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  صيدقه نيکيږ قصه
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صديقه  دی  ښؤ  َننن  دی  ای  خونڜ  
ھچ  چيز  . َيوش  غه  غريب  تو. اَلدی

: َين  صديقه  ښؤ  َننر  َښتی. َيڤن  نتو

وزم  که  لوپ  ڤيتی  ! چرت  مدی
َين  کؤلی  چيز  َتر  . َيرکم، پل  پيدام

  .دَگر  غريبڤر  بی  کمک  َڅرم. درزم
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صديقه  رؤږدی  تر   َين  ای  روار 
وزم   :َښتری  َښتی. جنگل  َنگ  ږوزر

که  ږوز  وازامدی، َين  دی  بازار  
صديقه  دی  . َڅن  پَرندم، پل  درزم

بټ  بی  تم  . َښتن  َکمک   ښچ  دژدی
  .َتن  غه  َکم  تو
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صديقه  دی  جنگل  زَگردی  که  ای 
صديقه  َيو  . ځقَلی  زھڜ  دره  نؤد

: يز  نؤ؟ يه  زه  َښتیتوڜ  چ: پرستی

: صديقه  فکر  کرتی. وزم  مرز  ڤيتک

َيو  . يت  َکڜ  َڅنن  بی  غريب  سدايدی
ښؤ  ای  چوټ  ښچ  رؤتی  . پزؤڤ  ثتی

  .يه  َکڜر
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وازی  خيلی  َجی  رؤږدی  که  ای  
پرچاد، َيون  ھچک  بټ   تم   َتن  

: يه  پرچاد  صديقھر  َښتی. َنست

وز  . بټ  امت  کاشکی  ڙؤن  تي  َرنگ
واز  صديقه  . نيڤ  څی  سؤريږن  مريم

ښؤ  پيَرن  رؤتی  يه  . پزؤڤ  ثتی
  .پرچادر



9 

 

   



10 

 

واز  کوشيش  کرتی  که  دی  جنگل   ږوز  
ويندی  که  ای  کمپير  ښيَنن  دی  جنگل  . ږرت

کومر  ای  َخلگ  : َيوڜ  َښندی. غه  بی  زحمت
چيز  که  َمر  کمک  َڅرت؟ تر  ڙؤ   َمد  ای  

څمن  که   صديقه  پزؤڤ  واز  َير  بی  ثتی،. َڤند
ښؤ  شالی کانھک  . تم  ښؤ  َتن  بی  بت  بټ  نتو

  .َڤستی  تر  کمپير  ښيَنن  َمد
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وازی  . سؤر  بی تو. غه  مرز  بی  ڤيتی
. رؤږدی  تر  جنگل  َنگ  ږوز  ږرَتک

ږوز  ږارتی  که  . وخت  بی  ڜوم  ڤيتی
ڙؤن  : َيو  َښتی. ڤيتی  ای  مويسفيد  پيدا

وز  نيڤ  سنگ  . ھچک  ږوز  َنست
يم  ږوزڤي  تو  : صديقه  َير  َښتی. واڅم
  .درز
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. يت  مويسفد  يتر  ځی  سدايدی  که  ای  فرڜته

َتو  يم  توم  َخلگر  کمک  څی  : صديقر  َښند
ين  . کرتی، َتر  بی  خداوند  کمک  َڅرت
زيورات    صديقه  ديديږدی  که  دم  پرت  ای

. َين  صديقه  يتڤي  يوتی  دی  ښؤ  خون. قيمتيش

َين  راستی  که  . څتنی  غه  زندگيدار  ڤيتی
  .غريبڤر  بی  َڅن  کمک  کرتی
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