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 بچوونکی او وروڼه دوه
 

 کیسه  لپاره کوچینیانو 
 

  چې   وکړه  خواري   کلونه  ډېر   هغوی  لرل.  نه  هم   هېڅ  یې   پرته  کالیو  زړو  د چې  وو  وروڼه  دوه کې  وخت  یو  چې  وایي
 وویل: ته مشر ورور کشر ورځ یوه کېدل. نېستمن بلې تر ورځ خو کړي پیدا څه یو
 ومرو. چې ده ښه  ژوند دې تر راځي.  نه الس په هېڅ هم بیا خو کوو خواري ډېره څومره هر چې موږ -

  وغورځول.  را  الندې  ځانونه  یې  څخه  ځای  هغه  له   او  وختل  ور   ته   ژۍ  هغه   د   راغلل،  ته  کړنګ  لوی   یوه  وروڼه  دواړه
 څخه   کړنګ  د  ځانونه  ځله  څو  وروڼو  ودرول.  ژۍ  په  کړنګ  د  یې  بېرته  او  ونیول  را  اړهدو  هغوی  بچوونکي  یوه

  سره  پرېکړې  د  دوی  د   چې  دی  بچوونکی  دا   چې  شول  پوه  دوی  کې  پای  په   ونشول.  پرې  هېڅ   خو  وغورځول   را  الندې
 وویل: ته مشر هم بیا ورور کشر کې وخت همدې په کوي. نه همغږي

 ځانونه   چې  وکړ  مو  کوښښ   شوو؛  پاتې  نېستمن  هم  بیا  خو  شو   شتمن  څه  یو  چې  ړهوک  خواري  څومره  هر  چې  موږ  -
  څه   ته   موږ  چې  وکړو  ځنې  پوښتنه  او   ورشو  ته   سړي  هوښیار  هغه  چې   راځه   شوو.  پاتې  ژوندي  هم  بیا  خو  ووژنو

  دي. کار په کول
 وویل: ته  دوی هغه او  ورغلل ته سړي هوښیار وروڼه دواړه

  کړي   بچ  یې  تاسو  چې  وکړی  غږ  ته  بچوونکي  هغه  بیا  او   یوسی  ته  سر  غونډۍ   د  هغه ی،کړ  حالله  چرګه  توره  یوه  -
 یاست. 
 څنګ دوی  د  راغی، یو بل  کوم بلکه  نغی را  و کړي بچ  یې دوی چې بچوونکی همغه  لومړی  وکړل. همداسې وروڼو

 چرګه  هغه  وه،  کړې  مرسته  یې  سره  دوی  له  چې  راغی  بچوونکی  هغه  وروسته  نخوړله.  و  یې  چرګه  او  شو  تېر  ته
 ویل:  ویې او وخوړله

  ته   تاسو  زه   دي،   کالي  جنډه  جنډه،  او   څېرې   یوازې  کې  ځان   په   زما  وګوری،  خو   کړی.  بچ   مې  تاسو  چې   وم   زه  دا   -
 کېږی. شتمن نه هم وخت هېڅ تاسو ده، کړې  مو خواري بېځایه چې مالومېږي کولی. در شم نه هم هېڅ

  ځانونه  او  ودرېدل  ژۍ  په  کړنګ  د  هم  بیا  هغوی  ووژني.  ځانونه  چې  وکړه  هپرېکړ  هم  یې  بیا  او  شول  خواشیني  وروڼه
 ویل:  ویې  ته   ور  او   وغوښتل  را  وروڼه  دواړه  بچوونکي  شول.  پاتې  روغ  او  جوړ   هم  ځل   دا  خو  وغوځول  را  کښته  یې
  شتمن  سوتا  به  زه  وکړو:  سره  به  هوکړه  داسې   راځی  ده،  سمه  ووژنی!  ځانونه  لپاره  شتمنېدو  د  چې   غواړی  تاسو  -

 وژنم.  تاسو کالو اتو  له وروسته  خو ولری غواړي زړه ستاسو چې  څه هر به تاسو کړم،
 وویل:  ته کشر بچوونکي کړه.  قبوله خوشالي ډېره په کشر خو  منله نه و هوکړه دا ورور مشر

 پرېکړم. سر ستا به موده ټاکلې په خو کوم پوره غوښتنه هره  ستا زه وروسته ورځې نن له -
 ورکړ: ځواب ورور کشر

  زما   غواړي   زړه  ستا  هرڅه   چې   وخت  هغه  وم،  تمه  په   راتلو  د   ستا  به  زه   راشه،  ته  شوه  پوره  موده  ټاکلې   چې  کله  -
 وکړه.  یې سره

 
 تمامېدله.  نه  شتمني  هم  یې  بیا  کاوه  چې  یې  خرڅ  څومره  هر  چې  شو  شتمن  دومره  ورور  کشر  شول.  تېر  کلونه  اته

  د   چې  راغی  ورځ  ټاکلې  په  او  ورکړه خبرتیا  رارسېدو  د  ورځې  ټاکلې  د  ته کشر  ونکيبچو  کېدله.  رانږدې  ورځ  ټاکلې
 ویل: ویې  ته  ور او کړل راټول یې خلک نو شو راکوز ته ځمکې کله چې هغه وکړي. کار خوښې خپلې

  کړم ور  اجازه  کلونو  اتو  له  وروسته  چې   کړې   وعده  سره  زما  سړي  دې   کړم.  شریکه  خبره  یوه  سره   ستاسو  غواړم  زه  -
  تا  به  زه »  وویل:  ته هغه   ما  وو،  اغوستي  یې   به  کالي  زاړه  او  څېرې  و،  نېستمن  ډېر هغه  وخت  یو  ووژني.   ځان  چې
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  چې   دی  رسېدلی  را  وخت  هغه  اوس  وکړه.  موافقه  سړي  دې  پرېکوم«.  سر  ستا  کلونو  اتو  له  وروسته  خو  کړم  شتمن
  وبللی. را دلته تاسو مې ځکه نو کړم پرې سر ده د زه

 را  توره  بچوونکي  کړي.  پرې  سر   سړي  دې  د  چې  لري   حق  بچوونکی  سم  سره  هوکړې  د  دوی  د  چې  وویل  ټولو
  څخه   زوی   خپل  له  بچوونکي  ونیو.  الس  یې  زوی  خو  وکړي  وار  سړي  په  چې  کړ  تیار  ځان   یې  ته  دې  او  واخیستله

 وکړه: پوښتنه
 کړم؟  پرې سر سړي دې د  چې پرېږدې نه ما ولې ته -
  نه   یې  پخپله  او   ده  خوښه  یې  نېستي  دي،  سړی  بېکاره  هغه  ووژنه.  ورور  مشر  بیا  نو  غواړې  يقربان  ته  چېرې  که  -

 شي.  شتمن چې غوښتل
  ټوله   کشر  د   یې  وروسته  وژلو   له   مشر   د  ووژلو.   لرل،  نه   یې  هېڅ  چې   یې   مشر  او  پرېښوود  ورور  کشر  نو  یې   هله

 ورکړه.  ته اوالدونو مشر د یې برخه یو هغو د او ووېشله برخو برابرو دریو په شتمني
 دی   شوی   پیدا  را  متل  دا  کې   منځ  په  خلکو  د  دی(  خېل  یو  خلکو   د  مدغاسکر  د  تسیمیهیتي)  د  پدېخوا  را  ورځې  همغې  له

 خوښېږي«.  نه نېستمن بچوونکي د وایي:» چې
 

 کیسه خلکو د مدغاسکر د
 ژباړه صابر  جان ګل د
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