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  ھغه پاچا چې کارغانو  انتخاب کړ
  
  

 بيوزله و، په پخوا وختونو کې، په يوه ھيواد کې ، يو غريب سړی و چې آن خپله ورځنې ډوډۍ يې نلرله،... و، نه و

سره له دې چې د کمک ھيله يې لرله، خو . ټوله ھيله يې له نورو  سره کمک او نيکي وه. خو بد زړه او بد نيته نه و

  :اکثره به يې له ځان سره ويل. په ښه ډول نه پوھيدو چې څرنګه نيکي وکړي

  .قدرت مې لرله چې دې ټولو انسانانو سره مې مرسته کولی!  کاشکې، کاشکې-

  :ه چې د ھغه دا خبرې اوريدلې، پوښتنه به يې کولهچا ب

   ډير ښه، څرنګه به خلکو سره مرسته وکړی؟-

  :او ھغه ځواب ورکاوه

اوس يې پريږده، يوځل خو ھغه ورځ راورسيږي؛ پوھيږم چې څرنګه ....  مرسته، د ھر چا سره به مرسته وکړم-

  .خلکو سره مرسته او کمک وکړم

  :و او د شونډې الندې يې زمزمه کولهيوه ورځ د غره پر سر ناست 

  .ای کاش پروردګار را سره مرسته کړی وی څو د بشر له اوالد سره مې نيکی کوالی

  :يو الروی چې د ھغه له څنګه تيريده، د ھغه خبرې يې واوريدې او ورته يې وويل

  ... سالم زويه-

چې مخې ته يې يو سپين ږيري سړی چې ږيره چا چې د نورو سره د مرستې ھيله لرله، سر يې راتاو کړ، ويې ليدل 

  :ھغه ته يې وويل. يې تر نامه پورې اوږده ده، ودريدلی دی

  ... سالم پالر جانه-

  :سپين ږيري له ھغه وپوښتل

   ولې داسې له ځان سره خبرې کوی؟ له خدا دې څه غوښتل؟-

او په دې اړه چې څومره يې .  وغږيدھغه ھم څومره چې ژبه يې کار کاوه، د نورو سره د مرستې په اړه وغږيد او

  .زړه په انسانانو سوځي، په آب و تاب سره خبرې وکړی

  :سپين ږيري وپوښتل
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کاشکی تا  د .   ستا په شان ډيرو نورو کسانو ھم لستوڼي رانغښتي وو، غوښتل يې چې له نورو سره نيکي وکړي-

د انسانانو سره نيکي کول له بدي . ته نه غوښتلیدې نيکي د پلې کولو الره پيژندی، نو دومره نيکي به دې خلکو 

له ھغه ورځ چې دنيا پيدا او رامنځته شوی ده، ډير کم کسان پيدا شوي دي چې دا کار تر . کولو ھم ډيره ستونزمنه ده

  ...سره کړي

 سړي د سپين ږيري دا نصيحت او وصيت واوريد او د دې پر ځای چې ھغې ته پاملرنه وکړي، سپين ږيري ته يې

  :وويل

يو ځل خو پريږده چې دغه مقام او ځای ته ورسيږم، د ځمکې له سره به د ټولو بديو .  زه د نورو په شان نه يم!  ھو-

ټول .... جګړه او شخړه به نه وي. څوک به لغړ او بيوزله نه وي. نور به څوک وږی او تږی نه وي. جرړۍ وکاږم

  .کارونه به سم کړم

  :سپين ږيري وويل

ھغوې چې له تا مخکې وو او دا ډول ھيلې يې لرلې ھم . ه لری، خو نه پوھيږی چې څنګه يې تر سره کړی ډيره ھيل-

  .له ھمدې کبله له خپلې ھيلې تير شول او خپل کار پسې الړل. نه پوھيدل چې څرنګه دې ھيلې ته ورسيږي

  :خو ھغه وويل

  ...  پر ځمکې باندې له نيکې بل کوم آسان کار نشته-

  :ورته وويلسپين ږيري 

داسې يو ځای ... حرکت وکړه، سياحت وکړه.  ھی، دومره چې د نورو سره د نيکۍ ھيله لري، نو دولته مه ودريږه-

  ...ته به ورسيږی، داسې وخت به راشي چې ته ھم د خپلې خوښې لوړ ځای او مقام ته ورسيږی

کلونه کلونه  . ھلته ته تلو او دلته راتلو.. .ھغه يوازې او يوازې د سپين ږيري ھمدا خبره ومنله او سفر يې پيل کړ

ھر چيرې چې ځي په دې اړه نورو ته وايي چې څومره د بشر د اوالد سره د نيکۍ لپاره شپه او ورځ . سفر کوي

 . بيقراره او نارامه دی

ښار د .  د ھمدې سفرونو په ترڅ کې يو ورځ د لمر راپورته کيدو سره متوجه شو چې يو ليرې ښار ته رسيدلی دی

د ښار له . کالګانو او ديوالونو سره محاصره شوی و خو ھغه د ښار د دننه کيدو دروازه پيدا کړه او ښار ته وننوت

... زه وايم سل زره کسان او ته ھم ووايه دری سوه زره کسان.... ښار له انسانانو ډک و، ډک او ډک. ليدو حيران شو

 له ھرې خوا آوازونه اوچت .کې وليږيفکر په خلکو په ګڼې ګوڼې کې ھغه ھم د . ښکاره کيدود خلکو سر او پای نه 

  :ھغه د خلکو خبرو ته غوږ کيښود چې ويل يې. دي

که کارغان ما . زما د پادچاھۍ د انتخاب لپاره کارغانو ته ووايه. زه تاسو ته د نيکی کولو ھيله لرم!  ھيوادوالو-

د دې ښار په ويالو کې به . به څومره ښه کارونه تر سره کړمپاچاھۍ ته انتخاب کړي وبه ګورئ چې ستاسو لپاره 

. د آسمان څخه د باران پر ځای به شربت ووروم. شربتونه بھيږي، د ځمکې الندې به ډبرين پياده روې جوړې شي

ھره ورځ به د باقلويا او سمبوسو او نورو خوندورو خواړو . يو الس به مو په غوړو او بل به مو په شاتو کې وي

دومره به ھوسا شی چې دا ھوساينه به تاسو نارامه . ه ماړه او باالخره به ترې بيزاره شی او زړه به مو ووھيڅخ

  . کارغانو ته وواياست چې ما پاچا کړي! ګرانو ھيوادوالو. کړي

. خپل څنګ ته يې نظر واچو. ھغه د دې خبرو په اوريدولو سره چې د ھر چا له ژبې راپورته کيدې، حيران شو

غه سپين ږيری چې ږيره يې نامه پورې وه او کلونه وړاندې د ھغې سره د يوه غره پر سر مخامخ شوی و، ھم

  آيا په رښتيا ھغه و؟. ودريدلی و
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  ... سالم پالر جانه-

  :سپين ږيرې ھم ځواب ورکړ

  ... وعليکم وسالم ګرانه زويه-

  ... مھال دومره چيغې او فريادونه وھي؟نو ولې دوې د خبرو پر.  ګورم چې په دې ښار کې ھر څوک خبرې کوي-

 ھر څوک فکر کوي چې يوازې په خپله کوالی شي خلکو ته خدمت وکړي، خو څرنګه؟ د دې کار د خدمت په -

  ...الرو نه پوھيږي او له ھمدې امله چيغې

   آيا دا کسان تل داسې چيغې او فريادونه وھي؟-

د انتخاباتو وخت چې . ته ھر کال يو ځل انتخابات تر سره کيږيدل. په يوه انتخاباتو او بل انتخاباتو کې.  نه-

  .راورسيږي ھر څوک ھلې ځلې کوي چې انتخاب شي

   ولې؟-

ھيڅوک نشته . ټول غواړي چې نيکي وکړي.  ځکه ھر څوک ګمان کوي چې يوازې ھغه ښه خدمت کوالی شي-

  .چې بدي وکړي

   دلته څوک انتخابوي؟-

دلته پاچاھي له پالر څخه زوي ته په ميراث نه پاتی . د نورو مملکتونو په شان نه دیدا مملکت ...  پاچا انتخابوي-

انتخاب شوی پاچا که د خلکو سره په خپلو ژمنو وفادار . ھر کال د خلکو له منځ څخه يو تن پاچا انتخابيږي. کيږي

تر اوسه پورې .  په توګه انتخابيږيپاتی شي نو پاچا پاتی کيږي، پرته له ھغې  په راتلونکي کال کې بل څوک د پاچا

  .داسې څوک نه دې پيدا شوی چې له يو کال زيات يې پاچاھي کړي وي

  چيغې وھي؟» !کارغه، کارغه« ډير ښه، نو ولې د -

  .له ھمدې کبله د کارغه کارغه چيغې وھي.  په دې مملکت کې کارغان پاچاګان انتخابوي-

کارغانو د . ارغانو له سيورې ډک شو چې ان لمر ھم نه ليدل کيدوپه دې وخت کې ھوا تياره شوه او آسمان د ک

  :انسانانو پر سر کاغ کاغ کولو سر الوتل او ھر چا په چيغو او نعرو سره کارغانو ته ويل

  ! کارغه وروره، کارغه وروره، د خدای لپاره ما انتخاب کړه-

او له قاغ قاغ کولو څخه الس په سر شول، يو کارغانو ھم پرواز بس کړ . ټولو،  کارغانو ته عذر او زاري کوله

کارغه غلې کښتې خوا ته پرواز کوي او د يو سړي پر سر چې کلونه يې د خلکو د خدمت لپاره دښتې او بيدياوې شا 

بيا بيرته . کارغه تاويږي تاويږي او قاغ قاغ کوي او د سړي پر سر خپله چټلي کوي. ته پريښودې وی تاويدل پيلوي

  .رته کيږيآسمان ته پو

  :په دې وخت کې خلکو په لوړ آواز چيغې وکړی

  ! دری،  يوه برخه دی پاچا شوه، له درې برخو څخه دې يوه برخه پاچا شوه-

  :ھغه د دې کار سره حيران شو او له سپين ږيري يې وپوښتل

  ...دا څه خبره ده، دلته څه روان دي؟ -

ی ځل خپله چټلي د ھر چا پر سر وکړي، ھماغه يو کارغه که در. دلته د پاچا انتخاب په دې ډول کيږي -

دعا وکړه چې بيا ھم کارغه دې پر سر چټلي . له درې برخو څخه دې يوه برخه پاچا شوه. کس د مملکت پاچا کيږي

په دې وخت کې بيا کارغه څانګونه خالص او وزر وھولو سره راغی او د ھغه سړي پر سر يې بيا چټلي . وکړي

 :خلکو چيغې کړی. وکړه
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 !له درې برخې دې، دوه برخې پاچا شوی  -

  :نور له دې لپاره چې کارغان بيا د ھمغه سړي پر سر چټلي ونکړي، خپل سرونه لوڅ کړل او چيغې وھلې

  !دلته، کارغه وروره!  دلته، کارغه ورره-     

  .او کارغه ته يې عذر او زاري کوله چې پر سرونه يې چټلي وکړي

په دې وخت کې خلکو غږ .  دريم ځلي يې ھم د ھمغه سړي پر سر چټلي وکړهکارغه دې خبرو ته غوږ نشو او

  :کړی

  !مبارکه دې شه، نور نو پاچا شوی -

  .ھغه يې پر اوږو ماڼۍ ته ويوړ

دا سړی چې پاچا شوی و، د کارغانو د نيکۍ احسانمند و او ھيڅکله  يې د کارغانو دا نيکي چې ھغه يې پاچا کړی 

 وروسته ھغه فرمان صادر کړ چې ټول ټوټه ای انسانان چې د کارغانو او مارغانو د يو څه وخت. و، نشوه ھيرولی

  .ويرولو لپاره په کروندو کې ايښودل شوي وو، د باغونو او کروندو څخه ليرې کړي

. ډير ژر ھغو کسانو چې کارغان په ګټو ويشتل او شړل يې، محکمې ته وليږل شول او ھغوې ته جزا ورکړل شوه

  . دې ھم بسنه ونکړه او امر يې ورکړ چې ھره کورنۍ ھره ورځ کارغانو ته يو موټی دانې وشيندينوي پاچا په

خو د پاچا سترګې له کارغانو پرته بل څه نه . خلک له دې کارونو څخه ناراضه وو او د ژبې الندې يې غرغر کاوه

  .لومړی کال ھمداسې تير شو او نوې ټاکنې راورسيدې. ليدل

د پخواني ځل په شان ھر چا د انتخاب کيدلو لپاره . کت خلک د ښار يوه ميدان ته راغونډ شولبيا ھم د ھغې ممل

د کارغانو وريځ راڅرګنده . کارغانو ته عذر او زاري کوله او ھر چا د انسانانو لپاره د ښه خدمت کولو ژمنه کوله

يوه کارغه پاچا ټاکو، خو سږکال کارغانو ھر کال . د قاغ قاغ انګازو چاپيريال ډک کړ. بيا ھم آسمان تورتم شو. شوه

د دې لپاره چې د پاچا د ښو کارونو څخه مننه او تشکر کړی وي، لس کارغان راغلل او د پخواني پاچا پر سر يې 

پاچا د دې لپاره چې کارغانو ھغه يو ځل بيا انتخاب کړی و او د دې لپاره چې د . درې ځله چټلي وکړه او بيرته الړ

 زياته مينه او مھربانی ھيره نکړي، امر يې وکړ چې ھر څوک بايد شل شل کارغان په خپل کور کې کارغانو دومره

  .وروزي

پاچا د دې لپاره چې  د کارغانو يخني ونشي او له يخنې او باد څخه خوندي وي، د ھغوې لپاره يې ځانګړې ځالې 

ر څو چې وکړای شول لوي او ال لوي شول کارغانو د دې بی کچې پاملرنې او زياتې روزنې له امله ت. جوړې کړی

خلکو د ناراضتيا له . بيا د ټاکنو وخت راورسيد. ھر کارغه د يو پيل مرغ په اندازه غټ شوی و. او چاغ او وپړسيدل

امله د ژبې الندې غر غر کاوه او پاچا ورته ھيڅ ګران نه و، خو دې ځيګروي څه ګټه لرله، په دې ټاکنو کې ھم سل 

پاچا د دريم ځل لپاره ټاکل کيږي او .  کارغان بيا ھم د پاچا پر سر ھمغه د چټلي کولو مھرباني کويپيل مرغ ډوله

بايد د کارغانو په ځان کې يوه سپګه ھم پاتې نشي، سپګې بايد پاکې شي او د کارغانو بدن له صابون : فرمان ورکوي

  !شيسخت ځايونه يې غوړ  چاپي او ي يې پښ. سره پريمنځل شي او پاک شي

کارغان په ښه ډول تغذيه او روزل کيږي او ھر يو يې د يوه پسه په اندازه غټيږي او شمير يې ھم د ورځو په تيريدو 

  . داسې ورځ راورسيده چې دا چاغ کارغان نور نو  په ښار کې نه ځای کيدل. سره ډيريږي

تې منندوي لپاره، په يوځلي پنځه سوه په دې انتخاباتو کې له پاچا څخه د زيا. بيا ھم د انتخاباتو وخت راورسيد

پاچا ھم د کارغانو دومره خيال او پام کاوه چې باالخره خلکو . کارغانو د درې ځل لپاره د پخواني پاچا سر خوښ کړ
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تغذيه شوي کارغان نور نو د . د کارغانو له السه خپل کورونه او جونګړې پريښودې او غرونو او دښتو ته کډه شول

  . شان چاغ شوي وولوي غوايانو په

د تريخ زوږ او شور څخه يې . په آسمان کې غوايي ډوله کارغانو په الوتنې پيل کړی و. يوه بل انتخابات ھم وشول

دا ځل کارغانو د پاچا د خدمتونو د جبران او د احسان د پوره کولو لپاره په ډله ايز ډول خپله . غوږونه کاڼه کيدل

  . د پاچا پر سر خوشې کړهمننه

خو وې ليدل .  انتخاب شوي پاچا ته نژدې شول او غوښتل يې چې ھغه له ځان سره د پاچاھۍ ماڼۍ ته ويسيخلک

. چې د کارغانو د فضله موادو څخه غونډۍ جوړه شوی او پاچا ھم د دې غونډۍ الندې پاتې او ټوټه ټوټه شوی و

  :خلکو د خوشالی سره په چيغو او نعرو پيل کړی

  !....کارغه وروره ما انتخاب کړه! کړهکارغه وروه، ما انتخاب  -

  

  

  

  
  
  
  
 


