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  خپل   په  او  ووینم  سویه  یوه   چې  وکړي  به  خوند  څومره  وم،  الهو   کې  خیاالنو  خپلو  په  او  واهه  چکر  مې  کې  ځنګله  په

 وویل: مې سره  ځانه له دي نښې پښو د  سویې یوې د لیدل  مې و چې وه دا  عجیبه واچوم. یې کې خورجین
 څو  چې  ولیدل  مې  وار  یو  راشي.«  بېرته  تللې  چې  الره  کومه  په  شي  کېدای  دي.  نه  هم  خو   شی،  پورې  زړه  په  »دومره

 وکړ: فکر سره ځانه له مې بیا کړل ټوپ غونډۍ کوچنۍ یوې له سویې
 ویشتلو   د  واټن  دغه  اصالا   کېږي،  ورک  نه  را  شم  ته  چلمر  چې  دي،  نه  غوندې  آتش  سوځوونکي  خوله  د  یې  »راګرځېدل

 که...«  بیا دی، نه مناسب لپاره
 راورساوو.  خواته پښو د زما ځان ټوپونو څو  په سویې کې شیبه همدې په سم
 وویل:  مې سره ځانه له

  راشي؛   دلته  ېچ  وي،  رابللې  چې  ما  لکه  لري.  نه  ګټه  راشي،  هم  الندې  سر  تر  سړي  د  که   دی،  حیوان  ډوله  بې  »عجیبه
 کېږي.« ټوټه ټوټه یې پوستکی ولم، ویې که لري،  نه ګټه هیڅ نه

 کړې: چیغې مې سویې په ووهله پرځمکه مې پښه
 شه!  ورکه کړه، منډې ځه،       -

 ودرېده. ځای پخپل  نیغ والړ، متره لس اته اوولس شو، ټوپونو په بیا  کړل، ټوپ خواته هغې سویې
 وویل:  مې سره ځانه له

 شي.«  خرابې مې سترګې او شم ورنږدې غواړي  اردل د هم سویې او ده، سپینه هم  واوره لري، نه ګټه هم  »داسې
 تر  ونې  د  او  وکړ،  حرکت  ځایه  خپله  له  یې  موقع  په  وخوځول  یې  غوږونه  وي،  شوي  پوه   فکر  په  زما  چې  لکه  سویې
 وویل: مې سره ځانه له ودرېده څنګ

 شو«  نه بد »اوس
 کړ.  راکوز اوږې  له مې ټوپک میله دوه  خپل او کړل، ګرم تاو په دخولې مې السونه خپل
 وکړ:  فکر سره ځانه له مې ناڅاپه تلم  ته مورچل چې کله

  یې   که  او  لري،  نه  ګټه  یوسم،  سویه  مړه  یوه  کورته  که  لري؟  توپیر  څه   نو  سویه،  شوې  وژل  یا  مړه  شوې،  مړه  »یوه
  الس   تش  په  مې   دا  ګورئ،  هلکانو  ووایم:   او  راوباسم  یې  خورجینه   له  ونیسم  یې   غوږونه  -خبره  یوه  ال  ونیسم  ژوندۍ
 ښیي.« جرائت سړي د کار دا ونیو،
 یې احتیاطي بې ډېره په  او شوه، راتاو تاو ما تر ډول ناڅاپي په سویې وکړه، چیغه مې حیرانتیا له کړ، ښکته مې ټوپک

 کړ. راټوپ ته خورجین زما
 وویل: مې سره ځانه له  راغی  سرته هوښ وروسته شوکه دغه له چې مې کله

  ځي.   پسې  ښکار  لوی   په  نور  خو  کوي،   ضایع  لپاره  سویې  خوشې  یوه  د   وخت  خپل  ښکاریان  ځینې  لري،   نه   ګټه  »داهم 
  نه  قناعت  شي  واړه  په  فیل  تر  چې   شته،   هم  ښکارچیان  داسې  کې   منځ  په  دوی   د  نیسي،  کې  لومه  په  زمري  او  خرس  یعنې

 کړ.«  ضایع سویې لیونۍ دغه هپ  وخت ساعت یو خپل ما کوي،
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 ویل:  مې و رایوست مې خورجینه له  او ول نیولي مې غوږونه سویې د  چې کې حال داسې په
  راوړل،   نه  وړل  نه  هم  سویې  ته؟  مخې  ټوپک  د  خلکو  د  یې  او  دی،  ایښی  حیوان  ښکاري  هم  دې  نوم  خپل       -

 وویل: یې ماته
  خوږه  او   شې  والړ  باید  سړی،   رګه   بې  ته   خو  دي.  لیدلي  ښکاریان  رډې  کې  ژوند  پخپل  ما   وایم،  څه   وګوره       -

 کړې!  ښکار ډوډۍ
 اتحاد( شوروي )پخوانۍ زاخاروف مارک لیکوال:

 سحر  گل علم -ژباړه
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