  . کله چې  ورپسې وه

 پروت دی.  په درانه خوب ویده ونې الندې

 

 
وزه په احتياط رسه د    وررسه رپېدلې. هم  ، چې د ونې څانګې  خورېده   په داسې لوړ آواز    لېوه  

ته   څنګه  کې ورغله   لېوه  خېټه  غټه  په  چې  ليدل  ويې  او  شوه  ورنژدې  ورو  ورو  شی   یې   .    یو 
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دې ظامل چې د »  ځان رسه فکر وکړ:   . وزې له وهي   و پښې    هاخوا او دېخوا الس ږي او  وځې خ 

ډ په  غرمې  کېد  بچي زما    توګهوډۍ  و خوړيل،  ژوندي  ټول  يش  کبله  يای  همدې  وزې  له 

 .«دررسه راوړهي، سنت او تار يوه قیچ ،الړه شه   په منډه خپلې بچۍ ته وویل: » ژر کور

 غورو.«ندې وژ او خوی وروڼه چې ستا  وکو  : »موږ هڅهدا خربه هم وکړه وزې خپلې بچۍ ته 

د خېټې په بیايت کولو    لېوه    ه او دلستیي واخیچ وزې بچۍ بېرته راغله، مور يې قکله چې د  

کله    ښکاره شو.راچې د يو بچي رس يې  ځینې پورته کړ خرپ  کله چې وزې یو   .  یې پيل وکړ 

لېوه د خیټې   چې نو  لي کول خالص شو قیچ  د  د    ،  له خېټې څخه  لېوه  د دې خطرناک 

یو په  یو  بچیان  ټول  راووتل.  وزې  جوړ  او  روغ  وزې  ژوندي،  د  رسه  کار  دې  بچيان   په 

 په غېږه کې ونيوه. کلکه او خپله مور يې شول  خوشحاله 

يې »  ورته  مور  راوړئبجیانو!  وويل:  ډبرې  غټې  غټې  الړ شئ.  او  منډې کړئ  څو اوس  تر   ،  

 ډکه کړو.«ورته ه یې له ډبرو ن به خېټه   ،رې چې لېوه ويده دیپو 

کېده،   چې  ژر  ډبرېڅومره  غټې  غټې  یې  يې  راوړې  بچيانو  مور  کې   او  خېټه  په  لېوه  د 

ته    شا  ونې   د يوې ټول  د لېوه خېټه وګنډله او   ړهوروسته په بې  څخه    یې له هغه  بيا    ولې.واچ

 .څو د لېوه وروستۍ ننداره وکړي پټ شول

و منډه يې  ن  ډېر دروند پاڅېده. دا چې هغه ډېره تږی و،  خپل خوب پوره کړ   کله چې لېوه

 والړ چې اوبه وڅښي.  غاړې ته ته څاه د کړه او

واخیست  ګام  لومړی  چې  یې  ډبرې    نو  یست،واخ  کله  يې  کې  خېټه  رسه   په  بل  یو    له 

دي چې  شی  دا څه  : »یوه سرته کوکه بورته شوه او ویې ویل، د لېوه له خولې څخه  ولګېدې

بچې  شپږ  د وزې    چې   نوموړی په دې اند وو    «هاخوا او دېخوا خوځېږي؟زما په خېټه کې  

 .«ځای پر ځای شوې دي په خېټه کېچې ې ډبرې ی داسې ښکاري لکهخوړيل او اوس یې 
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تر مورګې    د څاه    خپل ځان    و ر و   ورو  له پښو و لوېد او د سینې د ښویېدو په وسیله یې   لېوه

ته    ټيټ کړ، نو درندو ډبرو لېوه ښکته څاه  رس   څاه رس کې    په      یې له چې  . کپورې و رساوه

 . د سرتو چیغو په بدرګه د څاه تل ته ور ولوېد او  کش کړور 

  پيل کړه   خوا ته په نڅا خوښي  یې د څاه شاو يوځای    له مور رسه،د وزې بچيانو منډې کړې

 « .لېوه مړ شو، لېوه مړ شو: »زمزمه کوله يې  ه سندر  داسې او
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 ګاللۍ  اغزنه
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خو دوی غوښتل   ،زږېده  هېڅ ماشوم نه    په کور کې    اچا او ملکې  پ  يو  د  په پخوا زمانو کې 

وخت کې    مينځلو لګيا وه نو په دېپه ځان  چې ملکه    یوه ورځ هغه مهال  ولري.  ماشوم    چې

اوبو   راغی  يو چنګاښ راووت،  څخه    له  ته  نږدې    د ځمکې رس  په  او ويې ويل: »ستا هيله 

چنګاښ چې څه .«  په کور کې به یوه لور و زیږیږی.      ستا  او    کېدونکې ده  وخت کې پوره  

ز  په  د شهزادګۍ  پاچا  وشول.  خوشحاله    ولېږېد وويل، همداسې  په همدې    و، چې  دومره 

هوښيارې ښځې هم    داسې  محفل ته  پاچا دغه ځانګړي    .يو لوی محفل ونيو  یې  مناسبت

وې    کسانې  ښځې ديارلسهوښيارې    دا چې  ژوند کاوه.يې  واد کې  راوبللې، چې په دې هې

  ارلسمې ، نو دي دوی ته د ډالیو په توګه چمتو کړي وو  د رسو زرو قابونه    او پاچا يوازې دولس

 کړه.نه  ته يې بلنه ور مېرمن
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. کله  او ګډون یې پکې وکړ   راغلېهوښيارې ښځې محفل ته  په همدې رسه دولس کسانې  

زه  شهزادګۍ ته خپله معج  هوښيارو ښځو هرې يوې  راغلیو  ، نو  وشچې محفل په خالصېدو  

چې په دې    ښه څېز   ه، بلې ښکال او همدارنګه هر ۍ کړه. يوې ورته سپېڅلتيا ډالۍ کړ ډال

ډالۍ کړليو   ېو، هر نړۍ کې ښه   ورته  يو ې  ډالۍ   ښځې خپلېلسمې  و . کله چې    معجزه 

د محفل      رابلل شوېنه وه    ښځه، چې محفل ته  ديارلسمه   ځل     په ناڅاپي توګه   ، نو  کوله

 . تاالر ته د ننه شوه
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ډېره  وه  نابلل شوې ښځه  يې چې   په غوسه  و   سمدالسه  او غوښتل  بدل  ځکه    اخيل.خپل 

 .او دا کار یې د خپل ځان په وړاندې سپکاوی ګاڼه ېچې محفل ته نه وه بلل شو 

 ورغله او په لوړ ته  انګو  راننوتله. ز   ته څه ووايي، کوټې ته  او يا چا  بې له دې چې سالم واچوي

 يش.« مړه    بیااو  زخمي لس کلنۍ کې په يوه څرخهاچا لور دې په پينځدا د پغږ يې وويل: »

 
  تاالر څخه د محفل له    په بیړه  بېرته  نابلل شوې ښځه  خربه وکړي،  کومهبې له دې چې  خو  

 ووته. 
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هوښياره ښځه، چې ال    ووېرېدل. په دې ساعت کې دولسمه    ډېر   اچا، ملکه او نور مېلامنه  پ

ته  يې   رامخنجلۍ  کړې،  ډالۍ  وه  نه  معجزه  شوه.خپله  د    ته  چې  کوالی  شو  نه  دې 

خو    بېخي ډالۍ  ښځې  ديارلسمې   کړي،  کمولناچله  ورته  یې  وويل:  اغېزه  هغې  نو  شو.  ی 

 ي.« کېږي، بلکې يوازې سل کاله دې ويده و  نه مړه»شهزادګۍ دې  

و امر يې وکړ،  وژغوري. ن   او کړاو څخه    ګرانه لور له دې ډول ناورين اچا وغوښتل چې خپله  پ

 راټول او وسوځول يش. دې څرخونه څخه چې له ټول هېواد

نه   او په خپل وخت رسه د هوښيارو ښځو له خوا ه د پاچا لور کال په کال لويېدپه دې ترتیب 

شوې حقيقت    ورکړل  په  ښکلېډالۍ  ډېره  نجلۍ  دا  او بدلېدلې:  طبعه  خوښ  ادبه،  با   ،  

 او د هر سړي به خوښېده.شوه هوښياره 

او   په دې ورځ سهار مهال  کلنه شوه،  لس  پنځ  نوموړې  کله چې وو  بهر وتيل  او ملکه   پاچا 

 وه.   پرته په کور کې يوازې پاتې شوې څخه ساتونکي له شهزادګۍ

هغه ټولې      د ماڼۍ  ماڼۍ کې وګرځېده. هغې    ټوله  په  په حالت کې  کنجکاوۍ    د  نجلۍ  دا  

 .لېليد  ال نه وې  م مهاله ې، چې دېوچنۍ کوټې وليدکاو  لویې

يوې وړې  د  او    په تنګو ـ تاو راتاوو زينو باندې وخته  ،برج ته برابره شو  هړ از   هيو   نجلۍ  خرهاال ب 

 دروازې مخې ته ودرېده.

لور    شوې  ندهراځوړ   ۍيوه زنګ وهلې کل  په دې ځای کې  پاچا  را ځوړنده    وه. کله چې د 

خالصه شوه. په دې یې پر مخ  دروازه  یوه  ، نو  شوې کلۍ د السونو د ګوتو په وسیله تاو کړه

ناسته وه بوډۍ  يوه زړه   »ورځ    نجلۍ ورته وويل:کولې.    او وړۍ يې څرخ  کوچنۍ کوټه کې 

 ؟«  خیر مور جانې، ته دلته څه کوې دې په

 زه څرخۍ کوم.« زړې بوډۍ وويل: »
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  چې دا هم څرخ   ویې غوښتلی؟« او  د  ډک شی څه  څخه    ه: »دا له خندا  ړ وک   نجلۍ پوښتنه

یې  کړي.ر و  وروستۍ    څنګه  د  کړ، سمدالسه  ته الس  دوک  د  چې  په  ښځې  معجزې خربه 

چې په دې   کې ولوېده،کټ  هغه  او يو دم په    څرخ يې په ګوته کې ننوت.  حقيقت بدله شوه

 ويده شوه. په ژور خوب او  پروت وو ه تکوټه کې پر  ه وړ 
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 کې خپور شو.  په ټوله ماڼۍ ډېر ژر خوب  دروند دا

له دې رسه د ماڼۍ  ويده شول او  دوی هم په خوب  ته راغلل،    کله چې پاچا او ملکه ماڼۍ

 ويده شول. خوب  په درانه کار کوونکي  ټول

بامونو  ، کوترې ل  په غوجل کې ويده شو سونه  آ  په حوېلۍ کې، مچان په    ، ښکاري سپیپر 

 هم مړ شو.، کې ملبې وهلې  یې چې په نغري اور  ی او حت دېوالونو
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  ، هغه څوک یې کړ   خپل شاګرد خوشېشپز  آ جغ جغ بس کړ او  ړايي کې خپل  ککباب په  

 ده شو. وی په خوب  هم  وېښتانو  راکښ کاوه چې له

ولوېد   له السه چرګ  پاکولو  چې  د خدمتګارې  وهپه  لګيا  ودرېد  ،چې  باندې  او    باد  ونو  په 

 څ هوا نه لګېده.هې

ېدل. دا  ي ېدل او ال پسې لو ي لو  شول، داسې چې  په غټېدو    مخ   د ماڼۍ شاوخوا اغزن بوټي

په    څ نه ليدل کېده.ماڼۍ هې  له بهر څخه شاهي   چې نور   لوی شول  دومره  اغزن بوټي دومره

او په داسې    اچا لور وهد پدلته  چې    ښکلې اغزنې ګاللۍ کیسې کېدې،ټول هېواد کې به د  

 .یو مصبیت ګرفتاره شوه

له پېښ   اغزنه ګاللۍ   تېر يش او  څخه  له چې له دغو اغزنو بوټو  و د وخت شهزادګانو هڅه ک

  څخه     له دغو بوټو  څو  دې کار نه براليس کېدله  ازاده کړي. خو دوی پ  شوي مصیبت څخه

موخه    تېر يش. په  د خالصون  د شهزادګۍ  به چې  ځوانان  نور  او  ګان  ګڼ شمېر شهزاده 

 مړه به شول. به شول او بند   ونښتل،  به  یو کېپه اغز   ماڼۍ ته نږدې ورغلل، 

چې له یو تن    شو،    داپیرا    شهزاده  داسې  وروسته په دې هېواد کې یو  څخه  له ډېرو کلونو

اغزنو بوټو    دې لویو لویو  د    بوډا څخه یې د همدې پېښې په اړوند کیسه واورېده چې ګواکي

يوه  شا په دې شاهي ماڼۍ کې  ه دهوالړ   ماڼۍ  شاهي  ته  د    يوه ډېره ښکلې شهزادګۍ   او 

نيکه   هغه  ته د  بوډا  نوموړي  .  ده  شوې  ويده  په درانه خوب  له کار کوونکو رسه  ې ماڼۍټول

  ، خو هغوی به د ماڼۍ داخل ته وريش    څو    ،وه چې ډېرو شهزادګانو کوښښ وکړ   ه کړېکیس

 شول.  به ونښتل او مړه  به یو کې په اغز باالخره او   ونه شو کړای دا کار

څخه هرو مرو  دغو اغزنو بوټو    ، زه به لهنه وېرېږم    يش څخه  هېڅ  له  هزاده ورته وويل: »زه  ش

 کړم.   د تل لپاره آزاده او له کړاو څخه به یې خالصهه تېر شم او ښکلې اغزنه ګاللۍ ب

راويښېدو  د بېرتهاو د اغزنې ګاللۍ  وو  تېر شوي  په نجلۍ سل کالهچې  نو داسې وخت وو   دا 

 را رسېدلی  وو وخت  
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دا    په ګالنو بدلېدل.به  بوټي    اغزن  وررسه سم  و بوټو ته نږدی کېده، نو  اغزن   کله چې شهزاده

به تېر   له اغزو به  ،  و رسوي  بوټي به له یو بله بېلېدل او بې له دې چې هلک ته کوم زيان  

 . لبند شو ورپسې اغزي به بېرته  څخه شاله شو او 
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غوجل کې  ،  غیور ته    ماڼۍ  کله چې شهزاده په  وليدل چې  په حوېلۍ کې  سونه  آ ويې  او 

کړي او   او رسونه يې تر وزرونو الندې پټ    پاس په بام باندې کوترې ناستې  سپي ويده دي.

اور   ، کې ويده ديګوري چې مچان په دېوالونو  نو   کور ته ننوت شهزاده . کله چې  وېدې دي

  سې چې نور هم وړاندې داهمټول ويده وو.    ان  خدمتګار اشپز او  په پخلنځي کې ګل شوی،  

شهزاده    ه دي. دلته دومره آرامي وه چې  کار کوونکي ويد  ټول  الړ ګوري چې پاچا او د ماڼۍ

 . هاورېدلی شو  هم خپله ساه حتی

  دومره ښایسته   نجلۍه.  ه چې اغزنه ګاللۍ پکې ويده و کوټې ته ورسېد  هغې  شهزاده  االخرهب 

ويښه  راو رسه سم هغه  ښکلول  کړه. لهيې ښکل    پر مخ يټ شو او  ويده وه، چې دا هلک ور ټ

اغزنې  شوه د  سم .  رسه  وېښېدو  د  ملکه    ګاللۍ  او  او    پاچا  عمله  توله  ماڼۍ  شاهي  د  او 

 . کارمندان هم راویښ شول
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را پورته شول او ځانونه يې وڅنډل.  سونه  آ   څخه    ې غوجل  په همدې ترتیب د شاهي ماڼۍ له

خپل رسونه راوويستل،    څخه      الندې وزرونو    له  کوترو د بام په رس   ،و ټوپ کړ یان ښکاري سپ

اور  په پخلنځي کې بېرته    او    رسه والوتلله  د دېوال  مچان  .  شاوخوا يې وکتل او په هوا شوې

په ویښتانو کې    د شاګرد  شپز  آ   وکړ.  پيلکباب جغ جغ    د  او  ، شنه لوګي پورته شولولګېد

 .پاکول پیل کړل ګارې د چرګ دمتخ او منګولې خښې کړې

اغزنې   د  وشهزاده  نيولی  الس  وه  ګاللۍ  کړې  یې  کوزده  او  مین  بل  یو  په  دواړه    . دوی 

د ژوندانه تر پایه    زوم او ناوې  و  په نږدې وخت کې د واده مراسم ونيول شول. بيا ن  بالخره

   ته دوام ورکړ. خپل ژوند  پورې په خوښۍ رسه
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 غم غبيل 
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بې يو  کې  زمانو  پخوا  و.  وزلهپه  لور  ي   ژرندګړي     ژرندګړی  ښکلې  ډېره  ډېرو  وه  د  او  درلوده 

هغه ته یې الپې ووهلې او  ،ژرندګړی يوه ورځ له پاچا رسه مخ شودغه    ځوانانو به خوښېده.

 .«  يش ولیجوړ  رسه زر له پروړې نه په څرخ باندې چې لور لرم، یوه زه داسې: »ویې ویل

ته راوله،    خپله لور زما ماڼۍ  شو. سبا پاچا وويل: »دا خو ډېر ښه هرن دی او زما ډېر خوښ  

 امتحان واخلم.«ترې چې زه 

 

 
 

هغې کوټې ته بوتله، چې  سیده  او پاچا    د پاچا حضور ته بوتله  ګړي خپله لور  بله ورځ ژرنده

راځه  : »داسې یې ورته وویل  و  ا  ته يوه څرخه ورکړه  د ژرندګړي لور  له پروړې نه ډکه وه. پاچا  

   باندې بدله نه کړه نو   ودا پروړه په رسه زر دې    تر سبا پورې  ، که کړهو   پيل    دې په کاراوس  

 .« وژل شېو  ته به
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بنده کړه.    د خپلې کوټې  اچا  پ  همدې امر رسه سم   له   په دروازه  لور  د ژرندګړي خوارکۍ 

 څه وکړي. ده چېنه پوهېکېناسته او  کوټه کې 

 
نجلۍ ته  او    راننوت  هانسان کوټې ت  وړوکیکې يو    وخت  ه. په همدې  کړ   پيل  يې ژړا  بالخره 

 ژاړې؟« ې. ولې ر ګړي لو »ورځ مو نېکمرغه د ژرنده ويل:و يې  
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پروړه په رسو زرو    چې بايد دا  ده   ګړي لور ځواب ورکړ: »اخ، ما ته دنده راکړل شوېد ژرنده

 نه شم کوالی.«کار و زه دا بدله کړم، خ

 ؟« شی راکوېکه زه درته دا کار وکړم، ته ما ته څه  » وړوکي انسان وويل:

 «(.)غاړکۍ امېل غاړې  لۍ وويل: »د خپلېنج

، خپله څرخ ته کېناست او د رسو زرو  یستواخ  )امېل(  وړوکي انسان د نجلۍ د غاړی پټۍ

 .تر سهار پورې ټوله پروړه په رسو زرو بدله کړه نوموړي  و يې پېل وکړ.په جوړول

مل له  پاچا  چې  ته    څخه    اتهخر کله  کوټې  ډېر   نو  ،ورغی  مخکې  ته    رسو  ودومره  هک زرو 

دې  له    ه چېکوټې ته بوتل  داسې  نجلۍ يوې بلېاچا  پ  له دې رسه سم    حیران پاتې شو.  

زرو    په رسو  نجلۍ ته یې وویل چې دا هم بايد او    ال زياته پروړه وههلته  ،  لویه وه  څخه  کوټې  

 بدله يش.

 
لور  انسان    خو    په ژړا شوه بیا    د ژرندګړي  بيا وړوکی  ته یې    ګوري چې  پیدا ش نجلۍ  را 

 ؟«، ما ته څه شی راکوې که زه درته دا کار وکړموويل: »
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 .«  نجلۍ وويل: »خپله ګومتۍ درکوم

انسان ګومتۍ  ته کستیواخ  وړوکي  او څرخ  تر سهار  له  پروړه په رسوپورې  ېناست  زرو   ټوله 

خو په طال موړ نه شو او غوښتل یې    خوشحاله شو،    بېحده  ته  زرو    دومره رسو  اچابدله کړه. پ

   چې نوره طال هم و لري.

توګه  پاچا   دې  د  په 

بلژرنده يوې  لور  ې  ګړي 

لويې کوټې ته بوتله، چې دا 

او    ډکه وه  څخههم له پروړې  

ویل  رته  و  » ویې  دا  :  ټوله  که 

هم دې  رسو  پروړه  زرو    په 

زما بد  بيا  به  ته  کړه،  له 

له  اچا  )ملکه( شې.« پ  مېرمن

 کړه.  ژمنه و ه دا نجلۍ رس 

يواز  بيا  نجلۍ  چې  ې کله 

شوه، وړوکی انسان بيا راغی  

پوښتنه وکړ   او  زه  يې  »که  ه: 

درته زرو    پروړه په رسودا    بيا

شی   څه  ته  ما  کړم،  بدله 

 ؟«راکوې

ې  وکړه، کله چ  ژمنه ښه نو  انسان وويل: »وړوکي  څ نه لرم.«  نجلۍ ځواب ورکړ: »زه خو نور هې

وخت کې نجلۍ دا ژمنه  .« د اړتيا په به ما ته راکوې  راوړ نو هغه نړۍ نه اول ماشوم اچاتا له پ
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س تر  انسان  وړوکي  زرووکړه.  رسو  په  پروړه  پورې  پ  هاره  کړه.   ډېر   تهزرو    رسواچا  بدله 

  چې کله د نوې ملکې  يو کال وروسته  له لور رسه يې واده وکړ.ګړي  ژرند او د    خوشحاله شو

او ويې ويل: »ښه نو اوس  په دې وخت کې وړوکی انسان کوټې ته      ماشوم وزېږېد  راننوت 

  ه.«دې خپله ژمنه رارسه پوره کړ 

 له، خو زما ماشوم ما ته پرېږده.« خ یې  ستلی شې وا ی اخ   و ويې ويل: »څومره خزانه چې ملکه ووېرېدله ا 
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انسان تهد ژرند  وړوکي  لور  يو ژوندی شی    ځان رسهله  دې    »خزانه  وويل:  ګړي  وساته، زما 

نو بیا خپل ماشوم    ،ما په نوم پوه شوېز   ورځو کې   وته په درې  چېرې  کهخو بیا هم  پکار دی.  

 ې.« لی شساتله ځان رسه 

فکر    یې هم ټوله شپهه وکړي. خپله  نلټ پبهر واستاوه چې د نوم    کې يو پوست رسوونکیمل

، وړوکی انسان شو  سهار  سبا او  شپه  چې  کلهنوم به څه وي؟  وړوکي انسان  دې   کاوه، چې د

یستل. جيل او داسې نور نومونه واخورته ځنزبيل او خرده  د مسخرې په ډول    راغی او ملکې

 .«ونه نه ديخو وړوکي انسان وويل: »دا زما نوم

او وړوکي انسان ته يې عجيبه    ښتنه وکړهځ ملکې په ګاونډ هېواد کې د نومونو پو مه ور په دوی

انسان وويلونګښ  څ   لکه    یستلنومونه واخ بيا هم وړوکي  نور. خو  او داسې  : مار، خرپښ 

 .« ونه نه دي»دا زما نوم 
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در  پوستپه  ورځ  راغی    هميه  نوم    خو    رسوونکی  نوی  کړ،کوم  نه  پیدا  يو    نوموړي  خو    یې 

 وليدل. یب شیعج
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»  هپوست وکړه:  کیسه  ته  ملکې  يو  رسوونکي  ما  تېرېدم،  کې  منځ  په  ځنګل  د  زه  چې  کله 

وړوکي انسان په خندا    خوا ته يویو وړوکی کور وليد. هلته پکې اور بل و او د اور شاو ناڅاپه  

زه، سبا  نن پخوم  »   :داسې خربه کوله    نوموړي له ځان رسه      .وهل  ټوپونه   ښه پ  او په يوهوو  

  دا چېاخ، څومره ښه دی، چې څوک نه پوهېږي،   زه.ور راومل اچا لا د پبل سب  يې خورم زه،

 .«زه غم غبيل نومېږم

 خوشحاله شوه. تله  ، نو د زړه له خربه واورېده  کله چې ملکې دا 
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ښه نو ملکې ووايه، چې  راننوت او ويې ويل: »  د ملکې کور ته  ړوکی انسانو  رسه سم  دې  له  

 زه څه نومېږم؟« 

 « داسې خو نه دی نه سان وخندل او ويې ويل: »وړوکي ان « ؟رناد دیوويل: »ستا نوم کُملکې  

 « دا هم نه دی وړوکي انسان وویل: »نه رنيک نومېږې؟«ملکې وویل: »ته ه

ورکړ  انسان ځواب  د  وړوکي  نور ماشوم  ملکې    شو.  ده  او خوشحاله شو، چې  خو کله چې 

دی؟«    وويل: غبيل  غم  نوم  »وړو »ستا  ويل:  ويې  او  کړې  چيغې  انسان  تهکي  تا   کوم   دا 

 «؟شيطان وييل دي

انسان   وړوکی  جوخت  رسه  دې  غوسې  له  ډېرې  خپلې  له  کلکې  پښې  څخه  ځمکه    په 

 . یې هېڅ پته و نه لګېده  چې بیا  او داسې ورک شو  او الړ وډبولې

 

 



91 

 
 

 راپونڅېل 
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وو زیږېدلی    نه    کره ماشومور ، چې ډېر وخت کېده  ځه ووښ  سړی او یوهپه پخوا زمانو کې يو  

  درلوده  ته يوه وړه کړکۍ    ښځې او مېړه د کور شا  دغې  .  هشو ا ښځه امېندواره  د  چې بالخره

 ګالن، . په دې باغ کې ډېر ښکيلبهر يو ښکلی او شانداره باغ ښکارېده  څخه   هغې    چې له

هېڅ انسان جرات نه    و.يو لوی دېوال راتاو شوی    باغ څخه    بوټي او سابه ښکارېدل. له دې 

باغ  ځکه چې دا د يوې جادوګرې له دېوال څخه واوړي او د باغ منځ ته ورشي شو کوالی چې 

 وه. جادوګره  ډېره زوروره او وېرونکې و، چې

  چې   ،او هلته يې يو پټی وليد  باغ ته وکتل   د جادوګرې     څخهله کړکۍ  يوه ورځ ښځې د شا  

 شوي وو. پکې رازرغون)راپونڅېل(  خوندور بوټي 

دې    زه باید له   ورته راغله،  شتها  زه او شنه ښکاري، چې زما ا تا  څومره  اخ، دا  ښځې وويل: »

 وخورم.«   څخه یو څه  لڅېراپون 

خوراک ته    د هغه  همدومره به يې    ، نوته کتل  لڅېراپون   د باغ  دغې ښځې    چې  هره ورځ به

  ، را شکولی  نه يش    لڅېراپون څوک دا  پوهېده چې هېدې چې دا ښځه  اشتها راتله. رسه له  

یې  ناروغه شوه. کله  باالخره  ه، زېړېده او  ښځه د وخت په تېرېدو رسه ډنګرېد  خو د دې رسه  

ووېرېده نو  شو،  پوه  مېړه  نو  چې  شوې  مبتال  مصیبت  څه  په  : هوکړ ترې  ې  ي   پوښتنه  چې 

 څه شوي؟« باندې ګرانې ښځې، په تا »

 .«  مړه کېږم هرو مرو ونه خورم، نو زه لڅېراپونهغه  شاد د کور  ښځې وويل: »اخ، که چېرته

مړه يش. نو سړي فکر وکړ: چې    ،او نه يې غوښتل  وه  هباندې خپله ښځه ډېره ګران سړي  په  

 .« او راپونڅېل به ترې راوړم  او  ورشم  باغ ته   باید د جادوګرې  ، زه ږي»په هر قېمت چې کې

ور په جګ دېوال    ام رشوع چې نوې تياره يش( کې باغ ته الړ، ماښام )د ماښ په سکڼي  سړی  

 ل او خپلې ښځې ته يې راوړل. يې راوشکو  لڅېراپون و او ترې واوښت. ښه يوه ګېډۍ  ش پورته 

د   يې وخوړل.  ه، مینه  جوړ کړ او په مين  سالد یې ترېیستل او  واخ  لڅېراپون ښځې يې ژر  

 ه.اشتها یو په درې شو  مره خوند ورکړچې بله ورځ یېښځې ته دو  لڅېراپون  جادوګرې د باغ
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پوه شو له ځان رسه یې وویل:  سړی  ونه خوري،    لڅېراپون   ښځه يې  تر هغو پورې چې»  او 

باید په منظمه توګه راپونڅېل ورته راوړم.«  هېڅ آرام   نو زه  په همدې رسه     به پیدا نه کړي 

وار    ،مجبور شوسړی   بیا  چې دویم  لوړ دېوال    ځل  ته  او  واوړي په    ل څېراپون   خپلې مېرمن 

ته ور ټيټ شو او   ل څېراپون ، خو کله چې  چې دا کار ژر متام کړي  ه ډېره بېړه وکړهراوړي. هغ

ته  : »یو قهرېدلی غږ پورته شو او داسې یې وویل  یې  شکوي، نو يو ناڅاپه  یې  و  نږدې و چې

او    چې راشې  ،ت وکړ جرادا  . تا څنګه  اجازه نه لري  چې هېڅوک زما باغ ته د راتلو  !پوهېږې

 خطرناکه وي.«   هته ډېر  ؟ دا به تاغال کړې لڅېراپون 

وسو  زړه  ما  پر  تاسې  »اخ،  ورکړ:  ځواب  باور  ز سړي  تاسې  چېوکړئوئ.   ې ډېر له    ما  ، 

ده  څخه  مجبورۍ امېندواره  ښځه  زما  کار کړی دی.  له  ،دا  دا  ستا  څخه  کړکۍ    هغې  سو 

یو    ورته    راپونڅېل  راغله. پوهېږئ؟ که زه داورته  ډېره اشتها يې  او    وليدل  لڅېراپونخوندور  

 .« ، نو هغه به مړه يشنه سم

وروسته    څخه ويل: »له دې  نو قهر يې ارام شو او ويې  ،  خربه واورېده  دا    کله چې جادوګرې 

  ستا ښځې ، خو په يورشط هغه دا چې کله  هر څومره چې غواړې  وړلی شې.  ل څېراپون ته دا  

 ډېر ښه وساتم.« به يې زه  م اود هغه مور ش. زه به دنيا ته راوړ، هغه به ما ته راکوېماشوم 

 هغې غوښتنه به مني.ژمنه يې وکړه، چې د و،  نو دغه سړی چې ډېر اړ 
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باندې    هغه  و په  ا  ماشوم يې واخيست  ،دنيا ته راوړ، نو جادوګره راغله  کله چې ښځې ماشوم

 ېښود.راپونڅېل نوم ک یې

 
 

کله چې نجلۍ دولس کلنه شوه، نو جوړه شوه.    ېر راپونڅېل غټېدله او ډېره ښکلې نجلۍ ت

او نه   درلودهو، چې نه يې دروازه ه کې کړه. دا برج په يو ځنګل  جادوګرې په يو برج کې بندي

 یوازې د کوټې په رس کې یوه کړکۍ وه. يې کومه زينه. 

 ! راپونڅېل ونڅېل!پرا»ي، نو غږ به يې وکړ: جادوګرې غوښتل پاس برج ته وخېژ  به چېکله 

 وغورځوه.« راښکته  وېښتان دې ما ته
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رېشل شوي رسه  لکه    وو   پاسته داسې    د دې وېښتان   . درلودل   راپونڅېل ښکيل اوږده وېښتان  

کړه او د کړکۍ   راځوړنده ټي به يې  غږ واورېد، خپل چو   ادوګرې نجلۍ د ج  دې   به چې زر. نو کله 

  خپلې کوټې   او جادوګره به  ه ښکته راولوېدل به شل مرت  وېښتان    ړل. چنګک رسه به يې وت  يو له  

 وختله. پرې  
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يو ځوان    یوه ورځ.  او د دوی ژوند په همدې توګه روان وو  شول  څو کاله تېر   په دې منځ کې  

 ناڅاپي یې برج ته پام شو. دې ځنګل کې تېرېده، همپه  چې شهزاده

ودرېد او غوږ يې    له دې رسه   ، سندره واورېده  یوه   واز  آ په ښکيل    ځوان د برج له داخل څخه  

ځوان  د نجلۍ په لیدو   يوه ښکلې نجلۍ وليده، چې په کړکۍ کې والړه ده.  ونيوه. شهزاده 

 رسه سم پر هغه د زړه له تله مین شو. 

زينه  کومه    ، خو  او وګوري چې کیسه څه ده   وخېژي   د نجلۍ هستوګنځي ته ور     شهزاده غوښتل چې 

ناامېده   او    به هره ورځ شهزاده وروسته    څخه دې  له    ستون شو.   کور ته  خپل  يا دروازه پیدا نه کړه 

ه.  ل ځنګل ته راته او د راپونڅېل سندره به يې اورېد 

شا  ونې  يوې  د  هغه  چې  و،   کله  والړ  جادوګره    ته 

ورېدل   وايې  او  کوي:  راغله  غږ  څنګه  چې 

ما  !  راپونڅېل   ونڅېل! پ را »  دې  ښکته   تهوېښتان 

 راوغورځوه.« 

وېښتان  ار  خپل  او پونڅېل  کړل  راخوشې 

 پورته وختله.  پرې به جادوګره

« وويل:  دا شهزاده  نو  هغهده  زينه  ښه  له    .« 

بله ورځ    دا جمله ښه پهځان رسه   ياد وساتله. 

او لږ څه تورتم شو، برج ته   ړ  ال چې هغه راغی 

 !راپونڅېل او غږ يې وکړ: »راپونڅېل!

له دې رسه  وغورځوه.« را ښکته   وېښتان دې ما ته 

 . وت وخ پورته    پرې   او دا ځوان   وېښتان راولوېدل 
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 مخې ته ودرېد په اوله کې راپونڅېل ووېرېده. خو وروسته شهزاده  چې سړی د نجلۍ   کله

هره   وروسته به شهزاده   څخه له دېوکړه، چې  ژمنه  دواړو د نجلۍ خوښ شو. بيا نو دوی هم

همدارازورځ   راځي.  وکړ.  دلته  ژوند  خوښۍ  په  وخت  ډېر  نه    دوی  هېڅ  به  پرې  جادوګره 

و  راپونڅېل  ورځ  يوه  پورې چې  هغو  تر  پرتله پوهېده،  په  هغه شهزاده  د  ګوتل،  »آغلې  ويل: 

 ستاسو وزن زښت ډېر دی.«

»ب وویل:  صاحبجادوګرې  نجلۍ.«  ې  قهر   او  ه  آوازپه  قیچ  یې   رسه   جن  يې  چيغې کړې.  ي 

 . او د نجلۍ وېښتان يې قیچي کړل ستلهیواخرا
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ځوړند کړل.  ور ښکته    د راپونڅېل وېښتان  شهزاده راغی، نو جادوګرې  چې کلهپه دې ماښام  

  ډېر زیات نو جادوګره وليدله یې يو ناڅاپه چې د ښایسته نجلۍ برج ته هسک شو او شهزاده

 .هووېرېد
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، تا ښه ښهوکړ: »  پرې  غږ  داسې  کتل او په ملنډو يېو ته په ډېر بد نظر    شهزاده  جادوګرې  

او نور به یې په    ورکه شوې    د تل لپاره  له ځان رسه بوځې، خو دا    غوښتل چې خپله مينه

ګورې نه  و  هم  رسه  .«  سرتګو  اورېدو  په  خربې  دې  ډېر   د  شو،  شهزاده  خپه  برج    زیات   له 

یو باندې ولوېد او سرتګې  اغز شهزاده په    خوارکی  ولوېد خو ژوندی پاتې شو.را  ښکته    څخه

او دېخوا ګرځېدههځنګل کې    داسې یو   ې. هغه پهيې ړندې شو  بوټو   چې له  اخوا  او    وښو 

 او تل به يې ژړل.  ، چې ده خوړيل وایبل څه نه وو څخه 
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شهزاده په يوې   یوه ورځ  تېر شول.   په همداسې شکل  په ځنګل کېکاله  په شهزاده څو    

ګرځېده کې  چې    کنډواله  کې  ځای  داسې  په  ژوندالبته  غريبۍ  ډېرې  په    پکې  راپونڅېل 

نو    کاوه. وشړله،  راپونڅېل  جادوګرې  چې  دوه    څخه  هغه  له  کله  راپونڅېل  د  وروسته 

 لور وه.  ېږېدل، چې يو يې زوی او بلهماشومان وز 

ناڅاپه   يو  اشنا    داسې  شهزاده  ورته  واورېد، چې  غږ پسې الړ. کله چې  همپه    نو  وغږ  دې 

پېژانده  شهزادهراپونڅېل   نو ويې  په دې   په غاړه  ،وليد،  او ويې ژړل.  ولوېده  وخت    کې يې 

دې رسه د هلک  له  او    شهزاده په سرتګو کې ولوېدېد  د راپونڅېل دوه څاڅکي اوښکې  کې  

 بېرته ليدل کوالی شو.   سرتګې بېرته روښانه شوې. بيا یې د پخوا په څېر 

او هلته يې   بوتلل له ځان رسه  يېته  اچاهۍیستل او خپلې پخپله ښځه او بچي واخ  شهزاده

 .پیل کړ  ژوند په خوشحالۍ بل رسه   له يو
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 ونګښ باچا څ
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وه شهزادګۍ  یوه  زمانو  پخوا  تله     په  به  ته  ځنګل  غاړه    او  چې  په  څاه  یو  د  اوبو  سړو  د 

 .کېناستله

چې نوموړې به    و غونډاری    یو   زرو   د رسو د شهزادګۍ د خوښې وړ د لوبو سامان  په دې ځای کې  

دې  له  په السونو نيوه، چې  بېرته به يې  او    اوه . دا غونډاری به يې پورته غورځ سات تېري پرې کوله 

دا لوبه کوله نو    شهزادګۍ د کوهي پر غاړهکله چې  رسه به دا ډېره خوشحاله وه.  ډول لوبې  

پورته  ډېر  شهزادګۍالړ  غونډاری  وغ  .  السونه  خو  ول،  ځخپل  ونييس،  غونډاری  نه   چې  و 

 . او ورک شو ولوېد ته  منځ اوبو توانېده چې را ویې نیيس او غونډارۍ د
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د څاه   ه وه،ژور   هډېر څاه  ته کتل، خو دا    هڅا  یې  په وېرېديل نظر   ډېره خپه شوه او  شهزادګۍ

 .هکړ و او په ژړا يې رشوع  تل يې نه شو ليدلی

ته تر السه  دا غونډاری بېر   چېرېزه  ه  : »کو یې ویل  هلې او  و په ژړا کې سلګۍ    شهزادګۍ  

به   زه  کې    دکړم،  بدل  په  ډبرې،دې  قېمتي  جامې،  خپلې  ورکړم.  السه  له  څه  هر    خپل 

 .«او هر څه چې لرملرې مرغ

خپل رس  له منځ څخه  له اوبو    څونګښ    رياد کاوه، په دې وخت کې يوف   نوموړې    کله چې

 ؟«انګوال کوېراوويست او ويې ويل: »شهزادګۍ، ولې دومره ژړا او 

»ځوا  ته  څونګښ  شهزادګۍ   ورکړ:  چونګښب  شکله  بد  تهاخ،  مرسته   له  چېرې  ه!  رسه  ما 

 .« او ورک شو کې ولوېد  زرو غونډاری په څاه د رسو له ما نه مې  کوالی شې.

ي. خو که ته ما  نه د  پکار   قېمتي ډبرې او ستا جامې مېغلرې،  ستا ملورته وويل: »نګښ  څو 

وراک  قاب کې خ   مېز کېنم، ستا د رسو زرو په  ه تا رسه په يو له  او زه    منې   توګه  د انډيوال په  

نو  وکړم، شم،  خوښ  ستا  او  شم  وکړی  خوب  کې  کټ  په  ش   ستا  کوالی  نو  ستا  بيا  چې  م 

 م.«غونډاری بېرته درته راوباس 

پاتې يش ؟ دا  ي شی غږو څه  نګښ  څو   عقل فکر وکړ: »دغه بې   شهزادګۍ  اوبو کې  په  يا خو    بايد 

  په توګه   هو   د   ژر   چونګښ   شهزادګۍ   ی يش.« نو ځکه  ډاری راویستل په رښتيا زما غون   یا   کېدی يش 

له اوبو    ما ته خپل غونډاری   لومړی   خو ته    وويل: »څه شی چې ته غواړې زه یې دررسه ژمنه کوم، 

 ه.« بېرته راوباس   څخه 

ژورو  نګښ  څو  او  کړ  ننوت. دېخپل رس ښکته  ته  نيوه  کار  اوبو  ونه  وخت  بېرته   ،ډېر  چې 

 .وغورځاوهيې  ، غونډاری يې راوويست او بهر راووت

بېرته   د لوبو طالیي غونډاری  يې چې  کله  ه کړه او هغه يې پورته کړ.  ړه منډپه بې   شهزادګۍ

پام   څخپلې ژمنې ته هې  یې   څخه  ه شوه او له ډېرې خوشحالۍ  ډېره خوشحال  نو  تر السه کړ

 .روانه شوهخپل کور ته  ، په ډېره خوښۍ او بیړه ونه نيوه
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چې   شوه  نوموړې څنګه  روانه  ته  شو ونګښ  څ  ،کور  روان  ورپسې  يېا  هم  غږ  وکړ:    پرې   و 

ته بايد په خپلې  کړې ده او   ژمنه  له ما رسه  تا خو    دررسه ځم،  »شهزادګۍ صرب وکړه! زه هم  

 ودرېږې.«ټینګه ژمنې 

 .الړهکور ته خپل څ پروا ونه ساتله او هېد خربو   نګښ څو د  شهزادګۍ

شو   سبا  چې  غړو خپل    د   شهزادګۍ او  کله  له  ځای  رسه    کور  ته  يو  لپار مېز  خوړلو  ډوډۍ    ه  د 

ته  ته وويل: »   اه. پاچا شهزادګۍ او ور يې وټک   ی راغ   هم   چونګښ وخت کې  دې    همدې   په   ، کېناسته 

ونګښ  څ ګوري چې    الړه او ور يې خالص کړ. خو ؟« نجلۍ  څوک دی   په وره کې   چې   لورې   وګوره 

 و؟«  : »بهر څوک  ترې وکړه     پاچا پوښتنه   ته. ېناس ک خپل مېز ته    ، الړه او بېرته ور يې ژر بند کړ   ، ی د 

»بهر  وويل:  بد شکله    نجلۍ  له څاه    . هغه ی د ونګښ  څ يو  غونډاری    زما د رسو   څخه پرون  زرو 

مګر ما   يش.   ی زما ملګر  څونګښ   به دې په بدل کې    چې د ژمنه وکړه،  رسه    هغه   له وويست. ما  را 

د    وويستلی يش او دا دی اوس هغه بهر را زما غونډاری    څخه فکر نه کاوه، چې هغه به له اوبو  

 رايش.«   د ننه   کور ته دروازې مخې ته والړ دی او غواړي چې  

ويل:  و وړ غږ يې  او په ل  د دویم ځل لپاره د کور دروازه و ټکوله  ونګښ  څکې    وخت  په همدې  

پېغلې،شهزادګۍ» کړه!   ،  خالص  راته  دې    ور  پرون  چې  پوهېږې،  نه  دماته  اوبو    ته  سړو 

 « څه وويل؟ ه په رسڅا لرونکې

 « خالص کړه! شهزادګۍ، پېغلې، ور راته

»له چا رسه   وويل:  ته  وکړه  دې چېپاچا شهزادګۍ  او    .درېږه  په خپلې ژمنې    نو  ژمنه  ځه 

 ته ور خالص کړه.«ونګښ څ

 .  ی ې په ټوپونو راغ نجلۍ پسې تر چوکۍ پور   په ونګښ  څ   نجلۍ الړه او ور يې خالص کړ. 
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پورته  »ما    غږ کړ:ور ونګښ  څ  ه،ېناستکپه چوکۍ    د ډوډۍ خوړلو د مېز شاته  کله چې نجلۍ  

 ېنوه.« کې مې ک کړه او په خپله خوا

 . ه کړ   هپورتونګښ څچې   ، خو پاچا امر وکړ،چې دا کار وکړي شهزادګۍ نه غوښتل

يېکړ  پورته  چې چونګښیې  کله   بيا  »  ورته   ،  را  وويل:  ته  ما  قاب  زرو  نو خپل د رسو  اوس 

 کې خوراک وکړم.« پتا رسه له ، زه غواړم چې هخوا کړ دې

 . ونګښ غوښتلڅ څه چې  ، چې همداسې وکړي، یعنېمجبوره وه شهزادګۍ

يم، غواړم چې ويده    شوی   اوس زه ډېر ستومانه»  :ړ شو، بيا يې وويلو ښه مونګښ  څکله چې  

کټ جوړ کړه. زه غواړم چې موږ دواړه  خوب  خپل  د    ه او ما ته  زه  خپلې کوټې ته بو ما  شم.  

 «ځای څملو. ې يوهلته په کټ باند

نوکله چې   واورېدل،  دا  ووېرېده.  شهزادګۍ  يخ  ونګښ  څد    شهزادګۍ  ډېره  بدن څخه    له 

رسه يوځای په کټ    هغه   وس لها  ، چې کوالی  یو نه شو    رسه یې الس  هغه   لهاو    وېرېدله  ډېره

 ميل. ې څباند 

 کوالی.   چې دا کار نه شم  ،وکړې ورته زارۍ په حالت کې ژړا  د په دې وخت کې نجلۍ 

په قهر   پاچا ډېر  وکړ، چې کومه ژمنه دېخو  امر  يې  ته  لور  او خپلې    له څونګښ رسه  شو 

 . باید پوره یې کړې    ،کړې

څه هم که    .وی  تر رسه کړيیې چې پالر ويل بايد نجلۍ  د نجلۍ ژړا کومه ګټه ونه کړه، څه  

 . متامېده  په هغې باندې ډېره سخته هم 

کوټې ته يې    د خوب  ونيو، خپلې  کې  وګوت  خپلو دوو  په  ونګښ  څ  له همدې رسه شهزادګۍ 

 ېناوه.ې کپه يو کنج کې ی  د کوټې بوت او
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 بيا په خپل کټ کې پرېوتله.   شهزادګۍ  له همدې رسه سم

د هغې    په ټوپونو  کله چې شهزادګۍ په خپل کټ و غزېده نو په همدې وخت کې څونګښ 

که    ه شم. ما پورته کړه،ويد»زه ستومانه يم، زه غواړم چې تا غوندې    :و ويې ويلاراغی    خواته

 وايم.« دې پالر ته  نه نو
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ځای    پر   دې    ه. هغې چونګښ ونيو، دشو   شهزادګۍ ډېره په غوسه  د څونګښ په دې خربه 

په دېوال يې    ،واچوي، هغه يې په ټول زور له رسه تاو کړ   چې په خپل څنګ کې یې په کټ

 ه پرېږده.« مې نو په کرار نور  ! ونګښه څ وويشت او ويې ويل: »اې بدرنګ 

دا چې   هغه  شوه  و  پېښه  عجیبه  یو  کې  وخت  پپه همدې  د   ونګښ  څچې    ځای  رد دې 

په   هغې  د  برعکس  رسه مړ يش لکه څنګه چې شهزادګۍ فکر کړی و،  ګذار  شهزادګۍ په

 .يو ښکلی ځوان شهزاده ودرېد د څونګښ پر ځای مخ کې 
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کیس ته  نجلۍ  وکړه، چې  شهزاده دې  وه  جادو کړی  يوې شيشکې  باندې  ده  ده او    په   له 

و. اوس شهزادګۍ  جوړونګښ  څيې    څخه داسې کار وکړ، چې د شيشکې جادو يې   کړی 

 بېرته انسان جوړ شو.  څخهله ده مات کړ او 

کړي. اوس نو دغه شهزاده د پاچا    همخکې شهزادګۍ ته ډېره سخته وه، چې خپله ژمنه پور 

 .خاوند شواو هم يې  د لور ملګری

دې ګاډۍ  له  .  راغله  تړلې وه  پسې سونو  آ ، چې په اتو  يوه شانداره او ښکلې ګاډۍ  بله ورځ 

 .  رنيک هم راغللرسه د شهزاده خدمتګاران او د ده وفاداره ه

په   وتړله ونګښ  څکله چې شهزاده  پټیو  وسپنيزو  درې  په  خپله سينه  نو هرنيک  بدل شو، 

ی، چې دا له خپل نېک لاوس نو هغه وخت راغ  مات نه يش.  یې زړه  څخه    خپګان  چې له

 ته روان دی. )بادار( رسه بېرته ماڼۍ

  ملګری   ده وفادار  او د  شهزادګۍ ګاډۍ ته وختله او شهزاده د خپلې ناوې خوا ته کېناست

 دوۍ شاته ودرېد.  رنيک ده

يو څه مزل وکړ، شهزاده   د ګاډۍ کوم شی    رېد لکهيو غږ واو   څخه    له شا    کله چې دوی 

 مات شوی وي. چې 

او غږ يې وکړ: »هرنيک،  ،ههغه ووېرېد ، یو خطرناک غږ مې تر  ږېګاډۍ ماتېمخ يې واړاوه 

 .« غوږ شو

  ده چې  دا زما د زړه يوه پټۍ  ،  دا غږ د ګاډۍ نه وو    باداره، داسې نه ده،    ،نه»هرنيک وويل:  

ونګښ  څکله چې ته    او هغه مهال زما سینې ته لوېدلې وه    ډېره درده زما په سينه پرته وه  له

 .« او په څاه کې ناست وې
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نور وارې  شهزاده  ه  دوه  واورېدل  ورته    م  کاوه  غږونه  فکر  يې  وار  هر  ګاډۍاو  چې   ماته   ، 

پورې تړلې وه او اوس   له ډېره خپګانه په سينه  رنيک  وې، چې ه  . خو دا هغه پټۍشوې ده

شوه ماته  او  لرې  څخه  سینې  جادوګرې  له  ظاملې  چې  شهزاده    یې  ځکه    په   ملګری 

 و. ونګښ بدل کړی څ
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 ګرېتل هېنځېل او 

 
  یعنې   ،وماشومان  او دوو  مېرمن  خپلې    له  شخص   و وړوکي کورګي کې يو لرګي ماتونکيپه ي 

يوه شپه، کله چې دوی ويده کېدل، ښځې خپل مېړه ته   رسه ژوند کاوه.  ګرېتلهېنځېل او  
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»ګرانه   م وويل:  اومېړه،  ډوډۍ  کې  کور  په  لرو  سېپی  وږ  څه    د  چې  ،نه  لپاره   پرې خوراک 

يې  له ځان رسه    ،چې دا ماشومان واخلو  له دې  تهر زه هېڅ کومه بله الره نه وينم، پ  .وواخل

بل پسې    پر   يو    څخهږې  ول. که نه نو موږ ټول به له  واو هلته يې خوشې کړ و  ز بو ځنګله ته  

 .«مړه شو

څ ارام  ښځې يې هې. خو  ېدهسوز   مانو يې زړه  ځکه چې په ماشو   مېړه يې وررسه مخالفت وکړ 

 ومنله. وررسه  مجبور شو او خربه يې   یې مېړه  بالخره ، چې ودلدر نه 

ورو له    په همدې وخت کې      ، د خپلې مېرې ټولې خربې يې واورېدې.ېل ال ويښ وهېنځ

بهر   څخهخپل کټ   او  يې    راټول کړل  کاڼي  پنيسیې  هلته    الړ.  ته  پاڅېده  او خپل جېب 

 ډک کړ.ترې 

ه روانېدو کې ل به پېاو ماشومان ځنګل ته روان شول. هېنځ  مور، پالرکله چې سبا شو، نو  

 ځنګله ته ورسېدل. چې بالخره   يو يو کاڼی غورځاوه

  د ننه  نور هم ځنګل ته   لږ  ږ مور يې ماشومانو ته وويل: »اوس نو تاسې لږ څه ارام وکړئ. مو

ځان رسه اخلو او    موږ راځو او تاسو هم له ځو چې هلته لرګي مات کړو. کله چې ماښام شو  

 « و.مو بيای کور ته  

  کله چې له خوبه راويښ شول، ویې کتل چې تپهخو      ماشومان ويده شول  په همدې رسه  

 . شوې ده شپه  ده او تياره
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ل لرګي راټول کړل او ېخو هېنځ  ووېرېدله او په ژړا يې رشوع کړه.  ګرېتلوخت کې    په دې

. موږ الره پیدا کوالی شو او بېرته به  ګرېتلارامه شه  خپلې خور ته وويل: »او    بل کړ،  اور يې  

 الړ شو.«کور ته  
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او اور يې بل کړ راهېنځېل لرګي   ت  ،ټول کړل  وروسته    څخه  له دې  کړي.    هوداچې ځانونه 

شول هېنځاو    روان  چې  کاڼي  کېېهغه  الره  په  ته    ل  روښنايي  سپوږمۍ  د  وو،  غورځويل 

 له رڼايي رسهاو د سهار    و، چې ماشومانو د کاڼو په مرسته الره پېدا کړه  هامغه  ځلېدل. نو  

 کور دروازې ته ورسېدل.خپل د 

کې کټ  په  هېنځېل  چې  کله  بيا  ورځ  د  پروت    بله  و، 

 .مېرې خربې يې واورېدی، چې مېړه ته يې کولې

یې نه  کاڼي    هېنځېل بهر ته نه شو تلی او سپنيدا ځل  

 وه.  ی. ځکه چې د بهر دروازه تړلېلشو راوړ 

انو ته يوه مېرې دواړو ماشوم  ه،شو   راشپه سهڅنګه چې  

به له خپلې ډوډۍ کړه. هېنځېل  يوه ټوټه وچه ډوډۍ ور 

بېرته الر    څخه باندې  په دې  پوټی غورځاوه، چې  يو  يو 

 کور ته رايش. پیدا کړي او

پاتې شول او   ېچې ماشومان بيا په ځنګله کې يواز   کله

هېنځېل  شته او تورتم دی، نو چې هېڅوک ن ،ويې ليدل

ډوډۍ  وکړ   هڅه د  چې  ده د  ه،  چې  مرسته  په  پوټیو 

پی وو  غورځولې   الر  کړي. ،  د    دا  مرغیو  ځنګل  د  خو 

 خوړلې وې.   ټولې پوټۍغوزار شوې  ډوډیو 

کبله  همدې  ماشو   له  ځل  مانو  له  دا  ورکه الر   څخه  ه 

په ځنګل کې   او  او ستومانه  شوه  او دېخوا وږي   هاخوا 

دوی په    يو دم د  په همدې وخت  ګوري چې  ګرځېدل.

  کلچو   وچې له بېالبېل  پیدا شو  کورګی  داسې  ومخ کې ی

بام   له    د کورګي  . هېنځېل.جوړې وېه  بورې ن   جوړ شوی و او د کړکۍ شيشې يې له  څخه
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و چې د کورګي دروازه   دا وکړ.  يي بورې نه کپله شيشه ګرېتلاو  یستهواخرايوه کلچه  څخه

 را ووتله. ترې او يوه شيشکه  خالصه شوه

 
ته  ي کړ او ويې ويل: »هېنځېل يې په يو غوجل کې بند  شيشکې ماشومان کور ته ننويستل.

چې ښه دې کباب کړم  زه غواړم    ېږې، چې په لږ وخت کې ښه غټ او چاغ شې.اوسبه دلته  

 خورم.«  او ودې
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خوراکونه    وه  مجبوره    ګرېتلوزله  بې ښه  يې  به  ته  هېنځېل  وکړي.  کار  ورځ  او  شپه  چې 

چاغ شوی    ګواکي  چې    واهه  س  ال باندې  ګوته  په  ورکول. هره ورځ به شيشکې د هېنځېل  

که دا    دی  سم  نه.  يې  سرتګو  او  وه  کمزورې  ډېره  سرتګو  په  شيشکه  کاوه  کارچې  نو  نه   ،
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. شيشکې به فکر کاوه چې دا  ييو هډوکی ورته نيوه، چې الس پرې ووه  به هر ځلهېنځېل  

 . دی نه  پوست او چاغ خو یې السځکه چې  ه شوه.ګوته ده، نو بيا به په غوس يې

الړه شه اوبه    غواړم چې نور ډېر انتظار وکړم.  زه نهته وويل: »  ګرېتليوه ورځ سهار شيشکې  

لرګي   اور  راراوړه،  کې  داش  په  او  کړه  کبابټول  هېنځېل  نن  چې  کړه،  وکړم    بل  یې او 

 .« خورم
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  څه شی چې شيشکې ويل دې  ځکه،  درلوده  کومه ګټه يې نه    هر څومره وژل  چې    ګرېتل

 .وی يلرسو رس ته   هامغه یې بايد 

بل شو،کله چ اور  په داش کې  وويل:  ګرېتلشيشکې    ې  ته  ورځه  ساو »ته   او  هننوز     داش 

 .« که نه شوی  ښه تود   وګوره چې 

ما  ؟ ته اول  داش ته ننوزم  نګه  زه څهوښياره وه، شيشکې ته يې وويل: »ډېره    ګرېتلدا چې  

 يه، چې زه يې زده کړم.« وښچل ته 

دروازه يې   ،)ټېله کړه(  ههلغه پورې و سمدالسه هګرېتل    ننوته،  څنګه چې شيشکه داش ته

قلف  ې ورپس او  کړه.    وتړله  رسه  يې  همدې  او    په  وهلې  چيغې  ننه  شيشکې  د  داش    د 

 وسوځېده.

ګ کې  وخت  همدې  منډه  رېتل  په  تهپه  پنجرې    غوجل  له  ورور  خپل  چې   ،  څخه   الړه 

 خالص کړي. را

او د شيشکې په کورګي کې يې  راغلل    بېرتهکړ، نو  زاد  آ   څخه  له پنجرې    ورور  یې چې  کله  

 دا کړل.پی  او داسې نور قېمتي جواهرات  املاس  ،لکه رسه زر، سپني زر  متي شيانډېر قې

او خلطههېنځېل   او    رسو  له  هم  ګرېتلاو    ګۍ ترې ډک کړلخپل جېبونه  زرو، سپينو زرو 

 .بند ډک کړ خپل پېش څخه املاسو 

لوی ډنډ ته ورسېدل، نو  وی يو  کور روان شول. کله چې دور مخ په  ورور او خ  همدې رسه  له  

دوی پرې تېر يش. په دې وخت کې يوه  چې    ،له ډنډ څخه د تېرېدو الر نشته  ګوري چې  

  ، چې زه »راځئ، زما په مال باندې کېنئ  او ماشومانو ته يې وويل:  راغله  په المبو وهلو   لۍهې

 بلې خوا ته تېر کړم.«   مو

 . په بله خوا کې پيل شول او د ډنډ  کېناستل د هیلۍ په شا ماشومان  په همدې رسه 
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ته   کور  ماشومان  وروسته  وخت  میر لږ  يې    ېورسېدل  پالر  ماشومان  او  خپل  بیا  کله  چې 

 . په ژړا شول څخهخوښۍ ډېرې له وليدل 

.  یې کېښوده  له ځان رسه راوړې وه، د دوی په مخ کې    چې کومه خزانه  ګرېتلل او  ېهېنځ

او په خوشحالۍ رسه یې    او    خالص شولڅخه  له احتیاج    د دې کورنۍ ټول غړي  اوس نو  

 ښکلی ژوند پيل کړ. 
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 موزه لرونکې پيشو 
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زمانو کې  يې    و، چې یا سیوان  يو ژرندګړی    په پخوا  پيشو  يوه  او  يو خر  ژرنده،  يوه  زامن،    درې 

نيول. کله    ږکان و او پيشو به م   وړل او راوړل   به غنم او جوار   ه . زامنو به يې اوړه کول، خر درلودل 

. مرش زوی  ووېشه   رسه  په خپل منځ کې  میراث  د پالر  ګړی مړ شو، نو درېواړو زامنو يې چې ژرند 

بل څه پاتې نه  پرته  پيشو نه    ته له   زوی   یست او کرشي خر واخ یې  م زوی  یسته، دوی ژرنده واخ 

 شول. 
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کرشی ډېر خپه شو او له ځان رسه يې وويل: »زما په حق کې خو ډېر  په دې تقسیم رسه   

پهاوړه  په ژرنده    ورورمرش    ،ظلم وشو الی  و ک  يلسوار باندې    هخر   کوالی يش، منځوی ورور 

ځان ته يوه   څخه  دې له پوستکي    چې د  دېڅه وکړم؟ پرته له  يشو  زه به په دې پ  خو  يش،

 کړم او بس.«   ېجوړ  جوړه دستکش
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نو ويې ويل:    چې د سیوان کرشی زوی ډېر خپه دی  باندې پوه شوهدا چې پيشو په هر څه  

الړ  څه وکړې؟    و په خرابو دستکشکي  ته به زما د پوست  ،غوږ شه، ته ما مه وژنههلکه ما ته  »

موزې   جوړه  يوه  ته  ما  چې    برابرې  شه  بهر کړه،  زه  رسه  دې  راته    ته   له  خلک  او  شم  الړه 

  . مرسته وکړم  ښه سمه، مناسبه او پر ځای  تا رسهله  وروسته به زه    څخه  دې  وګوري. نو له  

 زما مرسته شاید داسې مرسته وي چې ستا برخیک په ټولیزه توګه بدل کړي« 

په خربو رسه د  د دا  ، چې شو  ژرندګړي زوی حیران   پیشو  خربې    داسې  ولې  پيشو  ګواکي 

په   رسه    دې  کوي.  څنګ  له  دوی  د  توګه  تصادف  په  وخت  همدې  تېرېده،  په  موچي  يو 

يوې  د    یېپاره  ، نو د پيشو لو لګېدې  د زوی سرتګې په موچي  څنګه چې د ژرندګړي زوی  

موزو   ورکړ   جوړولو  د  جوړې  کړې  .  فرمایش  جوړې  موزې  موچي  سم  رسه  دې  پيشو    ،له 

یو   ې او يوه بوجۍ چېغوستلوا

وه  پکې اچولې هم یې  څه دانه

یې تړلې وه، شاته   مزي    ، په يو

په   د انسان    پیشو  .  یې واچوله

پښو روانه شوه او له   و دو ه  پ  څېر 

 ووتله.   څخه کور

د  پاچا د  وخت  ز   ې  د  ر د  کو 

غوښې ډېر شوقي و. ټول ځنګل  

یوه   څخه زرکو    له  خو  و،    ډک 

چې    ښکاري  کوالی  شو  نه  هم 

ونييس  هغه  ځکه    ، زرکې  چې 

او ښکاریانو    ډېرې هوښيارې وې 

 . ته یې ځانونه په الس نه ورکول 
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. هراړخیز پالن جوړ کړی وو  يو پالن    یې   ځان رسهله    پيشو د زرکو په هوښيارۍ پوهېدله، نو 

ته  پیشو  کله چې   يې  ځنګل  بوجۍ  دې  ورسېده، خپله  او  يې هاخوا  دانې  خوا  خالصه کړه. 

او خپله هم هلته پټه    لپه شا پورې تېر کړ غټو بوټو    وشيندلې او مزی يې تر وښو الندې د

 . د زرکو څارنه یې کوله شوه او 

  بل پسې   ر وموندلې، يو پ  یې چې دانېوخت کې زرکې په منډه منډه راغلې او کله    په دې

او بندې    په بوجۍ کې راټولې  په همدې رسه زیات شمېر زرکانې    بوجۍ ته ټوب کړ.    یې

  بنده او په شا  خوله  بوجۍ    یې د  مزی راکش کړ او په منډه    د بوجۍ د خولې  پيشو  شوې.

   سیده د پاچا ماڼۍ ته الړه. د ماڼۍ ساتونکو غږ   ه پیشود زرکو له ښکار څخه وروست  کړه.  

وکړ  »پرې  چېدرېش،  :  یې  رته  ودرېږه،  »پروانه  ورکړ:  ځواب  لنډ  پيشو  ته  ؟«  ورځم.« اچا 

بل ساتونکي  ؟«  ورتګ  اچا ته، يوه پيشو او پکه لېونی  يې سد  ه  پته خو  ساتونکي وپوښتل: »

کېدی يش چې   تل پيکه او ستومانه وي.  اچاهسې هم پ  ،یې چې الړه يشپرېږده  وويل: »

 خوشحاله کړي.«  یوه اندازه باندې  یې په خپلو چټياتو پيشو 

  ټيټ کړ او ويې ويل: »زما ګران  د احرتام په موخه  ورغله، خپل رس يېته    کله چې پيشو پاچا

وليدل،  ډېر    زرکان  اچا  کله چې پ  وړم.«ار چې زه تاسو ته دغه سوغات    ته هدايت وکړمرش را

 رسه زر واچوي،  څخه دومره    ، چې په دې بوجۍ کې له خزانې  شحاله شو او امر يې وکړ خو 

خزانه دې خپل مرش ته  دا  پيشو ته  وويل: »  همدارنګه پاچا      .وړلی يش  یې   چې دا پيشو 

 مننه کوله.«   ډېره ډېره سوغات څخه  يوسه او ورته ووايه چې پاچا له 

کې الس تر زنې ناست او په کړکۍ    پهکور  د  زوی  خوارکی  ګړي  د ژرند په همدې وخت کې  

پیشو لپاره هم موچي ته د    خپلې وروستۍ پیسې  نوموړي  تللی و. دا چې    ډوب  کې  ونوفکر 

   سخت خپه وو ځکه چې د ده په ګامن له دې کار څخه یې   ، ېورکړ   خاطر   هجوړولو پموزو  د  

خپلې  شوه، له    دننهرا  د هلک کور ته  وخت کې پيشو   په دې.  تر السه نه کړه  ګټه    راز  هېڅ

نه يې بوجۍ     ګړي یې د ژرند رسه زر    ټولد بوجې     ،خالص کړ رامزی يې    ښکته کړه،راشا 
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راوړي.    تا ته يو څه رسه زرمې    څخهدی د پاچا له خوا  دا  مخې ته چپه کړل او ويې ويل: »

 کوله.«   زرکو په خاطر ډېره مننه ښکار شوو یې د څخهله تا  کول او درته  اچا سالمونه پ

او له پیشو څخه یې د    ډېر خوشحاله شو   له لیدو څخه   دومره شتمنۍ    د     کرشی زوی   ژرندګړی د  

د پیشو څخه یې    ،  هلک رسو او سپینو زرو ته الس وروړي   دې چې  مخکې له    زړه له تله مننه وکړه. 

له    يستلې، ټوله کيسه يې و پلې موزې و چې پيشو خ . کله  د هغه د بیدا کولو په هکله پوښتنه وکړه 

وکړه او بيا يې وويل: »ته اوس په کاف اندازه پیسې لرې، خو دا همداسې نه پاتې    رسه تر پایه ورته 

ما دا خربه هم    پاچا ته    ، ړم چې ته نور هم شتمن شې بيا موزې په پښو کوم او غوا   زه سبا ږي،  کې 

 سړی يې.«   روند ته يو ارشاف او د   ګواکي   ، چې کړې ده 

بيا هم پيشو خ  پلې موزې په پښو کړې، ښکار ته الړه او پاچا ته يې ښې پرېامنه زرکې  بله ورځ 

  په بدل کې   يې ه ورځ به  او هر   دوام وکړ   هم   څو ورځې   د پیشو د زرکو ښکار په همدې توګه    يووړې.  

شاهي  یې    پرته به   تنې په پاچا باندې دومره ګرانه شوه، چې له پوښ رسه زر کور ته راوړل. دا پيشو  

 راتګ کوالی شو.   ماڼۍ ته تګ 

، چې ځان تود کړي. په دې  په پخلنځي کې د نغري خوا ته والړه وه  وه ورځ پيشو د ماڼۍي 

قهر   په  او  راغی  ګاډيوان  کې  پيې  وخت  چې  لرم  هيله  »زه  دار وويل:  په  شهزادګۍ  او  اچا 

رستوران  کيل  د  چې  غوښتل  ما  يش.  ته  وځړول  يو  ال ت  شم،  )پرې(  ړ  قطعې  او  وڅښم  څه 

 .« بوزم  ډنډ غاړې ته په چکر د ځکه چې زه بايد دوی  سې ونه شول.م، خو داوکړ 

  که ته غواړې کور ته الړه او خپل مالک ته يې وويل: »   ، په منډه ه واورېد   خربه   څنګه چې پيشو دا 

والمبه.« ژرندګړی نه    کې رسه ډنډ ته الړ شه او هلته پ   ه ما ، نو ل ې  سړی ش چې يو ارشاف او شتمن  

په  ووايي. خو  او    پوهېده چې څه  ورسېدل. ډ دواړه  پيشو پسې روان شو  ته  يې    ې خپل   نډ  جامې 

ه ځای کې يې  په يو او  الړه    ، یستې جامې واخ   ده   کړ. پيشو د   ټوپ لپړ یې ډنډ ته ور  او لوڅ    ې وويستل 

يې    ه توګه وزل بې نو پيشو يې مخې ته راغله او په    غی ځان پټ کړ. کله چې پاچا په ګاډۍ کې را 

د ډنډ په    جامې   خپلې   د المبلو لپاره چا، زما مالک دلته په ډنډ کې  ا مهربانه پ   زموږ   وکړ: »اخ   رياد ف 
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. اوس نو هغه په اوبو کې دی  د ده جامې یې ترې وتښتولې او  يو غل راغی    ، چې غاړه کې وویستلې 

 به مړ يش.«   څخه   يخنۍ    ډېرې   په اوبو کې پاتې يش، نو له   زما بادار   راوتلی نه يش. که  او  

الړ شه  »په منډه     : خربه واورېده، نو ګاډۍ يې ودروله او يو خدمتګار ته يې وويل اچا دا  څنګه چې پ 

چې له شاهي ماڼۍ څخه ښکلې او    کله    « . دررسه راوړه   جامې   ه ښکلې يوه جوړ   څخه   او له ماڼۍ  

  د زرکو په خاطر غوښتل   ا اچ . دا چې پ شانداره جامې را و رسېدې نو د ژرندګړي زوی واغوستې 

ګۍ هم غوښتل چې په ګاډۍ  ېناوه. شهزاد له ځان رسه په ګاډۍ کې ک ګړی وګوري، نو دا يې  ژرند 

 خوښ شو. و او د شهزادګۍ  کې کېني، ځکه دا يو ښکلی ځوان  
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له دوی   اومخکې    څخه   پيشو  لوی يو   د وښو   الړه  په    ه  هلته  ورسېده، چې  ته    و سلګونپټي 

مکه د چا ده؟« خلکو ځواب  دا ځ  !خلکو   و او پيشو پوښتنه وکړه: »اې  بوخت  خلک په کار  

په دې الره  اچا  »غوږ شئ، اوس پ  پیشو ورته وویل:ده.«    دا د يو لوی جادوګر ځمکهورکړ: »

غه ښاغيل  چې دا د ه  ،ووايئ  ځمکه د چا ده، نو تاسې بهږي، که هغه وپوښتل چې دا  تېرې

 ، نو تاسې ټول به ووهي.«  مو ونه ويلکه داسې  ده.
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چې بل رس    و،پټي ته ورسېده. دا پټی دومره لوی    یو  د غنمو  ه هم وړاندې الړه اوپيشو نور 

له دوه سوو   نه معلومېده. هلته  باندې بوخت  د  خلک  ډېر   څخه    يې  لو  په  پیشو  وو.    غنمو 

لوی جادوګر ده.«    دا د يومکه د چا ده؟« خلکو ځواب ورکړ: »ځ  دا د غنمو   !خلکو   وویل: »اې

ځمکه د چا  ږي، که هغه وپوښتل چې دا  په دې الره تېرېاچا  غوږ شئ! اوس پپیشو وویل: »

نو تاسې  مو ونه ويلکه داسې    «ځمکه ده.  چې دا د هغه ښاغيل  ،ووايئ  تاسې به ده، نو    ،

 ټول به ووهي.«

يو ښکيل ځنګلاال ب   خلکو کار کاوه.  وه زياته ته ورسېده، چې هلته له درې سوو ن خره پيشو 

وکړه: پوښتنه  ځ  !خلکو   »اې  پیشو  لوی  دا  يو  د  »دا  ورکړ:  ځواب  خلکو  دی؟«  چا  د  نګل 

چې  ږي، که هغه وپوښتل  په دې الره تېرېاچا  پیشو وویل: »غوږ شئ! اوس پ.«  جادوګر دی

، نو  مو ونه ويلکه داسې    دا ځنګل د چا دی، نو تاسې به ووايئ چې دا د هغه ښاغيل دی.

 تاسې ټول به ووهي.«

نو    پښو کړې وې،  په  موزې یې هم   روانه وه او   پښودوو    په    انسان غوندې  د يو   دا چې پيشو 

 وېرېدل.رسه ورته کتل او ترې  ه حیرانۍټولو خلکو پ

جادوګر    ته ننوتله.ه او د پښو په ټکولو رسه ماڼۍ  ته ورسېد  د جادوګر ماڼۍ   پیشو    بالخره 

په    چې هغه څه غواړي. پيشو د درناوي  پوښتنه یې ترې وکړه    کتل اوو ر  پيشو ته په سپک نظ

ور   توګه ويل:  ټيټ  تهرس  او ويې  اور »  کړ  ته د هر حيوان    ،ېديلما  ته خپلچې  ځان    شکل 

شې  ګی  بدلولی  سپی،  انددړه  لکه  په  زما  خو  لېوه.  و  يا  به  په  ته  چې  کوالی  شې    فيل   نه 

 .«مخپل ځان ډاډه کړ چې  ،زه راغلې يم د دې په خاطر  . نوځان بدل کړې باندې

« وويل:  ورته  غرور  په  لدا  جادوګر  کوچن  پارهزما  ديو  کار دی.«  له    ی  یې  په رپ کې  سرتګو 

يې  ف  څخه    ځان بيا  ود  څخه    ځانله  يل جوړ کړ.  ته  پيشو مخې  د  او  رېد.  زمری جوړ کړ 

ی  لد لیداسې کار  نه په خوب کې  دی، ما  کار  رانونکی  پيشو ووېرېده او ويې ويل: »دا ډېر حی

  ږکوشم. ته کوالی شې چې د م   ه هم ښه ډاډهی شو. دا چې نور فکر کوال یې  شو او نه مې  
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، نو ته به د ټولې نړۍ غوره  دې وکړ   ا کاردپه څېر له ځانه يو وړوکی حیوان جوړ کړې؟ که  

 .« جادوګر وې

 
 

کار هم کوالی  يشو، دا  وويل: »هو ګرانې پ  ګر ې پيشو ډېرې ښې خربې وکړې، نو جادو دا چ

و نو هغه  له ځان  ،شم.«  م   څخه    چې  کوټه کې  ويو  په  او  کړ  او دېخوا  ږک جوړ  یې هاخوا 

 . ږک ونيوه او ويې خوړویې مپسې وه او په يو ټوپ رسه   يشو په هغهل. پهو ټوپونه 

و، چې د وښو لويې ځمکې ته ورسېدل او  په الره کې و   زوی  ګړی ژرندد    پاچا، شهزادګۍ او  

خلکو ځواب ورکړ: »دا  لکه څنګه چې پيشو ورته وييل وو،  اښه د چا دي؟«  دا و ويې پوښتل: »

پاچا    دي.«  د هغه ښاغيل نو  و   زوی  ګړيژرند د    بيا  تاسې ډېره ښايسته ځمکه  ته  ويل چې 

پټ لرئ غنمو  د  ډول  پوښتنه. همدا  او  ورسېدل  ته  وکړ   یو  »ه يې  خلکو دا  :  چا دي؟«  د  غنم 
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دا لرګي  سېدل، بيا يې وپوښتل: »ګله ته ور دي.« کله چې ځن  ځواب ورکړ: »دا د هغه ښاغيل 

بيا   چا دي؟«  هغه ښاغيل ديد  د  »دا  ورکړ:  حی.خلکو ځواب  پاچا  ويل: ران شو  «  ويې  او 

ل » نه  باور  زه  ياست،  ډېر شتمن  یم    زه    حتی    رم چېتاسې زښت  پاچا  غوندې   چې  تاسو 

 ولرم.«  ښکلی او لوی ځنګل

 
پيشو  دوی درې  بالخره  ته ورسېدل.  په زينه کې والړه وه. کله چې ګاډۍ واړه ماڼۍ  پاس 

ه، نو پيشو ټوپ کړ، ور يې خالص کړ او ويې ويل: »ښاغلې پاچا، زما د مالک  ودرېدل  الندې
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  له ګاډۍ   اچادلته راغلئ.« پ  چې تاسو   ځای دی  ماڼۍ ته ښه راغالست. دا د خوښۍ او ویاړ

 څخه هم   له ماڼۍ  د پاچا    پاتې شو چې  ښکته شو او دغې ښکلې ماڼۍ ته حیرانرا  څخه

زوی  ګړيژرند د  .  هو   ښکلېاو    هلوی پاس  کرش  زينو کې  په  ته    يو   داسې  شهزادګۍ  سالون 

 و. و قېمتي ډبرو نه جوړ شوی زرو ا رسو بوتله، چې له

د  رسه  دې  پاچا  زوی   ژرندګړي  په  چې  کله  او  وکړ  واده  رسه  شهزادګۍ  نو    له  شو  د  مړ 

 لومړۍ وزيره شوه.اچا شو او پيشو يې پ زوی ګړیژرند
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 د ژباړونکي لنډه بيوګرايف
 

د      سدالله ملکزی د قطب الدين ملکزي زوی او د ملک غوث الدين ملسی ا 

د ننګرهار واليت، کوز    نېټه   ۲۰زېږدیز کال د مارچ د میاشتې په    ۱۹۶۰

 . دی   کونړ ولسوالۍ د قلعټک په کيل کې زېږېدلی 

زده لومړين    ۱۹۷۷  تر   څخهکال    ۱۹۶۵له    یې  کړېخپلې 

 دي.  جامل الدين په لېسه کې رسته رسولېافغان سيد   کال پورې دزېږدیز 

  څخه     سمسرت ه يو  پوهنتون او له   په   پولېتخنيک   یې د کابل پورې  کال    ۱۹۷۸ تر  څخه    ۱۹۷۷له 

له  ورو  تاجکستان    کال زېږدیز    ۱۹۸۳  تر   څخه    ۱۹۷۸سته  د  اتحاد  شوروي  پخواين  د  پورې 

 رسته رسويل دي. کړې  لوړې زده کې  پوهنتون  جمهوريت د دوشنبې په پوليتخنيک  

مختلفو ساحو  په داخل او خارج کې په    د هېواد  یېوروسته    له السته راوړلو څخه  د ديپلوم  

 په الندې ډول دي:  چې  یو لړ دندې رس ته رسوې  کې

په رياست    ۍ ارزياب او    وزارت د پالن  پورې د ټولګټو  کالزیږدیز    ۱۹۸۴تر    څخه     ۱۹۸۳له  

هوايي ډګرونو  پورې د الرو او  کال  زېږدیز   ۱۹۸۸تر    څخه     ۱۹۸۴کې د انجنیر په حیث، له  

کې رياست  توګه  په  په  کارمند  له  د  تر   څخه  دې  ،  کال    ۱۹۹۳  وروسته  د زېږدیز  پورې 

له    په  ګډوالۍ و.  وزګار  کال    ۲۰۰۵تر    څخه  کال    ۱۹۹۳کلونو کې  په    یې  پورې  زیږدیز 

مختلفو  کې  ملان  آ  دي    ېدندکې    څانګوپه  رسولې  ته  له  رس     ۲۰۰۶تر    څخه  ۲۰۰۵.  

حی  Helpملان  آ د  پورې    زېږدیز په  انجنیر  د  رسه  موسسې  افغخرييه  د  فراه  ث  په  انستان 

کال تر پایه په افغانستان کې د افغان بیسيم  زېږدیز   ۲۰۰۸وروسته د    هغه څخه  واليت او له  

ربا  د بی   آملان د    وروسته  .  رس ته رسولې ده  ث دنده  رسه د انجنیر په حی  رشکت   مخابرايت  

Bebra    د   د پارملان  له طرفه  ال دميوکرات ګونډ له  سوسيد    ملان  آ والۍ کې د  په ښار ښار  

 نوماند وو.   غړي په توګه افتخاري
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