
زموږ کیسی

سریزه:

کو لوبې د ھایډ ل قد ع او د نا ن ی د کوخول ډه ھستونھ وه چنیا نو ، ددوی د میندو ، او نیاوون ا نو 

رام د فوکس د  ھ دا پرو رام د یوې برخې پھ تو ولنی پھ لھ خوا د پیولنی. د کورنی روزنیز پرو وند 

ستھ یی د ھا میلیون بنسټ پھ غا ړه لرلھ . ملتیا جوړ او پلی شو چی ما لی مر

ھ لپا روپ پھ پھ  ول  ھ او نیو کې دلتھ نوی کیسې وزیږدې او زړې کیسې لھ سره وویل شوې  سھ پین

یړلې او د ھغو پھ بنسټ ٻې دډه خپلې خا طرې تجربې او افغانی عنعنوی افسانی سره شریکی او و

کې خ ورونھ پلی کړل .دپدغو ډرامو او کیسو پھ من ونو دغھ غدغو دریو نسلونو ږل رولونھ او ان

ریزی  تو ، دری او ان ورونو یی ملتیا وکړه . دا کیسې پھ دریو ژبو : پ تینو ان کیسې وزیږولې او ری

.وویل شوې
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کو لوب ھد نا ن

خو موږ پھ اصل کې دکلی وو او کلی مو بھسود نومیده . ھر ودولتی  مامور وزما پالر پھ کا بل کې 

ژمی بھ موږ بھسودو تھ چیرې چې بھ زموږ کلیوال زموږ پھ لیدلو ډیر خوشحا لیدل راتللو. پھ کلی کې د 

رې ر لور زما مل ډه سره لوبې کولېوهیوه بز .چې موږ بھ پھ 

کھ و یوه نا ن و تل . زما مور ما تھ لھ  رې لھ ما وغو کھ)) جوړه کړه او زما دغې مل (( شا و نا ن

کې سره واده کړو . کھ دھغې لھ یوې نا ن ا نھ سره ددوی کور تھ یوسم او موږ بھ دغھ نا ن چې دا لھ 

رې کور تھ د مرکې لپاره ورلھ دې کبلھ زه زم ھ وساد ناوېغلم .ا دمل لھ ما خپلھ نا وي پ تلھ دا کورن

و چې نا وی د میړه کور تھ نھ وی را غلې تر ھغې زموږ د رواج لھ مخې د زوم کورنکھ چې  تر 

.دمھ اجا زه نھ لری چې یو لھ بلھ سره ووینی

کھ (ناوې) بھ زموږ نا د مر موږ تھ خوږه را کړه او دا یی ومنلھ چې نا ن کې وروستھ د نا وې کورن

کې (شا) تھ را کوی .ن

وکړتھ را وړه او دا ما دستی میوه خپل کور ولې کورن پھ زیری مې  پھ  . ھر چا دستی ددې خوشحال

کھ چې ما  ھ ر درلودچا چې لھ موږ سره د خپلوۍ تاولو تھھغوویاړ پھ سندرو ویلو پیل وکړ دا 

.زیری راوړی و



3 www.apn.af کو لوبھ                                                  د نان

موږ رې دا پریکړه واړولھ او خوشحالھ نھ وه چې خپلھ ناوک ھ مودې وروستھ زما  مل تھ را واده لھ 

کړی . 

کھ تا سو تھ نھ در کوم"ھغې وویل : ."زه خپلھ نا ن

رده شپھ خوب را نغئ .  خو پھ بیړه مې مور تھ دا حازه خورا خوابدې شوم. زما سبا سھارل تیر کړ او 

لھ نا پمھربانی وکړئ کولی شو موږ خ"مور او زه دواړه د نا وې کور تھ الړو . زما مور ھلتھ وویل : 

.!"زما لور ژاړی او کیدای شی نا روغھ شی"- ؟ "وی واده کړو

رې را ضی شوه او ویی ویل :  ید انھ سره راوستې ده او زه ٻې بابلې دا چې تا خپلھ مور لھ"زما مل

".در ناوی وکړم نو تھ کولی شې ناوی واده کړې

ا ھ و موږ تھ د وادلھ دې املھ موږ د واده نی وتھ کړې . موږ کلھ او د ناوې کورن ت پیسې پھ  ه د ل

ھم د واده د تیاری ھ ومنل او د ناوې کورن ډوډۍ، ھر  ار ن ې ژمنھ وکړه . موږ رن ھ ، وری غو 

پھ جشن د ډودۍ ۵۵ل . او روړ،میوه او نور و تنو خپلوانو او دوستا نو لھ موږ سره د واده د خوشحال

د نکریزو پھ لھ . موږ پھ دې برسیره د ناوې ال سونھبر خھ لرندرو پھ ویلو او اتڼ کې پھ تیارولو او د س

ل ال نو و پو  .و 

(اوس نو ددې وخت را رسیده چې نا ا یی . لھ دی کبلھ مو ناوې پھ ډول ا ن و دتخت وې خپل میړه تھ 

ل شوې وه و پو و ینو  ولھ پھ رن ) چې  ډونوالو پھ دمھ دمھ د زوم تر کوره چوک کینولھ او د واده 

زموږکورتھ پھ خپلو اوږو راورسولھ .

ھ او حجا ب  زموږ پھ کور کې پھ لو مړی وارناوی او شا یو لھ بلھ سره لیدل . ناوې بشپړه پھ کا لیو کې پ

ھ چې نا وې مخ لو تر واده تر مرا سمو یی میړه مخ نھ و لیدلی ، نو نھپرې را خور و او د مر کې ن

ھ ده . ما نشو کولی باور وکړم چی ھغھ بھ دومره  ود ما ولیده چې نا وې خورا بدرن ا ن یی را و څ او 

ھ وی . ما مې مور تھ وویل : کلھ دې واده تھ "بدرن ھ ده ما بھ ھی کھ زه پو ھیدای چې ناوې دومره بدرن

ې یما نھ وم او زه، "غا ړه نھ وای ای یدې ، خو اوس ډیر نا او اوس پ و را و کې مې لھ ستر  او

ول کا بل تھ بیرتھ را غلو او ما مې .وختھ و او ھغوی سره واده شوی وو ھ مودې وروستھ موږ  لھ 

ا نھ سره کا بل تھ راوړه . ھم لھ  خپلھ ناوک
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ړې مننھ لھ:  ا ن

وانو کیس ی د  ون ادوی لھ مید ، مندانوھ ویونکوو او ھنرد ھا ید  وو د ھای، اونوندو او نیا ی لھ ند 

ادارې.

شارینھ ھیل. :ھنرمندې

ویکی ما رتین. :لیکوال

. صفیھ پو پلزيژباړنھ :

د پاول ھا میلون بنسټ. بنسټ:

ودالرد کیسی 

).Vicky Martinمارتین (ویکی :لیکوونکی

ریزی نوم : Dolls Play.ان

خیالی افسانھ.ډول :

.چاپ / نشر :لومړنی 

تو).ژباړونکي : صفیھ پوپلزي (پ

ھ : .١٣٩٢قوس ، نی


