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 ۲۳/۰۷/۲۰۲۲            رڼاګل اریوبزی: ژباړونکی

 

 د هوښیارې کونګې کیسه
 د کوچنیانو له پاره لنډه کیسه

 
د کونګې  ژننه په یوه ژوره کې یوې کونګې    ځنګل د  ډیر وخت پخوا  څانګې    د  څیړۍ  دوند کاوه. دې  یوې ځواکمنې 

ځ  سرکې  مینه  اپه  او  په غور  یې  به  څه  هغه  او ټول  جوړه کړه  یوه ځاله  ژویو ب  اوریدلنته  ځنګل  د  خپلو    ه دچې 
ویل.  یوغمونواو ښاد   په هکله 

 
په مینه بیانولې هم هغه کیسې  له ورځو نه یوه ورځ یې پریکړه وکړه  کونګې  ورایه راوړلې.  باد او باران به له  چې 

بلې    لچې دځنګ واوري.خواته به ځي،  منځ به پریږدي او کومې  نوې کیسې  او   تر څوچې  دې خپل وزرونه وغځول 

نړ په خپلو تیزو غوږو یې په دې پراخه  هرڅه لیدل،  په خپلو غټو سترګو  کونګې  لرې ځای په لور والوته.  ۍ کې د 
کونګه   . په دې ډول کلونه کلونه تیریدل،خوندي ساتلهرڅه اوریدل او په خپله ځواکمنه حافظه کې یې هرڅه په غور  

هغوی   ، دپه لویه ونه پسې زړه وخوږیده  د څیړۍاوس یې نو په خپل ځنګل او   اریده.یزړه کیده او ورځ په ورځ هوښ 
بیرته خپل ټاټوبي ته را وګرځي.  د ورځو والوته  وپه ورځ   لیدو تنده یې ورځ په ورځ زیاتیده او پریکړه یې وکړه چې 
ډ  وا نه وروسته په کراره په   له  ځاله  زړې څیړۍ کېیرې الوتنې  دکې کیناسته  په خپله  چې  کله  ژوي خبر   .  ځنګل 

ده، نو ټول د یې ه رڼا کې  پسپوږمۍ    شول چې هوښیاره کونګه بیرته راغلې  دڅیړۍ الندې سره ټول شول او غوښتل 
واوري کیسې  ټولې هغه  نړۍ  ،چې  کونګې د  چې هوښیارې  ځان  د هرې خوا کومې  کونګې    سره راوړې وې.  نه له 

خوند مینهری  په ډ هیچا نه غوښتل    ،ورې کیسې اورولې او ټولو ژویو په دومره خوند اورید لې  داسې  کور ته الړ چې 
 او ویده شي.  

 

او اوریدونکویې   له پسې یې په خوند بیانولېبپه   هیو پیلې وې او په تار کې  دې په ترتیب خپلې کیسې د مرغلرو په شان
پای ته کیسې  چې  ترڅو  لې،  مزه اورید  و ویل  په مزه  بیانو یوه آهو  لې.  څومره چې  ورسید  ته  کونګې!  میرمن   «:

له تا ډ ما خو  نه پیژني.«  یر څه زده کړل، خو د  هوښیاره یې،  ستا کیسې  داد ی چې انسانان  ځای  کونګې    خواشینۍ 
د  دې  تر ډیر وخت پورې په پوه شوه چې  وه او کله چې  په فکر کې ډوبه  یې ډیر نه دی پاتې، ن  هکله  و ژوند وخت 

یې   ټه کتابچه او یوه دیوه غ او کله چې  یې، اولیکل یې  یې پیل کړل، لیکل  او د کیسو لیکل  بڼکه یې راوخیستل  لکلو 

نو د تر پایه ولیکله،  کیسه  ستر  وروستې  پاره یې  او دتل له  پټې کړې  ویده شوه  ګې  خوب  د .  مرګ په  کتاب   داغټ 
و، ما بیاموند او چې خالس مې   پخوا.......«  کړ پکې لیکل شوي وو چې:»څیړۍ الندې را لویدلی   ډیر وخت 

 
Märchen aus Tschechien, Fassung Djamila Jaenike, © Mutabor Verlag, Kindermärchen aus aller 

Welt Bild: Cristina Roters 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.afghan-german.com/
https://www.mutaborverlag.ch/de/maerchenbuecher/alle_buecher/41/Kindermaerchen-aus-aller-Welt-2-Auflage
https://www.mutaborverlag.ch/de/maerchenbuecher/alle_buecher/41/Kindermaerchen-aus-aller-Welt-2-Auflage
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Aryobsei_r_de_hoshyari_gongi_kesa.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/

