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کليله او دمنه

زمرى او غوايي
دابشليم پاچا بيدپای فيلسوف ته وويل:
 ما اورېدلي دي چې خلك وايي چې درواغجن او چلي انسان په خپلو درواغوواو چلونو دوستان سره بېلوي او ددوی دوستي ورانوالی شي ،تر دې چې يو تر بله سره
دښمان شي.
بيدپای فيلسوف وويل:
 هوو دا خلووك رښووتيا وايوي او ه ووه كيسو ې ډيورې او مشووېورې دي چووې ددرواغجنو او چلناكو وګړو ورانى په كې ښودل شوی دی.
دده خبرې ته د پاچا پام شو او ورته يې وويل:
 له دغو كيسو نه خو يوه كيسه را واوروه چې زما له پاره هم پند او درس شوي،ځكه زه هم وېرېږم چې ځينې درواغجن او چليان زما او زما د دوستانو دوستي ورانوه او
ويجاړه نه كړي.
بيدپای ورته وويل :
 د هندوستان په "دستاوند" ښار كې يو سړی و چې تر ډېره پوورې وونودی وتر څو چې زوړ او ضعيف شو .درې ز امن يې درلودل چې هېڅ كسب او كار يوې زده نوه
و چې ځان يې پرې چلولى وای .ده چې خپل ز امن وليدل چې خپل موال او شوته بوې
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ځاي ه بې ځايه لګوي ،نو را ټول يې كړل او ورته يې وويل چې ای زامنو زما عمور اوس
لږ پاتې دی او نږدی ده چې ومرم ما خو زيار ايسته او ستاسو لپواره بوه موې شوته پېودا
كول نو اوس له دې وروسته تاسو په خپل ځان تكيه وكړﺉ ،لوه موا څخوه تموه پورې
كړﺉ او په دې پوه شئ چې هر څوك په ووند كې درې شويان غوواړي :غوواړي چوې
شتمن او د مال څښتن وي ،غواړي چې په خلكو كې د قدر او عوت خاونود وي او پوه
اخر كې خدای ته منلى او نژدې وي .خو دا ټول بې زيار او زحمته سړي ته پوه الس
نه ورځي نو ښه دا ده چې سړی په روا او ښو الرو زيار و كاږي  ،مال او شته پيدا كوړي
نه چې په ټګۍ ،غال او نورو ناروا الرو يې پيدا كړي .او كله چې څوك مال پيودا كوړي
او ويې نه ساتي او په وده كې يې زيار و نه ګالي مال او شته بېرتوه تورې ځوي  ،تو
الس پاتې كېږي او بې وزله كېږي.
شتمن سړی خلكو او خدای ته تر ه ې نه ګرانېږي چې له خپل مالوه بوې وزلوو
ته څه ورنه كړي او دوستانو ته يې ورنه كړي ،اشنايانو ته يې ورنه كوړي او د خيور پوه
نورو كارو كې يې و نه لګوي.
ه ه څوك چې مال پيدا كړي او په ځان او نورو يې ونيسي نو هم به پوه خپلوه
بدمرغه شي او هم به د خلكو او خدای په نظر كې څه قدر او عت و نه لري  .سوربېره
پر دې كېدالی شي چ ې مال ته يې پېښه وشي او له السه يې ووځي :مثالً غله به يوې
يوسي ،و به سوځي ،غرق به شي او يا به په زلتلو په ځمكه ننوځي.
زامنو چې د خپل پالر خبرې واورېدې نو ويې ويل چې ريښتيا وايوي .پوالر توه
يې وويل چې موږ ستا خبرې واورېدې ،نور به داسې نه كوو چې كول موو او پور خپول
ځان به تكيه او بسيا يو.
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بله ورځ د سړي مشر زوی د حاللې او ر وا روزۍ د پيدا كولو لوه پواره لوه خپلوو
مريانو او خدمتګارانو سره په يوه ګاډۍ كې سپور شو چوې دوو غوايوانو راښوكله  .د يوو
غوايي نوم برګى او د بل نوم چ ر و.
دوي په خپل كار پسي روان وو چې په الر كې په يوه پست ه ځمكه كې په خټوو
او چكړو ور پېښ شول ،د برګي پښې په خټو كې الړې او چې هر څومره زور يې وكوړ
پښې يې له خټو نه را ونه وتلې .خاوند او ملګري يې را كښته شول چې برګى لوه خټوو
څخه را وباسي خو را ويې نه ايستالی شو.
يوه خدمت دګار ته يې وويل چې ته دلته د برګي سره اوسه او هر كله چې ځمكه
لږه وچه شوله او برګى ترې راوواته نو بيا راپسې راځه! دوﺉ يې پرېښوودل او مريوانو او
خدمتګارانو يو پلو او چ ر بل پلو ګاډۍ ځان پسې راښكله .څو ورځې وروسته خودمتګار
په تنګ شو ،برګى يې په ځای پرېښوده  ،خپل بادار پسې والړ .چې په الر كې بادار ته
ور ورسې ده نو بادار يې ترې پوښتنه وكړه چې برګى دې څه كوړ ،ده ورتوه وويول چوې
ه ه خو مړ شو.
خاوند چې د برګي له مرګه خبر شو نو ډېر خپه شو .خادم يې د تسلۍ لپاره ورته
وويل:
 اې باداره! د خدای قضا او قدر و چې برګى موړ شوو .او هېڅووك د خودای دقضا او قدر نه ځان نه شي وغورالی .كه خدای دده د هالكت اراده نوه وای كوړې نوو
ولى به د كال په دې موسم كې راوتلو او بيا به په دې چكړه او خټنه الر راتللو.
بل خادم وويل:
 ای باداره! رښتيا وايى او ماته د ه ه سړي كيسه را يوادوي چوې لوه قودر نوهتښتېده او بيا هم چې څه خدای ورته مقرر كړي وو ورورسېدل.
بادار وويل:
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 برګى په ما باندې ډېر ګران و ،وړوكى خوسكى مې لوی كړی و ،ډېر قوي اوكلك غوايي و او ډېر پسې خپ ه يم خو څه به وكړم؟ اوس د تسلۍ لوه پواره راتوه ه وه
كيسه وكړه چې لږ ساعت مو تېر شي.
خادم وويل:
 وايي يو سړی په يوه الره روان و چې په دغه الر ډېر ځناور وو .چوې څوه الريې و وهله نو يو زورور لېوه يې وليده  ،ووېرېده چوې كوه دا لېووه را سوره مخوامو شوو
خوري مې نو چاپېره يې وكتل او د يو سيند بلې خواته يې يو كلى وليده .له ځوان سوره
يې وويل چې دغه كلي ته به ور پورې وځم او د دې كلي د خلكو په مرسوته بوه د دې
لېوه څخه ځان خالص كړم .خو كله چې سيند ته ورسېده پول يې ورباندې ونه مونوده.
حيران شو  ،وېره يې نوره هم زياته شوله .كله چې لېوه ورته را نوژدې شوو ،ځوان يوې
اوبو ته ور واچاوه د سيند له ووروالي نه هم خبر نه و ،المبو يې هم زده نوه وه ،نوو پوه
زوره يې چي ې كړې:
 آه! آه! ومې وغورﺉ چې ډوبېږم! ومې وغوورﺉ! وموې وغوورﺉ چوې ډوبېوږم!ډوبېږم!
د سيند په غاړه دوه سړي په الره تېرېدل ،چې دده چي ې او فرياد يوې واورېوده
را منډې يې كړلې ځانونه يې اوبوته ور واچول ،ځان يې ورپسې ورورساوه  ،له سيند نوه
يې را وويست او تر ه ې ورسره وو چې په سد شو دواړو ن ه يې تشكر وكړ نوو بيوا يوې
وكتل د سيند په غاړه يوه كوټنۍ په نظر ورغله .ځان سره يې وويل :چې دغوه كووټنۍ
ته به ورشم او شپه به په كې تېره كړم او سبا به ځم .د لېوه او ډوبېدلو نه خوو ښوه دی
خالص شوم .چې كوټنۍ ته ورسېده په يو سوري كې يې دننه كوټنۍ ته وكتل ګووري
داړه ماران دي  ،څوك سوداګ ر يې شكولى دی او مال يې ترې اخستى دی ،اوس يوې
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خپل منځ كې سره وېشي .ووېرېده چې كه كوټنۍ ته ورننوځي نو ه ه څوه بوه ورسوره
وكړي چې له سوداګر سره يې كړي دي  ،د ګوتو په څوكو شو او غلى غلى وتښتېده.
كلي ته ستړی ستومانه ورسېده او له تللو نه ولوېده .د دمې جوړولو له پواره يوې
دېوال ته تكيه وكړه او ويې ويل چې ښه ده ،غله راباندې ړانده شوول .كوه يوې ليودلى
وای نو له لېوه او ډوبېدلو نه خو ووغورل شولم خو دوی بې وولو نه پرېښوودلم .بيوا پوه
ډوب خوب ويده شو .دېوال ورباندې را ونړېده او دستي مړ شو.
نو بادار وويل:
 رښتيا هم څه چې سړي ته پې ښه وي ه ه ورته رسېږي او ځوان تورې نشويوغورالی.
بيدپای چې د كيس ې دې ځای ته ورسېده نو دابشليم ورته په خوښوۍ وكتول او
ويې ويل:
 ای هوښياره فيلسوفه! ستا هوره خبوره ګټووره ده ،پووه او نوا پووه تورې ګټوهاخستالی شي .زه ستا په ملګرتيا ډېر خوښ يم او ستا د فضل او عقول نمانننوه كووم.
لكه څرنګه چې خادم وويل برګى رښتيا مړ شوی و؟
بيدپای ځواب وركړ:
كله چې خټه لږه وچه او كلكه شوله نو برګي ترې خپلې پښې راوكښلې او والړ.
ځمكه تكه شنه وه ،واښه ډېر وو .هر ځای به آز اد ګرځېده او واښه بې يې خووړل  .ښوه
څرب او غوښن شو او په خپل زور او قو پوه شو.
برګى په رنباړو سر شو او مستي به يې كوله .كله به يې يوو ځوای توه ښوكرونه
اړمول او كله بل ځای ته او هر هر ځای كې به يې چې خوښه شوله ګرځېده به.
دی ځای ته نژدې يو ځنګل و چې ډېر ځناور او نور وحشي حېوانوا پكوې وو.
يو زمری و چې د ډېر زور او قو خاوند و او ددې ځناورو او ځنګل پاچاهي د ده وه.
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كله چې زمري د غوايي رمباړه واورېدله ډېر ووېرېده ځكه ده نه كله داسوې اواز
اورېدلى و او نه يې كله غوايي ليدلى و .ګومان يې و كړ چې دا د رمباړو خاوند خو بوه د
ډېر قو او زړوتيا څښتن وي .نو له همدې ورځې څخه په خپله كوټه كوې لوه وېورې
غلى كښېناست او په نورو ځناورو يې مقرره كړه چې د ده مړۍ ده ته همدلته راوړي.
له ه و ځناورو څخه چې د زمري په دروازه كې د خودمت لوه پواره والړ وو دوه
ګيدړان ورونه وو چې د يوه نوم كليله او د بل دمنه و .دواړه د عقل او پووهې خاونودان
وو ،كليله د ښه خوی خاوند و خو دمنه ډېر مكار او كينه كښ و.
كله چې په كور كې د زمري اوسېدل اوږده شول نو دمنه خپل ورور ته وويل :
 زه دې زمري ته حيران يم چې څرنګه يې ځان په كور كې بند كړی او زمووږالس ته ناست دی .ده به موږ ته مړۍ راكوله اوس موږ ته ګوري.
كليله ورته وويل :
 ته يو وړوكى او بې وزله خادم يې .ستا يې د لويانو په كارو كې څه؟ توه خبورنه يې چې څوك چې د لويانو په كارونو كې ګوتې وهي د ه ه شادي كانه به وربانودې
وشي چې د نجار په كار كې يې ځان ورګډ كړ؟
دمنه خپل ورور ته وويل :
 ته خو تل داسې كيسې كوې چې د لويې او پرمختګ مخه نيسي .خو ښوه داده چې زړه د ې يو شي نو ووايه چې د شادي كيسه څرنګه وه.
كليله وويل:
 زه د خپل ځان د خ وښۍ له پاره دا كيسه تا ته نه كوم .د دې له پاره يې درتوهكوم چې ته ترې پند واخلې .شادي يو نجار وليده چې يوه ګرګه يې اره كوله .د دې لوه
پاره چې د اره كولو كار اسان شي نو په ګرګه كې يې يوه پانه ټوك وهلوه .د شوادي د
نجار كار خوښ شو .چې نجوار كوور توه والړ دا ورپاڅېوده ،ټووک يوې كوړ ،پور ګرګوه
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كښېناست او په اره كولو يې پيل وكړ .دی ال په همدې كار بوخت و چوې لكوۍ يوې د
لرګي په چاود كې ننه وتله او د لرګي نه پانه وختله .شادي كلك له لكۍ په چواود كوې
ونښت ،ډېرې چي ې يې و كړې تر څو چې بې سده شو .نجار چې له كوره راغوى امسوا
يې راواخيسته او شادي يې كلك كلك وواهه .دا كيسه موې د دې لوه پواره درواورولوه
چې ته د لويانو په كار كې د ځان له وراچولو نه وېره وكړې .زه او ته د پاچا له نتديكانو
څخه نه يو چې پوښتنه ترې وكړو يا ه ه له موږ سره په كوم كار كوې مشووره وكوړي.
زه او ته بېچاره او بېوزله خادمان يو.

دمنه وويل:
 ما له پوهانو اورېدلي چې تر څو چې سړی ربړونه و نه زغمي تور ه وې خپلووهيلو ته نه رسېږي او تر څو چې ځان هالك ته ورنه كړي تر ه و د خپلو مقصدونو پوه
الس ته راوړلو نه بريالى كېږي .ما ت ه يوه ورځ ووند چې په قدر او عوت وي تور ټوول
عمر وونده ښه ښكاري چې په خوارۍ او بې عتتۍ تېرېږي .زه هره ربړه پر ځوان مونم
خو دا نه منم چې ټول عمر د پاچا په در وازه كې خوار او زار والړيم.
كليله په داسې حال كې چې د ده د فكر له سمولو نه نېېلى و ،ورته وويل:
 ورځه ،پ ه مخه دې ښه ،بريالى اوسې.دمنه زمري ته ورغى او سالم يې واچاوه .زمری ناست و ملګرو ته يې وويل:
دا څوك دی؟ او زما په رعيت كې څه كاره دی؟
ه وﺉ ورته وويل چې ستا خادم دمنه د ګيدړ خان ز وی دی او ستاسو په دروازه
كې خادم دی.
زمري وويل:
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 ښه راغلى دمنه! پالر دی خدای وبخ ښه زما له ډېرو نژدی ملګرو او مخلصانوڅخه و ،راځه ،څه اړه لرې چې درته پوره يې كوړم؟ ځكوه چوې توه خوو دې د پوالر د
دوستۍ له كبله پر ما حق لرې.
دمنه وويل:
 سرلوړی اوسى .زه راغلم چې ځان در وښيم چې ستا په دروازه كې يوو خوادميم او تل خدمت ته تيار والړ يم .ځكه چوې د پاچاهوانو پوه دروازو كوې ځينوې پېښوې
كېږي چې وړو ته په كې هم لكه د لويو اړه پېښېږي  .هر څه ګټه او فايده لري تور دې
چې يو پرېوتى خلى هم د اوربلولو لپاره په كار راځي.
كله چې زمري د دمنه خبرې ون وږلى د ده عقل او وبې ته ډېر په تعجوب شوو ،
پوه شو چې دی به په خپله هوښيارۍ او راي ه ګټه را واړوي نو ورسره ناستو ملګورو توه
يې وويل:
 هوښيار سړی په عقل او فكر پورته كېږي .هور څوومره چوې پوه خلكوو كوېپټېږي لكه د شمعې لمبې يې پورته كېږي .لكه شمع چې سړی ښكته ټيټووي د ه وې
لمبه پورته كېږي .دا دمنه د نورو خادمانو سره په دروازه كې والړ و او د خلكو پوه نظور
كې لكه د نورو خادمانو غوندې جاهل ښكارېد ه خو اوس يې له خبورو عقول او زيركوي
ښكاره شوه نو زموږ له خوا دی د ډېرې نمانننى وړ دی.
دمنه زمري ته را وړاندې شو او پښې يې ورښكل كړې او ويې ويل:
 نېكمرغه ،سرلوړی او نماننلى اوسې .پاچاهان ه ه څوك ځوان توه را نوژدېكوي چې ګټه او اخالص يې په كې ليدلى وي .او ه ه څوك چې پاچوا توه نوژدې وي
ښايي چې هېڅكله د پاچا په خدمت كې خپل وس او توان ونه سوپموي .اوس خوو توا
خپله خوښې له مانه ښ كاره كړه نو پر ما هم الزمه ده چې سوتا پوه خودمت كوې ځوان
ستړی او قربان كړم.
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زمري وويل:
 د پاچا له لويو او سترو خطاګانو او عېبونو څخه دا دي چوې پوهوان لوه ځانوهليرې كا او نا پوهان ځان ته را نژدی كاندي ځكه چې په دې ډول يې پاچاهي له مننه
ځي  ،ورانېږي او كار ورنه پاتې كېږي .او ،دمنه ،تا خو خپول فضول ،اخوالص او عقول
راوښوده نو زه هيله كوم چې له دې وروسته به راځې او زموږ په كارو كې به مووږ سوره
مشوره كوی.
دمنه ډېر خوشاله شو  ،خپل ورور ته وروګرزېده او څه چې د ده او پاچا پوه مونځ
كې تېر شوي وو له ټولو نه يې خبر كړ  ،ورته يې وويل:
 اوس پوه شوې چې زه په ه ه څه كې چې ځان ته مې غوښتل په حقوه وم؟!او پوه شوې چې موږ ډير سپك او ذل يل ووند تېر كړی دی چې يوه ورځ هم پوه كوې د
تېرولو نه وه؟!
نو كليله ورته وويل:
 تا خو ځان تر پاچا ورورساوه او د پاچا مو دې ځان توه راواړه خوو سوره ددېهم زه پر تا وېرېږم ځكه چې د پاچا نژديكت ډېر خطرونه لري .پوهانو پاچا د جګ غره
سره مشابه كړی دی چې ورختل سخت وي او په سر باندې يې مېووې ،ښوكلې ونوې،
قيمتي تيږې او مل لرې وي خو بيا هم په كې د څيروونكو ځناورو ځای وي ،نو ورختول
ګران او اوسېدل په كې ال ګران وي.
زمری له دمنه څخه ډېر خوښ شو او ورځ په ورځ به يې ځان توه نوژدې كواوه.
يوه ورځ دمنه زمري ته ورغى  ،هېڅوك ورسره نه وو نو ورته يې وويل:
 زه دې ګورم چې دا ډېره موده دې ځان په كور كې بند كړی دی تر دې چېضعيف او خوار شوی يې دا ولى ،او په څه؟
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پخوا له دې چې زمری دمنه ته ځواب وركړي غوايي رمباړې كړلې  .زمري لوه
وېرې سره ورېږدېده او چوک شو  .وېره يې په مو كې ښكاره شوه ،نو د زموري پوه زړه
كې چې څه وو دمنه ،په خپله پوهه ،پر ټولو پوه شو او ورته يې وويل :
 باداره ته د دغه اواز له خاوند نه وېرېږی؟زمري وويل :
 هو ،دا ډېره مووده كېوږي چوې دا ډاروونكوى اواز اورم او زړه موې لوه ويورېرپېږي .ځكه ما ګومان كاوه چې له ما څخه به بل قوي او زړور ځناور نه وي خوو چوې
اوس دا آواز اورم نو خيال كوم چې د اواز خاوند به د غره په شان لوي او قوي وي.
دمنه وويل:
 باداره ،دا ګو مان دې په حقه نه دی ،داسې نوه ده چوې هور اواز د خاونود پوهقو داللت كوي .يو ګيدړ و د يو ډول آواز يې واورېده چې په ونه كې ځوړند و كله بوه
چې ونه باد ښوروله نو لښتې به يې په ډول لګېدلې او آواز به يې پورته كېده.
ګيدړ ګو مان وكړ چې دا آواز خو د يو لوی تيار غوښن جسم دی .ورغوى پوه دې
هيله چې اوس به پر زړه پورې خوراك واوړي .خو كله يې چې ورټوک كوړ او پوه ډېور
ربړ يې ډ ول څيرې كړ ګوري چې هېڅ نشته نو په ډېر درد يې ډول توه وكتول او ويوې
ويل :ډير ځله بې ګټې او بې نفعې شيان لوړ آواز لري او غټ خېټي وي .باداره دا كيسوه
مې درته ددې له پاره وكړه چې كه چېرته د آواز خاوند وګورو نو لكوه څرنګوه چوې توا
ګڼلى دی دومره چندان شى نه دی .او كه دې خوښه وي نو زه به ورشم او له حقيقوت
نه به يې ځان خبر كړم او ډېر ور به بېرته راشم.
زمري ورسره ومنله  ،د تللو اجازه يې وركړله چې ځان خبر كړي چې خبره څوه
ده او د آواز خاوند څه شى دی؟
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كله چې دمنه والړ ،نو زمري له ځان سره فكر وكړ او پوه زړه كوې د دمنوه پوه
لېږلو پښېمانه شو چې ښه مي ونه كړل چې دمنه مې ولېږه؛ ځكه چې څه باور پرې پوه
كار دی او څوك ويال ی شي چې ما سره به ټګي او خيانت نه كووي ځكوه چوې ډېوره
موده ظلم مې ورباند ې كړی دی چې د نورو خادمانو سره م ې په خواره او ذليله وظيفوه
مقرر كړی و .كېدالی شي چې د دغه ظلم له كبلوه يوې موا سوره كينوه وي او زموا د
دښمن سره الس يو كړي  ،يا مې عېبونه او بې زړتوب ورته ووايي او يا ورته لوه مانوه
قوي ښ كاره شي او ورسره هملته پاتې شي.
زمری حيران والړ و او رېږدېده چې د وړاندې يې وليده چوې دمنوه را روان دی
نو خوشاله شو او د زړه سودا يې ووتله.
دمنه راغى  ،زمري ورته هر كلى ووايه او ورته ويې ويل:
 څه دې وكړل او څه دې وليدل؟دمنه وويل :
 د آواز خاوند خو غوايي و.زمري وويل:
 څومره قو او زور يې درلود؟دمنه وويل:
 نه زور لري او نه قو زه ورنژدې شوم خبرې مې ورسره وكړې او هېڅ ترېنه وېرېدم او نه په كې د وېرې او ډار څه وو.
زمري وويل:
 البته چې ه ه خپل زور او ق و تاته ونه ښوده ځكه چې ته يې كوم پوه نظورورغلى يې كه يې قوي په نظر ورغلى وای نو بيا به دې يې زور ليدلى وای .دده مثوال
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لكه ب اد داسې دې چې په وړو وښو او بوټو باندې ښوی تېرېږي خو چوې لويوو ونوو توه
و رشي نو بيا خپل زور ښكاره كړي او لوي منډان په كې ما كړي.
دمنه وويل:
 نه باداره دا واښه خور غوايي دومره نه دې لكه چې ستا په خيال درغلوى دیاو كه غواړې چې درته يې راولم چې اخالص من او خودمتګار دی شوي نوو اوس يوې
فوراً درته راولم.
زمري وويل:
 همدغه غواړم مېرباني وكړه او ور كوه.دمنه په ډېر غرور او كبر غوايي ته ورغى او ورته ويې ويل :
 ای غوايي زما بادار خو تاته ډېر په غصه دی ځكه چې ته د ده په ملوك كوېبې د ده له اجازې اوسې .نو زه يې درپسې رالېږلى يم چې ورشې او ما سره يوې وعوده
كړ ې ده چې كه چېرته تاسره راغى نو زه ورته څه نه وايم.
غوايي په ډېر غرور ګيدړ ته وكتل او ورته يې وويل:
 باد ار دې څوك دی چې ته يې دلته رالېږلى يى؟ چېرته اوسي ،او له مانه څوهغواړي؟
دمنه وويل:
 د څيروونكو ځناورو پاچا دی  ،په دې ځنګل كې اوسي او د ځناورو او زمريوانولو ی لښكر لري ،رعيت ،خدمتګاران او اتباع لري  .دلته چې څه كېوږي د ده پوه اجوازه
كېږي .زه هم د ده يو وړوكى خدمتګار او عسكر يم.
غوايي چې له دمنه نه د زمري نوم واورېده نوو سوره ورپېوده او زېوړ شوو .دنيوا
ورباندې تنګه شوه ،له ځانه سره يې وويل :ای برګيه! چې د خټو او چكړو نوه خوالص
شوې نو مرګ دې راغى ،اوس څه وكړم؟ وتښتم كه چې رته يوو انسوان رابانودې پوېښ
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شي چې ومي نيسي او د ځناو رو له شره مې خالص كړي .انسان به رابانودې يېووې او
څپر كوي ،دا خو له مرګ نه اسان دي .چې رته يو ځای كې پټ شم كه څوه وكوړم؟ آه!
آه! دا ټول ماته ګټه نه شي كوالی او نه مې له زمري نوه خالوووالی شوي .غوښوه او
وازده به مې د زمري او د ده د ملګرو خوراك شي؟
وروسته له چورته بر ګي خپل ډار پټ كړ او ګيدړ ته يې وويل:
 ومې منله چې زمری زورور دی او ته يوې اسوتازی يوې چوې ماپسوې يوې رااستولى يې .خو له تا نه دا خبره هېره ده چې پوهان وايوي چوې :سوړی دی پوه خپلوه
خ وښه ځان په هالكت كې نه اچوي؟ زه واښ ه خورم او تاسو غوښې خورﺉ  ،څرنګوه زه
تاسره والړ شم او څوك به زما ضمانت وكړي چې زه به روغ بېرته دلتوه راشوم؟ ځكوه
چې زما غوښه خو ستاسو په زړه پورې مړۍ ده ،كه زه زمري ته ورغلم نوو موردم .خوو
ښه داده چې همدلته پاتې شم او خپل ځان وساتم او كه څووك رانوژدې كېوږي ه وه
سره به جنګ وكړم ،ځكه څوك چې ځان نه ساتي خير پكې نه شته.
دمنه وويل:
 ای غوايي ،ته نه غواړې چې په ځناورو كې ملګری او دوست پېدا كوړې؟ مواخپل ګران ملګری وګڼه ځكه زما ستا په مرګ كې څه ګټه ده؟ او لكه توه چوې وايوې
كه زمرې دې مړ كړې نو ستا غوښه او هډوكې ما پورې نه رارسېږي ،ځكه چوې قووي
ځناور زما غوندې ځناور هېڅ نه پرېږدي .كه زه پوه شم چوې زموری سوتا د وولوو اراده
لري نو زه به دې د خالوولو چاره هم وكړم .ته مه خپو ه كېوږه او زړه دې جموع كوړه.
ځكه چې خپل فكر خراب كړې او ډار وكړې نژدې ده چې په ه ه شر كې به ولووېږې
چې ته ترې ځان وغورې.
برګي د دمنه خبره واورېده او ځواب يې وركړ:
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 زه خو د رسره نه ځم ورشه بادار دې خبر كړه چې كه يې خوښه وي دلته دېراشي .زه خو خپل ځان هرو مرو ساتم ځكه چې خدایۚ ماته ښكرونه د ځوان سواتنې
له پاره راكړي دي او همدا وخت د ځان ساتنې دی.
كله چې دمنه پوه شو چې تېديد او ډارولو خو څه كار ورنه كړ نو په چل او مكور
يې الس پورې كړ او ويې ويل:
 ته ولې دومره كينه كوې؟ ولې دا خراب فكرونه كوې؟ زما بادار غوواړې چوېته يې په رعيت كې وشمېرل شې او ستا قدر عت وكړي .كه ته له ما سوره والړ شوې
او د ه ه ا طاعت وكړې نو بيا به د ه ه سر ه په ډېر قدر او نمانننه ووند كوې .خوو كوه
سرتمبګي دې وكړه او له تللو نه ډډه وكړې نو زمری خو تاته نه راځوي ،نوور زمريوان،
پړانګان لېوان او كاږه به درپسې راولېږي او درنه به تاو شي بيوا بوه نوه پووهېږی چوې
څرنګه خپل ځان وساتې ،د تېښتې الر به هم درنه وركه شي.
وروسته له فكر كولو نه برګي وويل:
 تاسو خو زما غوښې او وازدې پسې ياست او غواړﺉ چې ما وخورﺉ نو كوه زهدرسره والړ شم څوك به زما ضمانت وكړي چې زمری راته څه ونه وايي او مخكې لوه
مخكې نه به مې لېوان اوكاږه و نه نيسي او زمري ته به ونه رسېږم؟
دمنه په زړه كې خوشاله شو ځان يې برګې ته غټ كړ او ورته يوې وويول چوې:
زه ستا د سر سالمتۍ ضمانت كوم او وعده دركوم چې د زمري سره به په ډېور قودر او
عت اوسېږی.
برګي او دمنه ال دلته سره خبرې كولې او زمري پوه خپول ځوای كوې لوه ډاره
رپېده .كله به يې په زړه كې ويل چې ځه دمنه خو يو امين او مخلص شوخص دی نوو
مابه نه غولوي او ټګي به راسره نه كوي او كله به يې ويل چې :ګيدړان ډېور ټګوان او
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مكرجن دي او دمنه هم ګيدړ دی ،نو كېدا ی شي چې د غوايي سره الس يوو كوړي او
زما په راز او ضعف باندې يې خبر كړي او را پسې په جنګ راشي او تخت رانه ونيسي.
زمری ال په دې فكر كې و چې له ورايه يې دمنه وليده چې راځې چې يوو سوور
رنګى غټ حېوان ورسره دی او لو ی لوی ښكرونه لري خو په عاجتﺉ او وېوره ورسوره
را روان دی او پښې ځان پسې را كاږي .نو پوه شو چې دا خو غووايي دی او ګيودړ يوې
زړه له ډاره ډك كړی دی ،نو په خپول ځوای آرام كښېناسوته او لكوه چوې پاچاهوان د
مالقا كوونكو په مخكې سره ځان وپړسوي ده هم ځان ډېر غټ ښوده او پوه غورور
ناست وه.
لومړی دمنه راغى او پاچاته يې ځمكه ښكل كړه او بيا يې برګي توه د راننوتلوو
اجازه واخستله .نو دمنه بېرته والړ چې برګي ته د پاچا د حضور آداب وروښيي.
غوايي راغى او خوله يې د پاچا په مخكې په خاورو كې ښوخه كوړه او ښوكرونه
به يې په خاورو ننه ايستل او تر ه ه پ ه همدې حال و چې تر څو ورته پاچا د سر پورته
كولو اجازه وركړه .نو را پاڅېده او عاجت ودرېده نه يې خبرې كولې او نه خوځېده.
نو پاچا وغوښتل چې ځان سره يې زړور او بلد كوړي  ،وروړانودې شوو او ورتوه
ويې ويل چې څرنګه راغلى يې نو برګي ورته خپله كيسه وكړه .د زموري زړه خوشواله
شو او ورته يې وويل:
 مه خپه كېږه پ س له دې ته زما له نتديكانو څخه شوې ځكه چې ته هوښويارادب ناك او حياناك يې او هوښياران وايي چې :هوښياران او ادبناك خلوك د نتديكوت او
نمانننې حق لري ځكه له دوی څخه تل ښه اورېدل كېږي.
غوايي په دې خبره خوښ شو او بيا يې د احترام له پاره ښكرونه ورته په خواورو
ښو كړل.
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شپې ورځې تېرېدلې او برګى به زمري ته ته او راته  ،پوه كوارونو كوې بوه يوې
ورسره مشوره او مصلحت كاوه .چې ورځ به تېرېدله د برګي قدر زياتېده تر څو چې لوه
ټولو وحوشو څخه زمري ته نژدې شو.
كله چې دمنه د برګي قدر او منتلت له زمري سره وليده نو قېر او غصه ورغلوه
او خپل ورور كليله ته ورغى او وويې ويل:
 اې وروره زه څومره بې عقل او بې فكره وم؟ د زمري په نفع او ګټه كې موېكوش

وكړ او ه ه ويره چې د ده په زړه له غوايي نه ناسته وه موا وايسوتله او غووايي

مې ورته راوسته اوس يې غوايي په زړه كې ځای نيولى دی  ،زه يې پر ځای پرېښوودم
او هېر يې كړم.
نو كليله ورته وويل:
 هو تا ځان او نورو ټولو ځناورو ته تاوان ورواړاوه او زه ګومان نه كوم چې څوهد رنه وران شوي بېرته به يې سم كړې ځكه چې غوايي اوس د زمري په زړه كې ځای
نيولى دی او بل چاته يې په كې ځای نه دی پرې ايښى .تر دې چې پاچا د ده په حوق
كې يوه خبره هم نشي اورېدالی ،كه څه هم رښتا خبره وي ،نو ستا دروغ به څرنګوه د
ده په حق كې واوري او ستا خبره به رښتا وګڼي او كه رښتا ووايم نو زمری مجبوور دی
چې غوايي ورته له موږ نورو حيواناتو نه ګران وي ځكه له موږ ټولو نوه پووه او هوښويار
دی او اخالص يې زمري سره ډېر دی .موږ رښتيا غوايي سره كينه لرو خو دا مو هېوره
كړې ده چې له كومې ورځې چې غوايي راغلى دی د پاچا ټول كارونه ښوه شووي دي
او چه د پاچا كارونه ښه شي نو د رعيت كارونه هم ښه كېږي او كه پاچا خراب شوي او
ظلم وكړي نو پوه ښوارونو كوې ورانوى او فسواد پېښوېږي او رعيوت ضوايع كېوږي او
بربادېږي .نو زمری او غوايي پرېږده او په منځ كې فتنه او فساد مه غورځوه.
دمنه ځواب وركړ:
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 زه تاته تعجب كوم ای كليله چې ته دومره د خپول ځوان پوه سوپكه او ذلوتراضي يې! ته خوښ يې چې يو واښه خور پاچاته له موږ نه نژدې وي؟
 ته به پر غوايي څه وكړې ،ای دمنه؟ په داسې حا ل چې ه ه د قو او پووهېخاوند دی او ستا بې له مكر او حيلې نه نور څه شته؟ پرېږ ده د خلكو په كارو كوې كوار
مه لره.
 تا رښتيا وويل ای كليله چې زه بې له مكر او چول نوه نوور څوه نوه لورم خووهوښيار سړی كوال ی شي چې پر قوي خلكو باند ې په خپله پوهه غالب شي.
خلك كيس ه كوي چې يو كارغه و چې د يوې ونې په منډانو كې يوې ځوان توه
ځاله جوړه كړې وه كله به يې چې بچي وايستل او لږ به غټ شول نو يوو توور موار بوه
راغى او د ده بچي به يې تېر كړل .نو د كارغه زړه ورته تنګ شو او غوښوتل يوې چوې
يوه چاره يې وكړي نو د مصلحت لپاره خپل دوست ګيدړ ته راغ ي ورته يې وويل چوې
ما قصد كړی دی چې دغه مار پسې ورش م او چې ويوده وي سوترګې يوې پوه ټونګوه
ووهم چې ړندې شي او نور زما ځاله ونه ګوري  ،له لوږې مړ شي! ملګري ګيودړ ورتوه
وويل چې دا فكر خو دې ښكاره غلط او بې ځايه دی ځكه چې ته پخپلوه خپول ځوان
هالكت ته وړاندې كوي ته به پخوا له ه ې چې خپل مطلب ته ورسېږي هالك شوي
او ستا كار به لكه د ه ه ماهي خور شي چې د چنګواښ د وولوو اراده يوې كوړې وه او
ځان يې په خپله وواوه.
نو كارغه وويل چې :تشكر چې پوه دې كړلم د ه ه ماهيخور كيسه څرنګوه وه.
ګيدړ وويل چې د ماهيخور كور د يوې بحيرې په غاړه و چوې ډيور ماهيوان پكوې و او
ځاله به يې ددې بحيرې د غاړې په ونو كې اچوله  .چې وږی كېوده بوه خپلوه غووا او
خور اك به يې له ماهيانو څخه برابرول .خو كلوه چوې زوړ او ضوعيف شوو او د ماهيوانو
ښكار يې نه شو كوال ی نو وږی او خپه شو  .يوه ورځ ورباندې چنګاښ چې په همودې
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بېيره كې اوسېده تېرېده نو كله چې يې غمجن وليده پوښتنه يې ترې وكړه چوې ولوې
غمګين يې؟ ماهيخور ورته وويل چې څرنګه غمګين نه شم .ما بوه دلتوه تول ماهيوان
خوړل او ښه ووند مې درلوده .او نن مې دوه تنو ه ښوكاريان وليودل چوې پوه دغوه الر
تېرېدل او يوه بل ته يې ويل :دا بحيره ډېر ماهيان ل ري راځه چې څه ماهيان چوې پوه
دې بحيره كې دي چې دا خو ښكار كړو .نو ه ه بل ځوواب وركوړ چوې هوو ريښوتيا دا
بحيره خو ډير ماهيان لري خو ه ه لومړی بحيره كې له دېنه ډېور ماهيوان وو او اوبوه
يې ور وچېدلې راځه چې اول ه ه ونيسو او بيا به دا ونيسو نو زه په دې خپوه يوم چوې
كه دا ښكاريان راشي او ټول ماهيان ونيسي نو ماته خو هېڅ نه پاتې كېږي ځكوه چوې
ددوي جال واړه او غټ ټول ماهيان نيسي او بېرته څه نه پرېږدي.
چنګاښ دا كيس ه واورېده او ماهيان يې ورباندې خبر كړل.
ماهيان راغلل چې د ماهيخور سره د ځان په خالوي كې مشووره وكوړي چوې
څرنګه به له ښكاريانو خالص شي .ماهيانو ماهيخور ته وويل چې :موږ راغلي يوو چوې
تا سره سال مشوره وكړو ځكه چې د ښكاريانو زور هم موږ ته راځي او هم تاتوه او كلوه
چې مصيبت او غم دواړه دښ مانو ته يو برابر رسېږي نوو الزم دي چوي الس سوره يوو
كړي او د خالوۍ الر پيدا كړي .نو ته پوه ه وې كوې چوې لوه ښوكاريانو څخوه دې
اورېدلي دي څه وايي ؟
ماهيخور حيران پاتې شو ،سره ولړز ېده او ويې ويل چې زه ګومان نه كووم چوې
موږ به ګوندې له دوی او د دوي له جاله څخه ځان ووغورالی شو .ماته يوه بله نوژدې
بحيره مالومه ده چې ونو اودورمو پټه كړې ده  ،ښكاريان و يې الره نه ده ليودلې نوو كوه
تاسو هلته راشئ په امن او سالمتي به هلته ووند وكړﺉ.
ماهيانو ورته وويل چې :دا خدمت خو پرته له تا بل څوك نه شي كوالی ،لطوف
وكړه او موږ له دې ځايه هلته يوسه.
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ماهيخور دوی ته وويل چې كه څه هم دا كار خو ډير ګران دی خو بيا هوم لوه
دې كبله چې تاسو سره مينه لرم بايود دا تكليوف وزغموم او تاسوو لوه دې بوال څخوه
خالص كړم نو هره ورځ به يې يو يا دوه ماهيان وړل او يو نژدې غره ته به ورته هلتوه
به كښيناسته او وبه يې خوړل .په دې كې ډېره موده تېره شوه او د ده پوه چول څووك
پوه نه شول تر دې چې نژدې وه چې د بحيري ماهيان خالص شوي وای.
نو يوه ورځ چنګاښ راغى او ورته يې وويل چې :ملګري مي ټول والړل زه نوور
ووند دلته نه غواړم مېرباني وكړه ما هم خپلو ملګرو ته وروله.
ماهيخور د ده ومنله  ،خوشاله شو ويې ويل چې ښه خوندوره خوراكوه يوې پيودا
كړه او چنګاښ يې غره ته والوزاوه  .كله چې ه وه ځوای توه چوې مواهيخور پوه كوې
ماهيان خوړلي وو ورنژدې شول نو چنګاښ د ماهيخور د خوړلو ماهيانو هډوكي سر پوه
سر وليدل او د ده په نيت پوه شو نو سمدالسه يې له غاړې تاو شو او مړ يې كړ.
بيا ګيدړ كارغه ته وويل چې :دا كيسه مي درته د دې له پاره وكړه چوې چليوان
او مكرجن كله كله په خپله په خپل مكر وول كېږ ي او مري خو زه بوه درتوه يوو چول
وښيم كه دې له السه وشو نو د مار له شره به خالص شې.
كارغه وويل چې :زه خو همدا د مصلحت لپاره درتوه راغلوى يوم نوو اوس چول
راوښيه چې ه ه څه دی؟
 زه وا يم چې الړ شه د خلكو كورو ته وروالوزه او ګوره كه څه دې وموندل نوورا تښتوه يې او د مار په سوري يې وراچوه.
كارغه په خپله پوهه د ګيدړ په مطلب پوه شو او او دستي والوته او په يو لوور او
بل ب ه تېرېده تر څو چې يوه نجلۍ يې وليدله چې د سرو غاړكۍ يې له غواړې خالووه
كړې ده او په خوا كې يې ايښې ده  ،خپل سرمينني .كارغه په غاړه كۍ ورغوټوه شوو
او د سترګو په رک كې يې وتښتوله .نجلۍ چې ې كړې:
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 هلئ ،غاړه كۍ مې كارغه وتښتوله.خلكو د دې چې ې واورېدې او كارغه پسې يې منډې كړې .كارغه په هووا روان
و ،غاړه كۍ يې په پنجو كې نيولې وه .دی مخكې او خلك ورپسې وو .تور څوو چوې د
مار سوړې ته ورسېده او غاړه كۍ يې د مار په سوړه ورګوزار كړه .په خپلوه والړ لېورې
سيل ته كېناست چې څه كېږي.
كله چې خلكو غوښتل چې غاړكۍ راواخلي مار يې وليده ،ورباندې راټول شوول،
په تيږو او كوتكونو يې مړ كړ.
***

كله چې دمنه له دې كيسو نه خالص شو نو كليله ته يې موو ورواړاوه او ويوې
ويل:
 اوس پوه شوې چې انسان څرنګه په چلونو په خپلو هيلو بريالى كېدای شي؟كليله جواب وركړ:
 حيله او چل هلته فايده لري چې دښمن دې ناپوه او غبوي وي .سوتا حيلوه اوچل به څرنګه په غوايي و چلېږي چې له تا نه يې عقل او پوهه زياتوه ده .د دې دليول
چې غوايي هوښيار دی دا د ی چې زمري ازمايلى او په دې ازموينه كې بريوالى شووی
دی نو ځكه يې خپل ملګری كړی او نماننلى دی.
د منه وويل :
 هو ،منم چې غوايي ،لكه ته چې وايې ،هوښيار او ذكي دی خوو سوره لوه دېهم زما په فضل او پوهه قايل دی ځكه چې ما تر زمري رارسولى دی او زما له بركتوه
له زمري ن ه په امن شوی دی نو اوس هم پر ما باور لري ] .څه چوې ورتوه وايوم منوي
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يې .زه باور لرم چې هماغسې به دی له مننه يوسم لكه سويې چې زموری لوه مننوه
يوړ.
كليله وپوښتل:
 ه ه څنګه وو؟د منه ځواب وركړ:
 په يوه ورشو كې چې ډول ډول واښه يې درلودل يو زمري پاچاهي كولوه .پوهدې ځ ای كې ګڼو وويو ووند كاوه خو زمري به حق ناحقه نور حيوانا ځوورول او وول
به يې[ نو وحشيانو حيواناتو په خپلو غارونو كې ځانونه بنود كوړل او د دې ځمكوې لوه
مېوو او وښونه ئې له له وېرې استفاده نه شوه كوالی .او كه شيبه نيمه به راوتل او څه
نا څه به يې خوړل  ،بېرته به غارو ته ورتلل .د زمري د ناڅاپه راپېښېدلو نه به وېرېودل.
ډېره زمانه تېره شوله ،او حيوانا په تنګ شول نو ويې غوښتل چوې لوه زموري سوره
سوله وكړي او ده سره په يو كار اتفاق وكړي .نو د حيواناتو جرګه زمري توه ورغلوه او
ورته يې وويل:
 زمريه! ته موږ ډاروې او ځوروې مو او ته هم كه له موږه كوم يو نيسوې ه وهپه ډېر تكليف وي او په اسانۍ ځان نه دركوي .نو خوښه دې نه ده چې موږ درته هوره
ورځ يو حيوان راونيسو چې ته هم له خوارۍ او تكليف نه خالص شې او موږ به هم په
ارام شو او واښه به خورو!
زمري ځواب وركړ:
 زه خو په دې سوله خوښ يم خو كه و عده خالفي مو وكړه نوو بيوا بوه خپولحال وګورﺉ.
چې جرګه بېرته والړه او وحوش يې خبر كړل نو دوﺉ به پچه اچولوه او چوې د
هر چا پچه به وختله ه ه به زمري ته د يو استازي په الس ور استول كېده.
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دوي ډېره موده همدا كار كاوه تر څو چې د سويې پچه وختله نو سويې وويل :
 زه تاسو ت ه يو اسان سوال كوم كه مو زما سوال ومانه نو له زمري نه به موو دټول عمر له پاره خالص كړم.
حېواناتو وويل:
 ووايه څه غواړې؟سويې وويل چې :زه غواړم چې تاسو استازي ته ووايې چې په الر كې لوه مانوه
يوه ګړۍ ستون شي .حيواناتو وويل چې دا خو اسانه خبره ده ستون دې شي.
سويه زمري ته ورغله .د ه ه د مړۍ وخت تېر شوې و .زمری ډېور پوه غصوه و
ست رګې يې درنې وې او غاښونه يې چيچل.
سويه ورنژدې شوله سالم يې واچاوه او ويې ويل چې:
 باداره وبخښه! زه د وحوشو استازې يم او زه يې د يووې څربوې سوويې سورهتاته را واستولم خو په الر كې يو بل زورور زمرې را پېښ شو او سويه يوې رانوه سوتنه
كړله او تاته يې ډېرې ښ كننلې هم وكړې او ويې ويل چوې پوه دې ځمكوه كوې بول
څوك نشته چې پاچا وي .پاچا همدا زه يم بل ال څوك دی .نوو زه راغلوم چوې توا لوه
واقعې نه خبر كړم.
زمري چې دا كيس ه واورېدله نو ويې منله  ،په غضب شو او ويې ويل:
 دا زمرې چېرته دې راځه را ويې ښيه!سويه ورسره والړه  ،يو ډېر وور كوهي ته ورسېدل چې سپينې رڼې اوبه په كوې
وې .سويې كوهي ته وكتل او زمري ته يې وويل:
 واحبه! زمری دلته اوسېږي او ه ه سويه هم ورسره ده او ال خوړلې يوې نوهده.
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زمري د كوهي اوبو ته وكتل ،نو خپل ووور يوې پوه كوې وليوده او د سوويې
وور يې هم په خوا كې و نو د سويې خبره يې ومنله او كوهي توه يوې ورټووک كوړ
چې سويه له زمري نه خالوه كړي .سمدالسه په اوبو كوې ډوب شوو او سوويه بېرتوه
وحوشو ته خوشاله راغله او له دغه ښه خبر نه يې خبر كړل.
نو كله چې كليله كيس ه واورېدله ويې ويل:
 ما خو درته ډېر نصيحت وكړ خو تا قبول نه كړ .نو نور دې چې څه په غوواييلورېږي ه ه كوه خو پام كوه چې زمري ته ضرر ونه رسېږي ځكه چې زمووږ پاچوا دی
او بې له ده رعيت ته بل څوك نه پكارېږي.
څو ورځې دمنه زمري ته حاضر نه شو .بيا يوه ورځ خبر شو چوې زموری يووازې
دی  ،بل څوك ورسره نشته نو ورننواته او ځان يې ورتوه غمجون وروښوود .كلوه چوې
زمري وليده ورته يې وويل:
 چې دمنه چېرته وې او ولې خپه ښكارې؟!دمنه ځواب وركړ:
 باداره! ځار دې شم ،ځينې خبرې دي چې ځوروي مې  .تاته يې ويوالی هومنه شم .ن و همدا وه چې ستاسو حضور ته نه درتلم.
زمري وويل:
 ما خبر كړه دمنه ،چې ته ولې خپ ه يې ځكه چې ته پر ما حق لرې چې ستا لهحاله خبر اوسم او كومك درسره وكړم .كه ناروغه يې چې طبيب درته را وغوواړم  ،كوه
چا درباندې ظلم كړې وي چې پوښتنه دې و كړم او غم دې وخورم  ،كه پور در باندې
وي چې هم ترې دې خالص كړم او كه نو ر څه وي هم اسان به شي.
كله چې دمنه دا خبرې له پاچا نه واورېدلې احترام يې ورته وكړ او ويې ويل كه
زما خپل غم وای خو پروا نه وه خو
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نو دمنه خپله خبره پای ته ونه رسوله .او ځان يې خپ ه ښوكاره كواوه نوو زموري
وويل چې ووايه او كه كار ما پورې اړه لري هم خېر دی.
دمنه وويل:
 هوښيارانو ويلې دي چې د لئيمانو او بودانو سوره ښوه كوول بودي زېوږوي اوڅوك چې د دوستانو او مخلصانو خبرې ته غوږ نه نيسي ه ه تل پښوېماني او حسور
خوري :زه په دې غوايي غولېدلى وم او خوشاله وم چې تاته مې رانژدې كړ او خبور نوه
وم چې خوشې لئيم او خسيس دی او ښه ورسره پكار نه دي.
زمري په هيبت سره وويل:
 دا ته څه وايې؟ غوايي يانې برګى ښيې چه ښه ورسره پكار نه دي؟ څه خبورهده ووايه ؟ دا خو عجيبه خبره ده.

دمنه وويل:
 ته مه په غضب كېږه كله انسان اړ كېوږي چوې ه وه خبورې توه هوم غووږكښېږدي چې خوښه يې نه وي ځكه چې ګټه يې پكې وي لكه ناروغه چوې ترخوه دوا
او بدبوی دارو د روغتيا له پاره خوري تا په برګي باور كړی دی او دی زيار باسوي چوې
ځان درنه په مكر او حيله خالص كړي.
 برګى له ما څخه ځان خالوول غواړي؟ چا سره مصلحت لري. هو! برګى درته چلونه جوړوي .ماته يوه رښتيني سوړي ،چوې هوېڅ دروغ نوهوايي ،ويلي دي چې برګي ستا له رعيت نه يو څو كسان را ټول كړي وو  ،سوتا عيبونوه
يې ورته بيانول او ستا په متابعت يې مالمتول .ه و هم په خپله خطا اقرار وكړ او له ده
څخه يې د ځا نونو د خالوولو چاره وغوښتله.
زمري وويل :
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 عجيبه ده .برګى خو پرون ماسره و او ځان يې ډېر راته ښوی ښوی او نوژدېنژدې كاوه .دومره يې دا مكر پوخ كړی دی چې پرې پوه هم نه شوم .دی به نوو څوه
وكړي په داسې حال كې چې دی زما يوه مړۍ ده.
 باداره! هوښيار بايد د چا په ظاهر ونه غوولېږي او خپول دښومن وړوكوى ونوهګڼي ځكه كه برګى په خپله تا ته ضرر نشي رسوالی نو كوالی شي چوې پوه مكور او
حيله نور ځناور او وحشي ان درپسې را وپاروي او ماته ه وه رښوتيني خبور رسووونكي دا
هم وويل چې :نژدې ده چې خپول مطلوب توه ورسوېږي .هوښويار بايود د پېښوې لوه
پېښېدونه مخكې ځان ورته تيار كړي چې ورباندې د ه ه ماهي ټوكوه ونوه شوي چوې
ضعيف او متردد وه.
نو زمري وويل :د ماهي كيسه څرنګه وه او څه پرې وشول؟
دمنه ځواب وركړ چې د ماهي كيس ه ډېره ګټوره او د اورېدلو كيسه ده  ،هوښويار
د نورو له پېښو نه عبر او پند اخلي:
په يوه ډنډ كې درې تنه ماهيان وو چې ډېر په ناز او نعمت يې ووند كواوه .يووه
ورځ دوه تنه ښكاريان په دې ډنډ تېرېدل نو يوه وويل:
دا څومره نېږدې ډنډ دی او ښه ماهيان په كې دي او موږ ال تراوسه تورې خبور
هم نه يو او يو ماهي مو ال تر اوسه له دې ډنډ څخه نه دی نيولى.
بل وويل چې :راځه چې جال راوړو او چې څه په كې دي ټول ښكار كړو.
د دغو درېواړو ماهيانو عقل او تدبير سره برابر نه وو .كله يوې چوې د ښوكاريانو
خبرې واورېدلې نو يو چې پوه و والړ او د كانال له الرې لوی بحر ته ورننواته  .دوهوم:
د ښكاريانو خبره دروغ وګڼله او ځان سره يې وويول چوې نون خوو ښوكاريان والړل او
سبا ته به د وخته راشي نو زه به هم په قراره د شپې والړ شم درېيم ماهي د ښوكاريانو
په خبره هېڅ چر خراب نه كړ ،په آرام يې خپل خوراك او كار كاوه لكه چې هېڅ يوې
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نه وي اورېدلي .لږ وروسته ښكاريان راغلل  ،جال يې راوړ .نو دوهم ماهي پوه شو چوې
كار خراب دی او لكه چې په هالكت كې ولويد  .ځان سوره يوې وويول چوې هوښويار
انسان بايد په ارامۍ او پوره ډاډ د ځان وغورل و الر پيدا كړي او كه وارخطوا شوو نوو بيوا
هېڅ نه شي كوال ی او په بال ككړېږي .نو كله چې ځان سره له دې فكور نوه خوالص
شو ځان يې مړ واچاوه او كله به پړمو او كله به ستونى ستاغ شو .ښكاريانو وويول چوې
دا ماهي خو مړ دی  ،يو ښكاري دا ماهي واخي سته او د ډنډ او بحور پوه مونځ كوې يوې
واچاوه او شا يې واړوله.
ماهي چې پوه شو چې اوس د ښكاري پام نه دی په ټوپونو شو او لوی بحر توه
يې ځان ورورساوه .درېيم ماهي په تردد كې شو كله به د ابو سرته والړ او كله بوه يوې
غوټه ووهله او ګو مان يې كاوه چې جال به ورونه رسېږي چې اخر په جال كوې ونښوته
او همدا يې مرګ و.
كله چې دا كيس ه زمري واورېدله دمنه ته يې وويل چې :په خبره او مقصود دې
پوه شوم خو زه برګي ته ډېر په تعجب كې يم چې څرنګه ماسره غدر او ټګي كووي او
پر ما د حملې عتم لري سره ددې چې ما ورسره هېڅ بد نوه دې كوړي .څوه يوې چوې
غوښتي ه ه يې كړي او منتله مې يې لوړه كړې ده؟!
نو دمنه ځواب وركړ:
 دا څه د تعجب خبره نه د ه ځكه چوې برګوى ډېور حقيور او خسويس دی او دخسيس همدا كار وي چې رتبه او قدريې لوړ شي نو ځان ورته ډېر غټ ښكاري او كوه
كوم اخالص ښ كاره كوي ه ه هم له ډاره وي  ،چې پوه شي چې په امون يوم نوو بيوا
ه ه خپلې خسيسۍ او ټګۍ ته رجوع كوي نو برګي هم پوه همودې ډول تاسوره خپول
اخالص ښكاره كاوه تر څو چې په خپل قدر او زور پوه شو اوس درته پلمې جووړوي
او غواړي چې تخت دې ونيسي.
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زمري وويل چې :زما خو ډېر بد راغى او كه امان مې نه وای وركړی نو سره بوه
مې شكولى وای او خپل او ستاسوو خووراك بوه موې ګرځوولى وای نوو اوس بوه يوې
راوغواړم او د خپلې ټګۍ او غدر په حساب به يې پوه كړم او بيا به يې وشوړم چوې هور
پلو ځي ،ځي دې!!
دمنه ووېرېده كه برګى را وغواړي او ددوي دواړو په مونځ كوې خبورې النودې
باندې شي نو حقيقت به ورته ښكاره شي او دبرګى برائت او بې ګناهي به ښكاره شوي
او په خپله به په غم ككړ شي  ،بال به ور باندې ولوېږي نو ويې ويل:
 زه درسره په دې رايه او فكر موافقه نه لرم .ځكه كه ته يې راوغواړې نو ځانبه درته تيار كړي يا به دې وووني او كه وتښتېده نو بيا به درته پلمې جوړوي او كه لوه
تا ليري وي ستا به وسه هم پرې نه كېږي .او هوښيار پاچاهان لكه تا خپل دښمنان په
جتا رسوي چا چې ګناه اوجرم كړی دوي ته عواب او جوتا وركووي او نوه يوې ښوكاره
كوي نو دا غوايي خو په پټه تا ته پلمې جوړې كړي دي ،نو ته هم په پټه جتا وركړه او
مه يې ښكاره كوه او ناڅاپه يې ونيسه.
زمري وويل:
 هوښيارانو ويلي دي چې څوك چ ې چاته عواب وركوي او ګنواه يوې نوه ويښكار ه او دليل يې هم نه وي نو ه ه ظالم او تيري كونكى دی او د ظلم پای په همده
تمامېږي .زه څرنګه د برګي سره ټګي وكړم او په دليل ورباندې دا خپله ګنواه ور وانوه
ړوم.؟
دمنه وويل :چې بې دليله يې په جتا نه رسوې نو پام كوه او ځان سواته چوې ور
به درته خبره ښكاره شي او د بد نيتۍ عالمې او نخښې به په خپله په ده كې پوه خپلوو
سترګو وګورې .زمري وويل چې ښه چې د ده د بدنيتۍ نخښوې موالومې دي نوو پوروا
نشته .دا نخښې نو كومې دي.؟!
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دمنه وويل :چې نخ ښې يې دادي چې راځي رنګ به يې الوتى وي اندامونوه بوه
يې رېږد ي او كيڼ ښۍ خواته به ګوري ښكرونه به داسې ښوروي لكه چې په چوا يوې
ورمنډي.
زمري وويل چې :دا خو پوره عالمې د ي نو زه به ورته هركلى وكړم او ښوه بوه
ورسره كوم تر څو چې دا عالمې په كې وګورم نو بيا به ه وه څوه ورسوره وكوړم چوې
ورسره وړ وي.
دمنه وكتل چې چل خو كار وكړ او د ز مري زړه يې برګي ته وپړسواوه نوو ويوې
غوښتل چې برګي ته ورشي او د ده زړه زمري ته تڼاكې كړي .خو ډارېوده چوې بوې د
زمري له اجازې ورشي نو ويې ويل :كه اجاز ه راكوي زه به برګي ته ورشم او ورسره به
څه قدر كښېنم شايد چې نوې خبرې ترې واورم ځكه چې ه ه خو پر ما بواوري دی او
ډاډ راباندې لري نو كېدال ی شي چې د زړه حال راته ووايي.
زمري اجاز ه وركړه او ورته ويې ويل:
 ته خو په خپله ښه پوهېږې .اميد كوم چې راځې د برګي ټول خبرونه درسورهوي چې جتا وركړم.
دمنه برګي ته ورغى .برګي يې هركلى او درنواوی وكوړ او مېلمسوتا يوې ورتوه
مخكې كښېښودله او ورته ويې ويل:
 ګرانه وروره چېرته وې؟ دا ډېره موده نه وې ډېر درپسې خپه وم ،ستا عوادخو دا و چې دومره به رانه نه ليرې كېدلې كومه ګناه خو به دې رانه نه وي ليدلى چوې
ستا د خپ ګان موجب او سبب شوی وي؟
دمنه وويل:
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 نه برګيه له تانه به څوك څرنګه خپو ه شوي ځكوه چوې توه مېربوان او خووږملګری يې خوږه وبه ،پاك زړه لرې .له تانه تل دوستان خوښ وي .خو ه ه څه پوېښ
شوي چې ما د ه ه هيله او انتظار نه درلوده.
برګي وويل:
 څه درپېښ شوي؟ ما خبر كړه كه كوم تكليف او ربړ درته رسوېدلى وی ځوانخوبه درنه ځار كړم ووايه څه پېښ شوي دي؟
دمنه وويل:
 كاشكې چ ې پر ما بال لوېدلى وای او ه ه څه چوې پوېښ دي نوه وای پوېښشوي خو اوس به څه وكړو؟ هوښيارانو ويلي دي :څوك چې د پاچاهانو سره تمواس او
ملګري لري ه ه په امن نه پاتې كېږي او عت او سالمتيا نه لري.
 دا ته څه وايې ای دمنه؟ داسې مالومېږي چې زموږ له عادل پاچا نه څه شويدي؟ څه پېښ شوي؟ ور كوه ما خبر كړه!
دمنه ځان غمجن او په غضب غوندې كړ ويې وړل او بيا يې سر را پورته كوړ او
ويې ويل:
 زموږ په شان ضعيفان د غټانو په مخكې هوېڅ حقووق نوه لوري .د پاچاهوانوزړونه رنګ رنګ اوړ ي او را اوړي ته به ترې د ښوې تموه كووي ه وه بوه درتوه بوده
درواړوي .ماته يو رښتينى دوست وويل چې :ما له پاچانه واورېدل چې ملګورو توه يوې
وويل « :برګى خو ،ښه غوښن او تيار شوی دی ،او نور چندان څه په كار نه راځي نه ئې
د فكر مته شته او نه د رايې ځكه څه ښه فكرونه چې ده درلوودل ه وه تورې مووږ زده
كړل .نوره ښه دا ده چې په غوښو يې يوه مېلمستيا جوړه كړو ،او خپول رعيتيوان پورې
ماړه كړو ».نو چې دا خبرې م ې واورېدلې له دې جېته چې ما او توا سوره د دوسوتۍ او
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ورورۍ الس وركړی دی راغلم چې اوس به نو څه كوو چې له دې ټګوۍ او مكور نوه
ځان خالص كړو.
برګى چې دا خبرې واورېدلى نو وډارېده او بې هيلې شو او ويې ويل:
 ګرانه ملګريه په دې كې موږ هم څه چاره لرو كه نه؟ زه خو ډېر بې عقلوه ومچې پر زمري مې باور كاوه او د ده په كښېناسوتلو خوښوېدلم .موا بايود دا خووب پخووا
ليدلى وای ځكه چې زه خو د ده او د ده د ملګرو خوراك يم .او كه د ده خوښه نوه وي
چې ما وخوري نو ملګري خو يې را پسې ځان ووني او زما غوښو پسوې موړه دي .زه ال
مخكې په دې پوهېدم چې اخر به مې څه وي ځكه چې ماله ه ه كيسو او حكاياتو پند
اخستى دی كومې چې ماته په خپله يادې دي .نو پرېږده چې پر موا هوم د ه وه اوښ
كانه وشي.
دمنه په فرياد او خواشينۍ سره ورته وويل چې د اوښ كيسه څرنګه ده ګونودې
ددې كيس ې له اورېدلو نه د خالوي الر پېدا كړالی شو.
برګي وويل :يو زمری و او كارغه ،ګيدړ او لېوه يې تابيان و نوو ده بوه دوي توه
طعام وركاوه او د ه وی به يې خدمت كاوه.
يوه ورځ يو اوښ له قافلې څخه وتښتېده او ځنګله ته ننواته چې ځان پټ كوړي
د زمري په كاله ورپېښ شو .زمري يې ښه هركلى وكړ او د كيسې پوښوتنه يوې تورې
وكړه اوښ وويل چې سوداګر راباندې ډېر مال باركړی و او نژدې وه چوې ټوول قوو
مې له السه وركړی وای نو چې فروت مې بيا مونده ترې را وتښتېدم.
زمري ورته ډاډګېرنه وركړه او ورته يې وويل چې نور بې مه اوسه او دلته به موږ
سره په ځنګل كې اوسې.
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يوه ورځ زمری ښكار ته والړ او د ده او د يو فيل په منځ كې ډېر سوخت جنوګ
وشو ،بېرته زخمي او ستړی ستومانه ځای ته راغوى او ډېوره مووده د خوځېودو نوه و او
ښ كار يې نه شو كوالی.
نو كله چې لوږه پر ده او خدمتګارانو يې سخته شوه نو راټول يې كوړل او ورتوه
يې وويل :والړ شئ په ځنګله كې چېرته طعام را پيداكړﺉ كه نه نو نژدې ده چې زه او
تاسو له لوږې مړه شو.
لږ په ځنګل كې والړل او يو فكر يې وسنجاوه .بېرته راغلل زمري ته .نوو كلوه
چې زمري دوی وليدل خوشاله شو او ګو مان يې وكړ چې ګوندې كوم تيوار ښوكار يوې
راوړی دی .خو دوي وويل چې :څوك چې ښكار كوي نو ه ه په ځان كوې څوه زور او
قو ګوري او موږ له لوږې خوزېدال ی هم نه شو ښكار به څرنګه وكړو.
زمري وويل :نو څه به كوو؟
كارغه وويل:
 آمر سختۍ كولو ته څه اړه نه لري دغه دی اوښ تيار شته نوو ولوې بوه لووږهتېروو.
زمري چې دا خبره واورېده نو په قېر شو او ويې ويل چې:
 ای كارغه دا څه وايى؟ اوښ وخورو .او حال دا چې ما اموان وركوړی او دده دسالمتۍ ضمانت مې كړی دی.
كارغه وويل:
ته مه په قېرېږه :خلك وايي :يو له كوره جار دی او كور له وطنه او وطون لوهپاچانه .ته ضعيف شوی يې او ووند دې په خطر كې دی .نو ته حق لرې چې مرګ لوه
ځانه د اوښ په خوړلو دفع كړی .موږ به چل جوړ كړو او حيله به وكړو چې توه د ټګوۍ
كولو له ګناه نه هم خالص شې.
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 زمري چې دا خبره واورېدله چپ شو او خبرې يې نه كولې نو كارغه پوه شووچې زمری زما په دې رايې راضي دی.
كارغه ،لېوه ،ګيدړ او اوښ زمري ته را ټول شول .او دده د روغتيوا پوښوتنه يوې
كوله .كارغه وويل:
 زه ګورم چې لوږه درباندې سخته ده او زه ستا له پاره ووند كوم نو موا وخوورهاو خپله لوږه ليرې كړه.
ګيدړ وويل:
 په تا كې څه دي؟ خو بڼكې او هډوكي يې او څه فايده په تا كې نشته پوه مواكې له تا څخه غوښه ډېره ده ما دې وخوري!
لېوه وويل:
 ستا غوښه مرداره ده زه له تا نه پاك يم او غوښه او وازده را كې ډېوره ده موادې وخوري.
ګيدړ وويل:
 طبيبانو ويلي دي چې د لېوه غوښه سړی وخوري لېونى كوي يې نو سوتا پوهخوړلو كې خير نشته.
په دې وخت كې اوښ فكر وكړ چې كه زه ورته ځان وړاندې كړم نوو دوی بوه
لكه د ځان څخه يې چې دفاع وكړه له ماڅخه به هم دفاع وكوړي او زموری بوه رانوه
خوشاله شي نو ويې ويل :نه  ،نه زه له تاسو ټولو نه ښه يم او غوښه مې هر مور
دوا ده .ما دې وخوري.
نو ټولو نارې كړې .رښتياده رښتيا ده! پرې ورټوک يې كړ او څيرې يې كړ.
له دې كيسې څخه وروسته برګي وويل:
 -اوس په حقيقت پوه شوم چې اوس مې نو له زمري نه خالوېدل نشته؟

توه
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دمنه ځواب وركړ :نو اوس څه غواړې چې وكړې.
برګي وويل:
 څه چې خدای پېښه كړې وي ه ه به وي خو نه غواړم چې داسې پوه اسوانهځان په الس وركړم .جنګ او جدل ته هم تيار يم ،نور چې څه كېږي ه ه به كېږي.
دمنه وويل:
 زما خو داسې خوښه نه ده او په دې رايې درسره زه موافقه نه كوم .ته بايد لهوبر او حوولې نه كار واخلې .هوښيارانو ويلي دي انسان چې د سختيو سره پوه تنودۍ
مقابله كوي نو عقل يې الوزي او كار يې خرابېوږي .او كوه پوه ووبر او آراموۍ ورسوره
مقابله وكړي نو بريالى كېږي ،نو ښه داده چې ته وبر وكړې تر څو چې شور د زموري
په سترګو كې وګورې نو بيا به په پوره مېړانه له خپله ځانه دفاع كوی.
برګي وويل:
 زه به نو څرنګه پوه شم چې د زمري سترګې راته سرې دي؟دمنه وويل:
 چې ورغلوې او مخكوې پښوې يوې درولوې وې او داړې يوې چينګوې وې اوسترګې يې سرې وې نو پوه شه چې په زړه كې يې درته ورانه ده.
برګي وويل:
 ښه دا خو پوره نخښې دي.نو كله يې چې زمری غوايي ته وپاراوه او غوايي زمري ته نو خپول ورور كليلوه
ته ورغى او په ټوله كيس ه يې ټكي په ټكي خبر كړ.
كليله او دمنه دواړه ورغلل او د زمري په درو ازه كې ودرېدل چې وګووري چوې
اوس به څه كېږي او د زمري او غوايي په منځ كې به څه پېښېږي:
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لږ درنګ وروسته غوايى راغى او زمری ه سې ناست و لكه څرنګوه چوې دمنوه
ويلي وو نو په زړه كې يې وويل چې :څوك چې پاچاته ځان ورنوژدې كووي او ورسوره
ملګري كوي داسى دی لكه يو سړی چې د مار انو سره په يوه كور كوې اوسوېږي  .نوه
په خپل ووند باور لري او نه په دې چې ګوندې ماران به و رباندې راونوه پوارېږي شوپه
ورځ په همدې فكر وي .نو رنګ يې واوښته  ،اندامونه يې ورپېودل او جسوم يوې سوره
وخوځېده.
كله چې زمري غوايي په هماغه حال وليده چې دمنه ويلي و نو ګومان يې وكوړ
چې لكه چې راسره جنګ كوي نو سم د واره يې يو په بل ورټوک كړل او بې لوه كووم
فكر او وبر نه يې سره په جنګ پېل وكړ زمري غووايي پوه څپېوړو او خپوړو واهوه او
غوايي به په خپلو ښكرونو سوغاوه له دواړو نه وينې وبېېدلې زمری په زګېرويوو شوو او
غوايي په رمباړو.
نو كله چې كليله زمری په داسې سختۍ او ربړ كې وليده دمنه ته يې وويل:
 خوار شې ټګه ،ناپوهه ،او خاينه! تا خوو ماسوره وعوده كوړې وه چوې يووازېغوايي وونم او زمري ته ضرر نه رسوم تازه وغولولم او ټګي دې راسره وكړه توا ماسوره
ه ه څه وكړل لكه شاديانو چې د ه ه مرغه سره وكوړل چوې دوي توه يوې نصويحت
كاوه:
يوه شپه ډېر ساړه شول ،نو شاديان د اور په لټولو پسې ووتل چې ورباندې تاوده
شي .يو سور مچ يې وليده چې د اور د سپرغۍ غوندې ښكارېده پرې ورټوک يې كوړ او
را و يې نيوه .لرګي يې ورباندې كېښودل او په پوكولو يې پيل وكړ چوې اور بول شوي.
ښه ستړي شول او اور بل نه شو نو يو مرغوه و چوې دوي يوې پوه دې كوار وليودل د
نصيحت په توګه يې ورته وويل :دا خو يو الوتونكى حېوان دی اور نه دی په ده اور نوه
بلېږي خوشې خواري مه كوﺉ او ځان مه ستړی كوﺉ.
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خو دوﺉ د ده نصيحتونه وانه ورېدل او همداسې يې اور پوو كواوه .مرغوه ورتوه
نژدې شو او ورته يې وويل :چ ې دا اور نه دې خوشي خوارې مه كووﺉ ،نوو شوادي توه
قېر ورغى ورټوک يې كړ  ،را ويې نيوه او په ځمكه يې وواهه .دستي مړ شوو .سوتا پوه
ګناه او خيانت چې زمري سره دې وكړ زه به هم په غم ككړ شم نو ښه دا ده چې نوور
درسره ونه او سېږم تر څو چې ه ه كانه راباندې ونه شي چې په يوو سواده او بوې پوروا
ملګري د بل چلي او ټګمار ملګري له السه وشوله.
دمنه وويل :ددوي په منځ كې څه پېښ شول؟
كليله وويل :ساده او ټګمار ملګري سره په تجار كې شريك شول او سفر توه
والړل په الره تلل چې ساده ملګري د زرو روپو بكس بيا موند ،را پورته يې كړ او پوټ
يې كړ خو مكار او ټګمار ورباندې پوه شو او ورته يې وويل:
 زموږ شرط خو دا و چې هره ګټه به نيموو او دا بكس هم په ګټه كوې شومېردی.
ساده په دې خبره راضي شو او بېرته راوګرځېدل ،په وېو

يوې پيول وكوړ نوو

ټګمار وويل:
 -راځه پرېږده وي

يې څه كوو ،راځه چې لږې لږې روپۍ ترې واخلو نورې به

ددغې ونې بېو ته ښ خې كړو او چې كله مو ورته اړه پېښېدله لږې لږې به ترې اخلو.
ساده ورسره ومنله  ،لږې لږې روپۍ يې سره واخيستلې  ،بكس يوې ونوې سوره
ښو كړ او ځای يې نخښه كړ .خپل ښار ته راغلل.
د شپې مكار راغى ،بكس يې را ووېست ،كور ته يې راوړ او هېڅ يې هلته پورې
نه ښودل.
څو ورځې وروسته ساده ملګري ته اړه پېښه شوه نو ملګري ته ورغى چې لوږې
لږې روپۍ بيا له خپلې ختانې څخه راوباسي.
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چې ه ه ځای ته ورسېدل مكار د ځای په سپړلو پيل وكوړ .دا ځوای سوپړي او
ه ه ځای سپړي خو هېڅ نه مومي .تسكوره يې و غورځوله ،په جوامو څيرلوو يوې پيول
وكړ ،خپل مو يې واهه ،وېښته يې شكول ،چې ې يې وهلې:
 ختانه .بكس روپۍ .مال مې ورك شو! آه!  .ای ټګماره ،ای خاينه ،ختانوه دېرا نه غال كړله.
ساده چې دا كار وليد په قسمونو يې پيل وكړ:
 ما نه ده غال كړې ،نه مې لېدلې او نه تر اوسه پورې دلته راغلى يم.خو مكار ټګمار د ده خبره و نه منله ،ويې ويل:
 له موږ سره هيڅوك هم نه وو ،بل چا ليدلي هم نه يو نو پرته له تا بل چوا داكار نه دی كړی.
***
مكار قاضي ته والړ ،شكايت يې ورته وكړ .له قاضي څخوه يوې وغوښوتل چوې
ساده دې ورته خپل مال بېرته وركاندي .قاضي چې له سواده نوه پوښوتنه وكوړه ه وه
قسم وكړ چې ما نه دی اخيستى او ما غال نه ده كړې نو قاضي مكار ته وويل:
 شاهدان لرې؟مكار ځواب وركړ:
 هو! ه ه ونه چې موږ ورسره مال ښو كړی و پرده شاهدي بولي.قاضي حيران شو چې ونه څرنګه شاهدي وايي او دوي ته يې وويل چې راځوئ
چې ه ه ونې ته ورشو.
مكار خپل پالر ته ويلي و چې د ونې په لښ تو كې ځان پټ كړي چې څوك يوې
ونه ګوري نو كله چې قاضي او ورسره كسان ونې ته راغلل له ونې څخه يوې پوښوتنه
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وكړه او وويې ويل :ای امينې او رښتينې ونې ،ه ه دې ليدلى دی چې ه وه موال چوې
تاسره ښو شوی و ،وړی يې دی.
نو د مكار پالر ځواب وركړ هو قاضي واحب .ساده يوه شپه راغى او مال يې له
دې ځای څخه واخيسته او كورته يې يووړ.
نو قاضي ورسره په ښكاره دا خبره ومنله او ويې ويل:
 دا خو عجيبه ونه ده  ،كه نوره په همدې ځای پاتې شي نوو خلوك بوه يوې دخدای په ځای عباد كوي نو ښه دا ده چې خلك له دې ګنواه څخوه ووغوورل شوي.
بايد دا ونه وسوځول شي چې خلك ورباندې ګمراه نه شي .ونې ته يې اور ورواچاوه.
د مكار پالر په ونه كې چي ې كړلې:
 ما ووغورﺉ چې وسوم! زه د مكار پالر يم او اقرار كوم چې بكس هموده غوالكړی دی.
نو قاضي پالر او زوی ښه وډبول او پر مكار يې حكم وكړ چې ورشه موال راوړه
او ساده ته يې وسپاره.
بيا كليله وويل :دا كيسه مې درته د دې له پاره وكړه چې ته پوه شې چوې غودر
او ټګي په خپله ټګمار او غدار ته ورګرځي او ضرر يې همده ته وراوړي.
نور نو سر له نن څخه تا سره په اوسېدلو كې فايده نشته.
دوی چې له خبرو څخه خالوېدل نو زمری د غووايي لوه وولوو څخوه خوالص
شوی و .دمنه كليله ته جواب ورنكړ او په منډه زمري ته ورغى او ويې ويل:
 پر دښمن برياليتوب دې مبارك شه ښه ده چې بريالى شوې.خو زمري د دې په ځای چې خوښي ښكاره كړي ډېر خپه و او ويې ويل:
 زه خو د برګي په وولو ډېر خپه يم  ،د ده د پوهې او اخوالص او مينوې تواوانمې وكړ ،او په رعيت كې بل څوك نشته چې د ده ځای ونيسي .دا هوم كېودالی شوي

کليله او دمنه

 

چې په ناحقه مې وولى وي او ظلم به مې وربانودې كوړی وي او چابوه ورپوورې دروغ
تړلي وي.
دابشليم پاچا بيدپای فيلسوف ته وويل:
رښتيا چې درواغجن ،چلي ،ټګمار كوالی شي چې دوستان سره جال كوړي ،نوو
بيا دمنه ته د زمري قرب حاول شو او په خپل مطلب بريالى شو؟
بيدپای فيلسوف ځواب وركړ :كله چې زمری د برګي له وولو نه خوالص شوو او
قېر يې غلى شو نو ه ه د خوښۍ ورځې وريادې شولې چې د برګي سره يې تېرولوې او
د برګي اخالص ،عقل او لوی لوی خدمتونه ورياد شول ډېر غمجن شو او له ځان سوره
يې وويل :د برګي په وولو كې مې تادې وكړه داسې كوم دليل هم نه و چې د ده ګنواه
يې ثابته كړې وای او پرته له دمنه څخه مې د ده په باره كې له بل چا نوه هوم كوموه
خبره نه وه اورېدلې چې دده په عيب او خيانت يې داللت كړی وای .دمنه بوه ګونودې
راته رښتيا ويلي وي؟
په دې ډول زمري د برګي په بېلتانه كې په غم ورځې شپې تېرولې تر دې چوې
خوراك او څښاك نه يې هم بد راتلل .جسم يې خوار شوو او رنوګ يوې والوو  .خپلوو
خپلوانو او دوستانو سره په ډېره نرمه چلېده.
له برګي څخه پرته كوم هوښيار او عقلمند دوسوت چوې يوې درلووده ه وه يوو
پړانګ و .يواځې همدا پرانګ و چې ده ته ورتال ی شو او دده د تسلۍ له پاره به يوې ده
ته كيس ې او حكايا ويل چې زړه يې له زاړه ملګري برګي څخه وبر شي.
يوه شپه پړ انګ او زمری تر ډېره بې خوبه ناست و  ،شپه نيمې ته نوژدې شووله
نو پړانګ له زمري څخه اجازه واخيستله او والړ.
پړانګ خپل كور ته پر ه ې الرې ته چې د كليله او دمنه په كاله تېرېده.
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له كليله څخه يې واورېدل چې دمنه يې مالمتاوه او ورته يې ويل :وروره ما خوو
درته ډ ېر نصيحت وكړ چې مه كوه او دا د زمري او غوايي په منځ كې مه ورلووېږه او دا
دوستي يې مه ورانوه خو زما خبره دې ونه منله.
اوس زمری د ب رګي په مرګ كې پوه خپلوه غلطوۍ او خطوا پووه شووی دی او
ارومرو ه ه ورځ راتلونكې ده چې ستا ه ه فكرونه او چلونه ،ټګوۍ برګوۍ بوه پوه كوې
څرګندېږي چې تا پرې زمری د خپل ګران ملګوري لوه ناسوتې والړې او خېرخوواهۍ
څخه بې برخې كړی دی .په دې وخت كې به در څخه د برګي پوره كسوا او انتقوام
واخلي او د خپل رعيت په مخكې به دې ښه وشرموي .ځكوه چوې توه ډېور دروغجون
ټګمار او نمام يې .كه زمری دې وووني ټ ول به دې په مرګ خوښ او خوشاله شوي .او
كه دې مړ نه كړي نو ټول رعيت خو به درته په سپكو سترګو ګوري .خپل دوسوتان او
خپلوان به در څخه تښتي او ووند به دې ډېر پ ه شرم او ننګ تېرېږي .خو ډېور پوه دې
وېرېږم چې كه خبر شي چې زه هم له تا سره ناسته والړه لرم نو ستا مصيبت بوه ماتوه
هم ورسېږي او په عواب او درد به درسره ككړ شم .له همدې وخته زما او ستا سره نور
بس دی  ،كور دې نور ستاوي زه به يو بل ځای ځان ته پيدا كړم چې څو شپې په كوې
تېرې كړم او له ه ه مصائبو او ربړونو څخه ځان ووغورم چې در باندې راروان دي.
د كليله او دمنه دا خبرې ټولې پړانګ واورېدلې او د برګي قصه يې تر پايوه تور
غوږه كړله پوه شو چې برګى په ظلم او د دمنه په مكارۍ او خيانت وول شوی دی.
پړانګ كورته والړ نه شوو او برابور د زموري د موور كورتوه راغوى ،اجوازه يوې
وغوښتنله او ننواته .د زمري مورته پړانګ سالم ورواچاوه او ورته يې وويل:
 محترمي بادارې عور غواړم چې د شپ ې په دې ناوخته وخت درته راغلم چوېنه دا د مالقا وخت دی او نه د اجازې غوښتلو .خو كه يو لوی خطوري كوار نوه وای

کليله او دمنه

 

پېښ شوی نو په د ې وخت درته نه راتللم .دا راته ښه ښوكاره شووه چوې پوه مناسوب
وخت دې ورباندې خبره كړم.
د زمري مور وويل:
 زما د كور دروازه خو زما اوالد ته تل بېرته ده اوستا اخالص چوې پاچوا سورهيې لرې او درته ګران دی د دې باعث ګرځي چې هور وخوت راشوې شوپه وي او كوه
ورځ .اوس هم پوهېږم چې د داسې كار په باره كې راغلى يې چې پاچا پورې اړه لوري.
خبره همداسې ده كنه ،اې پړانګه؟
 ګرانې مورې لكه څرنګه چې وايې همداسې ده .ته خوو ګوورې چوې د پاچواحال څومره خراب او بد دی .د برګي له مرګه وروسته يې بېخوي ووحت ګوډود دی او
ورپسې ډېر غمجن دی .اوس نو زه په ه و ټول و خبرو او مكاريو خبر شوم چې د برګوي
د مرګ او د پاچا د خوابدۍ سبب شوې .برګى مظلوم وول شوی دی .كه پاچوا پوه دې
حقيقت پوه شي او له چا څخه چې د برګي د مرګ سبب شوی انتقام واخلي ،نوو د غوم
ټول اسباب به ورڅخه ليرې شي او خوښ به شي ،بېرته به خووښ اود نېكمرغوه وونود
خاوند شي.
د زمري مور چې دا خبرې واورېدلې ډېره خوشاله شوله او ويې ويل:
 ای پړانګه ،ووايه څه خبره ده  .ما خبره كړه! پاچا به نو بېرته د پخوواني وونودخاوند شي؟ كاشكي داسې وشي!
پړانګ وويل:
 هو مورې! هيله كوم چې بېرته پاچا د ښه ووند او خوښوۍ څښوتن شوي .خووهيله كوم چې څه چې مانه اورې بايد زما او ستا په منځ كې وي او هېڅوك درنه خبور
نه شي او ته په يو چل پاچا په دې خبر كړه او زما نوم مه اخله.
د زمري مور وويل:
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 ډاډه اوسه ،څه چې دي زما او ستا په منځ كې دي تر دې چې پاچا بوه هوم راڅخه خبر نشي .او زه د پاچا په شرف او د نورو څيروون كو په شورف قسوم خوورم چوې
هېڅوك به خبر نه كړم.
پړانګ ه ه ټوله كيس ه چې له كليله او د دمنه څخه يې اورېدلې وه د زمري مور
ته ټكي په ټكي وويله .كله يې چې دا كيس ه واورېدله نو حيرانه او هكه پكه پاتې شوله
او ويې ويل:
 دمنه! ه ه دمنه چې خوار زار او ذليل به د پاچا په دروازو كې پرو و او ټولووبه ورته په سپكه سترګه كتل پاچا ته ځان رانژدې كړ تر دې چې د ده په لوړه مرتبوه د
رعيت لويانو حسد كاوه او ځان پورې به شرمېدل .دمنه دا پلمې جوړې كړلې او د پاچوا
د بدمرغۍ سبب شو  .د ده او د ده د ګران دوست په منځ كې د دښمنۍ پېداكولو باعوث
شو .ارمان دی ټګۍ او خيانته! او ارمان دی د درواغو چلونو!
پړانګ اجازه واخيستله او خپل كور ته والړ .د زمري مور په كور كې پاتې شووله
تر سبا پورې اوښتله را اوښتله سترګې يې نه پټېدلې تر څو چې سبا شوو نوو زموري توه
ورغلله چې ګور ي په غم كې ډوب ناست دی او چر وهي نو ورته يې وويل:
 تر اوسه ال په غم كې يې؟زمري وويل:
 هو مورې څه وكړم ،ګران او پوه ملګری مې له السه وواتوه او ګنواه او غودرمې ثبو ته ونه رساوه او ومې واوه.
دې وويل:
 زويه په خپل ځان دې په خپله شاهدي وويله او په خپله ګناه او ګناه توه پوهستا كې پر تادۍ دې اقرار وكړ .ډېره رښ تينې شاهدې پور خپول ځوان شواهدي ده نوو
ګوره اوس د ځان سره څه ډول حساب كوی .كه د راز ښوكاره كوول لويوه ګنواه او بود
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اخالقي نه وای نو چې زه پرې پوهېږم په ه ې به مې ته هم خبر كړی وای چوې پووه
شوی وای چې تا د برګي په حق كې ډېر لوی ظلم او سخت زړي كړی ده.
زمري وويل:
 په هر وخت كې خو سۚر ښكاره كول بد نه دي .كوه د راز پټوول د مظلوومحق پټوي او د مجرم سره په ظلم او جرم كې كومك كوي نو دا ډول راز ساتل بد او نا
روا دي او خپرول يې واجب دي .او ته خو پوهېږې مورې چې زه د برګوي د مورګ پوه
سبب كې شكمن يم ،نو تاته چې حقيقت مالوم دی بايد ما ورباند ې خبر كوړې تور څوو
چې ګناهكار په جت ا ورسوم ،چې د خپلې ټګۍ او غدر خوند وګوري او د خپل مطلب په
كاميابۍ خوشاله پاتې نه شي.
د زمري مور خپل زوی په هر څه چې له پړانګ څخه يې اورېودلي وو خبور كوړ
خو د ده نوم يې ورته ونه ښوده او په دې يې هم خبر نه كړ چې څرنګه دا پووه شووه او
څرنګه يې دا خبرې اورېدلي دي .ورته يې وويل:
 زه د سۚ ر او راز ښكاره كوونكى په ګناه او عوواب ناپوهوه نوه يوم .خوو زهپوهېږم چې ستا او ستا د رعيت والح په الس نه راځي تر څو چې په راز خبر نه شوې.
نو ته مې ورباندې خبر كړې.
زمري خپل لښكريان او سړي را ټول كړل .محافظ او پيره دار ته يې وويل چوې
دمنه مجلس ته راوغواړي .كله چې دمنه راغى ډېر خلك او د پاچا ډېر غم يې وليده نو
يو والړ نفر ته يې وكتل او ويې ويل:
 پاچا ته څه رسېدلي دي؟ او ولې پاچا خپه دی.د زمري مور وويل:
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 ه ه څوك پاچا خپ ه كوي چې ستا يوه ګړۍ ووند غواړي .تر څو چې توه ونوهوول شې او غوښه دې د بدترينو مرغانو او ځناورو خوراك نه شي د پاچا غمونه بوه تول
وي او والړ به نه شي.
د ناستو خلكو مو ته دمنه وكتل او ويې ويل:
 هوښيارانو رښتيا ويلي دي :ه ه څوك چې د شر له پېښوېدلو نوه ډار كووي اوزيار باسي چې ځان ترې ووغور ي كله كله له نورو نه ده ته شر ډېور نوژدې وي .دا دی
ما غوښتل چې پاچا سالمت او په امن وي او د ده په خدمت كې مې اخوالص وكوړ او
غوښتل مې چې ځان ته ګټه او خير واړوم خو په ه ه كې ولوېدلم چې ترې تښوتېدلم .
ما ځان ته خير غوښته ه ه په شر واوښتلم.
بيا يې د زمري مورته وكت ل او ورته يې وويل:
 ای بادارې ،كه د يوې سا په ځای مې زر سواګانې وي خوو چوې پاچوا پورېخوشالېږي او غمونه يې پرې ليرې كېږي زه به يې ترې ځار كړم او د يوو تشوكر تموه
قدر به هم ترې ونه كړم .زه ځان نه ساتم او له مرګ څخه نوه تښوتم ،ځكوه چوې لوه
مرګ څخه څوك نه شي تښتېدالی خو زه نه غواړم چې د داسې ګناه پوه سوبب چوې
دليل او برهان پرې نه وي قايم شوی زمری پر ما حكوم وكوړي .د دې لوه پواره چوې
رعيت يې بيا په ظلم او قساو تورن نه كړي.
يوه لښكري وويل:
 دمنه دا خبره ددې له پاره نه كوي چې ګوندې د پاچا سره مينه لري بلكه پوهدې خبر ه ځان خالوول غواړي.
نو دمنه ده ته وكتل او په مسخره يې ورته وويل:
 ځه خوار شې ،تا ته خو سكو او چوپوالى ښوه و ،خوو خبورې دې وكوړې اوخپل جېل او ناپوهي دې خلكو ته وښودله ،نه فكر لورې او نوه رايوه .ځوان سواتل نوو

کليله او دمنه

 

ګوندې عيب دی؟ چې ځان سړی ونه ساتي نو څه به ساتي؟ په چا كې چې د ځان لوه
پاره خير نه وي نورو ته هم په كې خير نه وي او تا په دې خبره چې زه يې د ځوان لوه
پاره وايم ،په دې برهان او دليل راوړ چې ته د خپل ځان دښمن يوې .او څووك چوې د
ځان دښمن وي ه ه د ټولو خلكو دښ من دی ،نه د خلكو سره مينه لري او نوه دخلكوو
په خير او ښه راځي .ته په دې فكر د دې وړ نه يې چې د چارپايانو په ډله كې ودرېږې
نو څرنګه زړه كوې او پاچا ته ځان نژدې كول غواړې؟
خو د زمري مور د ده په خبرو ونه غولېدله ،دمنه ته يې وكتل او ويې ويل:
 درته هكه پكه شوم ای چلي او دروغجنه! څرنګه خبرې ته رنوګ وركووی اودروغ رښتيا او باطل حق ښكاره كو ې ،او ه ه څوك چې تاته رښتيا خبرې كوي ته پوه
دومره بده او نا وړه لېجه ځواب وركوې او خبره يې ردوې په داسې حال كې چوې توه
درواغجن او ه ه ريښتينى دی.
دمنه ځواب وركړ:
 زه درواغجن او چلي نه يم ،خو ته راته پوه يووه سوترګه ګوورې چوې ه وه ددښمنۍ او كينې سترګه ده نو ځكه زما هر ښه تا ته بد ښكاري او هر رښوتيا موې درتوه
درواغ .وفا او اخالص مې درته مكر او ټګي برېښي .نه چل لرم او نه ګناه .څرنګه چوې
د خدایۚ خوښه وي ه ه به راته پېښېږي كه خدایۚ چاته بده مقورره كوړي څووك
ترې ځان نشي خالووالی.
د زمري مور ناستو خلكو ته مو ورواړاوه او ويې ويل:
 زامنو ګورﺉ څرنګه دا مجرم او بودب خت غوواړي چوې ځوان پواك را وښويي،الز مه ده چې تاسو د خبرې بېو ولټوﺉ او دده پټ اعمال را برسېره كړﺉ تور څوو چوې
وبه يې ګونګه او درواغ يې بند شي.
دا خبره يې وكړه او په غضب يې مجلس پرېښود  ،كور ته والړله.
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پاچا قاضي راوغوښته او ورته يې امر وكړ چې د دمنه د محاكمې لپواره مجلوس
داير كړي .لښكريانو ته يې وويل چې ځئ دمنه په بندي خانه كې واچوﺉ تر څوو چوې
محاكمه يې تېره شي.
لښكريانو يې په ورمېږ كې غټ غټ زننيرونه ور واچول او تر بنوديخانې پوورې
يې راښكوده.
كله چې شپه نيمه شوله ،نو كليله پوه شو چې دمنه په بندي خانه كوې دی .پوه
پټه ورته راغى ،كله يې چې په زننيرونو كې بند په تنګ ځای كې وليده نو ورتوه يوې
وويل:
 زه خو له دغې ورځې څخه وېرېدلم ،ډېر نصيحت مې درته وكړ خوو توا وانوهورېده او له خپل كبر او غرور څخه وانه وښتلې تر څو چوې پوه دې غوم ككوړ شوولې.
پوهانو رښتيا ويلي دي :چلي او محتال پخوا له وخته مري ځكه چې په خپلوو چلونوو او
ټګيو ځانته د مرګ مو را اړوي.
دمنه ځواب وركړ:
 كليله ،څه چې تا ويل ه ه ټول رښتيا وو خو له بده مرغه ماونه منل اوس بوهد مخالفت او نه مننې دا خوږې مېوې خورم .پوهانو ويلي دي چې په خپله دې ځان په
غم والړه نو بيا ورته ځان ټينګ كړه او مه خپه كېږه .ځكه چې د خپلوه السوه بوه دې
وي.
نو كليه ووړل او ويې ويل:
 زما اوس درباندې زړه نه خوږېږ ي ځكه چې مادرته خودای كوړي ويلوي و اوك ه دا نه وای نو اوس به درباندې خپه او غمجن وم.
نور يې پرېښود او خپل كور ته والړ.
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دمنه سره په محبس كې يو ذكي او هوښيار چيتا و چې ځای يې كليله او دمنوه
ته نژدې و .دوی دواړه يې ليدل او د دوي خبرې يې اورېدلې خو دوي دی نه ليده .نوو
چيتا هر څه چې دوی دواړو سره وويل ټول ټكي په ټكي واورېدل ،پوه شو چوې دمنوه
خو په خپله ګناه مقر دی .څه يې چې اورېدلي و ټول يې په زړه كې د شاهدۍ ادا كولو
له پاره وساتل.
سبا دوخته د زمري مور خپل ز وی ته ورغله او ورته يې وويل:
 ښه داده چې د دمنه په محاكمه كې تاد ي وكړې چې ګناهكار په خپلوه جوتاورسېږي او بېګناه ته خپل حق وسپارل شي .نو د دمنه په محاكمه تادي كوه.
كله چې زمري د مور خبره واورېدله نو پړانګ يې راوباله  -چې د قضا او حكوم
متولي همدې و -ورڅخه يې وغوښتل چې د دمنه د محواكمې مجلوس جووړ كوړي او
لښكريان او رعيت راوغواړي چې كه له دمنه څخه يې څوه ليودلي وي شواهدي پورې
ولولي.
پړانګ وويل:
 ستا امر مو منلى دی.مجلس يې جوړ كړ  ،ډنډورچي رعيت مجلس ته راوغوښته .كله چوې د جلسوې
ميدان له خلكو ډك شو نو دمنه را حاضر كړل شو او پړانګ وويل:
 وروڼو ،پاچا دمنه د برګي د وولو د پلمې جوړولو په ګناه تېمتي او تورن كوړیدی او د برګي په وولو ډېر خپ ه او غمجن دی خو نه غواړي چې پر دمنه ظلوم وكوړي.
نو څوك چې له حقيقت څخه خبر وي ودې وايي او حقيقت دې نه پټوي.
دمنه دوي ته وكتل او ورته يې وويل:
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 ووايئ او څه مه پټوﺉ او پوه شئ چې موا سوره د هورې خبورې ځوواب او ردشته .څو ك چې څه ووايي او ورب اندې خبر نه وي ،په ه وه څوه بوه واوړي چوې ه وه
جاهل طبيب پرې اوښتى و.
خلكو ورته وويل په څه اوښتى و؟
ده وويل:
 د يو پاچا لور ناروغه شوله نو يو بې عقله سوړی راغوى او ويوې ويول چوې زهطبيب يم او د پاچا له درملتون څخه يې ه ه دوا راووې ستله چې په حقيقوت يوې هوېڅ
پوه نه و چې څه شى دی .نجلۍ ته يې وركړه .كله چې نجلۍ دوا وڅښوله دسوتي موړه
شوه.
چې پاچا دا حال وليده نو له همدې دوا څخوه يوې پوه ده بانودې يوو كاسوه دوا
وڅښله او دې هم مړ شو.
په حاضرينو كې د خوګوانو مشور و چوې د زموري دوسوت او ورتوه نوژدې و .د
خوګانو مشر وويل:
 ښاغلو ،پوهان د سړي حقيقت له ه و عالمو څخه مالوموي چې د ده لوه مووڅخه ښكاري او د دې بدبخت دمنه په مو كې ډېرې تخښې دي چوې د ده پوه مكور،
ټګۍ او خيانت داللت كوي او پرده د حكم له پاره همدا عالمې بس دي.
پړانګ وويل:
 رښتيا ده ،د خوګانو مشره ،چې د وورتو او اشكالو په پېژندنه ښه پووهېږې ،اوستا په څېر په دې كار كې بل څوك مېار نه لري تا د دمنه په مخكوې څوه عالموې
ليدلې دي؟
د خوګانو مشر وويل:
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 پوهان وايي چې د چا چې چپه سترګه له ښې سترګې نه وړه وي او پوزه يوېښې طرف ته كږه وي ه ه بدبخت خبيث  ،مكوار او ټګموار وي .او تاسوو پوه خپلوه دا
وفتونه ه ه دي په دمنه كې وګورﺉ.
دمنه ورته وكتل او ورته يې وويل:
 ناپوهه ،جاهله .ستا په حال تعجب كوم .ته ما په دې وفاتو ستايې او حوال داچې ناولى ،بدرنګ ،ګوډ ،غټ خېټى او چاود شوونډی يوې! او كوه سوتا غونودې خلوك
دباغي او جارو كښي وكړي هم پرې ډېر دي  ،خو ته له خپلې بې عقلۍ او غرور څخوه د
پاچا مجلس ته راځې او مړۍ يې خورې .كه پاچا دې په ناولتوب خبر شي لوه مجلسوه
به دې وشړي او خپل نژديكت به درباندې حرام كړي .كه زه خبيث او مكار وای ،لكوه
ته چې وايې ،نو ما به هم پاچا ستا په دغو ناولو وفاتو خبر كړی وای .خو نوه ،زه پواك
او سپېڅلى يم ،نو ما زمري ته ستا ه ه څه ونه ويل چې لوه توا څخوه د ده د خوابودۍ
باعث شي.
كله چې د خوګانو مشر دا سخته خبره ون وږله ،زړه يې موا شوو  ،خجول شوو،
وشرمېده او د جلسې له ډګر نه وواته.
دا ورځ تېره شوه ،مجلس پورته شو او دمنه بېرته محبس ته وروستل شو.
په مجلس كې د زمري يو دوست ګيدړ و  .دايې په دې مكلوف كوړی و چوې د
مجلس ورځني جريانا به ورته په ريښتيا او امانت سره راوړي .نو كله چې يې د دمنوه
او د خوګانو د مشر په سوال او ځواب خبر كړ نو خوا يې د خوګانو لوه مشور څخوه بوده
شوله او امر يې وكړ چې بيا دې ما ته نه راځي.
د پاچا د حضور له كسانو څخه يو ګيدړ چې روزبه نومېده دمنه توه محوبس توه
پټ ورغى او خبر يې كړ چې :كليله خو ستا له غمه مريض شو او بيا پسې موړ شوو .نوو
دمنه ډېر سخت ووړل او ويې ويل:
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 زما نور په دنيا كې كوم په زړه پورې شى نه دی پاتې چې زه د ه ه لوه پوارهخپل ووند وغواړم .يو ورور مې و ه ه هم مړ شو ،نو اوس دې مرګ راځي چې پوه هور
وخت كې يې خوښه وي.
بيا يې روزبه ته وكتل او ورته يې وويل:
 ځه ښه ده چې س تا غوندې مېربانه او كريم ورور خو لرم .كه ه ه مړ شو ښوهدی ته خو يې .بيا يې وويل :زموږ چې څه مال دی موږ را ټول كړی و  ،زموږ د كاله په
يو طرف كې ښو دی ،ورشه ه ه مال ماته راوړه.
كله چې روزبه دا مال ورته راوړ نو دمنه دا مال ده ته وروړاندې كړ او ورتوه يوې
وويل:
 دا مال واخله او خپلې چړچې پرې كوه  .زه له تا څخه يو شى غوواړم او ه وهدادی چې ته د زمري مجلس ته تل ورځه ،او څه چې د ده او مور په منځ كې يوې زموا
په خصوص كې پېښېږي ما ورباندې خبروه.
روزبه دمنه سره دا خبره ومنله  ،مال يې خپول كورتوه يووړاو سوبا توه د زموري
مجلس ته ورغى.
كله چې د زمري مور راغله او زمري جلسه جوړه كړه نو مور ته يې وويل:
 وېرېږم چې دمنه به مظلوم وي او ګو مان كوم چې دی به په دې ګناه كې نهوي.
مور يې په غضب شوله او چي ه يې كړله ،ويې ويل:
 دمنه په خپل مكور نوژدې ده چوې عقول دې وران كانودي ،او پاچواهي دېويجاړه كړي!
نو زمری يې پرېښوده او والړه.
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زمري امر وكړ  ،مجلس جوړ شو ،شاهدان راغلل او دمنه راوستل شوو او قاضوي
دمنه ته وويل :ای دمنه! خبره خو پټه نه پاتې كېږي خو موږ تاته فرووت دركووو چوې
توبه وكاږه او په خپله ګناه او جرم اقرار وكړه نو چې اقرار دې وكوړ دا اقورار بوه سوتا د
عفوې سبب شي ،خو كه انكار او اورار دې وكړ نو خپل ځان ته به يې بده كړې.
دمنه وويل:
 عادله قاضي ،ته په داسې ګناه له ما څخه اعتراف او اقرار غواړې چوې موا نوهده كړې او كه اقرار وكړم نو دا به مې د خپل ځان سره خيانت كړی وي او بې ګناه بوه
مې په بال كې اچولى وي .ته خو ما اوس محاكمه كوې ځكه چوې توه موې پوه ظلوم
تومتي كوې .څرنګه ته له ما څخه غواړې چې ځان پوه زوره توومتي او پوه بوال ككوړ
كړم؟ بيا به زه تاسو ته څه عور كوم چې ځان په زوره تومتي كړم او تاسو راضي كوړم؟
اي قاضي ته خو په عدل او پاكۍ معروف او مشېور يې ته څرنګه لوه موا څخوه داسوې
اقرار غواړې.
قاضي مجلس خپور كړ او قضيه زمري ته ورواستوله شووه او كلوه چوې قرائوت
شوله او د زمري مور خبره شوه نو په غضب يې وويل:
 زه په دې خپه نه يم او دا فكر نه وهم چوې دمنوه څوه كوړي او يوا ګوران اومحترم دوست يې له تا څخه په مرګ بېل كړی دی ،بلكې زه دې ته چور وړې يوم
چې ور دی چې دمنه به دې په پاچاهۍ او رعيت كې په خپول مكور او حيلوو ګوډوډي
پېښه كړي او بيا به مو هېڅ له السه پوره نه وي.
نو زمري په كلكه وويل:
 اوس به نو هرومرو ه ه څوك راښيې چې تاته يې د دمنه خبورې كوړي ديځكه چې زه په دې نه يم خوښ چې بې دليله او برهانه يې ووونم.
مور يې وويل:
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 دا راز خپرول خو ډېر بد كار دی خو زه به له ه ه چا څخوه وغوواړم چوې پوهخپله درته ه ه څه ووايي چې اورېدلي او ليدلي يې دي.
د زمري مور پړانګ ته راوړاندې شوله او د حق د مرسوتې او پوه رعيوت كوې د
عدل د خپرولو له پاره يې ترې شاهدي وغوښتله .زمري ته پ ړانګ راغى او څه چې يې
له كليله او دمنه څخه اورېدلې و چې دمنه په خپل جرم او ګناه په خپله مقر و ټوول پوه
قسم ورته بيان كړل.
كله چې د دمنه سره بندي چيتا داخبره واورېدله چې پړانګ خو شواهدي وويلوه
او اعت راف يې وكړ ،نو زمري ته يې څوك ورواستاوه او خبر يې كړ چې زه هم شواهدي
وايم .نو زمري دی هم راووېسته او د ده شاهدي يې واورېدله  .شاهدي يې كټه مټوه د
پړانګ د شاهدۍ په شان وه.
كله چې زمري له دوی دواړو څخه پوښتنه وكړه چې دا دوموره مووده موو ولوې
شاهدې پټه كړې وه نو هر يو وويل:
 وېرېدم چې بل شاهد به نه وي او د يو شاهد شاهدي خو قبوله نه ده.زمری خوشاله شو او ددمنه په قصاص كولو يې حكم وكړ.
بيدپای فيلسوف وويل:
 څوك چې دا كيس ه واوري او دا عاقبت وګوري نو پوهېږي چوې څووك چوېخپله ګټه د نورو په ضرر او تاوان كې لټوي نو په بده جتا به واوړي.
دابشليم پاچا وويل:
 -رښتيا دې وويل ای فيلسوفه او حكيمه.
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كوړكوړۍ كوتره
دابشليم پاچا بيدپای فيلسوف ته وويل چوې څرنګوه سوړی سوپېڅلي دوسوتان
موندال ی شي او څرنګه دوستي ټينګه ساتل كېږي.
بيدپای وويل چې ښه پوښتنه دې وكړه ځكه چې هوښيار د دوسوتانو د دوسوتۍ
سره هېڅ شي نه برابروي ،او هر څه شتمني چې په دنيوا كوې سوړی لوري سوړي توه
دومره ګټه نه شي اړوال ی لكه دوستان او اشنايان يې چوې سوړي توه اړوالی شوي .د
همدې دوستانو په مرسوته سوړی د هورې ښوې خاونود كېودالی شوي  .د كوړكووړۍ
كوترې ،موږك ،هوسۍ او كارغه كيسه ددې مطلب د ثبو له پاره ښه مثال دی.
پاچا وويل چې دا كيسه څرنګه ده؟
بيدپای وويل:
 د داهر ښار سره نېږدې يو ځای و چې ډېرې ګڼې ونې ،روانې اوبه ،ډېر واښوهاو مېوې په كې وې نو حيوانا او مرغان هم په كې ډېر وو چې ښكاريان به ورتلول او
هلته به يې هر وخت ښكار كاوه.
په دې مرغانو كې يو كارغه وه چې په يوه ګڼه لويه ونه كوې يوې ځالوه جووړه
كړې وه .يوه ورځ په خپله ځاله كې ناست و چې يو ډېر بدشكله ښكاري يوې پوه نظور
ورغى چې ډېر سخت زړی او بې رحمه و ،په اوږو يې ج ال او په الس كې يې امسوا او
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لويه ټوكرۍ وه او برابر د ده د ځالې ونې ته را روان و .نو كارغه ترې ووېرېده او په زړه
كې يې وويل:
 دا ښكاري خو دلته د كوم حېوان يا مر غه د ښكار له پاره راځي ،او دلتوه چوېراغلى دی يا زما او يا د نورو مرغانو هالكت پسې راغلى ،نو ښه داده چې ترې پټ شم
او دده په حيلو ونه غولېږم او وګورم چې په نورو مرغانو څه كوي.
كله چې ښكاري دې ونې ته و رسېد جوال يوې وغووړاوه او دانوه يوې ورالنودې
وشيندله .په يو نژدې ځای كې ورته پټ شو چې مرغان يې ونه ګوري او وانه لوزي.
لږ درنګ وروسته يوه كوتره چې كوړكوړۍ نومېدله او د كووترو مشوره وه دلتوه
راغله چې نورې كوترې هم ورسره وې .كله يې چې دانې وليدلې پر جال ړندې شوولې
 ،پر دانو ور پرېوتلې او ټولولې يې .د جال تارونه يې په پښو پوورې ونښوتل او د الوتلوو
څخه عاجته پاتې شولې .هرې يوې ټوپونه وهل چې ځان خوالص كوړي .كوړكووړۍ
چې وليدل ورته يې وويل:
 داسې نه كېږي  ،هره يوه يوازې د ځان خالوول موه غوواړﺉ  .پوه دې ډولځان نه شئ خالووالی .په يوه زور ،زور وكړﺉ چې جال مو پورته په هوا كړ نو بيا بوه
په يوه پ لمه ځان خالص كړو خو چوې اوس د ښوكاري لوه ګوتوو ځوان خوالص كوړو
همدومره بس دي .نو دوی په يوه زور ،زور وكړ او جال يې په هووا كوړ .خوو ښوكاري
ورپسې و په دې تمه چې اخر به ستړې شي ،راوبه لوېږي او زه به يې ونيسم.
كله چې كوړكوړۍ وليدل چې ښ كاري ورپسې روان دی نو خپلو ملګرو توه يوې
مو ورواړاوه او ويې ويل :دا ښكاري خو مووږ پسوې را روان دی او تموه يوې ال نوه ده
شكېدلې كه په هوا ځو نو دی راپسې راځي او هر ځای كې چې ولوېدلو دی مو نيسوي
خو راځئ چې په كلو او ښارونو ترې تېرې شو او ځانونه يې له سترګو پناه كړو .نوو بيوا
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به زما د يوه موږك ملګري په سوړه ورپرېوزو  ،د جوال تارونوه بوه زمووږ لوه پښوو نوه
وشكوي او له دې بال څخه به مو خالوې كړي.
كوترې والوتلې او كارغه هم پسې وروالوته چې وګوري چې اخر څه كېږي.
كله چې له ښكاري نه كوترې پنا شولې نا اميده خپل كور ته راوګرځېده.
كوړكوړۍ چې پوه شوه چې ښكاري نوه خالووې شوولې نوو د خپول ملګوري
موږك  -چې "زيرك" نومېده  -په سوړه ورولوېدلې ورغږ يوې كوړ ،ه وه لوه سووړې
ورته ځواب وركړ:
 څوك يې؟كوړكوړۍ ورته وويل:
 زه يم ستا ملګرې كوړكوړۍ ،درسره مې كار دی.موږك چې له سوړې راوواته ګوري چې ملګرې يې او د ه ې ملګري پوه جوال
كې نښتي دي نو خپه شو او ورته يې وويل:
 ته خو هوښياره او پوهه وې او په هر څه كې به دې فكر كاوه اوس څه شويپه دې غم ككړه كړې؟ چې اوس ترې وتلى نه شې؟ عقول دې چېرتوه الووتى و چوې
د انې دې ليدلې او جال دې نه ليده؟
نو دې ورته وويل:
 ما مه مالمتوه .څه چې سړي ته مقرر وي ه ه پېښېږي ،كه هر څومره سوړیپوه وي ځان ترې نه شي خالووالی.
موږك وويل:
 رښتيا دې وويل خو انسان بايد خپل عقل په كار واچوي چې په پای كوې بيواپښيماني نه كوي.
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بيا نو موږك له كوړ كوړۍ نه د جال د غوټو په پرېكولو پېول وكوړ او پوه ډېوره
خوښۍ په كار لګيا و .كله چې كوړكوړۍ د موږك توجه ځان توه وليدلوه نوو ورتوه يوې
وويل:
 ملګريه ،ما پرېږده او د ملګرو پښې مې له بندونو څخه خالوې كړه.خو موږك ددې خبره وانه ورېدله نو بيا يې ورته خپله هيله ښوكاره كړلوه .كلوه
چې له دې نه موږك دا كار وليده نو په تعجب يې ورته وويل:
 دا څه وايې؟ ځان دې هېر دی او نور دې ياد دي؟ تاتوه لوه ځوان نوه د نووروووند ګران دی؟
دې وويل:
 زه وېرېږم كه ما اول خالوه كړې نو ستړی به شې او ملګرې بوه موې درنوهپه جال كې بندې پاتې شي او چې يوه هم پاتې شي زما بيا ووند په كار نه دی .خو كوه
دوی لومړی خالوې كړې نو زه ډاډه يم چې بيا ما په خوشالۍ خالووې.
موږك چې دا خبره واورېدله ورته يې وويل:
 دا خو ډېر ښه خوی او ښه اخالق دي .او همودا ووفا دي چوې زموا مينوهتاسره ورځ په ورځ زياتوي او ستا په ملګرۍ مې ټينګوي.
موږك ټولې كوترې خالوې كړلې او په خپله مخه والوتلې.
كارغه چې د موږك دا كار وليده نو موږك يې ښه په نظر راغوى او دده دوسوتۍ
ته يې زړه ښه شو .نو سوړې ته يې را نژدې شو او موږك ته يې ورغږ كړ:
 زيركه! او زيركه! راووځه غواړم چې ماته د دوستۍ الس راكړې ځكه چوې زهستا په خوی مين يم.
نو موږك ځواب وركړ:
 -ته څوك يې؟ او زما دوستي د څه له پاره غواړې؟
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كارغه وويل:
 زه ستا كارغه ملګری يم تا چې څه د كوړكوړۍ سره وكړل نو ستا خوی موېډېر خوښ شو او ستا د دوستۍ مينه را سره پېودا شووله .نوو راووځوه چوې پوه ليودو او
مالقا دې خپل زړه يو كړم.
موږك چې د كارغه خبره واورېدله د سوړې خولې ته راغى چوې ده توه كارغوه
ښكارېده او كارغه ته دی نو ورته يې وويل :ستا په حوال تعجوب كووم .كارغوه كلوه د
موږكانو دوست كېدال ی شي؟ او موږك باندې كلوه دوموره بوې عقلوۍ او نواپوهۍ زور
كړی چې خپل خوړونكي سره دوستي وكړي؟ د موږك غوښه خوو سوتا ځوان دی ،زړه
دې جمع كړه او زما له غولېدلو نه تمه پرې كړه.زه ستا په خبرو نه غولېږم.
كارغه چې دا خبره واورېدله ويې ويل:
 رښتيا چې ته خو زما په څېر كارغانو خوراك يې خو زه پوهېږم چوې خووراكدې ماته دومره فايده نه رسوي او دوستي به دې تور مرګوه پوورې وي .نوو زه سوتا د
خوراك په تمه نه يم او دوستي دې غواړم .نو ما مه خپه كوه  ،له دوستۍ نوه موې موو
مه اړوه او زړه مې مه ماتوه.
موږك وويل:
 ستا په دوستۍ باور نه لرم ځكه چې زمووږ او ستاسوو پوه مونځ كوې دښومنيپخوانۍ او په خټه كې اغږل شوې ده كه ته مې ونه خورې بول ورور بوه دې رابانودې
خپله خوا سړه كړي .نو زما له دوستۍ زړه وبر كړه.
كارغه ځواب وركړ:
 زه ستا په مطلب پوه يم  ،ته رښتيا وايې او بايد احتيواط وكوړې چوې پوه بوالككړ نه شې خو ګومان كوم چې ستا به هم زما د دوستۍ پوه رښوتياوالي يقوين راغلوى
وي او تر ه ه به دې دروازه پرې نه ږدم چې يا راسره د دوستۍ الس راكړې او يوا لوه
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لوږې او تندې ستا په دروازه كې مړ شم .كه ته زما له قوم نه وېرېږې نو دا هم دوموره
خبره نه ده ځكه چې زه ستا دوست او مين يم او دوست خپل دوست له دښومن څخوه
وغوري اګر كه دښمن يې ورور هم وي  ،زه به ستا په سر ټول كارغان پرېږدم او تا بوه
واخلم.
نو موږك د كارغه په خبره باور وكړ او ورته راوواته او يو تور بلوه يوې سوره پوه
مركه او مالقا زړونه ساړه كړل او پاخه دوستان شوول .يووه ورځ كارغوه مووږك توه
وويل :ستا سوړه په الر كې ده او دلته هلكان لوبې كوي نه چې يوه ورځ دې پوه تيوږه
وولي او مړشې نو بيا به دې ټول عمر په غم كې تېروم .زموږ په وطن كې هر څوه ډېور
دي او د خوشالۍ وطن دی نو ښه داده چې له دې ځايوه والړ شوو او هلتوه و اوسوېږو.
موږك د كارغه په شا سپور شو او والړل يوې چينوې توه چوې يووه شمشوتۍ پوه كوې
اوسېدله .چې د كارغه دوسته او ملګرې وه.
شمشتۍ كارغه او مووږك وليودل .اول خوو يوې ونوه پېژنودل نوو ووېرېدلوه او
وتښتېدله ،خو كارغه ورته په نامه ورغږ كړ او له خپله ځانه يې خبره كړله نو ډاډه شووله
او راووتله.
كارغه موږك ته وويل:
 دا شمشتۍ زما ملګرې ده  ،بايد چې ته يې هم خپله ملګرې وګڼوې او زموا اوددې په منځ كې فرق ونه كړې.
بيا كارغه شمشتې ته د موږك د وداقت كيسه تېو ره كړلوه او د خپلوې دوسوتۍ
كيسه يې ورته وويله.
نو شمشتۍ موږك ته هر كلوى وكوړ  ،د د ه د ښوه خووی او اخوالق تحسوين او
شاباسى يې وكړ .نو ترې ويې غوښتل چې د تېور وونود كيسو ه ورتوه وكوړي او خپول
سرګوشت ورته بيان كړي  .موږك وويل:
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 ه ه سوړه چې زه په كې اوسېدلم زما اولي وطن نه و .زه په مارو ښار كېد يو زاهد سړي په كور كې چې نه يې ښنه درلوده او نه اوالد  -يواځې يې ووند كواوه
 وزېږېدلم او لوی شولم .ده به خپل طعام څه خوړ او څوه بوه يوې پوه ځوړنودې كوېځوړنداوه .ما به طعام پسې ورخېت كړ او څه به مې ترې را واخيسته ،ما به هوم خووړ ،او
ملګرو ته به مې هم وركاوه.
دې زاهد ډېر زيار وايست چې ما له خپل طعوام نوه ايسوار كوړي خوو رابانودې
بريالى نه شو .يوه شپه يې مېلمه راغى او ده ورته زما له السوه ګيلوه وكوړه نوو مېلموه
ترې وپوښتل:
 دا طعام چې خوري يو موږك دی او كه ډېر دي؟زاهد ورته وويل:
 موږكان خو ډېر دي خو يو ځانګړی موږك دی چې ځوړنودي توه ورخېوژي ،په خپله هم زما طعام خوري او نورو ته يې هم را غورځوي.
مېلمه تعجب وكړ او ويې ويل:
 شايد چې كوم سبب وي چې دا موږك يې دومره زړور كړی ورشوه تسوكورهراوړه شايد چې دده د زړورتيا علت ومومو.
كله چې زاهد تسكوره راوړه نو مېلمه دستي پاڅېده او زما سوړې توه راغوى .زه
فوراً د بل موږك سوړې ته وروتښتېدلم .زما په سوړه كې سل روپوې وې ،نوه پووهېږم
چې چا ايښې وې او د څه له پاره يوې ايښوې وې .نوو مېلموه زموا سووړه پوه تسوكوره
وكنودله ،او چې روپۍ يې پيدا كړې .نو په خندا يې وويل:
 همدا د ده د زړورتيا سبب و .له نن ه وروسته به بيا هېڅ ټوک ونه وهالی شوي ،نور ترې خالص شولې.
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روپۍ يې سره په خپل منځ كې ووېشلې .د همدې ورځې په ماښوام موږكوان را
ټول شول او ويې ويل:
 ته خو زموږ مشر يې او موږ له لوږې مړه شو .نو د عاد سره سم پاڅه او موږته طعام راوړه.
زه ځوړندې پسې ورپاڅېدلم خ و چوې هور څوومره ټوپونوه موې ووهول ور ونوه
رسېدلم .موږكان زما په عجت او بې وسۍ پوه شول .ځينو ځينو نورو ته وويول :اوس نوو
ز موږ په مشر كې څه ګټه او خير نشته ،اوس په خپله نوورو توه اړ دی نوو رانوه والړل،
خپاره شول او زما له دښ منانو او بدخواهانو سره ملګري شول  .بيا به يې ماپورې ټووكې
او مسخرې كولې ،نو په دې وضعيت مې ډېر چوو ر خوراب شوو او پوه زړه كوې موې
وويل.
 رښتا چې وروڼ ه ،دوستان او خپلوان تر ه ه پر سړي نه راټولېږي تر څوو چوېشته ونه لري  ،چې شته دې پېدا كړل نو بيا دې هر څوك خپل دی ،اوچوې څووك بوې
وزلى شو وروڼ ه ،دوستان او خپلوان بيا ترې په خپله مخه تښتي.
نور مې نو دلته ووند تېرول بد راغلل او بيديا ته ووتلم .د كوړكوړۍ پوه دوسوتۍ
سر لوړی شولم او ددې د ملګرۍ له بركته د كارغه د ملګرۍ په الس توه راوړلوو هوم
بريالى شولم .او كارغه به تل ستا ښه بيانول او ستا وفتونه به يې كول دغه دی سوتا د
ملګرۍ خواږه مې هم وڅكل.
نو شمشتۍ چې د موږك دا كيس ه واورېدله زړه يې ورباندې خوږ شو او ورته يوې
وويل:
 زه خو ستا عقل او پوهې ته هكه پكه يم او څه ښه خوږه وبه لورې خوو راتوهښكاري چې د ه ه مال او خپل وطن پسې او په خپل مسافرتوب خپه او غمجون يوې.
له دومره عقل پوهې سره سره دومره غم درسره وړ نه دی ځكوه چوې د لووړ هموت د
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خاوند په هر ځای كې قدر او عت كېږي كه فقير او خوار هوم وي .لكوه زموري چوې
ناست هم وي نور حېوانا ترې وېرېږي او ه ه ځوان چې ځواني او شجاعت نوه لورې
څوك ورته د احترام په سترګه نه ګوري او خلكو ته سپك ښكاري لكه سپي ته چوې د
سرو سپينو غاړه كۍ او ګونګري ورواچول شي بيا هم څه قدر او منتلت نه لري .نوو تور
څو چې عقل او خوی لري هېڅ د فقر او مسافرۍ پروا مه كوه ځكه چې عقل د انسوان
له پاره ښه مال او خوی يې ښه وطن دی.
كله چې كارغه د شمشتۍ او موږك م ركه او مجلس واورېده نو ډېر خوښ شو.
دوی سره كيسې او مركې كولې چې له سارانه ورباندې يوه هوسوۍ راغلوه .لوه
وېرې شمشتۍ په اوبو غوټه شوه  ،كارغه يوې ونې ته وروالوته او موږك په يو سووري
كې پاتې شو .ګو مان يې وكړ چې ښكاري هوسۍ را په مخوه كوړې او ورپسوې را روان
دی.
خو دوی ښكاري ونه ليده .نو كارغه پورته والوته او هر هر ځای ته يوې وكتول.
ډاډه بېرته خپلو ملګرو ته را وګرزېده او ورغږ يې كړ:
 ګرانو ملګرو هېڅ وېره نشته ،راځئ بېرته خپلې مركې ته.بيا نو شمشتۍ را ووتله او هوسۍ يې راوغوښتله ورته يوې وويو ل چوې اوس نوو
خپله كيسه وكړه .هوسۍ وويل چې ما يو سړی په سارا كې وليده ګومان مې وكړ چوې
ښ كاري دی نو ترې را وتښتېدلم او دلته راغلم.
شمشتۍ ورته وويل:
 اوس نو بې غمه اوسه او هېڅ غم مكوه دلته ښكاري نشته .دلته مووږ سوره ديو ګران ملګري په ډول اوسه واښه ډېر دي.
د هوسۍ هم ورسره خوښه شوه او ورسره پاتې شوه .د يو څپرګي النودې سوره
اوسېدل او خپلې مركې به يې كولې .يوه ورځ هوسۍ څرېدلو ته والړه او ايسواره شووله
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شمشتۍ كارغه ته وويل هسې نه چې كوم تكليف ورته رسېدلى وي .ته پسې وروالووزه
او پوښتنه يې وكړه.
كارغه والوته او غمجن بېرته راوګرځېده او ورته يې خبر وركړ چې هوسۍ خوو د
ښكاري په دام كې نښتې ده.
نو شمشتۍ موږك ته وويل :همدا دې د كومك او كار وخت دی  ،بل هېڅووك
نه شي كوالی چې هوسۍ خالوه كړي .نو د ملګرې غم دې وخوره!
موږك راغى او له هوسۍ نه يې د لومو په شكولو او كرنجولو پېل وكوړ.دی پوه
خپل كار لګيا و چې شمشتۍ راغله او هوسۍ ورته وويل :ښه ونشو چې راغلې ځكه كه
ښكاري راشي او موږك دام كرنج كړي نو زه به وتښتم! موږك به په سووړه ننووځي او
كارغ ه به والوزي ،نو ښكاري به موږ يوه ته هم راونه رسېږي .پواتې توه شووې چوې د
پټېدلو ځای به هم نه مومې او تښتېدالی به هم نه شې ځكوه چوې پوه خوزېودلو كوې
سسته يې .شمشتۍ ورته ځواب وركړ:زه نه شم كوالی چ ې له تاسو نوه ليورې و اوسوم
ځكه چې د دوستانو بېلتون د روح بېلتون دی او له دوستانو څخه پوه ليورې وونود كوې
ګټه او خير نشته.
لږ وخت ال تېر نه و چې ښكاري ددوي پلو را روان شو ،هوسۍ موږك او كارغوه
وتښتېدل ښكاري چې وليدل چې دام يې شكېدلى دی او له شمشتۍ پرته يې نوور څوه
په نظر را نه غلل نو په غوس ه شو او په رسۍ كې يې وتړله .كله چې كارغوه هوسوۍ او
موږك دا منظره وليده ډېر خپه شول  .موږك وويل:
 افسوس د شمشتۍ په حال چې پرته له دوستۍ نه يې نور هېڅ ارمان پوه زړهنه درلوده.
كارغه او هوسۍ ورته وويل:
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 افسوس به دې شمشتۍ له دې غمه چوې پوه كوې نښوتې ګونودې خالووهكړي؟
موږك وويل:
 ماته چل راځي .هوسۍ دې والړه شي او د ښ كاري په مخكې دې ځان مردارواچوي او كارغه به راشي په ټونګو به يوې وهوي ،چوې ښوكاري ګوموان وكوړي چوې
هوسۍ مړه ده او چا ويشتلې ده نو شمشتۍ به پرېږدي  ،دې پسې بوه ورشوي نوو كلوه
چې ښكاري هوسۍ ته لږ ورنژدې شو په مخكې دې يوې لوږه والړه شوي او د ده تموه
دې ځان ته پيدا كړي تر څو چې زه وكوال ی شم چوې رسوۍ كورنج كوړم او شمشوتۍ
خوشې شي.
د موږك فكر د كارغه او هوسۍ خوښ شو  ،دده په مشوره او پوالن يوې عمول
وكړ .ښكاري د هوسۍ پسې ته ،تر څو چې ستړی شو او له ښكاره بوې هيلوې شوو نوو
بېرته خپل دام او رسۍ ته راغى ،ګوري چې شمشتۍ هم نشته او تښتېدلې ده او رسوۍ
يې نوره هم پسې شكېدلې ده .نو په زړه كې يې وويول :دا خوو د پېريوانو او شويطانانو
ځمكه ده  .له كوم ځای نه چې راغلى و بېرته هلته والړ  .هوسۍ ،شمشوتۍ  ،كارغوه او
موږك بېرته خپل څپرګي ته والړل.
چې دابشليم دا كيس ه واورېدله ،خوشاله شو او ويې ويل:
 رښتيا چې ښه دوستي په دنيا كې ښه شى دی او د ښوې دوسوتۍ خاونودان دښه ووند خاوندان دي.
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كونګان او كارغان
دابشليم پاچا بيدپای فيلسوف ته وويل:
 ماله پوهانو اورېدلي دي چې تر څوو چوې د سوړي او دښومن پوه مونځ كوېدښمني باقي وي نو الزمه ده چې په خپل دښمن ونه غوولېږي .او د دښومن پوه ځوان
ذليل او بې دركه ښكاره كولو تېر نه وځي .نو كه كومه كيس ه دې په دې باره كې يواده
وي چې ددوي ددې وېنا تائيد وكړي ويې كړه.
بيدپای وويل:
 پوهانو رښتيا ويلي دي ځكه څوك چوې د دښو من پوه بوې وزلوۍ او خووارۍوغولېږي او دښمني يې ال تر منن ه پاتې وي نو ه ه ډول ضرر او شور بوه ورورسوېږي
چې د كارغانو له السه كونګانو ته رسېدلى دی.
دابشليم وويل چې كونګانو ته له كارغانو نه څه مصيبت رسېدلى و؟
بيدپای وويل:
 د يو غره په خوا كې يوه لوي ه او څانګوره ونوه وه .كارغوانو خوښوه كوړه  ،پوهزرګونو ځالې يې په كې جوړې كړ ې اوپه كې به اوسېدل .او د خپول نظوم او انتظوام د
برابرولو له پاره يې يو كارغه خپل پاچا كړ .د دوی ووند په خپل مملكت كوې پوه ډېوره
ښه توګه تېرېده او خوشاله وو.
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په غره كې يو تور او تياره غوار و چوې د اوسوېدو وړ نوه و نوو كونګوانو د خپول
سكونت او استوګنې له پاره دا غار خوښ كړ او ځالې يې په كوې جووړې كړلوې چوې د
ورځې به ورته راتلل او د شپې به ترې تلل .كونګانو هم يوو كونوګ د خپلوو كوارونو د
ادارې او تنظيم له پاره پاچا كړ.
د كارغانو او كونګانو په منځ كې زړه دښمني وه چې ورځ په ورځ به زياتېدلوه او
ټينګېدله.
يوه ورځ د كونګانو پاچا د كارغانو په وطن تېرېوده  ،كارغوان او د دوی وطون او
ښه ووند يې وليده نو په زړه كې يې ورته ه ه زړه دښمني را وخوځېدله او دا ښوه وونود
يې په كارغانو ونه لورېده.
سبا ته يې خپل وزيران او د وطن مشران را وغوښتل او ورسره يې سال مشووره
وكړه او ورته يې وويل:
 تاسو خو پوهېږﺉ چې كارغان زموږ زاړه دښمنان دي چې د دښومنۍ بوېو لوههمدوی څخه نښتى دی  .اوس ډېر ښه د كسا اخستلو وخوت دی نوو تاسوو پوه دې
كې څه واياست؟
حاضرينو ورته ځواب وركړ:
 ته زموږ پاچا يې  ،موږ دې خادمان او لښ كر يو چې څه امر كوی موږ يوې پوهسر او سترګو منو او اجرا كوو يې.
نو ده وويل:
 نن شپه خپلې مښوكې او پنجې ښې تېرې كړﺉ او جنګ ته تيوار شوئ  ،نونشپه زموږ او د دوی جنګ دی.
شپه تياره شو ه او كونګان په كارغانو راولوېدل  ،په ډېره بوې رحموۍ او توور زړه
يې چور كړل .چې سبا شو كارغان خپل پاچا ته راغونډ شول او ورته يې وويل:
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 ای پاچا تا خو وليدل چې كونګانو پر موږ داړه وغورځوله او موږ هر يوه ته يوېدرد پوره را ورسېده ،څوك ووول شول ،څوك ټپيان د چا وزرونه ما  ،د چا بڼې ووتلوې
او د چا لكۍ .او له ټولو بده ال دا ده چوې را بانودې زړور شوول .نوو توا اوس د كسوا
اخيستلو له پاره څه تياري كړې ده؟ كېدا ی شي چې دوی به بيوا چپواو توه ځوان جووړ
كړی وي ځكه چې زموږ ځای يې وليده او زموږ په بې وزلۍ او كم توانۍ خبر شول!
پننه تنه كارغان وو چې په ښه فكر او عقل مشوېور وو او پاچوا د وزيرانوو پوه
حيث نيولي وو  ،په خپلو كارونو كې به يې په دوی باندې تكيه درلوده.
پاچا خپل وزيرا ن را وغوښتل چې ورسره مشوره وكړي .اول وزير ته يوې وويول
په دې كار كې ستا څرنګه خوښه ده؟
نو ه ه ځواب وركړ:
 په دې باره كې له ما مخكې پوهانو رايه او خپلوه خوښوه ښوكاره كوړې ده اوويلي يې دي چې د زورور دښمن نه تېښته په كار ده.
دده په دې خبره پاچا افسوس وكړ او بل ته يې وويل :ستا څرنګه خوښه ده؟
ه ه ځواب وركړ چې :بې له تېښتې بله چاره نشته.
پاچا چې ددوی نظر واورېده په قار شو او ويې ويل:
 دا څه واياست؟ هم دا رايې لرﺉ؟ خپل وطن دښمنانو ته پرېږدو؟ ډېور شورم اوډېر ذلت دی! مرګ موښه دی نه خپل وطن نورو ته پرېښودل .موږ بايد دښومنانو سوره
كلك جنګ وكړو خپل وطن وساتو او بيوا د دوی د ناڅواپي چپواو او حملوې مخنيووی
وكړو.
چې دا خبرې يې وكړې قېر يې سوړ شو او درېيم وزير ته يوې وويول :توه څوه
وايې؟
ه ه ځواب وركړ:
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زه خو نه په جنګ موافقه لرم او نه په تېښته زموا خوښوه دا ده چوې جاسوسوان
ورولېږو چې د دوی حال مالوم كړي كه يې خوښه وه چې موږ سره د جتيې په وركولوو
 چې موږ به يې هر كال دوﺉ ته وركوو  -سوله وكوړي .پاچاهوان د زورورو دښومنانوسره همدا عاد لري چې د خپل ځان او وطن د ساتنې له پاره هر كال خراج وركوي.
بيا پاچا له څلورم وزير نه پوښتنه وكړه:
ته په دې سوله كې څه وايې؟!
ه ه ځواب وركړ:
 تېښته خو له دې ډول سو لې نه ډېره ښه ده چوې خپول ځوان پوه لووی السدښمنانو ته سپك او ذليل ښكاره كړو .او څرنګه په دې كار راضي شو حال دا چې مووږ
له دوي نه ساهو ،نيك اخالقه او شريفان يو؟ بې له دې چې موږ سره پوه دوموره موال
سوله وكړي چې زموږ له السه نه كېږي په بل ډول به سوله ونكړي .نو ښوه داده چوې
ځان جنګ ته تيار او آماده كړو او د دښمن مو له ځانه واړوو.
پاچا په دې فكر خوښ شو خو دا ورته ښه ښ كاره شوه چې له پننم وزير څخوه
هم د خپلې رايې وركولو پوښتنه وكړي نو ويې ويل ته په دې باره كې كومه ښوه رايوه
او فكر لرې كه نه؟
پيننم وزير ځواب وركړ:
 ه ه څوك چې له ځانه زورور سره مقابله او جنګ كوي نو ] ځوان توه تواوانرسوي .زه د جنګ پلوی نه يم خو ه ومره چې له جنګه كركه لورم همواغومره موې دا
هم زړه نه مني چې دښمن ته ځان وروسپارم .زه څه نورې خبرې هم لورم چوې كوه د
پاچا خوښه وي يوازې به يې ورته ووايم.
پاچا او وزير يو ځانته ځای ته والړل .پاچا پوښتنه وكړه:
زموږ او د كونګانو د دښمنۍ علت درته معلوم دی؟
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وزير وويل:
هو .ډينګانو قصد درلود چې كونګ خپل پاچا كړي .خبوره خالووه وه چوې يوو
كارغه راورسېد .ډينګانو وغوښتل چې د كارغه نظر هم وپوښتي .كارغوه ځوواب وركوړ
چې كه ټول نوميالي مارغان ،باز ،تاو وس ،او ګوربت هالك شوي هم وي نوو غووره ده
چې مرغان بې پاچا ګوزاره وكړي خو د كونګ مشرۍ ته دې هېڅكلوه غواړه نوه ږدي
ځكه چې كونګ بد وورته ،بد سيرته ،بد غږی مارغه دی چې رحم يې لږ او قېور يوې
ډېر دی .تر دې چې د ورځې د رڼا له نعمته هم محروم دی .ډينګان بايد فكر وكړي او
د عقل په مرسته ځان ته يوه الر جوړه كړي ،لكه ه ه سوی چې ځان يوې د سوپوږمۍ
استازی كړ او خپل قام يې د پيالنو له شره خالص كړ .ډينګانو ترې د كيسې جتييوا
و پوښتل ،كارغه وويل :
« د پيالنو پر ملك وچكالي راغله ،ټول ډنډونه ،ويالې او چينې وچ شول ،تور دې
چې نورې يې د څښاك اوبه هم نه ميندلې .پيالنو له خپل پاچا څخه و غوښوتل چوې د
دوی د ستونتو له پاره يوه الر پيدا كړي .د پيالنو پاچا هر لوري ته ځري واسوتول .يوو
استازي د داسې يوې ورشو خبر راوړ چې يوه لويه چينه په كې بېېده .دې چينې ته يې
د سپوږمۍ چينه ويل او د چا نه يادېدل چې كله هم وچه شوې وي .پيالن ټوول ه وې
ورشو ته كډه شول .خو دغه ځای د سويانو وطن و او په ه ه ځای كوې چوې سووی او
پيل سره يو ځای اوسي نو سوی ته خود په خوده تاوان رسېږي .ډېر سويان د پيالنو تر
پښو الندې شول .سويانو خپل پاچا ته شوكايت وكوړ .د سوويانو پاچوا خپول مشواورين
راوغوښتل چې يوه چاره پيدا كړي .يو هوښيار سوی چې پېروز نومېده وويل چې زه بوه
دا ستونته حل كړم .يوه شپه چې د څوارلسمې سپوږمۍ د اسمان په منځ ځلېوده ،پېوروز
د پيالنو مېشت ځای ته ورغى له يو پټ ځايه يې د پيالنو پاچا ته غږ كړ:

کليله او دمنه

 

 زه د سپوږمۍ استازی يم .سپوږمۍ تاسو توه ډېوره پوه غوسوه ده وايوي چوېپيالنو زما بې احترامي كړې ده ،هره ورځ ه ې چينې ته راځي چې زما په ناموه نوموول
شوې ده او اوبه يې خړوي .نو ورشه ،د سپوږمۍ د چينوې پوه اوبوو اودس وكوړه او لوه
سپوږمۍ څخه بخښنه وغواړه.
د پيالنو پاچا چينې ته ورغى ،سپوږمۍ په كې په خپل ټول ښايسوت ځلېوده .ده
چې خپل خرتم ورنېږدې كړ ،اوبه و ښورېدې او د سپوږمۍ تصوير ړنګ شو .سووی بيوا
د پيالنو پاچا ته وويل چې ګوره سپوږمۍ درته دومره په غوسه ده چې له قېره رېوږدي.
پيل ډېر سخت ووېرېده ،سپوږمې سره يې ومنه وكړه چې نور به په دغه ځای كوې نوه
پاتې كېږي .د سوی حيلې ورشو د پيالنو له شره خالوه كړه.
كارغه خپلې خبرې پسې اوږدې كړې:
 دا كيسه مې درته د دې له پاره وكړه چې تاسې پوه شئ چې په تاسو كې همډېر داسې كسان شته چې له دې خوارۍ مو ووغوري چې كونګ مو پاچا شوي .داسوې
مكر او غدر او بې لوزي نه شته چې په كونګانو كې نه وي او هور څووك چوې د غودار
مشري ومني ه ه څه به پرې وشي چې په زركې او سويې وشول.
ډينګانو وويل چې ه ه كيسه څرنګه وه؟ كارغه وويل:
 په يوه ونه كې مې ځاله درلوده .زما ګاونډۍ چې د ونې ډډ كې په يوه سووريكې اوسېده يوه زركه وه چې څه موده له كوره ووتله .د ه ې په غياب كوې يووه سوويه
راغله او د دې په كور كې يې واړول .كله چې زركه بېرته راغله سوويې توه يوې وويول
چې كور ورته پرېږدي خو ه ې و نه منله .اخر يې فيصله وكړه چې خپله دعوه به يووې
شېخې پيشو ته وروړي چې د ورځې رووه وي او د شپې ټولوه شوپه پوه لماننوه والړه
وي ،غوښې نه خوري او يوازې په وښو ګوزاره كوي .د پيشو فيصلې ته بوه دواړه غواړه
ږدي .چې ورغلې و يې ليدل چې پيشو په لماننه والړه ده .دواړه يوه ښوه شوېبه هلتوه
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كېناستلې چې پيشو سالم و ګرزوي .پيشو چې لموونځ خوالص كوړ دوی ورتوه خپلوه
قضيه وړاندې كړه].
پپيشو دوی ته وويل:
 په غوږو درنه يم ،چندان څه نه اورم لږې رانژدې ش ئ او خبوره موو بيوا راتوهوكړﺉ.
نو دوی ورته را وړاندې شولې او خپله قضيه يې بيا له سره وروارولوه نوو پيشوو
دوی ته وويل چې غواړم چې پخوا له حكم كولو څخوه تاسوو توه يوو ورم او نصويحت
وكړم نو غوږ راته كېږدی او زما خبره او نصيحت او ورم واورﺉ ه ه دا چې :لوه خدايوه
ډار وكړﺉ ا و پرته له حق څخه نور څه مه غواړﺉ ځكه د حق غوښتونى وغوورل شووی
او له غمه خوالص دی كوه څوه هوم حكوم د ده پوه ګټوه نوه وي شووی او د باطول
غوښتونكي تاواني او زيانمن دي كه څه هم حكم دده په ګټوه شووی وي .او لوه دنيوا
څخه د سړي پرته له ښه عمل او كوار څخوه نوور څوه موال وي كوه اوالد وي او كوه
ملګری هېڅ نه پكارېږي.
دوی چې د پيشو نصيحت او ورم واورېده نو ورته حيرانې او په فكر كې شولې.
دوی ال په همدې فكر كې ډوبې تللې وې چې پيشو پورې ورټووک كوړ  ،دواړه
يې ونيولې او له ستونې يې تېرې كړلې.
ډينګانو چې د كارغه خبره او نصيحت واورېده نو د كونګ له پاچوا كولوو څخوه
يې نټه او انكار وكړ.
كله چې دوی سره سال او مشوره كوله يو كونګ چې پټ و او دوی نه و ليودلى
د كارغه ټولې خبرې واورېدلې  ،ناڅاپه پرې راوواته او ورته يې وويل:
 بې ګناه دې زموږ نوم بد كړ ،موږ تاسو سره څه بد كړي دي چوې دوموره دېپه سپكو سپكو نومونو ياد كړلو او ه ه خير اوګټه دې له موږ نه چپه كړه چې نوژدې وه
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چې زموږ په برخه شوې وای .په دې خبره دې زموږ او كارغانو په منځ كوې د عوداو
او د ښمنۍ تخم وكاره او هېڅكله به مو درته له زړه ونه وځي ځكه چې وايي:
پرهر د تورې ښه دی چې به جوړ شي په مرهم
خو بود پرهور د وبوې وي لوه عموره سوره سوم
بيا دا كونګ والړه خپل ځای ته او نور كونګان يې د كارغه پوه دې خبوره خبور
كړل.
كارغه په خپله ګناه او خطا پوه شو او د نورو په كارو كې د الس وهلو پوه ګنواه
يې خپل ځان مالمتاوه ،خو مالمتيا او ځان غندلو يې بيا څه فايده نوه كولوه  ،اوبوه لوه
ورخه تېرې وې .ګناه ده وكړه او زور يې دادی موږ ته راځي.
پاچا وويل چې رښتا ده چې د پالرانو د ګناه او جرم جوتا اوالدونوو توه رسوېږي.
ښه اوس نو ووايه چې تا څه فكر كړی دی؟
پننم وزير وويل جنګ خو موږ ته ضرر كوي او ګټه نه را رسوي ځكه چې مووږ
له دښمن څخه په زور او وسله كې كم يو .او تېښته تر دې ال هوم بوده ده  ،هېڅووك
چې ازاد او اويل وي دا سپكاوی نه غواړي نو بايد له چل څخه كار واخلو چې دښومن
مو پو پنا شي او موږ روغ رمټ پاتې شو .اوس زه له تا څخه دا غواړم چې د خپول ټوول
لښكر په مخكې زما بڼې او لكې وباسې او په ټونګو مې ځای په ځوای ووهوې تور څوو
چې وينې را څخه وبېېږي نو بيا مې د دې ونې بېو ته ورګ وزار كړه او توه دې د خپلوو
لښكرو سره ځنګل ته ځه زه به نو بيا خپل چل او حيله سرته رسوم.
پاچا چې دا خبره واورېدله نو حيران او په تعجب شو او ورته يې وويل:
 ستا زړه غواړي چې په داسې ربړونو او كړاوونو اخته شې؟وزير ځواب وركړ:
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 پاچا ،وطن ،كورنۍ او قوم ته ګټه اړول كه څه هم د روح په بيه او قيموت وياسان او ارزان دي.
نو پاچا پرده ه ه څه وكړل چې ده غوښته نور له خپل لښوكر سوره ځنګلوه توه
والړ.
شپه راغله او كارغه پوه شو چې اوس نو كونګان د حملې او چپاو له پاره راځوي
او پر ون ه را لوېږي نو په زګېرويو يې پيل وكړ .ويل يې:
 آه ،آه! خدای دې خوار كړه ظالمه پاچا ،خپله جتا به د كونګانو د پاچا له السوهوګورې .ما درته نصيحت وكړ او تا زما نصيحت ونه مانه او خپله سورتمبګي دې وكوړه
ته ډېر بې عقله او بد تدبيره پاچا يې ،د خپلو ساده وزيرانو خبرې ن وږې چې هوېڅ خيور
په كې نشته ارمان مې خپلې بڼې ،لكۍ او پر هر ولۍ بدن دی! په ووند غواړم چې بڼوې
وتلى او لكۍ پرېكړی دې د ځان په څېر وګورم او سخه مې درباندې وشي.
كله چې كونګانو د ده زګېروی او خبرې واورېدلې نو د نامه او د دې مصويبت د
سبب پوښتنه يې ترې وكړله .نو ورته يې وويل:
 زه برګ كارغه او د كارغانو د پاچا وزير يم ،ما غوښوتل چوې نصويحت ورتوهوكړم خو زما يې ونه منله او په دې ډول او حال يې كړم چې په خپله مې ګورﺉ نور نو
د خپل لښكر سره كوم پلو وتښتېده ، .نه پوهېږم چې كوم پلو به تښتېدلي وي.
كونګانو له ځان سره يوړ او خپل پاچا يې د ده له كيسو څخه چې ترې اورېودلې
يې وې خبر كړ ،پاچا ترې بيا ه ه كيس ه وغوښته او كارغه ورته وويل:
 ښاغلى پاچا ،دا خبره كول مې نور هم درد زياتوي خو ته وعده راكړه چې زمواكسا ترې واخلې چې پر ما خبرې كول اسان شي.
كله چې پاچا د ده زګېروی او دردونه وليدل ،نوو وربانودې وغولېوده او زړه يوې
پرې وسو او ويې ويل:
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 ای بې وزليه! زما درسره كلكه وعده ده چې ستا پوره كسا به ستا له دښمنڅخه درته واخلم خو ته خپله كيسه وكړه.
نو كارغه وويل:
 زما كيس ه د نورو ه ه بې وزالنو د كيس و غوندې ده چې د ظالمانو پاچاهانو پهالس كېوتلي وي .م ا د كارغانو پاچا ته وويل چې تاسې سره سوله وكوړي او څوه چوې
ستا خوښه وي ه ومره جتيه او خراج تاسې ته دركړي ځكه چې زه پوهېودم چوې مووږ
تاسې سره جنګ نه شو كوالی .د دې پر ځای چې زما خبره او نصويحت يوې ن ووږلى
وای ه ه څه يې راباندې وكړل چې ته يې په خپلو سترګو ګورې.
د كونګانو پاچا له خپلو وزيرانو څخه پوښتنه وكړه چوې ددې كارغوه سوره څوه
وكړي نو لومړي وزير وويل:
 د چا چې الس په دښمن ورسېږ ي او بيا يې له خپله السه خوشي كړي پرتوهله ندامت ،پښېمانۍ او الس مږلو نور څه په الس نه ورځي او دا كارغوه هوم زمووږ يوو
ټګمار او چلي دښمن دی ښه داده چې پر وولو يې تلوار وشي تر څو چوې دده د چلونوو
او ټګماريو په دام كې ونه نښلو.
دوهم وزير وويل:
 نه نه د بې وزالنو وول بده نتيجه لري .او ده خو بيا تاسو ته پناه راوړې ده لوهتاسو نه حمايت او ساتنه غواړي .دی د اكرام او امن وړ دی.
درېيم وزير وويل:
 ښه دا ده چې ووندی يوې پرېوږدﺉ او د خپول پاچوا سوره د ده لوه عوداو اودښمنۍ څخه ګټه واخ لئ ځكه چې دی د خپل جنس په ه ه څوه پووهېږي چوې مووږ
پرې نه پوهېږو او كوالی شي چې موږ ته ډېر خدمتونه وكړي .بلوه داده چوې هوښويار
چې خپل دښمنان سره په جنګ او دښمنۍ وګوري نو ورباندې خوښي كوي ځكه چوې
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دوي سره په خپل منځ كې په غم او بده ورځ كك ړوي يو بل سوره خووري نوو كېودای
شي چې له دواړو څخه خالص شي .لكه ه ه لماننى (زاهد) چې لوه غلوه او شويطان
دواړو څخه خالص شو چې دده په لوټلو كې سره وران شول:
پاچا وويل:
 ته پوره پوه او هوښيار يې ،د لمانني او دښمنانو كيسه موږ ته وكوړه ګونودېموږ او لومړی وزير ترې ګټه واخلو .
درېيم وزير وويل:
 لماننى يوه غوا وپېرودله او خپل كورته يې راوستله چې په الره كې يوو غلوهوليده او ويې غوښتل چې په يو چل ترې دا غوا غال كړي .نو ورپسې شو پوه دې كوې
ګوري چې يو شيطان هم ورسره روان دی نو ترې پوښتنه يې وكړه چې:
 شيطانه ته دلته څه كوې؟شيطان ورته وويل:
 غله ته څه كوې؟غله وويل:
 زه غواړم چې ويده شو چې دا غوا ترې غال كړم.شيطان وويل:
 دا سړی ډېر عباد كوي په عباد كې موږ ته تل ښكننلې كووي .د ده دېښ كننلو نه مو بېخي اور واخيست .نو زړه مې دی چې چېرته يې ونيسم او ځوان تورې
خالص كړم.
غله وويل:
 چې داسې ده نو راځه دواړه زه او ته ملګري يو .ته دې خپل كوار وكوړه او زهبه خپل.
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شيطان ځواب وركړ:
 هو! رښتيا ملګري يو زه خوشالېږم چې په انسانانو كې غله ،داړه موار ،قواتالنډېر پيدا شي  .ځكه چې دوی موږ سره په ځمكه كې د شر او فساد خپرولو كې مرسوته
كوي.
شپه راغله او لماننى له لماننه وروسته په درانه خووب ويوده شوو .نوو غول او
شيطان يې سرته ودرېدل چې هر يو خپل كار وكړي.
غله شيطان ته وويل:
 ته يې لږ وروسته و وونه چې زه لومړی غوا غال كړم .ځكه زه ډارېږم كه ته يېلومړی وونې هسې ن ه چې پوه شي او له ما نه غوا پاتې شي.
شيطان وويل:
 نه  .نه زه نور نه ګورم ځكه كه تا غوا غوال كوړه نوو ګونودې آواز واوري او راويښ شي بيا پرې زما وسه نه كېږي .ته لږ وار وكړه چې زه يې ووونم بيا ته غووا غوال
كړه.
ددوی مجادله او شخړه سره توده شوه او زور يې وموند نو غله چي ه كړه:
 ای لمانني ،پاڅه! شيطان غواړي چې ودې ووني!شيطان چي ه كړه:
ويښ شه غل غواړي چې غوا دې غال كړي.
لماننى او ملګورو يوې د دوی غږونوه واورېودل او لوه خوبوه را ويښ شوول او
دښمنان يې وتښتېدل .نو كه ددوی په منځ كې اختالف نه وای پيدا شووی د لمواننى
كار وران و.
كله چې پاچا دا كيس ه واورېدله نو ويې ويل:
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 ښه د ې وويل ای پوهه وزيره اوښه متل دې را وړ ،دا كارغه واخلئ او ښه يوېوساتئ كېدا ی شي چې ګټه ترې واخلو او له پوهې خو به يې استفاده وكړو.
كارغه ووندی پاتې شو  ،د كونګانو او ددوی د پاچا مينه يې له ځوان سوره پيودا
كړه د نورو كارغانو له نوو ،نوو خبرو نه به يې پاچا خبراوه تور څوو چوې پاچوا وربانودې
كلك زړه وتاړه او خپل سالكار يې وټاكه  .هېڅ شى ترې پټ نه و.
ده كتل تر څو چې بڼې يې را وټوكېدې او په الوتلو يې وس ورسېده نو پوه يووه
ډ ېره شنه ورځ چې د كونګانو نظر او څار په كې نه لګېده والوته او خپلوو كارغوانو سوره
ملګری شو.
د كارغانو پاچا ورته هر كلى ووايه او ورته يې وويل:
 اۍ مخلصه او پاك زړی او پوهه وزيره څه خبر دې راوړی دی؟نو وزير ځواب وركړ:
 ښه خبر مې راوړی دی .كونګان په يوه غار كې استوګنه لري چې په مخكوېيې وچ خس او لرګي پراته دي اوس به نو څ ه سكروټې واخلو او په دې خسو او لرګيوو
به يې ورواچوو او په خپلو وزرو به ورته پكى ووهو تر څو چې بل شي.
نو څوك چې له كونګانو څخه راووځي ه ه به سوزي او څوك چې په غار كوې
پاتې شي ه ه به په لوګي مړه شي.
دابشليم وويل:
 هوښيارانو او پوهانو رښتيا ويلي دي چې څوك چې د دښمن په بوې وزلوۍ اوعاجتۍ وغولېده نو ه ه كانه به پرې وشي لكه پر كونګوانو چوې د كارغوانو لوه السوه
وشوله.
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بيزى او شمشتۍ
دابشليم پاچا بيدپای فيلسوف ته وويل:
د ه ه سړي مثال راته بيان كړه چې د يو شي پيدا كولو پسې ډېره هڅوه كووي
او چې له ډېر ربړ او كړاو وروسته په الس ورشي نو بيا يې د خپلې بوې پروايوې او بوې
اعتنايې له كبله له السه ووځي ،او ټينګوالی يې نه شي.
نو بيدپای ورته وويل:
 د شي پيداكول اسان دي خو ساتل يې ډېر ګران دي .خلك د شوي پوه پيوداكولو پوهېږي خو د ساتلو په چول يوې بيوا سور نوه خالووېږي .نوو څووك چوې څوه
پيداكوالی شي او ساتال ی يې نشي د ه ه مثال د كيشوپ غونودې دی چوې د بيوتي
دوستي او ملګري يې په برخه شوه او خوشې په خوشې او په خپله بې عقلۍ يوې تورې
بېرته والړه.
پاچا وويل د كيشپ كيسه څرنګه وه؟
بيدپای ځواب وركړ:
 يو بيتی و چې پر نورو بيتوګانو يې ډېر كلونه پاچاهي وكړه ،بيا زوړ شو او لوهزوره ولوېده نو كله يې چې له ضعف څخه تر بوران خبر شول او پووه شوول چوې اوس
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يې نو له السه څه نه دي پوره پسې را پاڅېدل  ،له ملك نه يې وشاړه او زلموي تربوره
يې ځای ونيوه.
د زاړه بيتي پلوي هېچا ونه كړه او ټول د زلمي بيتي پر خواشول .كله چې يوې
دا حال وليده چې څوك پرې پښه هم نه را كاږي نو په غوسه شوو  ،پوه زړه كوې يوې
وويل:
 ه ه وزيران ،منصب داران او مشوران څوه شوول چوې ځانونوه بوه يوې راتوهدوستان ښكاره كول او زما په سر له خپلو سرونو هم تېور وو؟ اوس يوې لوه مانوه تموه
وشكېدله  ،زه يې په ځای پرېښودم او له دښمن سره مې يو الس شول.
نو خوايې بده شوله  ،له خپله وطنه والړ او د بحر ساحل ته ورغى .هلتوه يوې د
يو ايننر په ونه كې ځای ونيوه  ،اننر به يې خوړل او اوبه به يې څښلې په خوښوۍ بوه
يې ووند تېراوه او زړه به يې له پاچاهۍ او وطن څخه وبراوه.
ده اي ننر خوړل چې يو ځل ترې يوه دانه ايننر ولو ېده او په اوبو كوې تورې يوو
موزيكي ښكلى اواز راواته دا آوازې يې خوښ شو  ،بله دانه يې ورګوزار كړه نوو لوه دې
هم هم سې ښكلى آواز را جګ شو خوند يې وركړ ،د اي ننر دانوه بوه يوې اوبوو توه ور
اچوله او آواز ته به يې غوږ نيوه.
په اوبو كې يو كيشپ و كله به چې بيتي د ايننور دانوه ورواچولوه ده بوه پورې
ورټوک كړ او دانه به يې له ستوني تېره كړه .چې كيشپ دا كار مكورر وليوده نوو خيوال
يې وكړ چې ګوندې دا اي ننر ما ته را اچوي خوشاله شو او پر ځان يې الزمه كوړه چوې
بيتي ته تشكر وكړي.
راغى او ونې الندې يې له اوبو څخه سر را پورته كړ  ،بيتي ته يې وويل بواداره
ډېر تشكر څه خواږه اي ننر دي او تا څوه ښوه مېربواني پور موا وكوړه .زمووږ كيشوپانو
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(شمشتيو) اي ننر ډېر خوښ دي خو داسې څوك نه مومو چې موږ ته يې راكړي .نوو زه
له تا ډېر تشكر كوم.
بيتی هم له ي واځې والي څخه ستړی شوی و او هيله مند و چې يو څووك پيودا
شي چې د ده ساعت ورسره تېر شي .كله يې چې كيشپ وليده چې ده ته تشكر كووي
او خيال كوي چې ګوندې بيتي اي ننر ده ته ور اچولى نو بيتي ورته وويل:
 ای د شمشتيو مشره ،دا څه د تشكر ځای دی او ما تا سره څه كړي ،خو يووهيا دوه دانې ايننر به مې دراچولي وي .پر ما ښه ولګېدل نو ومې ويل چې ته يوې هوم
خوند وګورې ،دا څو دانې ايننر مې درواچول .خلك وايي په ه ه انسان كې خير نشوته
چې هر څه مومي او يواځې يې له خپل ستوني تېروي او بل چا ته يې پام نه وي .سوتا
چې دومره ايننر خوښ دي نو څه چې په دې ونه كې دي زما او ستا سره نيم دي ،نوه
غواړم چې زه يې يوازې ځانته وخورم.
كيشپ بيا ورته تشكر وكړ ،د ده د سخا او كرم شاباسى يې ووايه او د ده خبورې
يې خوښې شولې .يو دبل ملګري شول او ډېرې شپې ورځې يې سره تېرې كړې.
كيشپ يوه ښنه درلوده .كله چې د ده پرديسي اوږده شو ورپسوې خپوه شووله.
ه ه ډارېده چې هسې نه چې په كوم ربړ او كړاو نه وي ا وښتى نو يووه ورځ يوې يووې
ګاونډۍ ته د خپل مېړه له ځنډېدو نه شكايت وكړ.
ګاونډۍ يې ورته وويل:
 ته خو ډېره ښه ښنه يې ،مېړه دې ځان ته خپله مش ولتيا پيدا كړې ده او توهورپسې خپه يې.
 ګرانې خورې داته څه وايې؟ زما مېړه بله شمشتې كړې د ه؟ كاشوكې چوې ددې خبرې له اورېدلو څخه پخوا مړه وای .نه .نه .كاشكې همدې مړ وای چوې زه يوې
پرېښودلم او بل ځای يې ځان ته ځای پيدا كړ .ما ورسره د خپل وس سره سم هر څوه
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ښ ه وكړل له ځان نه مې دی پورته ګاڼه او ده زه هېره كوړم بلوه شمشوتۍ يوې غووره
كړله! كاشكې چې دا شمشتۍ مې پېژندا ی او ځای مې يې ليودلى واي چوې سوره موې
څيرې كړې وای  ،دې څرنګه زما مېړه له مانه نيولى دی.
كله يې چې ګاونډۍ په دې حالت په قېر او غ ضب وليده نو ويې خندل او ورتوه
يې وويل:
 خورې مه خپ ه كېږه مېړه دې كومه شمشتۍ نه ده كړې ،بلكوې د يوو بيوتيسره يې ملګرتيا اچولې ده ه ه ورته خوراك وركوي او سره خوشاله خپل ووند تېوروي
او ته يې هېره كړې يې.
دې وويل:
 اوس نو څه وكړم چې خپل مېړه بېرته په الس راشي.ګاونډۍ يې وويل:
 تر څو دې چې بيتی وولى نه وي تر ه وې پوورې خپول مېوړه پوه الس نوهدرځي.
دې وويل:
 څرنګه يوه بې وزلې شمشتۍ كوالی شي چې قوي بيتی وووني؟ګاونډۍ يې وويل:
 په چلونو بې وزالن او ضعيفان كوال ی شي چې پر قويوانو او زورورو برالسويشي؟ چې كيشپ درته راغى ن و ځان ورته ناروغه كړه .چې درنه يوې د مور

پوښوتنه

وكړه نو ورته ووايه :ماته ډاكټرانو د بيتي زړه ښودلى دی .نو دی به هم بيتي توه چول
جوړ كړي او وبه يې ووني .زړه به يې درته راوړي .په همدې چل به د خپلوو هيلوو پوه
السته راوړلو باندې بريالۍ شې او مېړه به دې بېرته خپل شي.

 

کليله او دمنه

شپې ورځې تېرې شولې ،د كيشپ خپله ښنه او كوور يواد شوول نوو لوه خپول
ملګري څخه يې اجازه وغوښته او كورته راغى .ګووري چوې ښونه يوې ناروغوه ده او
خوزېدالی نه شي خپه شو او د مر

د سبب پوښتنه يې ترې وكړله.

ګاونډۍ ځواب وركړ :له كومه وخته چې ته له كوره وتلى يې ښنه بې وزله دې
مريضه ده ،موږ هم د دې په عالج كې ډېر زيار ووېست خو ښه نشوله .د ډاكټرانو مشور
وويل چې بې د بيتي له زړه نه په بل څه نه ښه كېږ ي او همدا يې دوا ده.
كيشپ چې دا خبره واورېدله ويې ويل:
 څرنګه به نو د بيتي زړه پيدا كړو  ،حال دا چې مو ږ پوه اوبوو كوې اوسوېږو اوبيتوګان پر وچه او ځنګلونو كې  .موږ ه ه ځای ته نشو ورتلالی په كوم ځای كې چې
بيتوګان سكونت لري؟
ده ال خپله خبره نه وه تمامه كړې چې ښنې يې ځوان ورېوږداوه و ورتوه يوې
ځان په ځنكدن وښوده .كيشپ چې دا منظره وليده نو ورباندې وغولېده او ګاونډۍ توه
يې وويل:
 را ياد شول زما خو يو بيتی ملګری دی وربه شم  ،چل بوه ورتوه جووړ كوړمګوندې په دې چل بريالى شم.
نو ګاونډۍ او خپله ښنه يې په ځای پرېښوده او د بحر غواړې توه ورغوى كلوه
چې بيتي خپل ملګری وليده ډېر خوښ شو او ښه هر كلى يې ورتوه ووايوه او بيوا يوې
ورته وويل:
 وروره! چې رته وې ډېره موده وشوه چې له مانه غايوب وې لكوه چوې سواعتدې د خپلې ښنې سره تېر و څرنګه ايسار شوی وې خير خو و؟
كيشپ ورته وويل:
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 تا خو ما سره ډېر ښه وكړل او شپې ورځې مې درسره ښوې تېورې شوولې نوودرنه ډېر شرمېدلم ځكه چې ستا احترام مې ونه شو كوړالی .اوس غوواړم چوې ماسوره
والړ شې او زه ستا په خدمت په خپل كور كې مشرف شم.
له دې ځای سره نېږدې زه په ي وه جتيره كې استوګنه كوم چې ډېورې خووږې
خوږې مېوې او ښه ښه څيتونه په كې شته نو راځه زما په شا را سپور شه چې ځوو  .زه
به هم خوښ شم او كورنۍ به مې هم ستا په ليدو خوشاله شي .نو بيوتی خوو ال پخووا
دده په ښه خوی او ښه خلق مين و د ده په خبرو وغولېده ،د وار ه يې په شا سوپور شوو
او كيشپ په المبو سر شو.
كيشپ ال المبو وهله چې خپلې ټګۍ او د بيتي ښو ته په فكر كوې والړ نوو لوه
ځانه وشرمېده او سر يې ټيټ كړ.
بيتي ورته وويل:
 داسې غمجن غوندې ښكارې او سر دې ځوړند اچولى دی دا ولې؟كيشپ ځواب وركړ:
 -را ياد شول چې ښنه مې ناروغه ده او ددې د مر

له كبله سوتا وړ خودمت

او قدر نشم كوال ی نو ځكه په چر كې شوم.
بيتي وويل:
 ته فكر مه خرابوه زما خپل كور دی په ملګرۍ كې دا خبرۍ نشته چې دا مېونه خوړل او دا مې ونه څكل ،چې څه تيار وي ه ه د يار وي ،ماته همدا سوتا دوسوتي
او ملګري هر څه دي.
كيشپ ځواب وركړ:
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 ملګريه ،رښتيا او حقه خبره دې وكړه ځكه چې دوست ته د دوسوت لوږ شوىډ ېر او ووړ يې ورته لوی ښكاري نو رښتيا دا ده چې ستا خپل كور دی او توه خپول كوور
ته ځې.
كيشپ بيا په المبو پيل وكړ او چې بيا يې خپله ټګي او دده وداقت را يواد كوړ
او فكر يې شو نو المبو يې بس كړه او فكر يې ګډوډ شو.
بيتي چې دی په دې حال وليده نو په زړه كې يې وويل:
 د كيشپ درېدل خو بې څه نه دې او داسې مالومېږي لكوه چوې چوور يوېماته وران دی ځكه چې زړونه خو په يو حال نه دي  ،هوښيار بايد لوه خپلوه ځانوه بوې
پروا نشي او زړه جمع نشي تر څو چې په خپله زړه جمعۍ په بال ككړ نشي.
نو بيا يې كيشپ ته وكتل او وويې ويل:
 بيا ولې په چو ر كې شوې او فكر كوې؟كيشپ ځواب وركړ:
 زه خو ځكه خپ ه يم چې د خپلې ښنې د ناروغتيوا لوه كبلوه بوه سوتا قودر اواحترام ونه شم كړا ی او ستا د حق د اداكولو له عېدې څخه به پوره ونه وځم.
نو بيتي وويل:
 ګرانه ملګريه خپ ه كېږه مه ځكه چې خپ ګان څه فايده نه لوري ،د ښونې پوهعالج او دوا كې دې بايد فكر وكړې زه تيار يم چې هور رنګوه مرسوته درسوره وكوړم
پوهانو ويلي دي :مال بايد په څ لورو ځايونو كې ولګول شي په ملګرۍ كې پوه احتيواج
كې پر عيال او ښنه.
نو كيشپ چې دا خبره واورېدله ويې ويل:
 ښ ه دې وويل ډاكټرانو زما د ښنې د عالج له پاره د بيتي زړه ښووولى دی اوويلي يې دي چې بې له دې يې بله چاره نشته.
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نو بيتي په زړه كې وويل:
 لكه چې په غم ككړ شوم او تمې مرګ ته روان كوړم .رښوتيا يوې ويلوي ديچې قانع ښه ووند لري او تمه كوونكى او توسن درست عمر په ربړونو او كړاوونوو كوې
نښتى وي.
بيا يې كيشپ ته وويل: اوس نو ستا خدمت پر ما واجب دی ،او دا دوا خو بيخوي ډېوره اسوانه ده زمواخپل زړه شته نو نوره څه پروا ده خو خبره داده چې زه دې نو ولې اول نه خبرولم چوې
زړه مو له ځان سره راوړی وای .ځكه چې مو ږ بيتوګان چې له كووره د دوسوتانو ليودلو
كتلو ته ځو نو زړه په كور كې پرېږدو د دې له پاره چې هسې نه چې د دوست په كالوه
كې مو كوم شې چې ه ه د دوست سره وړ وي خووښ نوه شوي .او بيوا موو پسوې زړه
خوږيږي نو راځه چې بېرته والړ شو او زما زړه بېرته را واخلو او په خوښۍ كورته راشو.
كيشپ خوشاله شو او په زړه كې يې وويل:
 ښه دی چې بې چل او ټګۍ مې كار وشو.بيتی يې بېرته خپلې ونې ته را وګرزاوه.
ساحل ته ال نه وو راغلي چې د كيشپ له شانه يې ټوک كړ او پر ونه ور وخاته ،
قرار په كې كېناسته.
چې ايسار شو كيشپ ورغږ كړ:
 ملګريه ،زړه دې راواخله چې ځو ځكه چې ښنه مې ډېره سخته ده ،مري.نو بيتي وخندل او ورته يې وويل:
 ته پر ما د ه ه خره ګومان كوی چې سورلنډي غولولى و او بيا يې وويل چېخرنه زړه درلود او نه غوږونه.
كيشپ وپوښتل چې څرنګه يې غولولى و.
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بيتي وويل:
 يو زمری نژدې اوبو سره په يو ځنګل كې اوسېده او په همدې ځنګله كې بوهيې حېوانا ښكار كول او خپله اړه به يې پرې پوره كولوه خوو بواالخره زوړ شوو او لوه
كاره ولوېده نو وږی شو او جرب مر

ورباندې له خوارۍ نه ولګېده .نوور خوځېودالی

هم نه شو .په ځنګله كې نژدې زمري ته يو سورلنډ ی اوسېده او چې له زموري نوه بوه
څه پاتې كېدل ده به خوړل ،نو زمري چې ضعيف شو او لوه كواره ولوېوده د سوورلنډي
حال هم خراب شو .نو سورلنډ ی زمري ته راغى او ورته يې وويل:
 ای د ځناورو پاچا پر تا څه وشول چې له ښكاره ولوېدلى؟زمري وويل:
 -دغه جرب مر

چې ته يې په خپله ګورې زه په دې حوال كوړم چوې اوس

مې ښكار هم له السه نه كېږي.
سورلنډي ورته وويل:
اوس به درته د ډاكتر پوښتنه كوم ځكه چې ته نه يې نو نور وونود بوې خونوده
كېږي او څه فايده په كې نشته.
زمري ځواب وركړ:
 -ډاكټرانو راته ويلي دي چې ستا مر

ته د خره زړه او غوږونه ښه دي.

سورلنډي وويل:
 اوس نو ستا دوا او عالج اسان دي د ځنګله پوه ه وه بلوه خووا كلوي كوې درنګريت خر دی چې كالي ورباندې وړي .او لږ ساعت وروسته به يې درته راولم.
سورلنډی و الړ او پر خره باندې يې سالم واچاوه او ورته يې وويل:
 ملګريه ولې داسې خوار او ډنګر ښكاري ،لكه چې دا ډېره موده دې هوېڅ نوهدي خوړلي.
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خره ځواب وركړ:
 څرنګه به نه خوارېږم ،خاوند مې نه په آرام پرېږدي او نه خوراك راكوي!سورلنډي ورته وويل:
 نو ځمكه خو لويه ده ولې ورسره اوسېږې ځه ترې په خپله مخه؟خره وويل:
 تېښته مې هم څه فايد ه نه كوي ،ځكه چې هر چېرته چې ځم په انسوان اوړماو چې څه مې دا خاوند را باندې كوي ه ه يې هم را باندې كوي نو د غالمۍ نه پرتوه
بله هيله نه لرم.
سورلنډي وويل:
 وروره ښه دې وويل دا انسان پر موږ ټو لو حېواناتو ظلم كوي خپول كارونوه راباندې كوي او بيا زموږ ه ه حق چې خوراك او څښاك دی هم نه راكووي خوو زه بوه
درته يو ښه شين ځای دروښايم چې لويه ورشو او ډ ېور واښوه لوري او لوه دغوو ظوالمو
انسانانو څخه هلته هېڅوك نه پېښېږي .نور خره هم هلته شته چې ډېر تيار ،چواغ او د
ښه زور او قو خاوندان دي.
خره وويل:
 ډېر تشكر وروره! راځه چې ځو زه دلته نور له لوږې مړ شوم.نو سورلنډی او خور والړل  .پوه ځنګول كوې د زموري ځوای توه ورسوېدل نوو
سورلنډي خر پرېښوده او زمري ته ورغى او د خره په راوستلو يې خبر كړ.
زمری له خپله غاره راوواته  ،غوښتل يې چې پر خره ورټوک كوړي خوو لوه دې
كبله چې ډنګر او خوار و په خره يې زور ونه رسېده او خر وتښتېده.
كله چې سورلنډي وليدل چې پر خره د زمري وسه ونه شوله نو ورته يې وويل:
ای د حېواناتو او ځناورو باداره! تر دې انداز ې كمتوری شوی يې؟
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نو زمری خجل شو  ،سورلنډي ته يې وويل:
كه بيا دې راوو ست نو رانه هېڅ خالوېدلى نه شي.
سورلنډی بيا خره پسې والړ او ځان يې ورورساوه او ورته يې وويل:
 ملګريه ولې را وتښتېدلې؟ يوه خره ته وليدلې ستا د هركلي او پېژندګلوۍ لوهپاره درته راوواته چې نورو خرو ته دې ورولي.
خره هم پخوا كله زمری نه و ليدلى ،د سورلنډ ي په خبره يوې بواور وكوړ او بيوا
ورسره د زمري ځای ته راغى.
سورلنډی ترې مخكې شو او زمري ته ورغى  ،ورته يې وويل:
 پام كوه چې بيا درنه والړ نشي ځكه چې ما داځل بيوا وغووالوه كوه دا ځلوېخالص شو نو بيا مو پرې وسه نه كېږي.
زمری د سورلنډي په خبرو زړور شو او پر خره ي ې ورټوک كړ او ښكار يې كړ نوو
بيا يې سورلنډي ته وويل:
ته ورګوره ته چې زه غسل ورته وكړم ،ځكه چې طبيبانو ماتوه ويلوي دي چوې
ځان دې نه وي پاك كړی نو الس مه وروړاندې كوه .زړه او غوږونه به يې زه وخوورم
او نور دې ستا وي.
كله چې زمری لمبا ته والړ نو سورلنډی د ټول خوره خوړلوو توه بوډې ووهلوې.
غوږونه او زړه يې وخواړه او قرار كېناسته.
زمری بېرته راغى ګوري چې زړه او غوږونه يې نشته نو سورلنډ ي ته يې وويول
چې زړه او غوږونه يې څه شول.
سورلنډي وويل:
كه زړه او غوږونه يې وای نو چې يو ځل وتښتېده او خالص شوو ولوې بوه بيوا
بېرته راته او غولېده به؟
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كله چې بيتي كيسه تمامه كړه نو كيشپ ته يې وويل:
 اوس پوه شوې؟ زه نو د خر غوندې نه يم چې بيا وغولېږم .تا خو پور موا چولوكړ او ودې غولولم خو زما چل او حيله دې هم وليود ه چوې څرنګوه موې درنوه ځوان
خالص كړ.
كيشپ په درد او افسوس ځواب وركړ:
 رښتيا دې وويل خو زه پ ه خپل جرم او ګناه او مالمتيا او اعراف او اقرار كوم ،له تانه عفو غواړم او هيله كوم چې ماسره به هم سې دوستي وكړي لكه څرنګوه چوې
وه او چې څرنګه دې خوښه وي ه سې مې پوه ادب كوړی ځكوه هوښويار چوې ګنواه
وكړي نو له ډب نه يې بيانه شرمېږي .لكه چې وايي چې چېرته ډب نه وي هلتوه ادب
نه وي.
بيتي ورته په مسخره وكتل او ورته يې وويل:
 له و رخه تېرو اوبو پسې بيا يوم مه كړنګوه او په مخه ځه!كله چې بيدپای دا كيسه پای ته ورسوله نو دابشليم پاچا ورته وويل:
رښتيا دې وويل :چې د يو شي موندل اسان دي او ساتل يې ګران دي.
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پردېسي او زرګر
دابشليم پاچا بيدپای فيلسوف ته وويل:
كله كله سړی د ه ه چا سره ښه وكړي چې وړ يې نه وي او بيا ورنوه د تشوكر
په تمه او انتظار وي.
بيدپای وويل :څوك چې د ه ه چا سره ښه وكړي چې د ښو وړ نوه وي نوو بيوا
دې يې د تشكر او ښه بدل په تمه كېږي نه.
خلك مختلف طبيعتونه لري څوك ښه او څو ك بد دي چوې ښوه وربانودې نوه
مالومېږ ي او د ه ه چا قدر نه پېژني چې ښه يې ورسر ه كړي او دا ډول خلك لوه ه وه
حېواناتو څخه ډېر كم او ناوړه دي چې ښه ورباندې مالوم وي.
نو ښه داده چې اول سړی د ښو وړ سړی وګووري خپول وي كوه پوردی او بيوا
ورسره ښه وكړي .ځكه چې كله له خپل ورور نو ه پوردی هوم ښوه وي او د ښوو قودر
پېژني.
او انسان بايد پخوا له اختالط څخه خلك وازمېي ي چې بيا په خپلو ښوو پښوېمانه
نه شي او كه نه نو ه ه به ورته ورسېږ ي چې پردېسي ته له زرګر نه رسېدلي وو.
دابشليم وويل :پردېسي ته له زرګر څخه څه رسېدلي و؟!
بيدپای وويل:
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يو پرديسي په يوه الره روان و .ګرمي وه ستړی او تږی شوو نوو ويوې غوښوتل
چې چېرته كوم كوهى وګوري چې خپله تنده ماته كړي.
وروسته له ډېر مشقت څخه يې يو كوهى پيدا كړ چې لږې اوبه يوې درلوودې او
يو سړی ،يو مار ،يو بيتی او يو ځناور يې په كې بيا مونده.
نو چې پردېسي دا سړی ددې ضرري او وحشتناكو حېواناتو سره وليوده زړه يوې
ورباندې خوږ شو او دده د وغورلو په چاره پسې ولوېده والړه چېرته يې زړې لتې ،پاړې
پيدا كړې پړی يې ترې تاو كړ او كوهي ته يې ورواچاوه چې سړی را وباسي خو بيوتي
پرې ورخيت كړ او پړي پورې ونښ ته چې بيا يې ورواچاوه موار ورپوورې ځوړنود شوو نوو
پرديسي په زړه كې وويل :بدې برخې! ما خو ددې له پواره زيوار نوه دی ايسوتلى چوې
خپل دښ منان پرې را جګ كړم كه پوهېدالی چې لومړی دوی راخيژي نو دوموره ربوړ
به مې نه و ګاللى ،بيا يې درېيم ځلې پړی كوهي ته وركښته كړ دا ځلې ځناور ورپوورې
ونښته او را وواته .په دې وار نو پرد ېسي بېخي حيران او پښېمانه شو كلوه چوې دا درې
واړه د كوهي په غاړه را جمع شول نو له پردېسي څخه يې تشكر او د ښو مننه وكړه او
ورته يې وويل ته به اوس غواړې چې دا سړی هم را وباسې خوو مووږ درتوه نصويحت
كوو چې پرېږده چې په كوهي كې له لوږې مړ شي ځكه دی د ښو كولوو وړ نوه دی او
هېڅ ښه ب ه ترې بې له بدو ونه ګورې .دا پرېږده او په خپله مخه ځه.
خو پردېسي د نرم زړه خاوند و چا سره د خپلو ښو د بدل په تمه نه و نو دوی ته
يې وويل:
 څرنګه به يو انسان په ربړ او كړاو كې ګورم او په وغورلو كې به يې زيوار نوهباسم؟ ه ه څوك چې يو انسان په ربړ ككړ وګوري او كوال ی شي چې ورسوره مرسوته
وكړي او سره له دې هم ورسره كومك نه كوي او له دې غمه يې نه وغووري نوو پوه
دنيا كې د ووند حق نه لري او نه بايد انسان ورته وويل شي.
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بيا يې پړی وركښته كړ سړی ورپورې ونښته او را جګ يې كړ.
څلورواړه له پرديسي د تشكر او مننې له پار ه را تاو شول تشكر او مننه يې ورنوه
وكړه نو بيتي وويل:
 زما كور د نوادرخت ښار سره نژدې په يوه غوره كوې دی هيلوه كووم چوې دسياحت په وخت كې په خپل راتګ موږ سر لوړي كړې او راشې.
ځناور وويل:
زه د همدې ښار سره نژدې په يو ځنګل كې سكونت كوم نوو كلوه چوې دې د
بيتي د ليدلو مېرباني وكړه ما هم په خپل مالقا مشرف كړه.
مار وويل:
زه د همدې ښار په دېوال كې اوسېږم ما هم وګوره چې ستا په ليدو خوښ شم.
او سړي وويل :ددې دښمنانو په خوله مه غولېږه دوي د ښوو وړ نوه دي او دوي
سره ښه كول څه فايده نه لري نوكه راغلوى زه د همودې ښوار زرګور يوم او سوتا هور
كومك ته تيار يم .هر څه ډېر دي.
بيا سره بېل شول او هر يو په خپله الره والړل.
كله چې پردېسى په ښارونو وګرځېده نو په نوادرخت ښوار كوې زرګور ملګوری
ورياد شو ،له ځان سره يې وويل:
 هوښيار د دوستانو اشونايانو پوښوتنه ګروېږنوه الزموه ګڼوي او څووك چوې ددوستانو پوښتنه ون ه كړي نو څه خير په كې نه شته بايد چوې زه هوم د زرګور پوښوتنه
وكړم.
ن وادرخت ښار ته ورروان شو چې د خپل ملګري زيار وكړي .كله چې ښار توه
نژدې غره ته ورسېده د بيتي پرې سترګې ولګېدلې ورمنډې يوې كوړې او السوونه او
پښې يې د ده ښكل كړل بيا يې خپل كورته بوته او عور يې ورته كاوه چې د بيتوګوانو
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كورونه له هر څه ت

وي خو ته لږ وګوره چې زه بېرته راشم لږ ساعت تېور شوو چوې

بېرته راغى او خوندورې مېوې يې راوړې او ورته يې په مخكې كېښودلې او ورسره پوه
مركه لګيا شو نو كله چې پردېسي د بيتي دا قدر او عت وليده ويوې ويول :موا خوو دا
ګومان نه كاوه چې دا حېوان چې د ټ ولو خلكو په نظر مكرجن او چلي دی ،دوموره بوه
ښ ه او احسان پېژندونكى وي.
پردېسى له بېتي نه رخصت شو او ه ه ځنګل ته ورنژدې شو چې ځناور په كې
و .ځناور پردېسي وليده او ويې پېژانده ،ورمنډه يې كړله ،په پښوو كوې يوې ورتوه موو
كېښوده او هر كلى يې ورته وكړ بيا يې له لمنې ونيوه او ځنګله ته يې بوته.
چې ځای ته يې ورساوه نو دې يې پرېښوده او دی په خپله والړ او د ښار د پاچا
لور يې وليدله چې په خپل باغ كې ګرځېدله او ډېرې ګاڼې او جواهر يوې پوه ځوان بوار
كړي وو چې ډېره بيه يې درلودله نو ورباندې يې خېت كوړ او ګواڼې جوواهر يوې تورې
واخستل رايې وړل او پرديسي ته يې په مخكې كېښودل.
پردېسي دا ګاڼې او جواهر واخستل نه پوهېده چې ځناور كومه خوا والړ .
پرديسي خپل زرګر ملګري كره ورغى او په زړه كې يې وويل:
ملګری مې ددې شيانو په بيه ښه پوهېږي دا به وركړم خرڅ به يې كړي نيموې
پيسې د ده او نيمې زما.
چې پردېسي دې ښار ته راغى ګوري چې ټ ول خلوك حوتين او غمجون دي او
تورې جامې يې اغوستي دي نو په زړه كې يې وويل:
لكه چې د دې ښار پاچا يا كوم ګران ته يې څه پېښه شوې.
د زرګر كور يې ولټاوه تر څو چې بيا يې مونده .كله چې زرګر وليده ښه هر كلوى
يې ورته وكړ او كور ته يې بوته چای او ډوډۍ يې ورته راوړه .پرديسي له زرګور څخوه
پوښتنه وكړه چې څه پېښه شوې ده او دا خلك ولې داسې غمجن او حتين دي؟!
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زرګر وويل :پر پاچا لويه ټكه او غم را لوېدلى دی يواځينۍ لور يې چوې بلوه نوه
لري د سيل له پاره باغ ته والړه غله ورباندې راغلي دايې وولې او ګاڼې او جوواهر يوې
ترې تښتولي دي او هېڅوك وربانې خبر شوي هم نه دي نو د پاچا او خلكو د حوتن او
غم سبب دا دی .د دې خبرې په اورېدلو پرديسي هم ډېر خپه شو.
زرګر ترې بيا د سفر د احوالو او واقعاتو پوښتنې شروع كړې او ده ورته ه ه څوه
وويل چې ليدلي يې وو او پرې تېر شوي وو .تر څو چې د بيتي ښه هر كلى او د ځناور
ښه مكافاتو ته خبره ورسېده او ويې ويل :نه پوهېږم چې ځنواور دا ګواڼې او جوواهر لوه
كومه كړي وو خو ما ته يې راكړل او دادی تاته مې راوړل چې ته يې وپلورې او پېسوې
به يې سره ووېشو .زه د دې په بيه نه پوهېږم او تا ته يې بيه او قودر موالوم دی ځكوه
چې ستا همدغه كار دی .له جېب نه يې ګواڼې راوا ېسوتلې او زرګور توه يوې موو كوې
كېښودلې .زرګر چې وليدل نو ورته يې ډېر وكتل او ده ته يې وويل:
 ملګريه ته خو د جوهر او ښيښي فرق نه شې كولى او سوره او موس هوم نوهشې بېلولى دا جواهر او ګاڼې نه دې بلكه د سرو ا وبه يې وركړې چې پوونوده (كووچي)
خلك ورباندې ځان ګاڼي .او البته چې ځناور به هم د ه ه ځنګل سره نوژدې پوه كووم
ځای كې موندلي وي ،ته يې ورباندې غولولى يې او دركړي يې دي .تا ګوموان كوړی
دې چې دا ګوندې ډېر قيمتي شى دی.
نور يې له دغو ګاڼو او جواهر څخه په ښكاره مو واړاوه او پرې يې ښودل خو په
زړه كې يې ورته واچوله بيا يې پرديسي ته وكتل او ورته يې وويل :ته د كور خاوند يې
څه مېلمه خو نه يې ،له مانه په دكان كې څه پاتې شوي ه ه پسې ځم او ور بوه بېرتوه
راشم .پردېسى يې پرېښود او زرګر ترې والړ .لږ وخت ال تېر نه و چې د زرګر كالوه توه
ګڼ شمېر پوليس او لښكريان را سر شول .زرګر هم ورسره و .پرديسى يې ونيوه او پوه
ځننيرونو يې تړلى د پاچا دربار ته بوته.
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كله چې پاچا دی او د خپلې لور ګاڼې او جواهر وليدل نو ورته يې وويل:
 خوارشې غله :چې زما لور دې وووله او ګاڼې او جواهر دې ترې ولوټول او بيواغواړې چې زما په ښار كې يې وپلورې؟ كه دا امين او وادق زرګر نه وای خو له مننه
وتلى او تښتېدلى وې.
پرديسي كوښښ كاوه چې خپل عور وروړاندې كړي او حقيقت ووايي خوو پاچوا
ورته غوږ ونه نيوه او پوليس ته يې غږ كړل:
 ويې نيسئ ،دا مجرم ګناهك ار او بدبخت چې لور يې زما ووولوه او ګواڼې يوېترې ولوټلې! بويې ځئ ،كلك يې په ځننيرونو وتړﺉ ،په ښار كې يې كوڅه پوه كوڅوه
وګرځوﺉ چې زما د مملكت اوسېدونكي خبر شي او نور غم ونه كړي .ما خپول دښومن
او جاني ونيوه .چې په كوڅو كې مو وګرځاوه نو بيا يې ووونئ او د ښوار پور دروازو يوې
ځوړند كړﺉ چې نور خلك ياد ولري او داسې ونه كړي.
پوليسو دی كوڅه په كوڅه وګرځاوه .ده به له خپله بده بختوه وړل او ځوان بوه
يې مالمتاوه او ويل به يې :زه ددې ټولو نادودو وړ يم ،او ال زيا هم ،ځكه چوې موا د
مار ،بيتي او ځناور ورم ونه مانه كه ددوی خبره مې منلې وای او دا خسويس او ټګموار
زرګر مې له كو هي څخه نه وای را جګ كړی نو په دې بال به نه ككړېودلم او پوه دې
پردېستوب كې به راباندې د دې ډول بد مرګ او اعدام حكم نه كېده.
دې په همدې وړا او چي و سر و چې لښكريانو د مار په مسكن او ځوای تېوراوه.
مار د ده اواز وپېژانده له سوړې څخه راوواته او د ده هركلي ته يې ورمنډې كړې.
نو كله يې چې په ځننيرونو كې ب ند وليده وډارېده چې بيا يې وكتل نو پوه هور
څه پوه شو او ورته مالومه شوه چې پاچا يې په وولو امر كړی دی .چل يې جوړ كړ ،پوه
منډه والړ د پاچا زوی يې سخت وچيچه او پرې يې ښوده چ ې لوټ پوه لوټ اوښوته را
اوښته.
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كله چې پاچا له خپله زوي ه خبر شو نو په سترګو يې توره شوپه شووه او پوردېس
يې هېر شو خلك يې طبيبانو او پاړوګرو پسې ولېږل.
پاړوګرو تاويتونه څكاكونه او دمونه وكړل خو څه فايده يې ونوه كړلوه طبيبوان
يې هم له دوا څخه عاجر شول .ټ ول ښار د پاچا تر ماڼۍ را تاو و ،په انتظوار كوې و چوې
څه به كېږي.
د م ار يوه پېرۍ ملګری وه چې يو پر بل سره ډېر ګران او قدرمن وو او يو د بول
په خدمت كې ډېر په اخالص وو .نو مار پېرۍ ته ورغى او كيسه يې ورته تر سره كوړه
نو پېرۍ را والوته او د پاچا د زوي په مخكې ودرېدله او ځان يې ورته ښكاره كړ .داسې
چې بل چانه ليدله او نه يې ددې آواز اورېده ،د پاچا زوی ته يې په ټيټ اواز وويل:
 ستا دوا د ه ه بندي په وس كې ده چې ستا پالر يې بې ګنواه پوه وولوو اموركړی او متېم كړی يې دی نو كه غواړې چې روغ شې پالر توه دې ووايوه چوې ه وه
درته راولي او له بنده يې خالص كړي.
كله چې د پاچا زوی دا خبره واورېدله نو خ برې يې وكړلې او چي ه يې كړه .دی
چې مخكې تر دې چې بې هوښه پرو و ،پالر يې خوښ شو ،په مخكې يوې ودرېوده
او هيله يې ورته پيدا شوه.
زوی يې ورته وويل:
 پالره! زما عالج د ه ه پرديسي بندي پوه الس كوې دی چوې پوه ظلوم دېبندې كړی دی.
نور يې يوه خبره هم ونه كړه او بيا چپ شو.
مار بند ته خپل ملګری ته ورغى او د ځان سره يې د خپلو زهورو دوا  -د يووې
ونې پاڼې – وروړلې ،پوره يې له كيسې څخه خبر كړ چ ې پېرۍ څه وكړل او ورتوه يوې
وويل:

کليله او دمنه

 

 اوس دې خپل زرګر ملګری وليده چې څه خير او اميود دې پوه كوې و؟ مووږدرته نه وو ويلي چې دا ډېر خبيث او بد ذاته دی ښوه نوه پېژنوي د ښوو بودل پوه بودو
ورګرځوي؟
نو پردېسي  -په داسې حال كې چې خجل او شرمنده وو  -ځواب وركړ
 ګرانه ملګريه ډېر تشكر كه زما ښه پر انسوان خوشوې والړل خوو توا او سوتاملګرو ،بيتو او ځناور كلك ساتلي دي او درباندې مالوم دي.
مار ورته وويل:
 ته پر ما حق لرې ځكه چې لومړی تا راسره ښه كړي دي او زه پرتا د تشوكركولو حق نه لرم .اوس به پوليس راشي او تا به د پاچا ماڼۍ توه بووځي دا پواڼې درسوره
واخله او جوش يې كړه د پاچا په زوی يې وڅښوه روغ به شي.
مار ال خپله خبره تر سره كړې نه وه مشر وزير سره له نورو مشورانو او لويوانو را
ورسېده او په ګاډۍ كې يې پردېس د پاچا ماڼۍ ته سپور بوته.
كله چې پاچا ته ورسېده نو پاچا يې ښه هر كلى وكړ او د زوی دمول يوې تورې
وغوښتل پردېس وويل :باداره زه په دم او تاويتونو نه پوهېږم او نه وربانودې عيقوده او
باور لرم چې دا به څه فايده او ګټه لري .بله دوا ده را سره چې د ده شوفا او عوالج دی.
له جېب نه يې پاڼې را ووېستلې ،يو لوښى او اوبه يې ترې وغوښتلې پاڼې يوې پوه اوبوو
كې وايشولې او د پاچا زوی ته يې ورڅښولې.
د پاچا زوی چې لومړی پياله وڅښله نو په پښو ودرېده او داسوې ښوكارېده چوې
هېڅ ضرر ورته نه وي رسېدلى .خلك او طبيبان ا و پاړوګر ورته هك پك شول.
پاچا خپل زوی په غېږ كې ونيوه .ښك الوه يې او د خوښۍ اوښوكو يوې سوترګې
ډګې كړې وې ،د ډولونو او سورنيو آوازونه پورته شول ،سازونه او تماشې بنا شووې او د
شاهتادګۍ د مرګ غم په خپله مخه والړ.
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كله چې پاچا د خپل زوی په روغتيا ډاډه شو نو پردېسي ته يې وويل:
 كيسه څرنګه وه ما پر حقيقت پوه كړه.نو پرديسي ورته ټوله كيسه وكړه :له كوهي نه د زرګر لوه راايسوتلو د زرګور تور
مكر او ټګۍ پورې او بيا د غله په توګه پاچا ته ورښودل ،تر څو چې پاچوا تورې خووښ
شي اګر كه د ه ه چا مرګ په كې وي چې ده سره يې ښه كړي وي.
كله چې پاچا دا كيسه واورېدله هك پك شو ،د پرديسي ډېر احترام يوې وكوړ او
عور يې وغوښت او تشكر يې ورته ووايه.
بيا پاچا خپل وزيران را وغوښتل او د زرګر خبيث او پليت په باره كې يې ورسوره
مشوره او مركه وكړه نو يوه وويل:
 ښ ه داده چې دا ټګمار زرګر په زولنو كې كلك وتړل شي او بيا په كوڅو كوېوګرځول شي او ډنډورچي دې دا آواز كوي چې :دا ه ه لئيم خسيس او بود ذا سوړی
دی چې د ښو پر ځای يې بد وكړل .بيا دې ووول شي او په ه ه ځای كوې دې پوه دار
شي په كوم ځای كې چې پردېس په دار كېده.
دوهم وزير وويل:
دا عواب اسان دی ځكه چې ور به مړ شي او له عواب ه بوه خوالص شوي ده توه
بايد اوږد عواب وركول شي .نو ښه داده چې په كوڅو كې دې وګرځول شي او بيوا دې
په ه ه كوهي كې ورواچول شي چې پردېسوي تورې را ايسوتلى و او پور ه وه كووهي
باند ې دې يوه لويه بنا جوړه شي او ورباندې دې وليكل شي چوې «دلتوه ه وه انسوان
بندي دی چې د بيتي ځنا ور او مار څخوه هوم بود او شوري دی ،ښوو د دې حېوانواتو
سترګې ونيولې او د ده سترګو ته ښه ونه درېدل او ه ه چا سره يې بود وكوړل چوې ده
سره يې ښه كړې وو».
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كله چې پاچا دا خبره واورېدله خوښه يې شوله او په يوه اواز يې وويل دا ده جتا
د خاينانو او ټګمارانو.
كله چې بېدپای كيس ه تر سره كړه نو ويې ويل :دا د ه ه چوا مثوال دی چوې د
ښو كولو ځای نه پېژني.
دابشليم پاچا وويل :ښه او حقه خبره دې وكړه ای فيلسووفه او حكيموه .انسوان
كله كله سره له عقله او پوهې هم بدو ته مو اړوي او بد كوي تر څو چې له ډېرو تيټوو
حېواناتو نه هم ځان ټيټ او كم ښكاره كړي.
د نوادرخت خلكو به چې هر كله دا كيسه لوستله او يا به يې اورېدله دې كوهي
ته به ورتلل چې په خپلو سترګو د خاينانو او ټګانو جتا وګوري.

 

کليله او دمنه

سالر ،بيالر او ايران دخت
دابشليم پاچا بيدپای فيلسوف ته وويل:
 په كومو وفتونو يو پاچا كوالی شي چې خپل مملكت وساتي چې ضوايع نوهشي؟!
بيدپای وويل :ښه پوښتنه دې وكړه كه څوك غواړي چې خپل مملكت وسواتي
نو ډېرو وفتونو ته اړ دی چې ه و څخه يو شجاعت او زړورتيا ،بل كرم ،بول مورو او
بل حلم دی ،خو حلم په دې ټولو وو فاتو كوې ښوه ووفت دی او ګټوه يوې ډېوره او د
مملكت د ټينګولو لوی او مېم عامل دی ،ځكه كه پاچا حليم او زغموونكى نوه وي نوو
ظلم ډېر كوي او چې ظلم ډېر شي نو مملكت ورانېږي او له مننه ځي .كله كلوه پاچوا
په غضب كې ږي او ناوړه امرونه كوي كه عملي شي نو ډېر ضررونه لري نو چې حلم او
زغم لري بېرته خپل حال ته راځي ،خپل امر ل ووه كووي او لوه ظلوم او شور نوه ځوان
وغوري.
دابشليم وويل :په دې خبره يو مثال راوړه چې ښه پوه شم او خبره راته جوته او
ښكاره شي.
بيدپای وويل:
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د هند په يو واليت كې يو پاچا و چې سالر نومېده او يو يې وزيور و چوې بويالر
نومېده او ډېر ښه او عالم سړی و.
ددې پاچا او برهمنانو په منځ كې خالف او دښمني پېښه شووې وه ،ځكوه چوې
برهمنان له دې كبله چې دينداران وو نو د خلكو ورته ډېره توجوه او پوام لرنوه وه او د
دوی به يې ډېر احترام او مننه كوله.
سالر پاچا له دوی نه ډارېده چې پاچاهي به ترې ونيسوي نوو د دوي د وولوو او
ځان خالوولو فكر يې وكړ .ډېر يې ترې ووول او ډېر ترې په غرونو او غارونو كې پټ
شول او وتښتېدل .پرته له څو تنو نه چې ځان يې ده ته وسپاره او ذلت يوې قبوول كوړ
نور ټول وتښتېدل.
شپې ،ورځې ،مياشتې ،كلونه تېر شول او پاچا يوواځې د خپول وزيور پوه مرسوته
خپل مملكت اداره كوله.
يوه شپه پاچا يو اوږد خوب وليده او په ډېر ډار له خوبه را بېدار شو .په خوب كې
ګوري چې په يو لوړ سپين غره باندې دی او په مخكې يې دوه ماهيان پور لكوۍ والړ
دي ،دوه بتى يې د شا له خوا را والوتلى او په مخكې يې ولوېدلې ،او يو مار لوه ځمكوې
څخه راوواته او د پاچا په چپه پښه راخاته .خپل ځان يې په وينو كې لېت پېت وليوده او
يوه د اور ټ وټه يې پر سر راولوېدله او يو مرغه له هوا راغى او پر سر يې را ښكته شوو او
دده سر يې په ټونګه وواهه.
دې خوب ته هك پك پاتې شو او په تعبيور او مانوا يوې هوېڅ پووه نوه شوو .د
برهمنانو زړه دښمني او ميرڅى يې له ياده وتلې وه .د دوي مشر يې را وغوښته چوې د
خوب تعبير ورته ووا يي او زړه يې په آرام شي.
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نو كله يې چې د برهمنانو مشور او د ده معاونوان راوغوښوت ل او د خپول خووب
كيسه يې ورته وكړه .نو دوی سره په خپل منځ كې يو بل ته وكتل بيوا مشور بورهمن
وويل:
 دا خو يو عجيب خوب دی نو موږ ته اووه ورځې مېلت راكړه چوې تور څوو ددې د تعبير او تفسير پسې كتابونه او نجوم وګورو او ښه مانا يې پېدا كړو.
نو اجاز ه يې ترې واخيستله او والړل .كله چې يو پټ او ګوښه ځای توه ورغلول
چې څوك يې په دې ځای كې په سۚ ر نه خبرېدل نو مشر يې وويل:
 اوس نو د كسا اخستلو ښه موقع په الس راغله ،تاسو خو په خپله پووهېږﺉچې دې ظالم له موږ نه دولس زره خلك بې ګناه او بوې خطوا ووول او كوه مووږ اوس
فكر په ځای كړو نو كوالی شو چې خپل او د خپلو ملګرو انتقام ترې واخلو.
نو ټولو وويل:
 اوس نو څه غواړې چې څه وكړو؟ ته زموږ مشر يې او ته چې څه وايوې مووږيې منو او كوو يې.
برهمن وويل:
زه وايم چې ښه يې وډاروو او ورته ووايو چې كوه زمووږ پوه خولوه نوه شوو نوو
پاچاهي او هر څه به ترې والړ شي .او كله مو چې وډار كړ او د خوب عواقب موو ورتوه
وخيم وښودل ،نو ورته به ووايو چې ايران دخت او زامون يوې ،زلموي او زموري ،بويالر
وزير ،سپين فيل ،تېت اس ،تېره توره يې او كباريون حكم موږ ته په ګوتو راكړی.
كه راڅخه پوښته يې وكړه چې څه يې كوﺉ نو ورته به ووايو:
 وونو يې او د وينو څخه يې يو ډنډ ډكوو او تا پكې لمبوو ،تر څو چوې توه هومله خطر ه خالص شې او پاچاهي دې هم په ځای پاتې شي نجوم خو داسې وايوي نوور
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نو ستا خوښه او كه دا كار مو وكړ نو بيا پاچا ضعيف كېږي او څه يې له السه نه كېوږي
نو بيا كار اسان دی او له پاچاهۍ څخه به يې وباسو او تخت به يې ونيسو.
وروسته له اوو ورځو څخه براهمه بېرته راغلول چوې ځانونوه يوې ډېور خپوه او
غمجن ښكاره كول او افسوس يې كاوه ،چې پاچا وليدل چې خپو ه او غمجون غونودې
ښكاري نو ال ډېر وډارېده او د براهمه و مشر ته يې وويل:
 وايه كنه ،نجوم او كتابونو زما د خوب په تعبير كې څه ويلي دي؟خو د برهمن انو مشر سر ځوړند واچاوه او پوه وړا شوو او نوورو برهمنوانو هوم پوه
همدې ډول ځان حتين او غمناك ښكاره كاوه.
نو د پاچا نوره ويره او ډار هم زيا شو او ويې ويل:
 زما خو دې نور له ډاره زړه وچاوه څرنګه چو ک او ځوړند سر ناسوت يوې؟ پوهنجوم كې دې څه وليدل .ته بې غمه اوسه ،زه تا ته امان دركوم خو ووايوه چوې كيسوه
څرنګه ده؟
د برهمنانو مشر سر را پورته كړ ،سترګې يې د درواغو په اوښكو ډكې وې ويوې
ويل:
 ته به له دې خطر او غم نه هلته خال ص شې چې ډېر ګران شويان لوه السوهوركړې لكه ايراندخت ،ځامن دې زلمى او زمری ،سپين فيول  ،تېوت اس ،بويالر وزيور،
توره ،او كباريون حكيم.
پاچا چې دا خبره واورېدله نو بې سده پر ځمكه ولويده ،برهمنانو سره يو تور بلوه
وكتل او بيا يې دده عالج وكړ تر څو چې په سد شو .د برهمنانو مشر ورته وويل.
 اې باداره جار دې شم ،په مملكت كې هر شى له پاچوا څخوه ځوار دی ،مووږزموږ او الدونه  ،وزيران مشران ،ښنې ،نر ،واړه ،لوي ،مال او شتمني ټول لوه توا قربوان
دي نو ولې دومره خپ ه كېږې او غم كوې؟ تاته چې څه مقرر شوي وي له ه ه بوه دې
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څوك ووغوري؟ موږ ته نجوم په دې خبره خبر راكړی دغو كسانو توه خوو بوه دا افوت
ورسېږي خو دايې هم وويل :چې كه وبر او حوووله دې وكوړه لوه دوی نوه بوه ښوه
عو

او بدل دركړل شي.
سالر پاچا چې دا خبره واورېدله نو ويې ويل:
 تاسو الړ شئ اوس ،او ما پرېږدﺉ يواځې چې زه هم څه فكر په كې وكړم.په غم يې وون د تېراوه چا سره يې خبورې نوه كوولې نوه يوې خووراك و او نوه

څښاك.
بيالر وزير چې كله پاچا په دې غم او حتن كې وليده او له پاچا نه په خپلوه پوه
پوښتنه قادر نه و نو ايران دخت ته ورغى او ورته يې وويل:
 ګرانې بادارې ،له كومه وخته چې زه د پاچا په خدمت كې داخل شوی يم نووبې زما له مشورې او مصلحته يې كوم كار نوه كواوه .اوس غمجون موالومېږي او خپوه
دی ،ماته د خپل غم د سبب په باره كې څه نه وايي او رانه پټوي يې .زه ګورم چې پوه
دې وختونو كې د برهمنانو سره پټپټونى كوي .وېرېږم چې دا برهمنان يې په كوم غوم
ككړ نه كړي.
ايران دخت وويل:
 زه ترې خپ ه يم او نه غواړم چې اوس ورشم.بيالر وويل:
 پاچا په داسې حال دی چې ته بايد له خپل قېر او غضب نه تېره شې او كينهدې پرېږدې ځكه بل څوك خو ورتالی نه شي او تورې د ده د حوتن او غوم د سوبب
پوښتنه نه شي كولى .او ما ترې دا هم اورېدلي چې ويل يې« :كله چې پور موا غوم زور
وكړي نو چې ايران دخت وګورم نو غم مې ورك شي او خوشاله شم ».نو پاڅوه ورشوه
او د غم د سبب پوښتنه ترې وكړه.
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ايران دخت ورغله او د تخت سره يې كښېناستله ورته نرمه نرمه كېده ،موسكۍ
شوه او ورته يې وويل:
 ګرانه ولې دومره په غم او غصه كې يې؟ څه دې اورېودلي دي؟ لوه كلوه نوهچې برهمنانو سره دې خلو كړی خپه ښكارې ،دا ولې؟
پاچا ځواب ور نه كړ.
ايران دخت ورته په عتاب وويل:
 اوس دومره درته سپكه شوم چې د خپلې پوښتنې د ځواب حق هم نوه لورم؟ښه پو ه ه ه دی چې د خپل غم د ليرې كولو چاره وكړي نه چې ورتوه كښوېني او پوه
زړه يې تېروي.
پاچا وويل:
 ه ه څه چې ته يې له ماڅخه پوښتې په ه ه كې زما سوتا او د ټولوو دوسوتانوعتيتانو هالكت دی .ځكه چې برهمن ان وايوي چوې زه بايود توا او نوور پوه زړه پوورې
دوستان ټول ووونم ،نو بيا به زما په ووند كې څه خونود وي؟ اوس وګووره چوې زه پوه
حقه په غم او حتن كې يم او كه نه؟
ايران دخت چې دا خبره واورېدله نو وډاره شوه خو خپل ډار يې پټ كړ او بيا يې
وويل:
 ګرانه موږ ټول له تا څخه ځار يو ،نو زموږ پر وولو مه خپه كېږه ،زما پور ځوایبه بله ښه ښنه خدای دركړي خو ووايه چې څه دي؟ او خبره مه پټوه.
پاچا وويل:
 ګرانې ته له ماڅخه څه غواړې؟ايران دخت وويل:
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 پر برهمن انو له نن وروسته اعتماد او باور مه كوه او په خپلو كارونو كې ورسرهمشوره او مصلحت مه كوه ځكه چې دوي ستا دښومنان دي ،دولوس زره دې پوه كوې
وولي دي نو ته دا ګومان مه كوه چې دوی دې ګوندې دښمنان نه دي ،دوی په خپلوو
اسرارو مه خبروه ،دوی غواړي چې تا او دوستان دې په قتل ورسوي.
له كباريون نه ولې پوښتنه نه كوې؟ او چې كباريون ستا د خوب له تعبير څخوه
عاجت شي نو ته ووايه بل به څوك وي چې دا كار وكړای شي .نو ورشوه كبواريون توه
اود خوب تعبير ترې وغواړه .كېدای شي چې ه ه څه درته ووايي چې سوتا خوښوي پوه
كې وي.
سالر پا چا كباريون ته ورغى كله چې دده كور ته چې د غره پور سور و ورسوېده
كباريون يې ښه هر كلى وكړ .بيا نو پاچوا خپول خووب او د برهمنوانو تعبيور ووايوه نوو
كباريون د دوی دې تفسير او تعبي ر ته هك پك شو او پاچا ته يې ه ه څه وويول چوې
ايران دخت ورته ويلي و ورته يې وويل:
 ددوی دښمن ي دې هېره شوه او خپل اسرار دې دوی ته وويول :دوی غوواړيچې خپل كسا درڅخه واخلي دا خوب دې ډېر خير دی چې درته بوه ور ورسوېږي .د
وطنونو پاچاهان به درته ښې ښې تحفې او پې شكشوونه را واسوتوي ،دوه دانوې بوه بوې
مثاله ياقو وي ،يو به سپين فيل وي ،يوه بوه غوڅووونكې تووره وي ،دوه بوه داسوې
اسونه وي چې په نړۍ كې به ساری نه لري ،يوه به بې جوړې ورېښومينه سوره جاموه
وي چې تياره به رڼوي او يو به د سرو او ياقوتو تاج وي.
او ه ه مرغه دې چې ليدلى دی چې ست ا پر سر يې ټونګې وهلي د ه وه تعبيور
درته اوس نه وايم ،خو دومره پوه شه چې ضرر درته پكې نشته .يوه اونۍ وروسوته بوه
درته دا ټول شيان راشي نور نو بې غمه اوسه او چر مه خرابوه.
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لكه كباريون چې ويلي اوه ورځې ال تېرې نه وې چوې د وطنونوو د پاچاهوانو د
هديو او تحفو زيري را ورسېدل او استازي يې يو د بل پسوې راغلول چوې اسوتازي بوه
هديه راوړه د پاچا تعجب به د كباريون عل م او حكمت ته زيا شو او خوشاله به شوو او
و به يې ويل:
 كه مې د برهمن انو په خوله عمل كړی وای نو دوستان بوه موې هوم هوالككړي وای او ورپسې به زه هم هالك شوی وای نوو هوښويار توه پوه كوار دي چوې د
مخلصو دوستانو سره مشوره وكړي او ددښ منانو له مشوورې او مصولحت څخوه ځوان
ووغوري  ،او ما هم د ايران دخت سره مشوره وكړه او دا دی راته ښه شوه.
بيا پاچا بي الر ته وكتل او ورته يې وويل:
تاج ،جامه او هدايا درسره را واخله او حرم ته راځه!
كله چې كورته ورسېدل دا ټول شيان يې ايران دخت ته كېښوودل او ورتوه يوې
وويل:
ګرانې ايران دخت زه خو ستا په مشوره او سال له بوال خوالص شووم او د ښوې
ورځې خاوند شوم ،نو اوس ته حق لرې چې په دغو شيانو كې هر څه سوتا خووښ وي
وايې خله.
نو د ايران دخت تاج خوښ شو ،پر سر يې كېښود او د پاچا يو ښكلې ويننوه وه
او جامه يې ه ې ته وركړه چې دا ويننه بتم افروز نومېده او پر پاچا ډېره ګرانوه وه نوو
ويننې چې دا جامه واغوستله ډېره پرې ښكلې ښكارېدله نو پاچا ايران دخت ته وويل:
چې سې وه دې وكړه كه دې جامه خوښه كړې وای درته ښوه وه .ايوران دخوت چوې د
پاچا خبره واورېدله نو قېر ورغى د بنتوب تاو و د شرابو ګيالس يې پورته كړ او پاچا پور
سر باندې يې وويشته نو شراب يې پر مو او جامو را وبېېدل.
پاچا ډېر په قېر شو او بيالر ته يې وويل:
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ودې ليدل چې دې ناپوهې څومره سپك را ته وكتل او حال دا چوې زه د عوالم
پاچا يم؟ ويې نيسه او ويې وونه ،او پام كوه چې زما له امر څخه مخالفت ونه كړی .كوه
دې مخالفت وكړ نو جتا دې مرګ دی.
بېالر ايرا ن دخت راوويستله او په زړه كې يې وويل:
پاچا خو ايران دخت ته قېر شو او د دې په وولو يې راته امر وكړ خو زه يوې نوه
وونم تر څو چې د پاچا غضب او قېر كښېني نو كه بيا هم ه سې په خپل امر ټينوګ و
نو بيا به يې ووونم او كه پښېمان شوی و نو ايران دخت به بېرتوه روغوه رمټوه ورولوم.
ځكه چې ايران دخت خو د وولو ښنه نه ده ،ښه فكر لري ،د پاخه تودبير خاونوده ده ،د
ښه خوی واحبه ده كه دا مړه شي نو پاچا بيا بله داسې ښنه نه شي پېدا كوالی او پوه
خپل ووند به هم له دې وروسته خوښ نه شي.
وزير ايران دخت خپل كور ته بوتلله او پټه يې وسواتله او د پوام لرنوې امور يوې
ددې وكړ.
وزير بي الر څه ګړۍ ايسار شو چې د پاچا قېر غلوى شووی و نوو ورتوه راغوى او
ورننواته كله چې پاچا وزير وليده نو ايران دخت او د ه وې فضول او ښوه خووی وريواد
شول خو له وزير څخه يې له شرمه پوښتنه هم نشوای كوالی .وزير د پاچا په زړه پووه
شو او ورته يې وويل:
باداره ،غواړې چې يوه ښكلې كيسه درته وكړم؟
پاچا وويل:
هو ،غواړم چې د ډاډينې كيسې واورم.
نو بيالر وويل:
دوه كوترو ،چې يو نر او بله ښنه وه ،په يو دېوال كوې ځالوه جووړه كوړه او لوه
غنمو يې ډكه كړه نو نر او ښنې سره سال وكړه چې تر څو چې پور ځمكوه دانوې پيودا
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كېږي دابه نه خوري څه موده نر چېرته تللوى و ،اوړی و او دانوې وچوې شووې او وړې
شوې وې لږې ښكارېدلې .چې نر بېرته راغى نو دانې يې له نظره لږې راغلې او ښنې
ته يې وويل چې ما او تا خو ويلي وو چې دا دانې به نه خوورو نوو دا دې ولوې خووړلي
دي؟ ه ې ورته قسمونه وخوړل چې ما نه دي خوړلې او يوه دانه مې هم تورې كنوډوه
كړې نه ده عور يې كاوه او ورته يې وړل خو ده د دې پر قسمونو بواور ونوه كوړ او تور
ټونګو الندې يې ونيوله تر څو چې مړه شوه.
كله چې ومى راغى او بارانونه شروع شول ،دانې لمدې شولې او بېرتوه ه وومره
شوې لكه چې وې .نو چې نر دانې وليدلې نو ډېره پښېماني يې وكړه اود خپلوې ښونې
اخالص او وداقت ور ياد شو نو خواته يې روغى او ورته يې وويل:
زه بې له تا دانې څه كړم .او چې ته نه يې زما به څه و ونود وي ،او بوې ګنواه او
خطا مې درباندې ظلم وكړ او ومې وولې.
بيا يې له خوراك او څښاك نه الس واخيسته تر څو چې د ه ې په خوا كې موړ
شو.
پاچا چې دا كيسه واورېدله نو پوه شو چې د وزير مطلب په دې كيسه كوې څوه
دی نو ورته يې وويل:
 ما خو د ايران دخت د قتل امر پر تا وكړ او زه خو پوه غضوب وم نوو توا ولوېددې په وولو تادي وكړه؟
بيالر ورته وويل:
 د پاچاهانو امرونه بايد ور جاري كړالی شي او بل ه دا چې تا راتوه وويول چوېكه زما له امر نه دې مخالفت وكړ نو سر به دې پرېكړم.
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پاچا هيله درلوده چې ګوندې بيالر به دده له امر نه مخالفت كړی وي خوچې د
بيالر خبره يې واورېد له چې ايران دخت يې وولى ده نو خپوه شوو او نوژدې و چوې لوه
تخت نه پر ځمكه رالوېدلى وای.
كله چې بي الر وليده چې د پاچا حال د ايران دخت پسې ويجاړ دی نو ورتوه يوې
وويل:
 زېری مې درباندې ايران دخت ووندۍ ده!پاچا ډېر خوشاله شو او وزير ته يې وويل:
 زما پر تا عقيده وه چې زما له امر نه به د ايران دخت پوه وولوو كوې مخالفوتوكړې ځكه چې ته پوهېدلى چې زه څومره مينه له دې سوره لورم او دې چوې وكوړل
ه ه هم د بنې له غېرته وو او زما بې احترامي يې په زړه كوې نوه وه سوربېره پوردې د
دې په فكر او تدبير د برهمن انو له غدارۍ او ټګۍ نه هم خالص شولو .اوس نو ستا پور
ما ډېر حق دی چې ايران دخت دې ووندۍ ساتلې او د هر ډول احسان او ښوو وړ يوې.
اوس ن و مېرباني وكړه او ايران دخت راوله بيالر په خوشالۍ ايران دخوت توه راغوى او
ورته يې وويل:
 زېری مې درب اندې پاچا ستا د وولو په امور پښوېمانه شووی دی او عفووه يوېدرته وكړه .نو پاڅه او ښكلې جامې ،ګاڼې واغونده او ورشه د خپلې بې ادبۍ عوور ورتوه
وكړه او خوشاله يې كړه.
اير ان دخت دستي پاڅېدله او څه چې وزير ويلي وو ه ه يې وكوړل او پاچوا توه
ورغل ه ځمكه يې ورته ښكل كړه او ورته يې وويل:
 ما خو ډېره ګناه وكړه كه دې وولې وای نو ته خو په حقه وې اوس دې چوېوبخ ښلم او له ناپوهۍ څخه مې تېر شولې نو زه هم وعده دركوم چې بيا به داسوې بوې
ادبي نه كوم.
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بيا يې بيالر ته مو ورواړاوه او ويې ويل:
 د پاچا په اجازه د بيالر تشكر هم كوم چې زه يې ونه وولم او په خپل علوم اوپوهه يې د بيا ووند مېرمن كړم.
پاچا يې عور قبول كړ او په ووندانه يې ډېر خوښ شو او بيالر ته يې وويل:
 د ايران دخت له كبله د زړه له كومي ت شكر درته وړاندې كوم ،ځكوه چوې توامړه ووندۍ كړه .نور زما د هرڅه واك ستا دی.
بيالر وويل:
 ايران دخت دې در پېرزو او در باندې زړه شي او د دې مينوه او اخوالص دېروزي شه .زه د تشكر او ثنا وړ نه يم ځكه چې زه خو ستا خادم او مريي يم ،او زموا كوا
رهمدا دی چې ته رانه خوښ او راضي اوسې او بس .خو يو شى درنوه غوواړم ،ه وه دا
چې د غضب په وخت كې به بيا امر نه وادروې چې بيا پرې پښېماني ونه كوړی چوې
بيا ب ه وار تېر وي او څه به په الس نه درځي.
پاچا وويل:
 دا خو دې ډېره ښه ګټ وره خبره وكړه او بيا به ب ې د پوهو دوستانو له جرګې اومركې د كوم امر په حصه كې امر نه كوم.
بيا نو پاچا د برهمن انو واك بېالر ته وركړ ،بويالر لوه وطنوه وشوړل نوور پاچوا او
رعيت سره په ښه ووند بوخت شول.
كه چې دابشليم دا كيسه واورېدله نو ويې ويل:
چې رښتيا دې وويل چې پاچا له نورو څخه زغم او حلم ته ډېره اړه لري.
بيدپای وويل :همدار نګه هر مشر په خپلو كارونو كې حلم او زغوم توه اړ دی او
چاره نه لري.
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شېخ ګيدړ
دابشليم پاچا بيدپای فيلسوف ته وويل:
كله كله پاچا يو چاته په قېر شي او له خپله مجلسه يې وشوړ ي بيوا چوې ورتوه
مالومه هم شي چې دا سړی پاك او بې ګناه دی بيا هم عفوه ورته نه كوي او بيوا يوې
پ ه ه ه خپله لومړۍ منتله نه مقرروي.
بيدپای چې دا خبره واورېدله نو ويې ويل:
رښتيا دې وويل :پاچاهانو ته ګرانه ښكاري چې پر يو كوار يوې امور وكوړ او بيوا
ترې بېرته رجوع وكړي كه څه هم په خطا وي .دوی پوه دې خطوا فكرونوو او امرونوو
هم ځان سره بد كوي هم و طن او هم رعيت سره او د پاچا په نژديكوانو او غټوانو كوې
داسې سړي چې ه وښيار او مخلص وي ډېر كوم پيودا كېوږ ي نوو كوه كلوه داسوې يوو
مخلص ته په قېر شو الزمه ده چې ډېر ور ورته عفوه وكړي او ترې تېور شوي ،او د ده
د پوهې په مرسته ډېرې ګټې او ښې ځانته واړوي لكه زمری چې د شېو ګيدړ له ګنواه
تېر شو او بښنه يې ورته وكړه.
دابشليم پاچا وويل:
د زمري او شېو ګيدړ په منځ كې څه پېښه شوې وه؟
بيدپای وويل:
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يو ګيدړ و چې په يو ځنګل كې چې د نويو مرغانو او نورو حېواناتو ښكار په كوې
ډېر و او استوګنه درلودله نور ګيدړان ،سورلنډيان او لېوان او وحوش هم پوه كوې وو دا
ګيدړ شېو و او د نورو ځناورو په څېر يې د حېواناتو ښكار نه كاوه نه يې غوښوه خوړلوه
او نه يې وينه څښله يواځې واښه او له ونو څخه رالوېدلې مېوې يې خوړلې او بس:
تل به يې عباد كاوه او پرته د دوستانو له ليودو د  ،د ناروغوانو لوه پوښوتنې او
عياد بل كار ته نه راواته.
كله چې نورو ګيدړانو ،سورلنډيانو او لېوانو وليدل چوې ده پور ځوان د مرغوانو او
حېواناتو غوښه حرامه كړه او نه يې ښكار كوي ،نه غواړي چې ظلوم وكوړي نوو ورتوه
راغلل او ورته يې وويل:
 ای ګيدړه ته پر ځان ظلم كوې چې ښوكار او غوښوې دې پور ځوان حراموېكړې دي اخر به له لوږې مړ شې دا مرغان او ډېر حېوانا خو خدای زموږ له پاره پېودا
كړي دي.
شېو ګيدړ ځواب وركړ:
 دا چا ويلي دي چې دا حېوانا زموږ له پواره پيداشووي دي او چوا ويلوي دېچې د دې حېواناتو او مرغانو غوښې موږ او زموږ د اوالدو له پاره روا دي؟ نه ،داسوې نوه
ده ،موږ په خپل زور او قو غولېدلي يو او هر ظلم او تېری مو ځان توه روا ګڼلوى دی
او په ناحقه د حېواناتو او مرغانو غوښې خورو.
په داسې حال كې چې دوی ورپورې خندل ورته يې وويل:
 ځان وږی كوې او ښه خوراكونه په ځان حراموې خو سوره لوه دې هوم مووږسره په ظلم كې شريك يې ځكه چې ته موږ سره يوځای اوسېږي او ه ه څوه ظلوم او
تېری چې موږ كوو ته يې په خپلو سترګو ګورې نو څه چې پر مووږ راځوي پور توا هوم
راتلونكي دي نو په دنيا وږی او په اخر كې به په عواب وې.
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دی په خپل عتم ټينګ و او دوی ته يې وويل:
 دا چا ويلي چې زه تاسو سره اوسم نو ستاسو په عوابونو به هم اخته كېږم؟ زهجسماً تاسو سره يم او په روح ستاسو له ظلمونو او تعداګانو نه بېتاره او بري يم .ستاسو
په اعمالو راضي او خوښ نه يم.
نو كله چې دی يې وليده چې زموږ خبرې پرې اغېته نه لري نوو ورپوورې يوې
وخندل او ترې والړل.
په ځنګل كې يو هوښيار زمری و چې د حېواناتو پاچواهي يوې كولوه چوې ددې
شېو ګيدړ له ز هد او والح څخه خبر شو نو راويې غوښته ښه نمانننه يوې د ده وكوړه
او څو ورځې يې له ځان سره پاتې كړ ،تر څو چې د ده پوه ښوه والوي او سوپېڅلتوب او
ايمناندارۍ يې عقيده راغله نو ورته يې وويل:
 اې ګيدړه ته خوو پووهېږې چوې زه ددې ځنګلوه پاچوا يوم او ډېور يواران اومرستيا الن لرم چې په ډېره تادۍ مې هيلې تر سره كوي .خوو موا چوې سوتا خووی او
خصلت ته وكتل خوښ مې شولې او غواړم چې ته زما له ډېرو را تېرو نژديكوانو څخوه
شې او زه غواړم چې پر دوي ټولو دې مشر كړم او مرتبه دې لوړه كړم.
نو شېو ګيدړ ورته ورته په مخكې ودرېده احترام يې وكړ او ويې ويل:
 ډېر تشكر ،ښه دې وويل ،پاچاهان غواړي چې ه و خلكوو سوره ناسوته والړهولري چې د دوی او مملكت په كې ګټه وي او له خپل فكر نه كوار واخلوي او پاچوا او
مملكت ته كار وكړي خو كه يو انسان ډير را نژدې كړي چوې لوه كوار او عمول سوره
عالقه نه لري ،كه څه هم ډېر پوه او هوښيار وي ،بيا هم په كې ګټه او فايده نوه شوته.
زه چندان د پاچاهۍ په كار نه پوهېږم او په دې هم نه پوهېږم چې پاچا څرنګه له ځوان
نه خوښ كړم ،ډارېږم هسې نه چې داسې كار رانه والړ نوه شوي چوې سوتا د موالل او
خپګان سبب شي .په رعيت كې دې داسې خلك هم شته چې له ما څخه په كوار پووه
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او د قدر خاوندان دي او ستا پر هيلو او رغباتو هم عالم دي او دوی سوتا د قورب پوه
تمه هم دي ځكه چې ستا قرب ډېره لويه سرلوړي ده .نو كه توه لوه دوی نوه يوو تون
خوښ كړې ښه به وي ځكه چې هم به ګټه درواړوي او هم به در څخه خوښ شي.
زمري وويل:
 زيار مه باسه چې له كاره وتښتې اوس رانه هېڅ خالوېدالی نه شوي د پاچواخدمت او كار په هر هوښيار او په ه ه چې په رعيت كې وي واجوب دی ځكوه چوې د
پاچا كار يواځې د ده نه دی بلكېې دا د ټول مملكت او ولس خدمت او كار دی.
شېو ګيدړ وويل:
 تا خو مېرباني وكړه خو د پاچا كار دوه ډوله خلك غواړي :فاجر ،ظالم ،خبيوثچې ډېر حاجتونه او تمې لري او زيار باسي چې په هره الر وي خپل مطلب پوره كوړي
نو چې د پاچا نوكر شي خپلو مطلبونو ته هم رسېږ ي او په خپلوه چواالكۍ او حيلوې لوه
ناوړو پېښو ځان هم خالووالی شي .بل ناپوهه ساده سوړی د پاچوا كوار توه زړه ښوه
كوي چې وړاندې فكر نه شي كوال ی او دا ډول سړی ضرور په غم ككړېږي او په شور
كې لوېږي .هوښيار او پوه سړی د پاچا كار ته زړه نه ښه كوي ځكه كه د پاچا پوه كوار
كې ولوېده نو بيا دپاچا دوستان او دښمنان دد ه غورځولو پسې هڅه كووي او ټوول يوې
په ښكاره او پټه د ده بېخكنۍ پسې لوېږي .د پاچا دوستان خوو ځكوه د ده بوده ورځ او
تباهي غواړي چې كينه يې ورته راځي چې د پاچا په نظر كې ولې دومره قودر لوري او
له موږ نه ولې دومره ورتېر دی .او دښمنان يې ځكه ورسره حسد او جنوګ كووي چوې
پوهېږي كه دا سړی د پاچا مرستيال او معاون وي نو زموږ پر پاچوا وسوه نوه كېوږي او
دده د پوهې په واسطه له موږ نه ځان وغورال ی شي او تل به پر موږ برالسوى وي .نوو
چې دوستان او دښمنان د چا په لوېدلو او بدبختۍ پسې شول نو بيا له ضرر او هالكوت
څخه ځان نه شي وغورالی.
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كله چې زمري له ګيدړ نه دا خبرې واورېدلې نو پوهې ته يې هك پوك شوو او
دده كومك او مرستې ته يې هيله پيدا شوله نو ورته يې وويل:
 اې هوښياره ګيدړه زه ستا په خبره پوه شوم او په دې هم پوه شووم چوې توهولې ډارېږې چې زما اتباع به درته چل جوړ كړي او تا به له مانه ليرې كړي او وبه دې
ووني خو ډاډه اوسه او زړه را پورې وتړه تر څو چې ووندی يم نو د چا پر تا بانودې وس
نه رسېږي چې ضرر درته ورسوي او تا خپه كړي.
ګيدړ وويل:
 ماته خو دا ښه ښكاري چې ما پرېږدې چې په خپله خوښه آزاد وګرځم او غوممې نه وي او خپل ساعت په وښو او اوبو تېروم ،ځكه د پاچا نژديكانو توه چوې پوه يووه
ګړۍ كې كوم مصيبت او ضررونه متوجه وي د آزاد ووند درست عمر سره برابر نوه دی
او ارام لږ ووند له ډېر ناآرامه ووند څخه ښه دی.
زمري وويل:
 هېڅ مه ډارېږه دا نه منم چې رانه خالص شې او وتښتې نوو ضورور بوه كواركوې او دستي به په خپل كار شروع كوې.
كله چې ګيدړ وليده چې اوس خالوېدالی نه شي نو ويې ويل:
 اوس مې نو چې خوشي نه پرېږدي او ضرور را باندې كار كوي نو زه هوم لوهتانه يوشې غواړم
كله چې زمری پوه شو چې د ګيدړ خوښه خو راغله نو ډېور خووښ شوو او ويوې
ويل:
 اې ګيدړه څه غواړې؟ هر څه چې غواړې تيار دي .غواړه هر څه چې غواړې.ګيدړ وويل:
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 زه غواړم چې زما له كار سره تړلي امر كې به تادي نه كوې .زه پووهېږم چوېڅوك چې له مانه په رتبه كې جګ دي ه وی به په يو چل له دې جېته چوې د دوی
ځای ونه نيسم زما خرابي او بربادي غواړي او ه ه چې رانوه ټيوټ دي د دې لوه پواره
چې زما ځای ونيسي زما د تبا هۍ پسې ګرځي او شايد چې ته به د دوی خبرې زموا پوه
حق كې واورې او له ما به دې خوا خوا بده شي .نو كله دې چې دا واورېدل نوو ډېور ور
دا خبرې مه منه او پر ما حكم مه كوه ،لومړی تحقيق او پلټنه وكوړه چوې خبوره درتوه
ښكاره شي نو كه بيا مې درته خيانت ښ كاره شو بيوا دې چوې څوه خوښوه وي ه وه را
باندې وكړه او چې دا وعده دې را سوره وكوړه نوو زه بوه دربانودې ډاډه شوم او خپول
اخالص او كار به زياتوم او په زړه ،عقل او جسم به دې مرسته او كومك كوم.
زمري په خوښۍ وويل:
 زما درسره وعده ده چې تادي به ستا په حق كې نه كوم او ته د ختانوې وزيورشوې ،ځكه چې ته ښه او د مالونو په ساتنه كې امانت كاری يې.
ګيدړ دا كار په اخالص ونيوه او پر ختانو به يې پاملرنه كوله چې د ده د پاملرنې
په سبب په ختانو كې زياتوالى راغى او زياد يې وكړ.
نو پاچا ته يې اخالص ښكاره شو او ورته ګران شو ،نور يې هم ځان توه نوژدې
كړ او د اعتماد وړ يې وګرځاوه او د پوره واك خاوند يې كړ.
كله چې د پاچا ملګرو او اتباعو د ده قدر او شان وليوده ده سوره پوه كينوه كوې
ولوېدل او غوښتل يې چې اوس په يو چل ترې د پاچا زړه تور كوړي او لوه ده نوه يوې
كركه او نفر زيا كړي.
يو ځل ددوی يو ټولى ښ كار ته والړ او يو ګوړا خر يې ښكار كړ چې تيار غوښون
او كم عمره و او هېڅ يې ترې كم نه كړ غونډ يې پاچا ته راووړ چې تر څو ځوان ورتوه
اخالومند او مينه ناك وښيي.
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زمري چې ددې خره غوښه وخوړله خوند يې وركړ او لكه نور كله چې به يوې د
نورو ملګرو برخه كوله په دې غوښه كې يې ونه غوښتل چې ددوي برخوه وكوړي نوو
ګيدړ ته يې امر وكړ چې دا نوره غوښه كلكه وساته او سبا ته ي ې بيوا د نوورو خوراكونوو
سره راته راوړه.
چې شپه شوه نو يو له دغو حاسدانو څخه په پټوه ختانوې توه ورغوى او دا نووره
غوښه يې را پټه كړه او په پټه يې د ګيدړ په كور كې كېښودله چې هېڅوك ترې خبور
نه شول.
سباته په وخت د زمري اتب اعو د خپل چل او مكر د سرته رسولو له پواره زموري
ته مړۍ راوړه نو كله چې خ ادم مړۍ راوړه زمري وكتل چې د ګوړا خر غوښه پوه كوې
نشته .نو په قېر شو او ويې ويل:
 د خره غوښه څه شوه او ولې ګيدړ په خپل كاله ځان سره ساتلې ده؟ خبر نوهدی چې د مړۍ په منځ كې ماته ددې غوښې خوړل خوند راكوي؟
نو دوی دا موقع غنيمت وګڼله او يو يې د اخالص ښكاره كولو له پاره پاچوا توه
وروړاندې شو او ويې ويل:
 موږ بايد پاچا په خبره خبر كړو اګر كوه ځينوې نژديكوان يوې وربانودې خپوهكېږي هم ،ځكه له پاچا خبره پټول د پاچا او رعيت د خرابۍ سبب ګرځوي .خبوره دا ده
چې د ګيدړ ه ه غ وښه په خپله خوښه شوې او خپل كورتوه يوې وړې ده او ويلوي يوې
دي چ ې د پاچا هم ه ه بس ده چې پرون يې وخوړله.
بل وويل:
 اۍ وروره داسې به نه وي .چې ګيدړ په ناح قه په غم ككړ نه شي راځئ چوېلومړی د خبرې پلټنه وكړو تر څو ظلم او تېری مو له السه ونه شي.
درېيم وويل:
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 كه يې ولټو ﺉ نو د همده په كور كې به يې بيا مومئ ځكه چې دا ګيدړ خوايناو غادر دی او ما ترې ډېر ځله داسې خيانتونه او ټګۍ ليدلي دي.
څلورم وويل:
 دا څه وايې؟ ګيدړ غوښه غال كړې او كور ته يوې وړې ده؟ كوه دا رښوتيا ويخو له بد نه ب ده ده چې د خپل بادار سره دومره خيانت كوي.
پننم وويل:
 كه اجازه وي موږ ب ه څوك ورولېږو چې د ګيدړ كو ر ولټوي چې ګيودړ داسوېمخصوص جاسوسان لري نه چې چېرته يې بې ځايه نه كړي.
دوی د ګيدړ په حق كې داډول خبرې كولې چې تر څو يې زمرې په قېر كوړ او
امر يې وكړ چې ګيدړ راولئ.
ګيدړ راغى ده ترې د غوښې پوښته وكړه او ګيدړ وويل:
ما خو د غوښو ختانه دار ته د ساتلو له پاره ورك ړه او ورته مې وويل چې سبا توه
يې تاته حاضره كړي نو ه ه څه كړه؟
زمري د غوښو ختانه دار راوغوښته ه ه هم نټه وكړه چې ما له ګيدړ څخه هېڅ
نه دې اخيستي ځكه چې دا ختانه دار هم ددې نورو سره په دې مشوره كې ګډ و.
زمری يو امين خوښ كوړ او د ګيودړ كوور توه يوې د غوښوې د لټولوو لوه پواره
ورواستاوه او ګيدړ يې په خپل مجلس كې پاتې كړ.
دا امين چې بېرته راغى نو هم ه غوښه ورسره وه چې زمري ګيدړ توه وركوړې
وه په مجلس كې يو لېوه و چې تر اوسه يې ال يوه خبره هم د ګيدړ په باره كوې نوه وه
كړې او داسې مالومېده چې دی ناحقه خبره نه كوي .نو كله چوې غوښوه يوې راوړه ده
وويل:
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 اوس نو پاچا د ګيدړ په خيانت او فساد خبر شو اوس نو كه پاچا د ده تور ګنواهتېر شي او عفوه ورته وكړي نو بيا به يې هېڅوك د چا په خيانت او غدر خبر نوه كوړي
او د مملكت امور او كارونه به خراب شي.
دې لېوه وويل:
 د ده ګناه د بخښلو نه ده .له ګناه سره وړ عواب او زجر وركوړه چوې بول ويچې بيا داسې خيانت او غدر ته زړه ښه نه كړي.
د زمري زړه ګيدړ ته له قېره پړسېدلى و  ،پوليس ته يې امر وكړ او بنديخانې ته
يې داخل كړ.
كله يې چې ګيدړ بندې كړ نو دوی ټول ورباندې خوشاله شول ،خوو د خبورې د
رښتيا كېدو ډار يې هم په زړه كې و او ويل يې نه چې خبره رښتيا شي دې خوالص او
موږ په بال ككړ شو .نو يو بل ته يې سره وكتل او يوه وويل:
 محترمه پاچا ښه جتا دې وركړه .اوس دې هم ورسره ښه وكړل كه نوه نوو دوولو وړ دی .ښه داده چې كوم جاسوس ورواستوې چې څه يې چوې درتوه پوه زړه دي
ه ه ترې واوري ،كه براا او پاكي يې ښكاره شوه عفوه به ورته وكړې او كه جرم يې
ښكاره شو او په زړه كې يې نور څه هم درته وي نو برسېره پر بند د نور عواب وړ هوم
دی.
پاچا دا خبره ومنله او د حال مالومولو له پاره يې سوورلنډ ی ورولېوږه چوې د زړه
حال ترې واخلي.
سورلنډی چې ورغى ګوري چې ګيدړ په عباد بوخت دی او دعوا كووي چوې
زمري ته يې پاكي ښكاره شي او له دې بال څخه خالص شي.
نو سورلنډ ی بېرته راغى چې زمري ته ووايي:
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 ګي دړ درته ښېرې كوي او وايي :كه له بنده خالص شوم نو په داسې غم خووبه يې ككړ كړم چې نه يې سر خالوېږي او نه پښې.
نو حاضرينو ځان په تعجب ښكاره كړ او يوه وويل:
 اوس درته مالومه شوه ای باداراه چې دا مجرم او ګنېكار او د لوی عوواب وړدی .ځكه چې د ده وجود نو نور ستا او ستا د دوستانو لپواره لووی خطور دی .او دا تېور
كارونه ،چې ه ه څه چې موږ خوړل او ده نه خوړل ،ه ه هم دده په خبث نفسي او پوه
دې چې موږ يې بد راځو واضح او ښكاره دليل دی او ښه كلكه يې په زړه كې ده.
زمري چې فكر وكړ نو د دغو دليلونو د رد لپاره يې الر پېدا نه كوړه او بواور يوې
راغى چې نور يې نو د ګيدړ په ووندي پرېښودلو كې خطر او ضورر دی ،نوو سمدسوتي
يې د ده پر وولو امر وكړ.
د زمري يوه هوښياره پوهه م ور وه چې خبره شوه چې زمری پر ګيدړ د قتل امر
وادر كړی دی نو خبر يې ورواستاوه چې د ګيدړ مرګ او قتل وځنډوي بيا زموري توه
ورغله او زمري ته يې وويل:
 زويكه په كومه ګناه دې پر ګيدړ د قتل امر كړی؟نو زمري ورته ټوله كيسه تر سره كړه نو ه ې وويل:
 زويه په حكم كې دې تاد ي وكړه او څوك چې تادی كوي پښوېمانه كېوږي.كه نور خلك په يو كار كې فكر كولو توه اړ دي نوو پاچاهوان خوو ال اړ او محتواج دي،
ځكه چې هره غلطي اوالح كېدای شي او د پاچاهانو غلطي هېڅ كله بيوا نوه اووالح
كېږي او د دې ګ يدړ رښتيا او اخالص خو تا تجربه كړي او تر اوسوه يوې كووم قصوور
درته نه دی ښكاره شوی او دا هم ترې نه ده لي دل شوي چې دی غل او يا خواين دی.
بله دا ده چې د پاچاهانو اتباع يو د بل ضرر پسې ګرځي او چې وسه يې وشي نوو يوو د
بل په وولو او مرګ هم ورفه نه كوي .هوښيار عازم پاچا ه ه دی چې خپول ملګوری
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وپېژني او د دوي له نفسي احوالو څخه ځان خبر كړي .تا د ه ه ګيودړ پوه وولوو حكوم
كړی چې پاكي او ښه والى يې درته په وارو وارو ښكاره شوی او ه ه هم د يوې ټووټې
غوښې په ګناه او جرم.
زمري ته ال مور په همدې نصيحتونو لګيا وه چې يوو اموين او مخلوص سوړی
راغى او زمري ته يې وويل:
 نژدې وه چې لويه ګناه دې كړې وای!زمري ورته وكتل او تعجب يې وكړ او ورته يې وويل.
 څرنګه؟ او كله؟ كله دې چې د ګيدړ بې وزلي د مرګ حكم وادر كړ ،او دی بې وزله له ه وهتورنه پاك او بري دی او خوشي تور پرې لګول شوی دی.
زمري وويل:
 تاته يې كله پاكي او برائت ښكاره شو؟ما چې كله دا ټول واور ېده نو ورته په شك كې شوم نو په زړه كوې موې وويول
چې څرنګه ګيدړ غوښه پټوي او حال دا چې غوښه خوړل يې پر ځان حرام كوړي دي؟
او كه له خپله عادته اوښتى وي او زموږ په څېر ده هم د غوښو خوړلو توه رجووع كوړې
وي نو د پاچا په ختانه كې خو لمودې او وچوې غوښوې لوږې نوه دي چوې ده د پاچوا
شخصي غوښه خوړله او ځان يې هالكت كې غورځاوه غال يې كولوه پوه داسوې حوال
كې چې د ښه فكر او عقل خاوند دی؟ نو دا خبره موې دروغ وګڼلوه ،والړم دوی پسوې
شوم ،د دوی حركا او كارونه مې د سترګو الندې ساتل تر څو چې خبره راته ښوكاره
شوه .له دوي نه مې واورېدل چې تا د ګيدړ پ ه وولو حكم وكړ چوې يوو او بول توه يوې
مباركي ويله او د خپلو چلونو او ټګيو په كاميابۍ يې خوښي كوله.
د زمري مور چې دا خبره واورېدله نو خوشاله شوه او زمري ته يې وويل:
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 نژدې وو چې په ظلم دې بې ګناه ګيودړ وولوى وای اوس دغوو خيانتكوارو اوټګانو ته كلكه او وړ جتا وركړه چې بيا داسې كار ته زړه ښه نه كړي.
زمري ددغو ټګانو په اعدام حكم وكړ او ګيدړ يې له بنديخانې څخه را ووېسوته
د خپلې خطا چې نژدې وه چې وولى يې وای عور ورته وكوړ او د خپلوو ټولوو اموورو او
كارونو و اك يې وركړ او عت يې نور هم ال پسې ډېر شو.
كله چې دابشليم دا كيسه واورېدله نو ويې ويل:
 رښتيا ،بېدپای چې د پاچاهانو ټينګار د يو خطا امر په اجرا كولو لووی خطور اوظلم دی.
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شاهزاده او ملګري يې
دابشليم پاچا بيدپای فيلسوف ته وويل:
 خلك په دې ووند كې د برياليتوب په اسبابو كوې سوره مختلوف دي .ځينوېوايي چې برياليتوب چانس او بخت دی ځي نوې وايوې چوې پوه زيوار او عمول دی .ای
حكيمه ستا په دې كې څه رايه او فكر دی؟
بيدپای ځواب وركړ:
 د خلكو د اختالف سبب دادی چې ځينې يې په چانس او بخت خوري ،ځينېپه زيار او عمل او شك نشته چې په ووند كې هم عمل شته او هم چوانس او هوښويار
ه ه دی چې په كار كې زيار وباسي او بيا د چانس په تمه او هيله شي .زما يووه كيسوه
زده ده چې په ه ې كې د خلكو اختالف د دې ووند په باره كې ښه تمثيل شووی دی.
او ه ه كيسه دا ده:
څلور تنه زلميان سره په الر كې ملګري شول ،يو شاهتاده بل د سودا ګور زوي،
بل د يو شريف زوی او څلورم د بتګر زوی و او ورسره پ رته له جامو چې اغوسوتلې يوې
وې نور څه نه وو .دوی په همدې حال وو چې ډېر په تكليف او زحمت شول.
يو ځل دوی د يوې ونې الندې كښېناستل چې ستړيا وباسي او دمه وكوړي نوو
د دنيا خبره يې منځ ته را واچوله او د چا چې څه زړه وو په دې باره كې يې وويل:
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شاهتاده وويل:
 ما ووند پېژندلى او ازمويلى مې دی .خبره دا ده چې هر څوه پوه قضوا او قودرپورې تړلي دي.
كله چې دوی دا واورېدله نو د سوداګر زوی وويل:
 چې هر څه په قضا او قدر دي نو دا عقل څه په كار دی؟ انسان بايد له عقولڅخه كار واخلي تر څو چې بريالى شي.
خو د شريف زوی دا يوه هم ونه منله او ويې ويل:
 داسې نه ده او ستاسو دواړو خبره ډېره خطا ده .چوانس هور وخوت نوه وي اوعقل كله كله تېروځي ډېر د عقل خاوندان په دې دنيوا كوې محوروم دي .خوو ښوكال
وجاهت ،شرف ،ښه كسب دی .مخ ور هېڅ كار او عمل نه كوي او له هر چا څخوه يوې
ښه خوري او ښه يې اغوندي او خلك يې قدر او عت كوي ،نو څوك كه غواړي چوې
بريمند او كامياب وي بايد مخور او شريف وي.
كله چې د دهقان زوی دا خبرې واورېدلې نو ويې ويل:
 تاسو خو عجيبه فكرونه كوﺉ او څه ،څه وايئ! څه چې دي خو كوار او عمولدی ،نه قضا او قدر په كار دي ،نه چانس ،نه عقل او نه مخوري او وجاهوت او ښوكال!
كه څوك غواړي چې بريالى او كامياب وي نو بايد چې كار او عمل وكړي.
هر يوه خپل خپل دليل راووړ خو اختالف يې له مننه ونوه واتوه .نوو سوره يوې
وويل:
 دا اختالف څه ګټه نه كوي راځئ چې هر څوك خپله رايوه تجربوه كوړي .دادی تيار وږي يو او هېڅ راسره نشته ښار هم نژدی دی او هر څه په كې شته.
د دهقان زوی ته يې وويل چې ته والړ شه او موږ ته مړۍ راوړه چې مالوم شي
چې ته څه كوې؟
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د دهقان زوی ښار ته والړ او د كار لټون يې وكړ چې تور څوو خپلوو ملګورو توه
مړۍ پيدا كړي خلكو ورته وويل:
ښه كار دلته خس او لرګي كول دي.
نو دی ځنګل ته والړ ،له لوخو يې رسۍ وغړله او د خپل قدر پوه انودازه يوې
بوټي را ټول كړل په رسۍ كې يې ښار ته راوړل ،په يوه روپۍ يې وپلورل او ملګرو توه
يې پرې مړۍ واخيستله.
كله چې د ښار دروازې ته ورسېده پر دروازه يې وليكل چې «د يوې ورځې كوار
يوه روپۍ ارزي» ،ملګرو ته راغى او مړۍ يې ورته مو ته كېښوده.
ملګرو ورته وويل چې كار خو دې ثمره وركړه اګر كه دروند او ګران و.
بله ورځ يې د شريف زوی ته وويل چې نن ستا وار دی والړ شوه او وجاهوت او
مو دې وازمېيه او موږ ته طعام راوړه.
دې هم ښار ته والړ .چې دروازې ته ورنژدې شو نو فكر يې وكړ چوې زموا خوو
څه كار هم نه دی زده او د نورو مخورو او اشرافو غوندې خادمان هم راسوره نشوته نوو
ويې ويل:
 د څه له پاره ښار ته والړ شم؟ او څه به وكړم؟ زه نه پوهېدم چوې ويول موېچې وجاهت بې كاره نفع رسوي.
شرمېده چې بېرته ملګرو ته بې طعامه راوګرځي نو فكر يې وكوړ چوې وتښوتي.
وروسته له ډېره فكره ي ې د دمې جوړولو لپاره يوې ونې ته ډډه ووهله او ويده شوو .دی
ال ويده و چې د ښار له غټانو او اشرافو څخه ورباندې يو سړی تېرېده او دی يې خوښ
شو په زړه كې يې وويل :دا ځوان خوو شوريف او د كووم شوريف زوی دی چوې اوس
ورباندې لكه چې سخته راغلې وي نو زړه يې ورباندې ولورېده او له خوبه يوې را ويښ
كړ پننه سوه روپۍ يې وركړې او والړ.
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نو د شريف زوی خوشال شو او په دروازه يې وليكل «د يوې ورځوې د وجاهوت
او ښكال بيه پننه سوه روپۍ ده ».نوور يوې ملګورو توه طعوام او نوور ضوروري شويان
وپېرودل او راغى او روپۍ يې منځ ته واچولې او ويل يې« :اوس مو زموا خبوره ومنلوه؟
وګورﺉ چې ما په ښكال او شرف څومره ګټه وكړله؟»
په درېيمه ورځ يې د تاجر زوی ته وويل چې نن ستا وار دی ځوه او خپول فكور
دې وازمېيه .دی والړ ،اخوا دې خوا په بازار كې ګوري كه د تجار كوم شى پيدا شوي
چې د بحر ساحل ته ورغى .ګوري چې په بېړۍ كې داسوې قيمتوي مالونوه پراتوه دې
چې هېڅ په بازار كې يې پته هم نشته.
خو ده د ښار له سوداګرو نه اورېدلي و چې ويل يې؟
نن دا مال مه اخلئ او ووايئ چې دا مال خو موږ سره ډ ېر دی او كومه اړه ورتوه
نه لرو نو د مال خاوندان به ورپورې په تنګ شي او ارزان به يې را باندې وپلوري.
د تواجر زوی د دوی خبورې واورېودلې او پوه بلوه الر يوې سووداګرو توه ځووان
ورورساوه او ورسره يې اتفاق وكړ چې دا مال ده ته په نېټه وركړي .مال يوې لوه ه وو
څخه واخيسته او په ښار كې يې اعالن وكړ چوې زه دا موال بول ښوار توه وړم .د ښوار
سوداګرو چې دا خبره واورېدله پسې په منډه ورغلل او يو لك روپۍ ګټه يوې وركوړه او
مال يې ترې واخيسته.
د سوداګر زوی وويل:
« د يوې ورځې د عقل او پوهې بيه يو لك روپۍ ده» او دا خبوره يوې پوه دروازه
وليكله .روپۍ يې ځان سره واخستلې او ملګرو ته ورغى او ورته يې وويل:
 دا ه ه عقل دی چې تاسې يې له بركته خبر هم نه وﺉ او په قودر يوې نوهپوهېدلئ وګورﺉ چې د عقل په مرسته څرنګه سړی بريالى كېدالی شي.
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په څلورمه ورځ يې شاهتاده ته وويل چې نن ستا وار دی ،ورشه چې پر قضوا او
قدر او چانس باندې باور لرې نو موږ توه طعوام راوړه .شواهتاده والړ او د ښوار دروازې
سره نژدې په يوه چوتره كښېناست.
پېښه داسې وه چې د ښار پاچا په دې ورځ مړ و او كوم وارث يې نوه درلوود پوه
دې وخت كې خلكو د پاچا جنازه پر ده تېروله .له غمه يې تورې جامې اغوسوتې وې او
سترګې يې له اوښكو ډكې وې .شاهتاده چې ورته وكتل نوو څوه چور يوې وربانودې
خراب نه كړ او غم شريكې يې ورسره ونه كړه.
كله يې چې وليده چې د دوی په غم يې څه پروا نشته نو ښوكننلې يوې ورتوه
وكړې او دروازه چي ورته وويل ته څوك يې ای ځوانه؟ او زموږ پر پاچا ولوې خپوه نوه
يې؟ او له كوم ځای نه دلته راغلى يې؟
بيا يې له دې چوترې نه وشاړه او د ښار له دروازې څخه يې ليرې كړ.
د جنازې خلك والړل او دروازه چي هم ورسره و چې پاچا ښو كړي.
چې دوی ليرې شول نو د پاچا زوی بېرته راغى او هملته كښېناسته.
كله چې د جنازې خلك بېرته راغلل .درواز چي ګوري چې ه ه ځوان بيا هملتوه
ناست دی نو ورته په قېر شو او ويې ويل:
 ای بې شرمه مساپره ما خو ته منع كړی وې چې دلته م كښېنه تا زموا خبورهولې ونه منله؟ او چا درته د بيا كښېناستلو اذن او اجازه وكړه؟
په ډېر تور زړه يې را ښكوده او په ه ه بنديخانه كوې يوې واچواوه چوې دروازې
سره نژدی وه.
چې سبا شو نو خلك د نوي پاچا د درولو په تكل شول .نو اشوراف او خووانين را
ټول شول هر څوك د پاچاهۍ په تمه و.
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هر يو به چې ځ ان كانديد كړ نورو به په كې په شل رنګه عېبونوه را وسوپړل او
قرار به كښېناسته .په همدې ډول د هر چا حوال و نوو خبوره آخور جنوګ و جودل توه
ورسېده او نژدې وه چې جنګ وشي.
په دې وخت كې د دروازه چي شاهتاده را ياد شو نو دوی ته يې وويل:
 ای مشرانو پرون ما يو ځوان مساپر بندي كوړی دی ،نوه چوې جاسووس ويچې زموږ دښمنانو زموږ د حال مالومولو له پاره رالېږلى وي اوس موې لوه وېورې هلتوه
بندي كړی دی.
دوی ورته وويل:
 ښه دې وكړل :ورشه رايې وله چې پوښتنې ترې وكړو ،په حال يې ځان پووهكړو چې څه بال راته پېښه نه كړي.
دروازه چي راغى او شاهتاده يوې راواېسوته .چوې مشورانو او اشورافو وليوده نوو
پوښتنه يې ترې وكړه چې ته څوك يې؟ شاهتاده وويل:
 زه د پاچا زوی يم او يو كال ك ېږي چې پالر مې مړ دی د تخت د نيولوو حوقزما و خو كشر ورور مې راباندې زورور شو منصبدارانو او مشرانو ته يې رشو وركوړ او
پاچاهي يې رانه په زور ونيو له او زه يې له خپلې وېرې چې ګونودې پاچواهۍ بوه تورې
ونيسم را وشړلم او دادی دلته راغلم.
اشرافو او مشرانو د خپل اختالف د ليرې كولو له پاره شاهتاده پاچا كوړ .او ورتوه
يې وويل:
په ډېر ښه وخت كې را ورسېدلې كه نه نو زموږ په منځ كې د جنګ اور بول و او
نژدې وه چې سره دل شوي وای .بيا يې نو پر سوپين اوښ د خپول عواد سوره سوم
سپور كړ او د درناوي له پاره يې په كوڅو كې ګرځاوه چې دروازې ته را ورسېده نو امور
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يې وكړ چې د ملګرو د ليكونو الندې وليكي چې « كوش  ،ښوكال ،عقول او هور شوى
چې انسان ته له ښو ،بدو نه رسېږي دا ټول د قضا او قدر په واسطه دي».
شاهتاده پر تخت كښېناست او درې واړه ملګورې يوې راوغوښوتل او ښوه يوې
ونماننل د عقل څښتن يې وزير كړ د بتګر زوی يې پر بتګرۍ وټاكه او د ښكال خاونود
يې ډېر ونماننه او څه مال يې ورته وركړ او له ښاره يې نوور وشواړه ،چوې دی دلتوه د
اوسېدلو حق نه لري ځكه چې نه عقل لري او نه كار.
دابشليم چې دا كيسه واورېدله نو ويې ويل:
 اې بيدپای ښه دې وويل او پوه دې كړم چوې خلوك ولوې پوه وونود كوې دبرياليتوب په سببونو او علتونو كې سره اختالف لري.

 

کليله او دمنه

موږك او پيشو
دابشليم بيدپای فيلسوف ته وويل:
 كله سړی د خپل دښمن سره هم د مرستې پوه تموه پخوال كېوږي او سوولهورسره كوي په دې باره كې هم يوه كيسه راته ووايه چې دا موضووع راتوه واضوحه او
ښكاره شي.
بيدپای وويل:
 دوستي تل نه وي او دښ مني هم نه پاتې كېږي ،ډېر ځله دوستي په دښومنۍبدله شي او دښمني په دوستۍ .هوښيار كوال ی شي چې د شد او سوختۍ پوه وخوت
كې له دښمن نه هم مرسته وغواړي .لكه چې موږك او پيشو سره يو تر بلوه مرسوته او
كومك وكړ او ځانونه يې له غمه خالص كړل.
دابشليم وويل:
 ددوی كيسه څرنګه وه؟بيدپای وويل:
يوه پيشو وه چې د يوې ونې په يوه خوا كې اوسېدله او يو موږك يې په بله خوا
كې چې له پيشو يې ډېر ځان ساته له سوړې به تر ه ه نه راوات ه چې باور به يوې وشوو
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چې پيشو چېرته ليرې تللې ده .يوه ورځ پيشو د ښكاري په دام كې ونښتله او مياو ميواو
يې كول او چي ې وهلې.
موږك هم له سوړې د طعام لټولو پسې راوواته ،ګوري چوې پيشوو پوه دام كوې
نښتې ده نو خوشاله شو او خيال يې وكړ چې پيشو نه خو نوور د عمور تور پايوه پوورې
خالص شوم خو ګوري چې د پاسه كونګ ورپسې دی او غواړي چې دی ونيسي او لوه
بلې خوا نولى هم د ده د نيولو په تمه دی نو وډارېده او په زړه كې يې وويل چې زه خو
له هرې خوا په بال ككړ شوم كه په ځای درېږم كونګ مې خوري كه بېرته ځوم نوولى
مې خوري او كه وړاندې ځم د پيشو مړۍ كېږم.
بيا يې وويل:
 تر څو چې عقل لرم بايد له نجا او خالوۍ نه بې هيلې نه شم نوو دا پيشووخو اوس زما په شان په بال ككړه ده ،وربه شم او ورته بوه ووايوم كوه ماسوره مرسوته
كوي نو زه به يې له دام څخه خالوه كړم كه هوښياره وي نو زما په خبره بوه راضوي
شي.
پيشو ته ورغى او ورته يې وويل:
 څرنګه يې؟ او ولې په دې غم كې لوېدلې يې؟پيشو وويل:
 خوشاله اوسه .زه خو د ښكاري په دام كې ونښتلم ،او ته نور زموا لوه ډاره تورعمره خالص شوې.
موږك په غم او حتن تظاهر وكړ او ويې ويل:
 څ رنګه ستا په حال خوشاله شم او ته په دې حال يې؟ هوښيار د چا پر غم نوهخوشالېږي ځكه پوهېږې چې هر څوك درد او غم لري .او كېدای شي چې لوه دښومن
نه يې ده ته لوی غم پېښ شي .كه دا اوس هم راته وګورې نو زه له تا نه په لوی غوم
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ككړ يم شاته مې نولى والړ دی او د حملې په تمه دی او د پاسوه را بانودې كونوګ د
غوټې په انتظا ر دی او ته هم كه څه هم په دام كې بنده يې كه درنوژدې شوم نوو پوه
خوړلو مې هيله نه كوې  .اوس دې ومنله چې زما مصيبت ستا له مصيبت څخوه لووی
دی؟
پيشو ورته وويل:
 هو شك نشته چې دواړه په غم او مصيبت ككړ يو.موږك وويل:
 زه درسره يو مصلحت لرم كه خوښه دې ورته راغله نو زموا او سوتا دواړو لوهپاره ښه ده.
پيشو وويل:
 ووايه كنه څه مصلحت دی؟ زه خو داسې مصلحت ته تياره يم چې هم زما دخالوۍ تعېد وكړي او هم ستا.
موږك وويل:
 تر څو چې زه دام په غاښوونو كورنج نوه كوړم توه نوه شوې خالووېدالی اوهمدارنګه ماپسې كونګ او نولى دي كه ته راسره كومك ونه كړې زه هم ځان نه شم
وغورال ی نو كه ته راسره عېد او وعده كوې چې كه دې خالوه كړم ما به نه خوورې
نو خالوه به دې كړم او له ښكاري نه به دې ووغورم.
پيشو چې د موږك خبره واورېدله خوشاله شوه او د ده په ووداقت يوې زړه ډاډه
شو ،ورته يې وويل:
 اې موږكه خبره دې حقه ده .زه پرته ستا له مرستې ځان نه شم وغوورالی اوكه زه دې له دام څخه خالوه كړم د خپل عمر ملګری به دې وګڼم غوښه به دې پور
ځان او اوالد حرامه كړم او اوالدونه او لمسې به دې هم زما له اوالدونوو او لمسويو پوه
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امن او سالم كې وي نو اوس ور شه او ما خالوه كوړه ځكوه چوې د ښوكاري د راتلوو
وخت نژدی دی.
موږك دام ته ورمنډه كړه او د دام په كرنجولو يې پېل وكړ .كله چوې كونوګ او
نولي وليده چې كار يې اوږد شو نو دواړه ترې والړل.
موږك چې خپل دښومنان وليودل چوې والړل نوو زړه يوې ډاډه شوو او ډار يوې
وتښتېده نو كه له پيشو سره يې د خالوولو وعده او عېد نوه وای كوړې نوو پوه خپلوه
خالص شوی و .خو خپل عېد او وعده يوې پوه يواد شوو او ويوې غوښوتل چوې پيشوو
خالوه كړي ،له دام نه يې ووغوري خو په زړه كې يې راغله چې كه پيشو لوه دام نوه
خالوه شي نه ويل كېږي چې را باندې را ټوک كړي او ورمېږ راباندې تاو كړي نو پوه
زړه كې يې ځان سره مشووره وكوړه او د دام تارونوه بوه يوې ارام ارام ،سووكه سووكه
كرنجول .چې پيشو دده سوكه والى او سستي وليده نو ورته يې وويل:
 ولې دومره په ارام او قرارۍ د دام تارونه كرنجوې؟ زړه دې ډاډه شو چوې لوهدښمن څخه دې خالص شولې او نه غواړې چې ما ووغورې؟ دا خو د ښو خلكو كار نه
دی ما او تا خو سره د دوستۍ الس وركړ او له زړې دښمنۍ څخه تېور شوولو .زه هيلوه
كوم چې له دې دام څخه مې ووغورې چې اوس به ښكاري راشوي او حيوا بوه موې
خراب كړي .پوهانو ويلي دي چې څوك له چا څخه مرسته وغواړي او د ه ه له السوه
پوره وي او ورسره يې ونه كړي نو خاين او غادر دی او د غدر او خيانت په ربړ به ككوړ
شي.
نو موږك وويل:
 داسې نه ده .زه نه غواړم چې تاسره ټګي وكړم او په دام كوې دې پرېوږدم اوزه پوهېږم چې زما او ستا ملګري سرسري ده او له وېرې پېودا شووې ده ،كوه دا وېوره
والړه نو كېدالی شي چې بيا به هم ه سې دښمنان يو نو له همدې كبله غوواړم چوې
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ټول تارونه پرېكړم او يو تار پرېږدم چې ته پرې بنده پاتې يې .كله موې چوې ښوكاري
وليده چې راغى او را نژدی شو نو ه ه به هم كرنج كړم نو په دې وخوت كوې بوه بيوا
درسره زما د نيولو فكر نه وي ځكه چې ته به په خپله الر تښتې او ځان به له ښوكاري
څخه وغورې او زه به خپ لې سوړې ته وتښتم نو ستا الس به پر ما ونه رسي او نوه بوه
ښ كاري راته كوم اذيت ورسوي.
دوی ال سره همداخبرې كولې چې ښكاري راغى نو پيشو وويل :اوس دې نو د
كوش

وخت راغى ور كوه چې ښكاري را نوژدې شوو .نوو مووږك ور ور د دام تارونوه

پرې كړل تر څو چې ښكاري رارسېده پيشو پر ونوه ورټووک كوړ او مووږك پوه سووړه
ننواته.
ښكاري هاخوا دې خوا وكتل او هېڅ يې په نظر رانه غلل خپل كورنج شووی او
شكېدلى دام يې را ټول كړ او خواشينى په خپله مخه والړ.
په دې وخت كې پيشو موږك ته غږ كړ:
 ګرانه ملګريه راووځه چې يوه ګړی د خپل ود اقت او دوستۍ مېووې وخوورواو ساعت تېر كړو.
موږك وويل:
 ملګريه نور نو راته په تمه كېږه مه ،ځكه چې هر شې بېرته خپل طبيعوت توهګرځي كله چې سبب د ت يير متاج يې ليرې شي لكه اوبه چوې پور اور ګرموې شوي او
چې اور ليري شي بېرته سړې شي .زمووږ او ستاسوو دښومني طبيعوي ده او ت ييور نوه
خوري او زما او ستا ملګر ي له ضرور مننته راغلې وه اوس خو ه ه اړه پووره شووه نوو
ډارېږم چې ه ه زړه دښمني مو بېرته را برسېره نشي .او زما په څېر ضوعيف او نواتواني
ته ښ ه نه ده چې ستا غوندې قوي او زورور ته ځان درنژدې كوړي نوو زه دې ملګوری
يم خو له ليرې.
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دابشليم بيدپای ته وويل:
 ډېره ښه خبره د ې وكړه كېدای شي چې ستا د حكمت له بركتوه او سوتا پوهعلم خلكو ته ګټه ورسېږي.

 

کليله او دمنه

لمانځي او نولى
دابشليم پاچا بيدپای فيلسوف ته وويل:
د ه ه چا مثل راته ووايه چې په كار كې توادي كووي او د خپول كوار پوايلې او
نتيجې ته نه ګوري او پام نه كوي.
بيدپای وويل:
څوك چې په خپل كار تادي كوي او فكر په كوې نوه كووي نوو پوه پوای كوې
پښېماني او ندامت كوي او د ه ه لمانني كانه به پرې وشي چې خپل ګوران ملګوری
نولى يې وواوه.
دابشليم وويل :چې ددوی كيسه څرنګه وه؟!
بيدپای وويل:
وايي چې يو لماننى و او ډېره ښه ښكلې او ښايسوته ښونه يوې درلووده ډېوره
موده ورباندې تېره شوه او ددوی كوم اوالد پېدا نه شو بيوا دا ښونه حاملوه شووه دا او
مېړه يې دواړه خوښ وو.
سړي وويل چې څه ښ ه به وي كه دا حمل نر وي او ښونې توه يوې وويول زه
هيله كوم چې دا حمل نر وي او زما او ستا لوه پواره پوه كوې فايوده وي ښوه نووم بوه
ورباندې ږدو او ښه استاد به ورته را غواړو.
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ښنې ورته وويل:
دا څه وايې ته څه خبر يې چې نر دی او كه نوه؟ او څووك چوې داسوې خبورې
كوي د ه ه لمانني كانه به ورباندې وشي چې پر سر يې غوړي او شا تووی شووي
وو .مېړه ښنې ته وويل چې دده خبره څرنګه وه؟ ښنې وويل :وايي چې يوو لموانني
ته يو سوداګر هره ورځ څه غوړي او څه شا وركول او ده به څه خوړل او څه بوه يوې
په يو ګړي كې سپمول تر څو چې ګړی ډك شو او په موږي كې يې ځوړنود كوړ .يووه
ورځ لمانني ستوني ستاخ پرو دی او شلګى يې په الس كې دی چې غوړيو او شواتو
ته يې فكر شو نو د ځان سره يې وويل چې دا ګړی غوړي او شوا بوه وپلوورم او پوه
پ يسو به يې لس سره ورۍ واخلم ه ه به بالربې شي او بچي به راوړي او بيوا بوه يوې
بچيانې هم لنګې شي تر څو چې درې څلور سوو توه ورسوېږي بيوا بوه يوې وپلوورم او
غواګانې به واخلم ځمكه او غوايان به واخلم او بتګر به هم ورته ونيسم او له هرې خوا
لكه د غواوو شيدې ،بچي او نور به ګ ټه كوم او د ډېرو شتو څښتن به شم ،ښوه ښوكلې
كور به جوړ كړم ويننې او مريونه به واخلم او يوه ښه ښكلې ښنه به هوم وكوړم چوې
ښه ښكلي او پوه زوی به راته وزېږوي ،ښه نوم به پرې كښېږدم ،چې لږ لووی شوو نوو
پرسبق به يې كښېنوم او كه يې نه وايه نو په دې شلګي به يې په دا سر دغسوې وهوم
په دې وخت كې يې ګړی ته اشاره وكړه او ه ه يې ما كړ نو څوه چوې پوه كوې وو
ه ه ټول وبېېدل او پر سر يې را توی شول.
دا كيسه مې درته د دې له پاره وكړه چې ه ه څه چې يادونه يوې وړ نوه وي او
پرې نه پوهېږې په يادونه يې تادې مه كوه ځكه چې يا به وشي او يا به ونه شوي .نوو
مېړه د خپلې ښنې په خبره پند واخيست او په خپله خطا پوه شو.
ښنې ښكلى زوی وزېږاوه .پالر يې پرې ډېر خوښ شو .څوه مووده وروسوته د
ښنې حمام كولو ته اړه پېدا شوه خپل مېړه يې زوی سره كښېناوه لږ ساعت تېر نوه وه
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چې ده پسې د پاچا استازی راغى او دی يې وغوښته نو سړي فكر وكړ چوې زوی خوو
مې اوس يواځې پاتې كېږي نو پرته له نولي څخه يې بل څووك ونوه ليوده چوې زوی
سره پې پرېږدي ،دا نولى هم پرې له زوی نه كم ګران نه و .ځكوه چوې وړوكوى يوې
ساتلى او لوی كړی و ،نو زوی او نولى يې دواړه پرېښودل او دروازه يې ورپسوې پوورې
كړه .په دې وخت كې له يوې سوړې څخه يو مار راوواته او چوې هلوك توه را نوژدې
كېده نولي پرې ورټوک كړ او مار يې وواوه او د مار په وينو يې خولوه سوره شووه چوې
لماننى راغى او دروازه يې پرانيستله .نو نولى په منډ ه مخې ته ورغى چې ګونودې موا
خو مار وواوه او ستا زوی مې له مرګ نه ووغوره .ګوري چې د نولي خوله په وينو سوره
ده ګومان يې وكړ چې د ده زوی يې خفه كړی او خووړلى دی بوې لوه دې چوې فكور
وكړي په شلګي يې نولى د سر په كوپړۍ وواهه او مړ يې كړ چې ننواتوه ګووري چوې
زوی يې روغ رمټ دی او وولى تور مار ورسره پرو دی .كله چې خبوره ورتوه جوتوه
شوه او په حقيقت پوه شو خپل مو ته يې څپېړې ونيولې او ويول يوې كاشوكې چوې دا
زوی خو مې نه وای شوی او دا غدر خو مې نه وای كړی.
چې ښنه راغله نو ترې پوښتنه يې وكړه چې ولې داسې خپ ه يوې او خبوره څوه
ده؟
ده ورته د نولي ښه او خپل بد ياد كړل ،نو ښنې ورتوه وويول چوې دا د توادۍ
مېوه وه.
بيدپای وويل :چې دا د ه ه چا مثال دی چې فكر نه كوي او د خپلو غرضونو او
هيلو په پوره كولو كې چاالكي او تادي كوي.

 

کليله او دمنه

پاچا او فنزه مرغه
دابشليم پاچا بيدپای فيلسوف ته وويل:
 د ه و ميرڅمنو مثال راته ووايه چې هرومرو بايد يو له بله ځان ووغوري.بيدپای وويل:
وايي چې د هند يو پاچا و چې فريدون نومېده او يو مرغه يې ساتلى و چې فنوته
نومېده او فنته يو بچى هم درلوده .دې مرغه او بچي يې ډېرې خوږې او ښوې خبورې
كولې ،پاچا هم پردوی زړه وركړی و  ،نو دا مرغان يې خپلې ښنې ته وركوړل او ورتوه
يې وويل چې ښه پاملرنه يې كوه .د پاچا ښنې زوی وزېږاوه .د شاهتاده او د مرغوۍ د
بچي سره يو تر بله ډېره جوړه وه او دواړو به سره لوبې كولې .فنته به غوره توه تللوه او
دوی دواړو ته به يې ښې ښې مېوې راوړلې چې دوی به پرې ډېره ښه وده كولوه .څوه
به يې شاهتاده ته ور كولې او څه به يې خپل بچي ته نو له دې كبله د پاچا نووره مينوه
هم د فنته سره زياته شوله او د دې قدر به يې كاوه .يوه ورځ فنته مېوو پسې تللوې وه،
بچى يې د شاهتاده په غېږ كې په پړتكو شو شاهتاده ورته په قېر شو او په ځمكه يوې
وواهه او مړ شو .چې فنته راغله ګوري چې بچى يې مړ پرو دی ډېوره خپوه شووه او
ويې ويل :پاچاهان ډېر بد او بې وفا خلك دې افسوس دې د ه ه چا په حال وي چوې
د دې بې همتو او ټيټو خلكو په وحبت او مجامعت خوښي كوي .دوی د ه ه چوا قودر
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او عت كوي چې مال ته يې په تمه وي او يا يې له علم څخه اسوتفاده كووي او چوې
حاجت او اړه يې پوره شي نو بيا نه دوستي وي او نه وروري ،نوه احسوان پېژنوي او نوه
ګناه عفوه كوي ،او نه حق پېژني .دا ه ه خلك دي چې كوار يوې ريوا او بودكاري وي،
خپله لويه ګناه ورته وړه ښكاري ،او كه دوی په مخالفت وړه ګنواه هوم څووك وكوړي
دوی ته لويه برېښي .دا پاچا بدبخت له دغه ډول خلكو څخه دی چې د خپول ملګوري
او ورور سره يې خيانت وكړ بيا يې نو پر شاهتاده ورټوک كړل او سترګه يې پرې ړنوده
كړه او والو په يوه ونه كې كښېناست .پاچا ته دا خبره ورسېده او ډېر خپوه شوو ويوې
غوښتل چې د دې مرغۍ نيولو ته چل جوړ كړي .نو نژدې ورته ودرېده ،غږ يې وكوړ او
ويې ويل « زما له خوا تا ته امن دی راځه راكښته شه».
فنته ورته وويل:
 څوك چې ټګي كوي د خپلې ټګۍ په جتا ور وي كه پسته رسوېږي .كوه پوهخپله ټګ ته جت ا ورونه رسېږي نو لمسيو لمسيو ته خو يې رسېدونكې ده .ستا زوی زموا
زوی سره غدر وكړ ما هم مناسب عواب وركړ.
پاچا وويل:
 رښتيا چې زما زوی ټګي وكړه او د خپلې ټګۍ جتا ورورسوېده نوور نوو زموا اوستا په منځ كې نور څه نه شته .راځه نوره ته زما له خوا په امن يې.
 فنته وويل نور مې په تمه كېږه مه ،ځكه چې پوهان وايي چې له چوا نوه دېچې مړی وكړ بيا نو مه ورنژدې كېږه ځكه چې هر څومره ښه ورسره بيا وكوړې ځوای
نه نيسي او بد ګو ماني يې ال پسې زياتېږي نو ډار ترې په كار دی او ليرې والوى تورې
ښه دی .ماته له تاسو نه پ وره درد راورسېده نور نو خدای پامان.
پاچا وويل:
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 څه چې موږ وكړل او تا يې له موږ څخه جتا نه وای اخيستې او يا تا موږ سورهلومړی غدر او خيانت كړی وای نو بيا تاته ډار په كوار و اوس چوې لوومړی مووږ ګنواه
وكړه نو ستا څه ګناه ده؟ او ولې پر ما باور نه لرې؟ راځه راشه زما لوه پلووه تاتوه امون
دی.
فنته وويل:
 كينه په زړه كې كلك ځای نيسي اوپه وبه ه ه څه رښتا نه ويل كېوږي چوېپه زړه كې وي .زړه پر زړه له وبې څخه ښه پوهېږي نو زما زړه ستا په وبه تصديق نوه
كوي او ستا زړه زما پروبه.
پاچا وويل:
 كينه خو د ډېرو خلكو په زړه كې وي .ښه دا ده چې سړی په زړه كوې كينوېته ځای ورنه كړي او له زړه يې وباسي.
فنته وويل:
 خبره خو همداسې ده ،خو دا غلطه ده چې د وينو پوروړی به خپلوه كينوه لوهزړه وباسي او ترې وبه ګرځي .پوهان له ټګيو او چلونو څخه ډار كووي او ځوان سواتي.
ډېر دښ من وي چې پوه شي چې په زور خو كار نه كېږي نو د كسا اخيستلو لوه پواره
خپل دښ من سره نرمي كوي تر څو چې خپل مطلب پوره كړي.
پاچا وويل:
 هوښيار او كريم د دوستانو او اشنايانو دوستي او اشنايي نه پرېوږدي اګور كوهډار هم ورپسې وي.
فنته وويل:
 د هر چا له كينې څخه بايد و ېره وشي خو د پاچاهوانو لوه كينوې څخوه ډېورهويره په كار ده ځكه چې د پاچاهانو دين او قاعده كسا اخسوتل دي او لوه دې څخوه
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ډېر خوند اخلي او فخر ورباندې كوي .بله دا چې هوښيار د كينوې پوه غلوي كېودلو نوه
غ ولېږي ،ځكه چې كينه لكه سكروټه داس ي ده كله چې سكروټه لرګوي نوه موومي نوو
غلې پرته وي او چې لرګي پرې واچول شي بيا ترې لمبوې پورتوه شوي .همدارنګوه د
كينې را پاروونكى كه هم پېدا شي بيا غلې نه پاتې كېږي ،بيا نو په زاريو او عورونو هم
څه كار نه كېږي تر څو يې چې خپل سرنه وي ورپه خوله كړی .نو زما او ستا پوه مونځ
كې نور څه عالقه او اړيكه پاتې نه ده.
پاچا وويل:
 ته خو پوهېږې چې څوك چاته نه ضرر رسوال ی شي او نه ګټه هر څه د قضااو قدر پورې تړلي دي او لكه څرنګه چې څوك نه شي كوال ی چې څوه پېودا او خلوق
كړي همدارنګه فنا كوالی او هالكوال ی يې هم نه شي نو نه زما زوی مالمت و او نوه
ته ،دا ټول قضا او قدر دی نو بايد يو تر بله سره په ګناه ونه نيسو.
فنته وويل:
 خبره خو همداسې ده لكه چې ته واي ى خو حازم او وړاندې كتونكى بايد چوېډار له زړه ونه باسې خ و بايد چې په قدر هم تصديق وكړي او پر حتم هم عمل وكوړي
او وړاندې فكر وكړي .زه وېرېږم چې څه دې چې په زړه كې دي ه وه رنګوه دې پوه
خوله نه دي .زما او ستا خبره هم دومره وړه خبره نه ده ،ځكه چې سوتا زوی زموا زوی
وواوه او ما ستا د زوی سترګه ړنده كړه .ته غواړې چې زما په وولو اوس خپله خوا سوړه
كړې او پر ما ځان ګران دی ،نه غواړم چې ومرم .تر څو چې ستا خپل زوی يواد وي او
زما خپل نو له زړونو څخه مو سره نه وځي.
پاچا وويل:
 په ه ه چا كې خير او ګټه نه شته چې څه يې په زړه كې وي او لوه ه وه نوهځان نه شي خالووالی.
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فنته وويل:
 ه ه څوك چې تله يې ووبله وي او بيا هم ځي نو مالومه ده چې د تلې زخومبه يې نور هم پسې وشړېږي .سړی بايد په زوره ځان په بال ككړ نه كړي څوك چې د
دښ من په خوله وغولېږي او له حتم څخه كار وانه خلي نو د خپل ځان لوی دښمن دی
د قضا او قدر حال مالوم نه دی چې څه به كېږي خو بايود چوې سوړی حوازم او مېوال
سنج وي  ،خپل ځان ورك نه كړي .هوښيار زود باوره نه وي او چې د ووند بله الر يوې
وي نو په ډار كې ووند نه غواړي .زما مخه هم آزاده ده .پيننه خويونه دې چوې سوړی
پرې په هر ځای كې بسيا او خوښ وي :چاته ضرر نوه رسوول  ،ښوه ادب  ،څووك نوه
غولول ،ښه خلق ،په كار كې پوهه او مېار  .كوه څووك پور خپول ځوان وډارېوده نوو
كوالی شي چې له مال  ،اوالد او وطن څخه زړه وبر كړي ځكه چې عو

يوې پيودا

كوالی شي خو ځان بيا نه پيدا كېږي .ډېر بد مال ه ه دې چې د چا ښه پر نه كېوږي،
ډېره بده ښنه ه ه ده چې د مېړه سره موافقت نه لري ،ډېر بود اوالد ه وه دی چوې د
مور پالر په خبره نه وي ډېر بد ورور ه ه دی چې په ربړ او سختۍ كې د ورور په كوار
نه شي او ډېر بد پاچا ه ه دی چې بې ګناه خلك هم ترې ډارېږي[ .اوس كه څوه هوم
پاچا له ما سره د لطف او مېربانۍ الره نيولې ،زه اجازه غواړم چوې د پاچوا لوه حضووره
رخصت شم ،د مو ياد يې د لمر سپوږمۍ په ښكال كې او د مينې خاطره يوې د سوېار د
وږمې په ماليمت كې ولټوم.
په دې ډول فنته له پاچا سره خدای پاماني وكړه او ترې والوتله.
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ښکاري او زمرۍ
دابشليم وويل:
 د ه ه چا مثال را ته بيان كړه چې د ځان د ساتلو له پواره د نوورو ځورولوو اوكړولو ته زړه ښه كوي.
بيدپای وويل:
 د وويو ځورولو ته يوازې جاهالن زړه ښه كووي ،ه وه چوې د خپلوږ كړنوو دعاقبت په فكر كې نه وي او په د ې نه پوهېږي چې له بدو بد زېږي .په دې دې څوك
نه غره كېږي چې د خپل بد عمل ستا ورته ور نه ده رسېدلې ،ه ه څه چې بايود وشوي
ه ه كېږي .لكه په زمرۍ چې د ښكاري له السه وشول.
پاچا وويل:
 په زمرۍ څه وشول؟بيدپای فيلسوف ځواب وركړ:
په يو ځنګل كې يوه زمرۍ له خپلو دوو بچيو سوره اوسوېدله .يووه ورځ زمورۍ
ښكار ته تللې وه ،بچي يې يوازې وو .يو ښكاري پرې راپېښ شول د زمرۍ بچوي يوې
ووول او پوستكي يې ترې وښكل .زمرۍ چې دا حال وليد پوه چې وو او سوورو يوې پور
خپل حال وړل او له خدايه يې عدالت غوښت .په دغه ځای كې يو ګيدړ هوم اوسوېده،
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چې دزمرۍ بدې و رځې يې وليدلې د حال پوښتنه يې وكړه .زمرۍ ورته دخپلو بچيوو د
مړينې او د ښكاري د ظلم وويل].
ګيدړ وويل:
 خوشي چي ې مه وهه او سر په خپل ګرېوان كې كښته كړه څه چې ښوكاريستا پر بچيو كړي تا هم د نورو بچي په همدې ډول څيرلي او داړلي دي ،چوې پور چوا
دې كول پر تا وشول اوس نو لكه نورو چې ستا په كړو وبر كاوه ته هم د ښكاري پوه
كړو وبر كوه ځكه وايي" :مه كوه پر چا چې وبه شي پرتا" او چې څه كورې ه وه بوه
رېبې.
زمرۍ ورته وويل:
 واضح يې راته ووايه چې دا څه وايى؟ګيدړ وويل:
 خوراك دې څه و؟!زمرۍ وويل:
 د وحشيانو غوښې.ګيدړ وويل:
 چا د وحشيانو غوښې دركولې.زمرۍ وويل:
 په خپله مې ښكار كاوه او غوښې مې خوړلې.ګيدړ وويل:
 د ه و وحشيانو مور او پالر نه وو چې تايې غوښې خوړلې؟زمري وويل :هو وو.
ګيدړ وويل:
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 ه و هم دغسې چې ې وهلې او كه دا ته يې وهې؟ چوې د نوورو پوه ضورر اوظلم راضي وې نو اوس په خپله هم په پراخ وچولي د خپول عمول مكافوا زغموه او
چي ې مه وهه!
چې زمرۍ د ګيدړ خبره واورېدله نو په خپله ګناه پوهه شوه او ويې ويل چوې دا
زما د خپل عمل جتا ده چې را رسېږي نو بيا يې ښكار پرېښود او په مېوو او عباد يوې
خپل ووند تېراوه.
كله چې يوې پوختكې وليدل چې زمو رۍ اوس لوه غوښوو خوړلوو څخوه الس
اخيستى دی او مېوې خوري نو ورته يې وويل:
 ما ګو مان كاوه چې سږ كال ګوندې ونې مېوه كمه نيوولې ده دا خوو توه يوېچې خپل رزق يانې غوښې خوړل دې پرېښي او زموږ په رزق كې دې ځوان را شوريك
كړی دی .خواره شې چې خپل رزق پرېږدې او زموږ په رزق ځان راګډوې.
زمري چې د پو ختكې خبره واورېدله نو له مېوو خوړلو څخوه يوې هوم السوونه
ون اړل واښه به يې بيا خوړل او خپل عباد به يې كاوه.
دا مثال مې درته ددې له پاره ووايه چې پوه شې چې ناپوهه د خلكوو لوه ضورر
رسولو نه ه ه وخت الس اخلي چې په خپله ورته ور ورسېږي او مخكې تر مخكې يې
ورته فكر نه وي او نه پوهېږي چې ضرر رسول ښه كار نه دی.
څوك چې څه د ځان له پاره نه غواړي نو نورو ته يې هم بايد چې ونه غواړي.

***

[ بيدپای فيلسوف چې تر دې ځايه خبرې ورسولې پاچا غلى شو .بله پوښتنه يوې
و نه كړه .بېد پای وويل:
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 څه چې زما زده وو ،د پا چا په امر مې د پاچا د پوښتنو پوه ځوواب كوې وويول.اوس كه د پاچا اجازه وي يو عر

لرم.

دابشليم وويل:
 ووايه ،څه غواړې.بيدپای وويل:
 دا كيسې چې ما يې د پاچا په حضور كې د بيانولو افتخار درلود ،كه نوورو توههم ورسېږي نو داسې به وي لكه د پاچا عمر چې زرګونه كاله نور هم اوږد شي ،ځكوه
چې راتلونكي نسلونه به هم ترې پند واخلي].
دابشليم امر وكړ چې دا كيسې دې وليكول شوي او دده پوه كتابخانوه كوې دې
وساتل شي.
نوشېروان چې له دې كتاب څخه خبر شو نو خپل وزير اجمير ته يې وويل چوې
يو سړی د دې كتاب راوړلوو پسوې ولېوږه چوې هوم پوه پارسوي پووه وي او هوم پوه
سانسكريت .په دې وفت سړی يې برزويه حكم پېدا كړ او هنود توه يوې ددې كتواب
پسې واستاوه .ه ه حيله وكړه  ،كتاب يې له سانسكر څخه را نقل كوړ او پوه فارسوي
يې ووباړه .په اسالمي دوره كې همدا د برزويه كتاب بيا عبد اهلل بن مقفع په عربي وبه
ترجمه كړ او فايده يې ډېره شوه.

پای
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