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 زوی  کونډې بېوزله د
 

 کیسه  لپاره کوچنیانو  د
 

  هیله   ټوله  کونډې  د  و.  زوی  یو  یوازینی  خپل  یوازې  خوښي  هغې  د  وه.  بېوزله   چا  هر  تر  کې   کلي  په  هغه  وه.  کونډه  یوه
 د  بېوزلي  خو  ولري  پایزار  او  وي  پټ  تن  په  موړ،  نس  په  یې  زوی  چې  کاوه   کار  یې  ورځ  او  شپه  وه،  ته  زوی  خپل
 شتمن  یوه  د  هغه  شي.  والړ  پسې  کار   په  چې  وکړه  یې  پرېکړه  شو  زلمی  چې   هلک  کوله.   نه   کډه  څخه  کور  له  هغې
 پېنځو  دې  په  او   کوي  چوپاني  سره   ده  له   به  کاله   پېنځه  چې   وکړ  تړون   داسې  سره  زلمي  له   شتمن  شو.  چوپان   سره  سړي
 بېلېږي.  نه څخه رمې له هم ځل یو به کې کالو

  
  ولید   حالت  دا   هغه  د  چې  شپنو  -ملګرو  ځوان   د   یادېدله.  ډېره مور  خپله  هغه   د  شول،  تېر  کلونه  دری  شو.  شپون  ځوان

 ده«. پرېیېښې رمه  تا چې وایو نه ته څښتن رمې د موږ وویني، د به مور شه، والړ ته کور » ویل: ویې ته ور نو
  

  روان  بېرته  وختي  سهار  شپون  او  کړل  پاخه  خواړه  لپاره  الرې  د  ته   هغه  مور  ولیدله. یې  مور  او  والړ  ته  کور  خوان
 شو.

  ورو   ورو،  دومره  ولې  بچیان  مار  د  چې  شو  حیران  هغه  ولیدل.  بچیان  مار  د  یې  ناڅاپه  او  و  روان  الره  په  ځوان
 شو. روان ځنې دی او ورکړل خواړه یې ته بچیانو مار د وي. به  وږي چې وکړ یې فکر ښوري،

  حیرانه  ولیدل   خوشاله  او   ماړه  بچیان   خپل  چې   هغې  راغله.  سره  ښکار  د   ماره  مور،  بچیانو  د   مار  د   کې   وخت  همدې  په
 کړل. ماړه سړي مهربانه یوه دوی چې وویل ته مور خپلې بچیانو شوه.
 وویل: یې ته هغه او ساوهر  و ور ځان پسې ځوان په مارې

  دښمنان   بل  د  یو  څخه  زمانو  پخوا  ډېرو  له  مار  او  انسان  چې  پوهېږې  خو  ته  ورکړي،  خواړه  ته  بچیانو  زما  ولې  تا  -
 وګورم. خوند یې زه چې راکړه څه  همغه لږ هم  ته ما ورکړي، څه ته بچیانو زما تا چې شم پوه غواړم زه دي.

  شول   یې  خوښ  وخوړل  خواړه  چې  مارې  وو.  ورکړي  یې  ته  بچیانو   دې  د  ېچ  ورکړل  خواړه  همغه  هم  یې  ته  مارې
 وکړي. مننه څخه ځوان له  چې غوښتل ویې او
 کړه!  خالصه خوله خپله  ته پوهېږې. ژبه په ځناورو او الوتونکو د  ته به وروسته څخه نن له -

  خالصه   یې  خوله  شول؟  کولی  یې  هڅ  خو  وې  اورېدلې  کیسې  ډېرې  کې  برخه  په  کړو  ناوړه  د  مار  د  هغه  -ووېرېد  ځوان
 کړل. تو ور الندې ژبه تر ر ما او کړه
  او   وکړه  مننه  یې  څخه  مارې  له  شو!  پوه  پټو  ډېرو  څومره  په  الوتونکو  او  ځناورو  د  هغه  واورېدل!  یې  څه  عجیب  څه

  کارغه  یو  چې  لواورېد  یې  کې  وخت  همدې   په  ولیدله،  رمه  خپله  یې  لیرې  هلته  چې  تلو  تلو،  هغه  شو.  روان  الر  پخپله
 وایي: ته بل
  خواړه  ګېډه  مړه  په  ښه  سبا  به   ته  او  زه  وداړي،  به  رمه   ټوله   کوي،  حمله   لېوان  -څیرونکي  رمه  دې  په  شپه  نن  -

 وخورو!
 وویل:  کارغه بل هغه

  او  پوهېدلي  شپانه  کاشکي  وای.   شوې  پاتې  روغه   رمه  دا   که   وه  به  ښه   راکوي،  خواړه  شپانه  هم   هغې  بېله  ته  موږ  -
 وای.  بوولې رمې یې ته ناو هغه

 غږېږي.  سره کې برخه  همدې په هم لېوان دوه چې وایېورېدل او و روان همغسې ځوان
 خبرو  په  کارغانو  او  لېوانو  د  چې  ووایي  ته  هغوی  ډول  څه  چې  پوهېده  نه  او  راغی  ته  شپنو  -ملګرو  خپلو  ځوان

 یې کې پای په او وکړ فکر ډېر سره ځان  له نځوا کړي؟ خبر څخه پېښې بدې راتلونکي له  ډول څه هغوی پوهېدلی،
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 ده   په  شپنو  بوزو.  رمې  خپلې  ته  ناو  هغه  چې  ده  ښه  ځکه  نو  دی  لیدلی  یې  خوب  بد  چې  وویل  ته  شپنو  ملګرو  خپلو
  هملته  هم   پخپله  او   بوتله  ته  ناو  همغه  رمه   خپله   ځوان   بوزي.  ته   ناو  هغه  رمې   خپلې  چې  غوښتل  یې  نه   او  وخندل  پورې

 خبر  یرغل د رمو په یې ته  بل او یو  چې واورېده یې  انګوال لېوانو د کړه ټوله را سره رمه څرنګه چې هغه شو. پټ
  ورکولو.

 وویل: سپي  تور ښایسته لوی ټولو تر هغوی د او واورېدلې سپیو خوروړو  ساتونکو رمې د خبرې لېوانو د
  یې  موږ  او  کړی  حالل  پسه  چاغ  ښه  یو  نهشپا  زموږ  چېرې  که   وکړي؛  حمله  رمه  په  چې  غواړي  ګله  لویه  لېوانو  د  -

 وو. اخیستي پسې لېوان به موږ نو وای کړي ماړه ښه
 کړل.  ماړه ښه یې سپي او حالل  پسه چاغ ښه یو سمدستي ځوان

  زیان   ته  رمې  چې  پرېیېنښوول  او  واخیستل  پسې  هغوی سره  آساني  په  سپیو  وکړه  حمله  رمه  په  لېوانو  چې  لخوا  شپې  د
 وداړل.  ټول څیرونکو خړو شو، نه پاتې روغ  هم یې پسه یو وې کې ځای پخواني په چې رمې هغه ورسوي.

  رمو  په  هغوی  راغله،  ډله  کلیوالو  د  ته  مخې  ده  د  کړه.  روانه  را  ته  لوري  کلي  د  څخه  ناو   له  رمه  خپله  ځوان  سهار  سبا
  رمې   هغې   د  کې  منځ  په   دوی  د  ورشي.  ته  مرستې  شپنو  د   چې  یې  غوښتل  او  وو  شوي  خبر  حملې   له  لېوانو  څیرونکو  د

 پووله.  ځوان  چې و هم څښتن
  څه   ډېر  یې  ته  ځوان  شو،  خوشاله  ډېر  شوي  بچ  څخه  یرغل  د  لېوانو  د  یې  پسونه  ټول  چې   ولیدل  کله  چې  څښتن  رمې  د

 ولېږلو. یې کورته او ورکړل
 کړ. پیل ژوند خوشاله  او  ښه سره مور خپلې له ځوان

  
 کیسه خلکو د قفقاز د
 ژباړه صابر  جان ګل د
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