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 پاچا ناروغ مینې د
 

 کیسه  لپاره کوچینیان د

 
  نجلۍ   کوچنی  ښکلې  ه  یو  کې  کوڅه   په  سره  مېرمنې  سرې  سپین  خپلې  له   پوستي  تور  ږیري   سپین  یوه  کې  وخت  یو  په

  وېرېدل  څخه  دې   له  سرې  سپین  او  ږیری  سپین  لویوله.  یې  مینه  په  او   راوړله  ته   کور  خپل  نجلۍ   دواړو  هغوی  کړه.  پیدا
  نجلۍ   لرلې،  نه   یې  کړکۍ  چې  کوله   کولپ  کې  کوټه  داسې   په   تل   هغه  یې   ځکه  نو  وانخلي  څخه   دوی   له   نجلۍ   دا   چې

  په  هغه چې ورځ یوه  شوه.  پېغله نجلۍ او  شول تېر کلونه پېژندل.  نه هم  یې ورځ او  شپه او لیدلی   و نه بېرون هېڅکله
  او   کړې  لیرې  یې  خښتې  څو  چت  د   وختله،  هغې  په  کېښووله،  پاسه  د  مېز  د  یې  چوکۍ  نو  شوه  پاتې  یوازې  کې  کور

 وکړي.  څه خوښی ډېرې له پوهېده نه چې شوه خوښه دومره نړۍ روښانه بېرون هغې د وکتل. یې ته بېرون
  او وختله  ته  بام  نجلۍ  اوسېدل.  نږدې   ته  بڼ  پاچا  د  سرې  سپین  او  ږیری  سپین  پوستي  تور  چې  شي  وویل  باید  ته  تاسو

 وه  نه  هم  خوب  په  یې  ښکال  داسې  پوهېدله،   نه  ځان  په  خوښی  ډېرې  له  ولیدل  ګالن  کله  چې  هغې  شوه.  کښته  ور  ته  بڼ
 سپین   او  ږیری  سپین  راغله.  ته  کوټې  خپلې  بېرته  الرې  له  سوري  د  بام  د  او  وشکول  را  ګالن  څو  ګالب  د  نجلۍ  لیدلې.
 ویل: ویې نو للراغ   ته کور کله چې سرې

 دی… بوی ګالنو د ګالب د کې کور په جانې، لمسۍ -
 دی…  بوی  ګالنو د ګالب د چې ښکاري داسې هسې ته تا جانې، انا -
 الرې   له  بام  د  ورځ  هره  به  نجلۍ  وتل  څخه  کور  له  سرې  سپین  او  ږیری  سپین  کله  چې  دېخوا  په  را  ورځې  همغې  له
  اوسېږي   چېرې  ده،  څوک  چې  وکړه  پوښتنه  څخه  نجلۍ  له  پاچا  شوه.   مخامخ  رهس  پاچا  له   ورځ  یوه   نجلۍ  تلله.  ور  ته  بڼ
  څه  یو  سره  ځان  له  یې   ځکه  نو  اوسېږي  چېرې  او  ده  څوک  دا  چې  شي  پوه  پاچا  غوښتل  نه   نجلۍ  کوي.  څه  دلته  او

  خبرې  یې  وخت  ډېر  او   شوه  خوښه   ډېره  نجلۍ   پاچا  د  ده.   راغلې   لپاره  ګرزېدو  د   دلته   هسې   چې   ویل  ویې  او   کړل  جوړ
 کوچني  د  به  ژر  چې  شوه   پوه  نجلۍ  وخت  یو  لیدل.  سره  ورځ  هره  دواړو  دوی  وروسته  شېبې  همغې  له  وکړې.  ورسره

 د  کراره  په  نجلۍ  دی.  وړی  خوب  کې  انتظار  په  ته  دې  پاچا  چې  لیدل  ویې  او  ورغله  ته  بڼ  هغه  ورځ  یوه  شي.  مور
 پرې  را  ټوټه  یوه  یې  څخه   څنډې  له  چپنې  د  هغه  د  او  هایستل  و  را  مېډال(  بادوری)  زرو  سرو  د  څخه  غاړې  له  پاچا
  کړه.
 ویل: ویې نو واورېدله ژړا کوچیني د سرې سپین پوستې تور چې کله وزیږاوه. کې کوټه پخپله هلک نجلۍ

 کېږي… غوږو تر ژړا کوچیني د کې کور په زموږ جانې، لمسۍ -
 ښکاري… داسې هسې ته تا اناجانې، -

  چې   شو  ناروغ  داسې  پسې  هغې  په  چې   لرله  آرزو  ډېره  دومره  لیدلو  د  نجلۍ  د  پاچا  تلله.  نه  ته   بڼ  دې  له  وروسته  نجلۍ
  خبرې  ناروغي د  پاچا د  کې کور په  کې  منځ پخپل به سرې  سپین او  ږیري  سپین کولی. شوه نه  مل  در یې طبیب هېڅ

  کې   ټوکرۍ  په  ټوټه  چپنې  د  او  بادورۍ  پاچا  د  هلک،  هغې  شوه.  خبره  څخه  ناروغي  دې  له  هم  نجلۍ  ځکه  نو  کولې
 وهلې:  چیغې  یې  کې  تلو   تلو،  په  او  کېښووله  سر  په  ټوکرۍ  نجلۍ  ووتله.  څخه  کور  له  او  کړل  سمبال  یې  ښه  کېښوول،

 کوي…  مرسته سره کوډو ډول  هر د میني د هغه رانیسی، ګالن  څخه  نجلۍ ساده بېوزله د -
 ماڼۍ پاچا د هغه ننوزي. ته ماڼۍ چې ورکړه اجازه ته  دې یې هلته او ورسېدله را ته ماڼۍ پاچا د چې تلله تلله، نجلۍ

 ویل: ویې او کېښووله مېز په یې ټوکرۍ شوه، ته پور ور ته
  کوی. فکر ټوکرۍ په زما تاسو خو ځم ته کور منډه په زه کړې. کولپ ده نه دروازه  کور خپل د خو ما اخ، -

  ټوکرۍ   په  نوکرانو  پاچا  د  پرانیستله.  یې  ټوکرۍ  نو  نغله  را  دا  چې  خو  وایست  انتظار  ډېر  یې  ته  هغې  شوه.  ورکه  نجلۍ
  وښوود.  ور  یې   ته  هغه  او   وړ   ور  ته  کوټې  خوب  د   پاچا  د  یې  سمدالسه  چې   ولید  هلک  کوچینی  ښکلی  داسې   یو  کې
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  رڼې   سمدالسه  سترګې پاچا  د  دی.  زوی  ده  د  هلک  دا  چې  شو  پوه  ولیدل  ټوټه  چپنې  د او  بادورۍ  هلک،  کله  چې  پاچا
 شي:  خپره  خبرتیا دا  د کې پاچایي ټوله په ده د چې ویل ویې او شوې

 نه. ونه خو وینم مېوه -
  پاچایي   په  امله   همدې  له   وکړه،  ژمنه  کولو  ور  د  ډالۍ  ښې  د  وباسي  را  حل  معما(  کیسی)  دې  د  چې   ته  چا  هغه  پاچا
  پاچا   د  نجلۍ  چې  کله  و.   نه  صحیح  هم  حل  یوه  د  خو  ویلو  حل  خپل  کیسی  د  یوه  هر  او  ولش  راغونډ  خلک  ډېر  کې  ماڼۍ

 وویل:  یې  ته  پوستي  تور   ږیري  سپین  نو  کړې  حل  ده نه  سمه  کیسی  هم  هېچا  چې  شوه  پوه  دې  په  او  خبره  څخه   امر  له
  چې   کله  پرېږدي.  ور ته  پاچا  تا  چې  وکړه  هیله  څخه  نوکرانو  له پاچا  د  هلته   او  ورشه ته  ماڼۍ  پاچا  د  ته  جانه،  نیکه  -

 نه«.  مېوه خو وینم »ونه  ووایه:  ته ور نو ورغلې ته پاچا
 تور   او  شو  خوشاله  ډېر  خورا  پاچا  و.  ښوولي  ور  نجلۍ  چې  وکړل  یې  همغسې  او  ورغی  ته  ماڼۍ  پاچا  د  ږیری  سپین

 وویل: یې ته پوستکي
 وښوول؟  در  چا ته تا دا -

 دي.  ښوولي ور لمسۍ خپلې ته  ده  دا چې وویل ته پاچا مه یې  بیا خو ووېرېد ډېر ږیری سپین
 وویل: پاچا

  وځړوي.  را دار  په تا چې وکړم امر به زه نو نولې را یې که  وله، را دلته لمسۍ خپله سهار سبا نو ده داسې چې -
  لمسۍ  خپلې   هغه   پېښېږي.  ور   څه  بد  یې   ته  لمسۍ  ګرانې  چې   کاوه  فکر  هغه  ځکه   راغی  ژړا   په   ته   کور  ږیری  سپین

 وویل: ته
  اوس  وکړم،   ورته  خبرې  دا  او  ورشم  ته   پاچا  چې  وویل  ته   ما  تا  شول.   جوړ  څه   داسې   ویلو  له   ستا  دي  دا  جانې،  لمسۍ  -

  نه   هېڅ  په  او  لیدلي  دي   نه  د   هېڅ  وتلې،   یې  نه  څخه  کور  له  هېڅکله  خو  ته  ولم.  ور  ته  ماڼۍ  تا  زه  چې  غواړي   هغه
 پوهېږې… 

 ورځم.  ته پاچا زه پېښېږي، را نه  هڅ بد هېڅ ته ما جانه، نیکه -
  ولیدله   نجلۍ   کله  چې  پاچا  ورغلل.   ته   ماڼۍ  پاچا  د  سره  ږیري   سپین  د  خوشاله  او  خوښه  نجلۍ   وختي  سهار  ورځې   بلې  د

 وویل:  یې سمدالسه نو
 وینم.  دواړه مېوه او ونه -

 وویل:  یې ته درباریانو خپلو او ونیوله الس تر نجلۍ پاچا
  وي. منمېر زما به نجلۍ دا -

 کړ.  جوړ جشن  واده د کې پاچایي ټوله په یې وروسته بیا او وکړ سره واده دواړو دوی د کې کلیسا په یې هملته

 
 کیسه خلکو د برازیل د
 ژباړه صابر  جان ګل د
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