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 جادویي خبرې
 
 

فرید او سیما د ویالې په غاړه ناست وو. د ویالې له څنډې به یې خټې راخیستې او کوټنۍ یې جوړوله. د انګړ دېوالونه  
داالن او دوې کوټې سازې کړې. ال یې کار نه و تمام شوی. فرید والړ  یې جوړ کړل. د انګړ په بر سر کې یې یو د 

چې د کوټو د بام له پاره خس، خشاک او خلي راټول کړي. سیما خپل کوچني السونه په اوبو خیشتول او د کوټو  
 .دېوالونه یې ښویول

رګی یې خچ پچ شو. سیما وار خطا  ناڅاپه د فوټبال توپ له پاسه راغی. اول د سیما پر اوږه ولګېد او بیا پر کور. کو
 .پاڅېده او چیغه یې کړه: وۍ! زموږ کورګی

فرید چې د ولې ونې الندې ناست و او پاڼې یې ټولولوې، راوالړ شو. لومړی یې د سیما خوا ته وکتل او بیا یې کورګي  
 .ته وکتل. په منډه یې ځان ورورساوه

اغی چې خپل توپ واخلي. فرید نجیب له ګرېوانه ونیو او چیغه له هغې خوا نجیب د فوټبال له میدان څخه په منډه ر
 یې کړه: ولې دې زموږ کورګی راخراب کړ؟ 

د دواړه مخونه سره اوښتي وو. سیما د فرید مټ ونیو، راکش یې کړ او ویې ویل: وروکه! جنګ مه کوه. خیر دی،  
 .کورګی به مو له سره جوړ کړو

یې زوروره لغته ورکړه. توپ په هوا شو او ها خوا ته په ویاله کې    فرید د نجیب ګرېوان خوشی کړ خو توپ ته
 .ولوېد

اوبو توپ له ځانه سره یووړ. نجیب په منډه منډه ځان پله ته ورساوه. پر پله څمالسته او توپ چې ورورسېد، په دواړو  
 .السو یې ونیو

 .چې فرید ورسره جنګ وکړنجیب خپه و. هم په دې چې د فرید دوی کورګی خراب شوی و او هم په دې 
 .نجیب چې کور ته والړ، مور ته یې کیسه وکړه

 .مور یې وویل: زویه! زه به جادویي خبرې درزده کړم چې بیا دې ملګري درسره جنګ ونه کړي
 نجیب له خوشحالۍ وموسېد او ویې ویل: په رښتیا؟

طا درنه وشوه، ملګرو ته دې ووایه چې مور یې په خندا سره وویل: خود. غوږ ونیسه! هر کله چې همداسې کومه خ
 .»بخښنه غواړم« ورته ووایه چې »ما نه غوښتل چې تا خپه کړم«. بیا وګوره چې دغه خبرې څنګه جادو کوي

بله ورځ بیا هم نجیب او نورو هلکانو فوټبال کاوه. فرید له څو نورو همزولو سره د میدان په بل سر کې کرېکټ 
خپل ګول له مخې لرې کړي نو په زوره یې توپ شوټ کړ. توپ په هوا شو او سیده  کاوه. نجیب غوښتل چې توپ د 

 .د فرید په سر ولګېد
نجیب په منډه منډه ورغی، فرید ته یې ځان ورساوه. مخکې له دې چې فرید دی له ګرېوانه ونیسي، ده په نرمه غاړه  

 .دې ستا پر سر ولګېږي. ما وبخښه وویل: اوه! فرید جانه! خوږ شوې؟ بخښنه غواړم. ما نه غوښتل چې توپ
د نجیب خبرو په رښتیا هم د جادو غوندې اثر وکړ. فرید نجیب ته الس ورکړ او ویې ویل: پروا نه کوي. خوږ شوی 

 .نه یم
 .دواړو یو بل په غېږ کې ونیو او لوبه یې له سره پیل کړه
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