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 ګیدړه  ټګه

 

 د کوچینیانو لپاره کیسه 
 
 چې ووتله پسې ښکار  په کې  ځنګل په پړانګه ورځ یوه لرلو. بچی یو هغې اوسېدله. پړانګه   یوه  کې ځنګل ګڼ  یوه په
  ډېر   بچی  پړانګې  د  ووژله.  یې  هغه  او  وکړ  وار  غېشي  د  پړانګه  په  ښکاري  شوه.  مخامخ  سره  ښکاري  یوه  د  ببره  نا

 هغه  ووت.  پسې  لټه  په  مور  د  وختي  سهار  پړانګ  کوچینی  نغله.  را  هغه  خو  کېناست  تمه  په  راتلو  د  مور  خپلې  د  وخت
  غار   د  اوسېدله.  زمرۍ  کې  غار  دې  په  راغی.  ته  غار  یوه  کې  لټه  دې  په  او  ولټوله  مور  خپله  وخت  ډېر  کې  ځنګل  په

 کور  زمرۍ  وروسته شېبه  لږ  کړې.   پیل  لوبې  ځای  یو  بچیانو  زمرۍ  او   پړانګې  د  کولې.  لوبې  بچي  زمرۍ   د  ته  مخې
 او پړانګې د ورکړې. شیدې ځای یو یې سره بچي خپل د او څټلو ویې ولید بچی پړانګې د کله چې  زمرۍ راغله. ته

 بېلېدل. سره نه بېخي اوبه  هلک  چې شول ملګري  سره داسې بچیان زمرۍ
  چې راغی وخت داسې ستایله. دوستي دوی د اوسېدونکو ټولو ځنګل د شول. لوی ځناور تېرېدلې،  میاشتې او ورځې
 شوه. مړه زمرۍ
 ځناور  ځواکمن  دواړه  دا  چې  هغو  تر  پوهېده  ګیدړه  کوله.  رخه  ډېره  ملګرتیا  او  دوستي  په  زمري  او  پړانګ  د  ګیدړې

  دا   او واخلي کار څخه  چاالکي خپلې د چې وکړه پرېکړه ګیدړې کولی. نشي غلبه  هغوی پر څوکهې وي یوځای سره
  له   هغوی  د  چې   یې  غوښتل  او  وه  ناسته  پټه  ته  ملګرو  دوو  دې   ورځ  هره  به  ګیدړه  کړي.   بېل  سره  ملګري  دواړه

  غځوي،   ځان  او  اسيب   ارږمی  نو  شي  پورته  را  سهار  چې  زمری  چې  ولیدل  ګیدړې  کړي.  بلد  ښه  ځان  سره  عادتونو
 خپلې  د چې وکړه  پرېکړه ګیدړې ګوري. پسې ښکار په ته بېرون او غځوي ځان شي پورته را سهار چې بیا پړانګ

 ځان،  ځناور  یو  هر  چې  شوه  کې  لټه  دې  په  هغه  واخلي.  ګټه  څخه  عادتونو  دې  له  ملګرو   دوو  د  لپاره  موخې  ټګي
 ویل: ویې ورته نو ولید یوازې زمری کله چې ګیدړې وویني.  ځانته

  منې. نه یې  به و چې وېرېږم خو ووایم څه یو ته تا غواړم وروره، زمریه -
 ویل: یې او  ورکړ ډاډ ته ګیدړې زمري

 وایه. ویې وېرېږه، مه -
 وژني.  تا سها سبا چې وویل پړانګ ملګري ستا -

 ویل: ویې او وخندل کې وخت په ورکولو ځواب د زمري
 ونکړي.  خیانت  به  سره  زما  خو  شي   تېر  ځان  تر  به  هغه   دی.   ملګری   ښه  زما  پړانګ  کوم.  نه   باور  خبره  دې په  زه  -

  یو. شوي  لوی  را سره ځای یو هغه او زه
 کړې:  اوږدې  داسې خبرې خپلې تویولې یې اوښکې چې ګیدړې

  ځمکه  په   يش  ویښ  را  چې   هغه  وکړه.  پاملرنه  ته  کړو  پړانګ  د   سهار  سبا  وآزمویه:  خبرې  زما  خو  پوهېږې  پخپله  ته  -
  کړي. ټوټې ټوټې، به تا نو نکړې وړومبی وار هغه  په ته چېرې که ګوري. خوا  او شا او غځېږي
  سبا   به  وکړ:»هسې  فکر   سره  ځان  له  هغه  شو.  پیدا  ورسره   شک  هم  بیا  خو  کولو  نه  باور  خبرو  په  ګیدړې  د  زمري
  ووایي«. رښتیا ګیدړه چې شي کېدای وګورم. کړه پړانګ د سهار

  ګیدړې له  پړانګ ورغله.  نږدې ژړا په ولید چې  یې هغه  شوه، کې  لټه  په  پړانګ د او پرېښوود همدلته  مریز ګیدړې
 وکړه:  پوښتنه څخه

 ژاړې؟  ولې خورې، ګیدړې -
 وویل: ورته ګیدړې
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 ونکړې.   پرې به باور ووایم ته در که -
 وویل: ته ور پړانګ

 وایه. ویې -
 کړې:  پیل داسې خبرې خپلې ګیدړې

 ټوټې، وختي به موږ  وای نه داسې  که  خوځولی. شي  نه سر وېرې له  ستا څوک کې سیمه په زموږ وروره، پړانګه -
 ونکړې.  پرې به باور چې وېرېږم خو ووایم څه یو ته تا غواړم مننې په څخه دې له وو. شوي ټوټې

 ویل: ویې  او ورکړ ډاډ ته ګیدړې پړانګ
 وایه. ویې وېرېږه، مه -
 وژني. تا اسب زمری ملګری، ستا -

 ویل: ویې او شو حیران پړانګ
 شوې؟  پوه څه ته -

 ورکړ: ځواب ګیدړې
 ویل.  څه یو کې برخه دې  په ته چا کوم زمري  چې اورېدل مې وا  او وم پټه ته شا برغنډ یوه د زه پرون -

 وکړه: پوښتنه څخه ګیدړې له پړانګ
 راکوې؟  مشوره څه ته -
 ټوټې،   به  تا  او  کوي  حمله   تا  په  وروسته  بیا  او  غځوي  ځان  باسې،   ارږمی  شي  پورته  را  زمری  چې  وختي  سهار  -

 شته.  نه چاره بله کړه، وړومبی وار چې درکوم مشوره زه کړي. ټوټې
 نو وی  رښتیا خبرې هغې  د  چېرې که  وازمویي، خبرې هغې د  چې وکړه یې پرېکړه  خو ونکړ باور ګیدړه په پړانګ

  چې   کړی  ونشوه  پړانګ  او  زمري  شپه  هغه  په  راغی.  ته کور نو  شو  ېلب  ګیدړې  له  چې  پړانګ  ووژني.  زمری  به  بیا
  ځمکه  په   پړانګ  چې  ولیدل   زمري   څارل.  پټه  په   بل  او  یو  دواړو   شول   ویښ  را  چې  سهار  شي.   ویده  پورې  وخته  نا  تر

  ځېد.وغ  او  کړه  خالصه  خوله   سم  سره  عادت  خپل   له  هم   زمري  اړولې.   نه  ته  خوا  بلې  سترګې  یې  څخه  ده  له  او  وغځېد
  او  یو پړانګ او وکړ.زمري یرغل زمري په یې قهر ډېر په نو دي ویلي رښتیا ګیدړې چې شو باوري دې په پړانګ

  یې   ننداره  جګړې  د  ملګرو   پخوانیو  د  او  وه  پټه  څټ  تر  ونې  یوې  د  ګیدړه  وداړل.  سره   پورې  پولې  تر  مرګ  د  بل
  پړانګ   د  ګیدړو  راخبرکړل.  یې  خپلوان  او  خپل  ټول  ړهوال  نو  ولوېدل  پښو  له  زمری  او  پړانګ  چې  ولیدل  ګیدړې  کوله.

 وکړه:  پوښتنه یې څخه ګیدړې  له او خوړلې  غوښې زمري او
 شول؟  دښمنان سره څرنګه نو وو ملګري ښه ډېر  خو ځناور دا خورې، ګیدړې -

 ورکړ: ځواب ګیدړې
 واچول.  سره جنګ په هغوی ما -
 شول؟  وکړی څرنګه دا تا -

 ورکړ: ځواب داسې ته هغوی ګیدړي
  مې   منځ  تر  دوی  د  او  کړل  شکمن  بل  پر  یو  بېل  بېل،  یو  هر  مې  وروسته  بیا  او  کړل  پیدا  عادتونه  هغوی  د  لومړی  ما  -
  وکړم  فکر  څه  یو  هم  بیا  زه  به  اونۍ  راتلونکې  خواړه.  اونۍ  یوې  د  لپاره  ستاسو  اوس  دي   دا  او  وشیندلو.  تخم  کینې  د

 کړم. مېلمانه را به تاسو او
  شوه. باوري ډېره ځان خپل په ګیدړه وروسته پېښې ې د له
 نومېدو.  مامید اوبل پیریم یو هغوی  د اوسېدل. کې خزه یو په ښکاریان دوه کې ځنګل هغه په

 سیمې  دې  د  دا  او  کړي  خالص  ښکاریانو  دې  له  ځنګل  چې  لرله  آرزو  ګیدړې  وو.  ملګري  ښه  ډېر  مامید  او  پیریم
  او   پړانګ  له  چې  یې  څرنګه  لکه  وکړي  کړه  هغسې  هم  سره  ښکاریانو  دې  له  چې  وکړه  پرېکړه  ګیدړې  شي.  واکمنه
  کې   بله  په  او  لکڼه  یې  کې  پنجه  یوه  په  واچاوه،  اوږو  په   یې  څادر  کړ،  سر  په  پټکی  ځل  دا  ګیدړې  وکړل.  سره  زمري
 ویل: ویې  او وایستله  توبه ګیدړې ورغله. ته  ښکاریانو او ونیولې تسبېح

 او  پرېږدي  نه  موږ  لېوان  خو  وژنم.  نه  چرګان  دې  له  وروسته  دي،  پرېیېښي  کارونه  بد  ټول  ما  وروڼو،  ښکاریانو  -
  چې  څه  او  پاکوم  به  کور   ستاسو  واوسېږم،  سره  تاسو  له  چې   راکړی   اجازه  ته   ما  ده.  ته  موتاسو  هیله   ټوله  مو.  وژني

 خورم.  به هغه کېدل پاتې څخه تاسو له
 وویل:  ته مامید پیریم واوسېږي. کې خزه په سره دوی   له چې پرېښووله ېی هغه او وسوځېد زړه ګیدړه په مامید د 
 کوه. پام ده،  ټګه ازله له ګیدړه  واوره، خبره زما مامیده، -

  لیندۍ  خپلې  د  لومړی  شي  راپورته  خوبه  له  چې  سهار  هر   پیریم  چې  ولیدل  هغې  څارل.  څه  هر  ورځې  څو  ګیدړې
 یې، څښي او ورڅملي اوبو یخو په سیند د وهي، منډې ته سیند وروسته ویښېدو را له سهار هر مامید کشوي. تارونه

 خبر.   و   نه  عادتونو  دې  له  بل  او  یو   د  مامید او  پیریم  ارتوي.  ور  یې  ته وښو  ګڼو   او  اخلي  را  ډبره  لویه  یوه   بیا   وروسته
 ویل: ویې ته  ور او ورغله ولید یوازې یې  کله چې څارلو، پیریم ګیدړې

 منې. نه یې به و چې وېرېږم  خو ووایم څه یو ته تا غواړم -
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 وویل:  ورته پیریم
 لري.  تاوان څه ته تا نو کړم ونه هم باور که ووایه. وېرېږه، مه -
  پټه   څټ  تر   برغنډ  د   چې   لیدلم   ونه   زه هغه  دې.   وژني او ولي  ډبره  لویه   یوه  په   تا  سبا  چې   ویل   ته  چا   یو  مامید  پرون  -

  وم.
 داسې هم هېڅکله به  هغه دی. ملګری  باوري ډېر زما مامید وي.  کړې خبره دا به مامید  چې یې باوري  ته ګیدړې، -

  ونکړي. فکر
 ویل: ویې او شوه کږه ګیدړه

 کوې  نه  هم  باور  که  وویل.  مې  ته  تا  او  کړی  ونشو  زغم  ما  هم  بیا  خو  کوې  نه  باور  خبره  په  زما  ته  چې  پوهېدم  زه  -
 وویل. ته در ما  چې وآزمویه څه هغه سهار سبا

 ووینم؟ څه سهار به زه -
  اخلي   را   ډبره  لویه  یو  اوبیا  څښي   اوبه  ډېرې   ښې  وتښتوي،  خوب  خپل  چې   ورځي  ته  سیند  منډه  په  وختي  سهار  مامید
  وولي. پرې تا چې

 ویلي دروغ یې که وآزمویم. به خبرې ګیدړې وویل:»د سره ځان له هم یې  خوبیا ونکړ باور خبره په ګیدړې د پیریم
 شم«.  جوړ سره ور به بیا و

  په   ګیدړې  دی.  روان  را  ته  مخې  دې  د  مامید  چې  ولیدل  هغې  شوه.  کې  لټه  په  مامید  د  او  والړه  څخه  پیریم  له  ګیدړه
 ویل: ویې ورته  او ودراوه را ښکاري ژړا

 ونکړې. پرې به باور چې وېرېږم خو ووایم څه یو ته تا غواړم وروره، ښکاري -
 ویل: ویې او شو حیران مامید

 ونکړم؟ پرې باور به زه چې ده خبره کومه دا -
 وویل: ګیدړې

 ونکړم،  پرې  باور  چې  کولی  شم  نه  اوس  خو  کړی  پرې  و  نه  باور  هم  به  ما  وای  ویلي  داسې  چا  ته  ما  پخوا  چېرې  که  -
 واورېدل. مې غوږو پخپلو
 ویل:  ویې او شو ټکنی مامید

 اوږدوه. مه خبره ووایه، -
 وویل: ګیدړې

  وژني. غیشي په لیندۍ خپلې د تا سبا چې وویل نن پیریم -
 ورکړ:  ځواب مامید

 وروڼه. دوه لکه یو داسې پیریم او زه ده، نه شوني دا -
 وویل: ته مامید ګیدړې ونکړ. باور هم بیا هغه خو کړي باوري مامید چې وکړ کوښښ ګیدړې

 ځله   دوه  پیریم  چې  ووینې  به  ته  وڅاره.  پیریم  ایهځ  هغه  له  او  شه  والړ  ته  سیند  سهار  سبا  واوره.  خبره  زما  ښکاري،  -
  څه   هغه   هر  سره  زما  نو  وو  دروغ  هرڅه   دا   چېرې  که   کوي.  ګذار   غېشي  د   لوري   په  ستا  ځل  دریم  او  کشوي  لیندۍ
  غواړي. یې زړه ستا چې وکړه
  و  خبرې   ګیدړې  د  مه   به   زه  ده.  ګڼه  اتالنو  د  احتیاط  وویل:»   یې  سره   ځان  له  خو  ونکړ  باور  خبرو  په  ګیدړې  د  مامید

 آزمویم«.
  یې   غوښتل  او  کولې  نه  ته  لوري   بل  سترګې  څخه  بل  او  یوه  له  دواړو  سهار  شي.  ویده  چې  پرېوتل  ښکاریان  شپې  د

  چې  وغوښتل  ملګرو  وو.   ویلي  ګیدړې  چې  دي  رښتیا  څه  هغه  ټول  چې  ولیدل  هغوی  وآزمویي.  خبرې  ګیدړې  د  چې
  کچه   یې  ځله  اووه  کړې  یې  پرې  چې  دې  تر  »پخوا  چې:  وکړ  فکر  یې  بیا  خو  وکړي  پیل  شخړه  په  سره  بل  او  یو  له

  نه   به  خو   بدوړ  کوم  کوي،  رخه   دوستي   په  دوی  د   ډېر  وکړي،  خبرې   سره  بل   له   یو  چې  وکړه  پرېکړه  هغوی  کړه«.
 کړي؟  اخته سره جګړه په  دواړه دوی  چې غواړي

 وویل: پیریم
 شوي؟  څه  یې. غوسه هپ چې مالومېږي د سترګو  له  یې، غوسه په ولې وروره، -

 ورکړ:  ځواب مامید
 یې؟ خواشینی ولې ته -

 وویل: پیریم
  وایې. رښتیا ته هو، -

  چې   غوښتل  ګیدړې  ټګې  چې  شوه  مالومه  وویل.  څه  هر  یې  ته  بل  او  یو  او  کېناستل  ترڅنګ  بل  د  یو  ملګري  دواړه
  یې   پرېکړه  او  کړل  یې  ښکل  سره   ورکړې،  سره  غېږې  ته  بل  او  یو  ملګرو  دواړو  ووژني.  ښکاریان  ـ  ملګري  دواړه
 ځمکه  په  ملګري  دواړه  کړي. یې  به  مړه او  ونیسي  یې  به  دوی  راغله  ګیدړه  چې  کله  وښیي،  مړه  به  ځانونه  چې  وکړه
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 4تر 4 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله لیکنه له ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

  دي،   پراته   ځمکه  په  دواړه  چې  ولیدل   ګیدړې  څارل.   لیرې  له  دوی  ګیدړې  څارله.  خوا  او  شا  خپله   یې  پټه  په  او  پرېوتل
 ویل:  ویې او وټکولې سره یې پنجې راغله، منډه په ته دوی  دي، مړه چې وکړ یې فکر

 وخورم. غوښې ستاسو اونۍ یو به اوس او  وخوړلې غوښې زمري او پړانګ د مې اونۍ یوه احمقانو، ای -
 وویل: ته ملګري خپل هغه  وژله. ویې او ونیوله ستوني تر  ګیدړه پیریم کې وخت همدې په
 منه. مه خبره هغه د او کوه مه باور دوښمن په هېڅکله مامیده، -

 

 کیسه خلکو د  آذربایجان د
 ژباړه صابر  جان ګل د
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