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پرړېوانۍ  . زحمتونه يې ګالل دهر چا خبري يېې زغملېې هر ېه بېه يېې پرړېان وچل خېو چېا يېې هېی  فريېاد نېه واورېېدی              

دخاونېد تربېرو بېه    . يې دمېوټر دننګدېدو پېه پدښېه کېي مېړ سېو         "تورګل "کونډه سوه دواده دوهم کال يې وچي خاوند 

نېال پېه زچه کېي ګېوچي ورتېه مېاتولې ، شېاپدرا بېه يېواړي           –هرکله چخني او کږې خبري ورته کولې او هر يوه به نال 

لنګه غوا ، داخترپسېه او  ېو تلتکېه چېي ول ه ېه      .خو تدره سي  "عیده "تاسي خو لږ صبر وکړئ چي زما : داورته ويل 

 .خو مورا خه يووچل 

 . و ورړي ال نه وې تدري سوي چي شاپدرا وګل بختي ته کوچنی ورولدږی چي خاله ته وايه يوار خو راسه 

هرچا به له مینېي خالېه بللېه ،    . ګل بخته خاله چي هم يوه خورا خواخوږې ښځه وه او په توره شپه به دهر چار کره تلله  "

 : "سمدستي ړان په يوه سا را ورساوه 

ولېي خالېه دي نارسېم ولېي داسېي راتېاوېږې  ېه        : يېې النېه وې ايسېتلي چېي پرشېاپدرا يېې ږ  وکېړ        ( ګوټونه ) پلۍ 

 درسوي دي ؟

وختي دي ولي حال نه رالدږئ چي داسي په عذاب يې زه نوکوم نه وم درمعلومه چي په توره شپه دهرچا خدمت کوم ، 

 .بیا نوستا 

مېا ويېل مېه    : په ډېر تکلیف يې ورته وکتل او په ګېانګوچاواز يېې ورتېه وويېل     شاپدرا چي درد ډېره په عذابه کړې وه 

بیا يې پر ډيډيو السېونه ونیېول او دېېوال تېه يېې سېرتکیه کېړ او لېه         . مي ښوره چي هسي مړه شم او  وک نه شي را خبر

ه ووايېم شېکايت او بېې    خالېه  ېه درتې   : اواز وويېل  ( ژچغوني ) ډېره درده يې غاښونه پرله ونیول بیا يې په ژچه غوندي 

صبري هم نه ده ښه پرداسي ړوانۍ کونډه شوم چي زما او تور ګل ړېوانیمرک ارمېان نېه سېره وخېوص ، نېېیب ډېېر ژر        

اوس مي دده تر مرګ وروسته دده تربرونه لکه لدوان مځکي ته نه پرېږدي ، خالېه زه بېه نېو  ېه درتېه      . را خه مرور شو 

دژوند نو کوم ړای دخوشحالۍ دی، بیا مي هم داسال وکړه چي خاله ته حال ولدېږه  ووايم ته نو کوم نه يې راخبره زما 

خاله چي هم ډېره تجربه لرونکېې مدېرمن وه او    "ګل بخته  "اوس که ژوند وي او که مرګ خاله خو به درته ناسته وي ، 

و او خالېه هېم الس پېه    دشاپدرا له حاله خبرېدو سره سم يې دکوچني دپیداکددو شیان پېه غوټېه کېي ورسېره راوچي و    

کاروه ، لږ ګړا وروسته چي شاپدرا ساسمه کړه او د کوچني آواز يې پرغوږولګددی ، دګل بختي خاله هم  دېره لېه   

دي يې درصالح کړي ، خدای هلالج لج زويه مبارک دي شه ، هلک دی خدای :  خوشحالۍ ډګه وه ، او پرشاپدرا يې ږ  کړه 

 .دي ارمان په وکاږه هلالج لج      
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دي هلالج لج دي بې زويه مه کړه ، خدای هلالج لج خاله خدای : دخوشحالۍ  خه سترګي له اوښکو ډکي وې وويل  دشاپدرا چي

 .دبل له محتانۍ وساته 

خاله چي ټوله شپه په والچه تدره کړې وه دغسي په والچو پښو کور ته والچه ، مشرزوی چي يې اودس تازه کېړی واو   "

ناوخته کیږي نېوري خبېري بېه وروسېته کېوو، پېه نومېاص کېي بېه           نېرو زويه پرتاهم:نوماص ته تلی ه ه ته يې وويل 

دزوی په زوکړه خبر کړې ، چي ودغو لدوانو ته  ه نېیحت وکړي ، نن  "تورګل مسکین  "مالصاحب او میردل اکا د 

سهار دمالصاحب قرائېت  ېه بېل شېاني و ، هرسېړی پوهدېدی چېي  ېه پدښېه سېوې ده ، دسېالم لېه ګرزېېدو سېره سېم ،                

 .ټول کښدنئ نن مالصاحب  ه خبري درته کوي : و خلګو ته وويل  میردل اکا 

هر سړي دنوي خبري د اورېدو لپاره پرخپل ړای انتظار کاوه دغه وخت مال صاحب ښو توندو خبرو ته ړان نوچکړی 

 و ، د و مبارکو آيتوترويلو وروسته يې دکلي پرملک مخ راواچاوه ، ته چي دکونډي او يتیم غم ونه کړې  وک به

 يې کوي ؟

 "ښېامیر  " او   "رازکېی   "زموږ دکلي دغه مسلماني ده ، چي موږ ورتېه ګېورو ، دتورګېل مسېکین لېه کېوره يېې تربېرو         

داال  ېه نېور   . لنګه غوا داختر پسه او دکور لوښي په سپینه ورځ يووچل او ده ه کونډه يې په لندو سېترګو پرېښېوده   

دغه مدنه زرغونېه شېوه او دتېور    ( تدر ماښام ) بیا داسي نه کوي ه ه دی برايي هلالج لجګواښونه هم ورته کوي ، مګر خدای 

 .ګل مسکین زوی پیداسو

خبرو خپل ړان او کلیېوال مالمېت بلېل سېر يېې راپورتېه کېړ او شېا وخېوايې وکتېل            دکلي ملک موسی اکا چي په دغو

دکلي پر و ړوانانو يې ږ  وکړ، ورسئ ددغو لدوانو له کېوره  خېه دغېه  ېه چېي يېې وچي دي بیرتېه دغېي کونېډي تېه           

 .وروچئ 

ي يې دغه پیسې ګل میردل اکا لنګوټه پرسرسمه کړه سترګي يې په شمله وچي کړې او دتور ګل مسکین په دروازه ک

 .ورېنداري ته ووايه موږ وبخښه : بختي خاله ته ورکړې او دايې ورته وويل 
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ژوند ټول په خوارا او غرېبۍ ورباندي تدر سو ، ټول عمر د بل همسايه و ، ښه راستمن سړی و، يو وزری و، يوه يې 

السه ټک نه خیژي دوه درې بچي يېې ال دمخېه مېړه سېوي وو، اوس يېې داوروسېتی       نه دوې کددې ه ه دچا خبره ديوه 

 .ړوانۍ ته نیژدې سوی والس يې په سپک و  "ګالب  "زوی 

 

مه کېړه  هلالج لج دادمحمد اکا به هر وخت نېیحت ورته کاوه زويه دبې ړايه کارواو بې سره همځولو  خه ړان ګوره خدای 

خلګو  خه همدشه بد پدښدږي ، ماددې کلي دهېر سېړي خېدمت کېړی دی پېه      چي يوه بده راته پدښه نه سي وايم دبدو 

وايم خپل وس مي نه دی ړني سپمولی ته به خپلو کاروته پېام کېوې اوبلېه خبېره داده     . توره شپه مي يا نه ده ورته کړې 

 .چي ستا لپاره مي يو کار په نیت کي دی بیا به يې درته ووايم 

وختي به يې دمال صېاحب  خېه سېبا واخیسېتی بیېا بېه نېو ټولېه ورځ دپېالر سېره           ګالب هم ډېر ړیرک زلمی و ، سهار 

دا نګه : ګیله ړني وکړه  "زرين  "په ټول کلي کي يې ښه نوم درلودی مازديګر يې همځولي . دمځکي په کار واخته و

ب چي پېر هوارپ ېو   درغواچي ګال "زرلښته  "چي پالر دي . انډيوالي ده چي زه دي نه يم خبر کړی او ټول کلی خبر دی 

ښه ته هم خبر سوی يې ياره زه شرمددم نه مي شوای درته ويالی زه هېم برايېي   :  نګ وهلي و راپورته سو او ويې ويل 

 .ماښام خبر سوم پرون دورړي مي پالريوه خبره راته کړې وه خو سرمي نه و په خالص

مي ولي د ه مودې  خه پرړان تنګېي راوسېتلې    ماښام چي مي پالر مورته داقېه کوله نو زه هم پوه شوم ، چي پالر

 .وه 

بېس دمسېکین همداژونېد دی چېي دکېوزدې او واده      .نور خو پرېږده زموږ دخوراک غنم او دالندي پسه يې ال خرڅ کېړ  

لپاره به دغاچي کالي خر وي دمړو او سرمايه دارو خلګو په ودو او ښاديو کي  نګه هشت ومشُېت وي  نګېه ټکېان    

 .او اتڼونه وي 

دټکېانو لپېاره خېو    : چي دانډيوال ګالب خبرو وسو هی  نواب ورسره نه و، صرف دومره يې ورته وويل چي  "زرين  "

ما دادی ډکه توپنچه رااخیستې ده چي صبا دي دسمالن راوچل کیږي ټکان به په وکړو او يو ه دندېب خر ېه مېي هېم     

 .درله برابره کړې ده دغه مي په وس و
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دخپلي کوزدې خوشحالي لرله خو دبلي خوا دې ته حیران و ،چي په تش الس په دغه دولور  ګالب که له يوې خوا سبا

غاچه  نګه باسي او  نګه به يې اداکوي په دغو چورتو او فکرو کي خوشحالي ړني هدره وه پ و يې ټک واهه زرين 

 :ته يې وويل 

دروې اوس ناوخته دی کور ته به  وک راته ستا يې کور ودان مګر په دې سرنه سره رسیږي سبا به ټوله ورځ راسره ت

 .ګوري 

سهار چي د لورو کسانو مرکې دګالب دکوزدې دسمالن راورسول ، زرين توپنچه په الس د ټکانو وار ته انتظار و، 

يو نا اپه ګوته دماشې سره ولګدده او ټک سو مخامخ ګولۍ دګالب پر زچه ولګدده او دګالب پرمځکه راچپېه سېو   

ې چي ګالب مړ شو ، خلګ سره راورسددل ګوري چي ګالب لکه داختر پسه په خپلو وينو کي سور نارې او چ ي سو

ښېېادي پېه غېم بدلېه سېوه بېس دمسېېکین دکېور خوشېحالي وه لېږ ګېړا وه دخلګېېو          . پېروص دی او آخېري سېاه يېې خیېژي      

يو زوی يې وه ه هم دزچه صبر ورکړي دغه هلالج لج  دادمحمد اکا ته دي خدای : سترګي له اوښکو ډکي سوې او دايې ويل 

 "دوسېتان ډېرزهدريېږي   هلالج لج    د خېدای  "دمرګ په کار شېو بیېا پرداسېي ړېواني او دکېوزدې پېه ورځ بېس ه ېه دچېا خبېره          

ګالب مسکین چي يې خاورو ته وسپاری ، تردعېا ګېويي وروسېته دکلېي يېو سېپین ږيېری لعېل محمېد اکېا خلګېو تېه             

يېا واده وي بیېا بېه دغېه دغېم ټکېان نېه کېوئ ومولیېدل چېي           واورئ خلګو بیېا کېه دچېا زوی پیداشېي يېا کېوزده       : وويل 

 .دخوشحالۍ ورځ يې په غم بدله کړه 
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سته ښه ورورګلوي يې ده ، يو دبل په خوله دي او مشر ورور نعمت الال ته خو بیا ټول الس په نامه والچ وي هلالج لج خدای 

ارو په هینداره کي يې مخ ته کتل پر نانواکا ږ  وکړ ، ددغو ښادي اکاچي دحجرې دېوال ته ډډه وهلې وه او دنسو

ورځ ونه لیده دوی ( هوسا)هلکانو پال ښه سړی و چي دوی دغسي صالح او دخپلي الري دي ، مګر پالر يې نو اوسا 

 .الښه دي خوارا که پرتدري سوې ، خو اوس يې ژوند ښه دی ،  ه مځکه ، يوه غوا ، اووه اته پُسونه لري 

 خلکو تاسي لکه چي: صالح چي ددوی خبرو ته غوږ واو پرمځکه يې لیکي کښلې زياته کړه صوفي 

 نور حال نه په لرئ ؟  

نوري خبري خو سهي دي خو يوه ستړيا ورته ګوري نانو اکا خبره ورغبرګه کړه ، کومه ستړيا چي ته په خبريې او 

ستړيا خو داده چي دغه کشر هلک يې ډېر بې : يل صوفي صالح وو! موږ نه يو خبر سم مو په خبره سر راخالص کړه 

الري سوی دی په دغه حال کي نعمت الال هم سالم ووايه خلکو ستړي مسیا ورته وويل صوفي صالح زياته کړه ښه 

زه به دی هم په خبروم وايم دچرګانو دغال  خه نیولې په هره بده پدښه کي دده : شو چي نعمت هم راورسددی ماويل 

 .الس وي 

في صالح الخبره نه وه خالصه کړې چي نماعت ودرېدی ترلمانځه وروسته چي نعمت الال کور ته والچی ډېر زهدر صو

 پوښتنه ړني وکړه الال نانوچه خو به نه يې ؟ "پیداګل  "و ، دمخکي په شان يې خوله له خندا نه وه ډکه ، دوهم ورور 

الال نېه شېوم پېوه چېي  نګېه بېه لېه دې        : وچه سېوپیداګل وويېل   يا نانوچه نه يم خو تېر دې وروسېته بېه نېان    : نعمت وويل 

 وروسته نانوچه شو؟

ستا په ياد دي چي ما به هر کله و تورک ته نېیحت يا منت کاوه مور به را خه خوابدې شوه ويل به يې : نعمت وويل 

ونه به يېوه ورځ راتېه غمونېه    دازما کشر زوی دی ، ته منتونه پرکوې او دې به بې ړايه نازاوه ، زه پوهددم چي دغه ناز

شي ، مخکي هم زه  ه غوږېدلی وم ، چي ړای بې ړايه سم نه ګرړي ، ماښام به ناوخته کور ته راتلی کله کله به دغه د 

چرسي پرکوټه هم يادېدی خودمور دالسه مي هد  نه شوای ورته ويالی ، وچمه ورځ ستا په ياد دي چي ما  "ګولک "

 .نوابونه راکول ، تاولیدل مور پر مامنت کاوه او پر ده يې ژچل نېیحت ورته کاوه ده  نګه 
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الال په ه ه ورځ مي ډېر زچه دربانېدي وسېو ، دده نوابونېه پرماداسېي     : پیداګل يو سوچ اسوېلی وکدښ او ويې وويل 

وای لګددل لکه چړې چي راپکښي وهي ، که دخلګو خندا او دمور ژچا نه وای زه به يې هېم پېه ه ېه ورځ خېوی شېوی      

 :مور چي يې هم ودغو خبرو ته غوږ نیولی و او دا خبرې ښې نه پرلګدد ې وويل 

ستاسي دالسه نه دچا سره کښدنستای : په ژچه غوني اواز يې وويل  “ ه يې کړي دي چي ټول ورته بال شوي ياست 

له دې وروسته به ښه سم شي ، که پرخاندې او که پر ژاچې ! هو: شي نه والچېدای شي کشر دی سم به شي نعمت وويل 

، ، داکور به خراب شي ، نن دکلي په مینځ کي خلګو دغه خبري کولې او دده بدي پدښي او غالوي يې حسابلې 

درازو دپالیز ، دخان دبا  او د شاګل دپسوپه دغو ټولو غالوو کي خلګو د يیاداوه ، نعمت چي ډېري ترخې خبري 

پرړان وچي وې ورور که يې بې الري و ، خو بیا هم دده ورور و  په هره بده يې خوابدی و او دمرګ خبره يې نوره نه 

ښکو ډکي شوې ړان يې دغه دغم وخبري ته نه نوچېدی ، شوه پ والی ، زنو يې بلګ شروع کړی ، سترګي يې له او

آخیري خبره داده چي اوس په الره کي سدوزی الال راباندي پدښ شو چي له بازاره : خو بیا هم مجبوره و او ويې ويل 

ر دالري دنیوو په پدښه کي دوه غله مړه او يو زخمي و ، ما دتور پله سره ولیدل ، يو ستا ورو: راغلی و اوويل يې 

 .تورک و
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نور محمد الال ډېر خواخوږی سړی و، دهرچا په غم او ښادا يې ړان خبراوه ، ترخپله وسه يې دناتوانه اوبې وسو 

 .خلګو مرسته او کومک هم کاوه 

دښه يا ظلم شوی په دغه خپله خواخوږي سره هرچا په ښه نامه ياداوه بس دهرچا غم ورسره و ، کله کله چي به  ه بده پ

و نو اول به يې اثر دده پرمخ معلومددی ، کله کله به دغو بې انېافیو او نانايزه پدښو داسي زور پر وکړی چي ويل 

ته هره و : نه انسانیت شته او نه دانسان قدر ه ه بله ورځ يې اللو اکا ته وويل  به يې راړئ له دې ښاره کډي بار کړو 

بیا چا ګالن کرل چي مځکه يې ستا : سړی  نګه وکړي ، اللو اکا خبره ورغبرګه کړه رځ راته وايې صبر کوه دابه 

پرطبیعت نه وه ماته کړې ، نور محمد چي پدښي ډېر زهدر کړی و په الس يې دتندي خوله وچه کړه ، دمنګي اوبه يې 

ته لکه چي : کا  ه درته ووايم اللو ا: يې شروع کړي خو آخیر يې وويل پرسرپورته کړې ، خبره ته حیران و چي له کومه 

 نه  ه اورې او نه  ه وينې ، دلته  وک شته چي ګالن وکري يا دګالنو کار کړي ؟

 .دلته خو خلګ اړ ي کري اړ ي 

زما خپله په پښو کي ډېر اړ ي ماص شول .وروره زه خبر يم چي دغه حال دی چي هیڅوک ګالن نه کري  : اللو وويل 

زور دی ،  ه وکړم له وسه مو  ه کیږي ،  وک به مو ناره واوري ، وايم ښار ناپرسان دی چي المي دګالنو پرخوا ډېر 

 .بس يو ګوزاره به کوو، ښه ته ووايه ، چي بیا دي  ه اورېدلي دي چي داسي دي زچه درته ډک دی 

ه ه بله ورځ دالندي کلي  خه راتلم چي په . هر ه مو اورېدل خو دژوند دمیراث مو نه و اورېدلي : نور محمد وويل 

حیران ورته کتل نه پوهددم ، چي مسافر دی او که لدونی ، خواره  –الره کي مي يو سړی ترنظر شو ، ډېر مي حیران 

واره وېښتان، رنګ يې تک ژېړ و ، دمخ بڼه الوتې ، حال يې ډېر خراب و په دغه چورص کي ورنژدې شوم سړی رو  

شوې راته ښکاره شو ، ترسالم د مخه يې ترلمن ټینګ کړم او راته ويل يې کښدنه ولي داسي په چورص کي راته ورک 

 ؟

دده په نواب مي سره نه شو . دده سختي ورړي له ما ه هم دسالم وراچولو وار خطاکړ، خو سالم مي ورته ووايه 

خالص ، ددوبي سره غرمه وه دکور پرخوا مي هم تلوار و، خوبس ورسره کښدنستم لږ ساعت وروسته مي سړی 

 ه درپدښ شوي دي ؟ ته : یکه سړی و، ورته ومي ويل دکاله ، ښه دپالر او ن....... وپدژاندی چي سد و ګل دی دپالني 

او داحال دی ؟ لږ ګړا خاموشه او پ ه خوله و، اوښکي يې پر مځکه و څددې زماهم سترګي ورسره لندې شوې ، 

شته دغريب پرحال مي ډېرزچه وسو ، ما هم په خبرو کي خپل نوم ورياد کړی ، دده به هم نه وهدر ،    هلالج لجهلالج لج  خدای 

بیا نو سدو ګل راته وويل نور محمد الال : هو ما واورېدل نوره قېه راته کوه نور محمد وويل : لو اکا تاواورېدل ال
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له کومه سره يې درته بیان کړم تاته ښه درمعلومه وه چي هیچا ته مي تاوان نه دی . چي ورځ تیريږي تیاره زياتیږي 

، ښه مدنه ، دمدلمه کوټه ، دوه باغه ، دپالدز او ( مسجد)وررسولی او نه دچا په تاوان خوشحاله وم  ، ښه مانت 

ښه په پوهدږي چي نن هلالج لج  کارونه دي خدای هلالج لج      کښت مځکه ، دوې باوچا ، وايم ښه ژوند مي درولودی خو د خدای 

 .بیا پر دې حال يم 

حال ته کارونه دي چي داسي کیږي وايم چي درپدښ شول چي دې هلالج لج  بې شکه دادخدای : نور محمد ما ورته وويل 

 .راورسددې ؟ زه سم په حال نه يم خبر 

په ښه هلالج لج      خوښه پدژنې چي زما تربور دی چي زه خدای  “ناندو  “نورک الال  ه به دي سرپرله ګرزوم : سدوګل وويل 

باد وهلی يم ، له ه ه وخته يې راسره اخیستې ده او تر ننه يې سم قدم نه دی راسره ايښی ، په حکومت يې بندي کړم 

،  و ړايه مځکه يې را خه الندي کړې ده ، هی  مي په وسه نه ورسره کیږي راباندي زورور دی او نه بل چا ږ     يم

داظلم کوي ، وايم دغه کال په کال چي کاختۍ دي ، بارانونه نه کیږي ، برکتونه ټول : چي ولي ظالمه .  ورته کړی دی 

هو ما واورېدل : دي تاواورېدل نور محمد الال ، نور محمد شول ، خوشحالي نه شته وايم داخو ټول زموږ عملونه 

 .وايم په دې کي خو هی  شک نه شته چي موږ دزورور ملګري يو او ظالم ته مو په ظالم نه دي ويلي 

 : ښه ته قېه کوه 

هلو وايم ه ه ډېر ظلمونه راسره وکړل ، دوه کاله مخکي يې ړوان زوی داسي راوواهه چي له ه و و: سدوګل وويل 

 .دحکومت خلګو ته يې پیسې ورکړې ويل يې داغل وموږ مړ کړی . مړ شو، چامي ناره وانه ورېده 

تره ه دمخه يې يو ه لور را خه وتښتوله  ، ګوره چي مړه يې کړه کعه يې پريو چا خر ه کړه ، توري مځکي مي پسي 

يوزه اويوه کورواال سره پاته شوو او وطنو وګرړدد م هی  درک مي يې پیدانه کړی ، بس نو –سپیني کړې پروطنو 

په دغه حال کي سدوګل سرکښته وړړاوه او  ه اوښکي يې پر مځکه و څولې ، لږ ساعت وروسته يې .  “داغمونه 

شپږ میاشتي مخکي يې عرض راباندي وکړی ، ويل يې تازموږ درمې سپی : سر راپورته کړی او داسي يې وويل 

دپوښتني  وک مي نه و زما دړوان . و زه يې الس تړلی په بند کي واچولم وژلی دی ، بس دحکومت سړي راغله ا

زوی غورچا ونه کړ، مګر دظالمانو او زورورو چي سپی په خپل مرګ مړ شي ال يې هم پوښتنه کیږي او ما غوندي 

 .غريبان يې په تور بند ته  اچول کیږي 

پاک مو دي له دې ظالمانو خالص کړي ، بس په دغه     هلالج لجخدای  “زچه مي له تورو وينو ډک دی : وايم  ه درته ووايم 

پسي زچه ( مدرمني)کي يې اچولی وم ، چي تا نګه زموږ سپی وژلی دی ، هلته مي تر شا په کور واال ( زندان )بند 

ه ه هم دغو غمو لدونۍ کړې وه ، يو وار دوه مي حال په وشو چي کله . ختلی و، چي پر ه ې خوارکۍ به  ه تیريږي 

آخیر   –ه دکلي يوې سپین سري يوه ګوله ډوډا ورته راوچې ده يا يې داوبو لوښي ورسره ډک کړي وو، خو آخیر کل–
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دسدوګل ستونی له ژچا ډک شو، زني يې وبلګددې ، له سترګو يې اوښکي کښته و څددې ، زما هم سترګي ورسره 

پیداکړم او په د غو ظالمانو پسي يې را واخلم چي مخ پرغره ونیسم يا يوه تدره چاچه : لندې شوې زچه مي راته وويل 

سدوګل الال : ، چي پدژنې يې وژنه يې ، خوله وسه مي هی  نه وه پوره بې له افسوسه ، لږ ګړا وروسته ما ورته وويل 

هونور : ته به صبر کوو، نو آخیر  نګه شو ؟ سدوګل سترګي په لستوڼي وچي کړې او داسي يې وويل هلالج لج    بس خدای 

دي وکړي چي له دغو ظالمانو  خه خالص شو ، نو آخیر داسي وشو چي يوه شپه مي مدرمن هلالج لج       ال خدای محمد ال

په اوبو پسي راوتلې وه ، چي  ښاک يا اودس  ه اوبه راوچي ، پام يې نه شته دباوچا و  اه ته ايله شوه ، دوې 

کفن وس نه لري ، دکلي سپین سرو په ورړي وروسته خلګو راکښلې وه ، بیا خو نو دمسکین کور دی چي دسپین 

ه و کالیو او پوچني کي ورته کفن ورکاوه ، چي د کلي  و ړوانانو په دغه وخت کي دکفن ټوکر ورته راوچی او ويل 

نور نو موږ دغه ظلمونه نه شو زغمالی، موږ به نور دناندو : دغه يې ورکفن کړی ، دغو ړوانانو داهم وويل : يې 

ور درو او دسدوګل غوندي غريبو خلګو پر نګ به درېږو او غور به يې کوو، بس رنګه ظالمانو نسونه 

دغوړوانانو حاني مدو اکا چي ښه مشر سړی د ی، حا نه پ وي دړان ملګری کړی و او راغلل زه يې دبنده  خه 

سره  وک  ته نه دي راغلي ، ولي بې وسه سړی وم له بې وسه خلګو( فاتحې)خالص کړم ، کلي ته والچم  وک پاتا 

 غمرازي کوي ؟

 خه مي دمرګ بدره وه ، خو ه ه ما له  “ناندو  “شپه دوې مي هلته تدري کړې ، ديوازيتوب ژوند و که ديوې خوا د 

په  ”ناندو “راوستلې وه ، دبلي خوا بې کسي اوندستي وه الره را خه ورکه وه چي  ه وکړم هسي خو هلالج لج     خدای 

مي په موټر کي راواچول ، موټروان ته مي يو دېګ او نوال ( کالي)او توري  ژوند میراث کړی وم ، بس دغه لوښي

په کرايه کي ورکړی، ن دي خوما نه درلودې اودلته يې راورسولم ، اوس که دي خوښه وي زما نايداد به ستا په نوم 

 .تاته درکړم وايم چي دغه ظالم يې خوري نو يې ستا 

دغسي بې اختیاره ړیني راوالچشوم او دغه دی تراوسه مي سر پرله  زه چي کیسې ډېر سوړلی وم: نورک وويل  

 .ګرړي 

 .اللو اکا اوس يې نوګالن بولې ، که اړ ي زموږ دخلګو دغه حال دی ، چي په ژوند میراث شول 
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چارواکي هر چا په زچه ډېر خلګ راغلي وو، دعالقې خانان ، ملکان ، دوکانداران او  ه غريب خلګ او دحکومت 

کي يو  ه نوچه کړې وه چا فکر کاوه چي دلته به مي  وک وپدژني چا ويل ، چي حکومت به  ه راکړي يا به  ه 

 .محېول او غم راباندي کم کړي ولي چي دادترقۍ او پرمختګ لپاره مجلس او غونډه ده 

خوله بلي خوا نه اوبه و ې، نه داوبو خدمت  که له يوې خوا ګرمي وه “خیرهر سړی دخپل فکر نیلی ښه پرړ لولی و 

 و دشدر بتو ندکونه وو ه ه هم صرف دمعززينو مخ ته پراته وو، دچوکیو هم دغه حال و، درانه او سرمايه . ګار 

دارخلګ پرچوکیو او غريب خلګ پرمځکه ناست وو، ډېري خبري وشوې خو هرچا داکوښښ کاوه چي داسي خبره 

اکو باڼه درانه اوخوابده شي ، چا دامن او کرارا صفت کاوه ، چا دترقۍ کارونه ونه کړي چي دحکومتي چارو

هم نه و ورکړی او ه نور ( ټیکس)ستايل ، ملک نېرو ، چي له حکومته يې ډېر  ه وچې وو،  و کاله يې مالیه 

 .نرمونه يې هم کړي وو، دحکومت او حاکم صاحب ډېر صفتونه وکړل 

چي راغلی دی دا د لوی او لوچ خاندان سړی دی  ،ه ه بل کال زه ددوی کور ته  دانوی حاکم: حاني شاګل وويل 

داکور : په کوټه کي ناست وو، خلګو وويل ( بدمعاشان)ورغلی وم دده له پالر سره شل کسه غله او بدماشان 

خبري  هیڅکله له مدلمنو نه دی خالي شوی ، دوست محمد اکا چي ښه خواخوږی سړی و هم دلته ناست و داټولي

داسي پرلګددې لکه دمار زهر ، خوبده داورپدښه وه چي سرمايه دار نه و ، په دې وخت کي دغونډي دمطلب او 

چا ته هم دانه مانه ورکړل شو او يوه حکومتي  –چا . مقېد په باره کي لیکل شوي کاغذونه پردېوالو ولګول شول 

خبرو سر خالصددی په ه وی سرونه کښته وړړېدل  افسر دغونډي مقاصد هم بیان کړل ، دغه وخت چي دچا په دغو

 .، نه پوهددل چي  ه وکړي او  نګه رشتیا ووايي او دغه خبري ردي کړي 

په دې حال کي حاني نذر ګل اکا لنګوټه پرسرسمه کړه ، پ و يې پراوږو واچاوه دغسي دخبرو ړای ته بې واره  “

اوس يې ګوره ما نه درته ويل ، چي حاني صاحب : وويل  راوالچ شو خلګو ټولو يو بل ته سره وکتل او دايې سره

دپالر اونیکه  خه خان دی ، دقام دينداره مشر دی ، هر وخت يې دولس غم خوچلی دی ، دظالمانو  خه نه بدرېږي 

 حاني نذر ګل اکا په دغه وخت کي په خبرو پیل وکړ، ! او نه دغلو ملګری دی اوس يې ګوره 

 .ي واورېدل داصرف خطاايستل دي اولدوه په خړسپي تدرول دي واورئ خلګو دغه  ه چي تاس

پرموږ يې لکه چي . موږ نور دغه لدوان دخړ سپي په نوم په رمه کي نه پرېږدو ، چي دمدږو نسونه ور یري کړي 

دحیوانانو فکر کړی دی که  ه ؟ امنیت چدري و په سپینه ورځ غلو الس اچولی دی ، شپه خو ال  ه کو ې، هره ورځ 

ي اورې يوه دوې غالوي شوي وي ، داال  ه کوې ، ه ه بله ورځ يې په ه ه الندي کلي کي  نګه ښه ړوان ويشتلی چ



 د رحمت ډالۍ  

 

www.Larawbar.net     16  
 

و، سړی ماښام خپل کور ته زچور نه شي ورتالی ، دشپې چي سخت مريض پدښ شي ه ه بله مري يا به يې خلګ 

 ست ؟دسر په سودا ترډاک ره رسوي ، دااوس امنیت دی دې ته تاسي امنیت وايا

ولي حکومت او مشران دغه شپږ کسه غله نه نیسي او سزا نه ورکوي ؟ دغه بې کاري خوټوله دغه زورور نوچه کړې 

ده ، ولي رشتیا نه سره وايو ؟ داسي معلومیږي چي ددې نوي حاکم سره نور غله ډېر شوي دي ، موږ له حکومته 

راولي ، ه ه حاکم ښه سړی و، ه ه په هر کال کي عدل غواچو چي داحاکم لدري کړي او ه ه بل پخوانی حاکم موږ ته 

په دې حال کي ډېرو خبرو او نذبې دحاني صاحب په خوله کي ناچي وچي  “کاوه ه ه دخان او غريب فرق نه کاوه ، 

کړې ، سفر محمد دغه وخت يو ګالس اوبه ورکړې ، ها حاني صاحب يو وار دايو غوچپ اوبه و یښه تر ژبه دي 

پاک زموږ له مینځه  و ورړي نه باسي ته خو دپالر هلالج لج     چي ايمانداره مشر يې ، وايم تا دي خدای  نارشم ، رشتیا

 . “اونیکه سړی يې 

... دحکومت سړو داوويل ، چي موږ به درايت يا عوامو  خه دا: حاني نذرګل اکا تراوبو  ښلو وروسته وويل 

دې درونړول چي هلته به يو پارک دساعت تدري لپاره نوچ په نامه اخلو او دوه کلي موپه ( ټیکس) دادغم د محېو ل

کړو ، يو کلی او  و دوکانونه ال نور هم درنړوو، زه وايم چي حکومت داسي دی لکه ورور او رعیت يا عوام داسي 

 .دی ، لکه بل ورور نو زما په فکر ورور ته نه ښايي  چي دورور کور ورونړوي 

دغه ته . ، دی موکورونه رانړوي او دساعت تدري میدان راته نوچويکاکا زموږ خلګ دماښام ډوډا نه لري 

 .حکومت ترقي وايي ؟ دخندا او تعجب خبري دي 
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توروېښتان، ښې غ ي سترګي ، دګالب په شان مخ ، کړه وچه يې ښه پرله برابر وو، داسي معلومددی لکه له يوې 

خیرن او غوچ کالي ړای پرړای پینې هم . ښې درنې کورنۍ  خه چي وي ، مګر لباس يې داوخت نه وپرله پوري 

رابري هم نه ښکارېدې ، دوکاندار ورته چي يې اغوستي وي ، پرتن يې ب( کالي)باندي معلومددې ، لکه دبل نامې

 : ووويل 

دوکاندار ورته . ښه دی کاکا نانه وبه يې وايم : ولي سبا نه وايې چي داکار کوې ، ګلزار چي په کار بوخت ووويل 

به  نګه چي مړ شې بیا : دوکاندار وويل : چي مړ شم بیا به نو ډېر سبا ووايم : کله به يې ووايې ؟ ګلزار وويل : وويل 

 .نو ډېر سبا ووايې 

پالش کړی و اوبل پاته وپرمخ راغلي خولې يې لکه پرګل دشبنم  ا کي ( بوټ)ګلزار چي ددوکاندار يو ګوټ “

 .زه مجرم يم ، زه بايد اول ووژل شم : دالس په چپه خواپاکي کړې او دوکاندار ته يې وويل 

ښه هلکه : وناولده خبروکي و او حیران و، ويې وويل دوکاندار چي يو الس يې په سودا اخته و او فکر يې دهلک په 

 ته سمه خبره وکړه ته  نګه مجرم يې او تا  ه  نرم کړی دی ؟

وکړي ، شیدې ، هګۍ ( ناشته ) په دې کوچنیوالي کي خو زموږ کوچنیان هی  نرم نه شي کوالی ، سها روخت ناری

بر کړي بیا يې نو په موټر کي راواخلو او دښوونځي په او  ه نور شیان ورسره وخوري ، سرپه هنداره کي غوچ او برا

دروازه کي يې کښته کړو، غرمه ناوخته يې بیا په موټر کي راولو ، ماپښین بیا بل استاذ چي موږ يې ماس ر بولو 

 :ه ه ورته راړي ، انګلش او نور  ه ورزده کوي ، مازديګر بیا  وک کرکټ يا ف بال او نور  ه کوي ، ښه ته  ووايه 

 تا ه نرم کړی دی ؟

دګلزار چي دغه وخت دخپل ولس ا و دړان ټول زحمتونه او دردونه يوپه يو مخ ته  پراته وو او ددغه دوکاندار او 

 :دنوري نړا دولسونو ناز او نخرو دده دسترګو کاسې له اوښکو ډکي کړي وې ، داسي وويل 

يو نیم میلیون شهیدان ورکړل ، دوه میلیونه معیوبین ، زه په دې مجرم يم چي زه داف انستان يم او اف ان يم ، موږ 

 .ګوډان  او چانده شول ، پنځه میلیونه زياص او کم مهانر او کډوال شول، وطن مو کنډواله شو 

کونډي او يتیمان مود مجبورا فقر ته اچشول ،  وک په نیم نس دنورو منتونه پرړان وچي ، په ګاونډي او عربو 

 .وري درانه کارونه کوي ملکو کي  په نیمه مزد
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هر ړای چي  ه بده پدښه . يې ( مهانر)ته هم خبري کوې ته خو مانر: دلته هلته چي دچا خوا ورته بده شي ورته وايي 

وشي ، هر وک يې وکړي ، نوښه او آسانه کار دادی چي پر اف اتن وتړل شي ، ګلزار چي په خبرو ښه موسم ( واقعه )

: رزني مالمت غوندي ورته کتل ،  ه نور خلګ هم ودې مجلس ته غوږ وو، ګلزار وويل نیولی و، دوکاندار هم الس ت

 .کاکانانه تا واورېدل ، موږ همدغسي هر ه په خپل وطن کي درلودل 

يوازي موږ دوې کوټۍ چي تاسي يې بنګلې بولئ ، دوه باغونه ، ښه ډېره مځکه ، درې غواوي ، شل دېرش پُسونه ، 

پاک  هر ه راکړي ووداسي نو هر وک درواخله چي  ه هلالج لج   خدای : ا موټر وايم  ه درته ووايم دوه ښه اسان ، دسپرتی

ښه باغونه ، رواني اوبه دوطن مدوې په مونورو ملکوو ته تللې ، .... نا ه شی يې درلودی ، ښه ننت غوندي وطن 

په نامه دنورو اف انانو په  در ډېر مهانر -ګلزار چي دمهانر. وايم په ننت کي اوسددو دلته خو اوبه الپه بیه دي  

تنګ شوی و ، ايله اوس يې دخپل زچه دتاوايستلو لپاره دوکاندار او  ه نور کسان دخپلو خبرو تراغدز الندي 

راوستي وو، دلته نژدې يوه سړي ګلزار ته اوبه ونیولې ها دا يو غوچپ اوبه و یښه  هلکه ودي ژچولو ، ګزار اوبه 

وګرړاوه او خپلو خبرو ته يې داسي دوام ورکړی ، تاواورېدل ( بوټ)يې برش پرګوټ  پرسر پورته  کړې ، بیا

کاکاموږ دغه ښه ژوند ، ننت غوندي وطن ، په میلینو انسانان دخپل وطن ، ناموس او عزص لپاره قربان کړل ، که 

و سره دغه ښامار له دنیا ددغه سره ښامار روس مخه موږ نه وای نیولې ستاسي به  ه حال وای ، موږ په خپلو قربانی

 خه ورک کړي او دنړا نورولسونه مو هم ړیني خالص کړل ، اورېدلي مي دي چي زموږنیکه ګانو په دې پدړا کي 

 .ته هم ماته ورکړې ده  “انګرېزانو  “دنړا يو بل قوص 

رمان ووايي او که يې اوس نو اف انان ددې وچ دي چي سړی يې پر السو مچ کړي او دنړا اتل او قهرمان ته اتل او قه

 .خلګ په ډبرو وولي او ددغه زخمي زمري پښې نوري هم ورماتي کړې 

دادنړيوالو انېاف دی چي ه ه سره ښاماران اوه ه زموږ قربانۍ يې هدري کړې ، چي المي اوس هم پرکراره نه 

ه ګرړي داخوزموږ پرېږدي او زموږ پر سر سوداګري کوي ، دغه دلته هلته چي دخلګو بچیان او مدرمني بې غم

 .دمدړاني برکت دی 

ولي ال داخلګ حقیقت نه مني او موږ ته په سپکه سترګه ګوري ، په دغه وخت کي ددوکاندار او  و نورو والچو 

کسانو په سترګو کي اوښکي ډم والچي وې او هد  نواب يې نه درلودی  ، ګلزار چي دواچه  ګوټه پالش کړي وو او له 

 .روغورړول ، ها واخله ، اوس به دنړا اتل ستاسي ګوټونه پالش کوي درده يې پر دوکاندار و
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دګالب ګل و، ټول کلی په ښايسته و ، پالر او مور به هم ښه نازاوه ، ماښام به يې له بازاره پالر  ه نا ه شی ورته 

 .سره ښه عقل او پوهه هم ورکړې وه  –له ښايست سره هلالج لج     راوچی ، په دغه کوچنیوالي کي  خدای 

کله کله به دماما يا خاله زامنو کور ته بوتلی ، هلته به يې  و شپې وکړې هی  بد يې نه کول، هرشی که به بې ړايه 

او دوايي چي به يې دنورو کوچنیانو په الس کي (  باکس)چاکو ، اورلګیت . پروص و، ه ه به يې پرړای ايښوول 

ورښوولي هلالج لج   بس ه ه دچا خبره خدای . او کالي پاک ساتل هر وخت به يې الس ، مخ . ولیدل مشران به يې په خبرول 

وايم په ټول کلي کي صفت يې کددی ، له خپلي خور نمیلې او مور سره به هر . ښه ياداوه  “چار ګل  “وو، هر چابه 

چارګله زويه ستړی شوی يې ، نور ړايونه به زه هوار : وخت دکور په کاروکي بوخت و ماخوستن به مور ورته وويل 

 . کړم  ته ورشه ويده شه شه ټوله ورځ دي آرام نه دی کړی 

دهر چا سره مرسته کول دښه انسان : موري ماته ښه کارونه خوند راکوي ه ه بله ورځ مي پالر ويل : چارګل به ويل 

وته غوږ کله به له پالر سره دلويانو او مشرانو خلګو مجلس ته هم تلی او هلته به يې دمشرانو خبر –کله . عالمه ده 

ته ويل ،  “فتح الال  “نیوی او خبري به يې زده کولې ، چدري چي به په کلي کي ډوډا او مدلمستیا وه ، نو هر چا به 

 .چي چارګل دي هدر نه شي ه ه به خامخا درسره راولې 

، ماښام په کلي کي نه و( ښوونځی)دسبا سره يې ډېره مینه وه سهار وختي به مسجد ته د سبا لپاره تلی ، سکول 

پالر که . تیاره چي به يې پالر له بازاره راتلی ، نو ده به تر راتلو پوري انتظار ورته کاوه ، اودالري خواته به يې کتل 

به يې ټوله ورځ ستړی و يا به يې  ه خپګان يا خوابدي لرله ، نو ماښام به د چارګل او نمیلې په خوږو او ښو خبرو 

 .هوسا کددی 

پالره ما هم بازار ته درسره بیايه ، زه به هلته کومک درسره کوم خو پالر به ورته : پالر ته ويل  کله–چارګل به کله 

 .زويه ته الاوس کوچنی يې ، ته اوس خپل سبا وايه : ويل 

هو پالره زه به سبا وايم ، سبا زما خوی دی ، ده ه الندي کلي مال صاحب چي نېیحت کوي ، ږ  يې : چارګل 

 .رسدږي ، داسي ښې خبري کوي زه هر وخت غوږ ورته نیسم زموږ کورو ته را

سړيه يو وار دي دانمیله په موټر کي : يوه ورځ چي فتح له بازاره ناوخته ماښام کورته راغلی د چارګل مور ورته ويل 

 .ډاک ر ته وچې وای ، له غرمې  خه ډېره په عذاب ده ، ماپښین مي حال درلدږی خو ه ه  وک نه سو پیدا
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ي لور ته ورتدر شو ګوري چي ه ه پربل حال ده ، ږ  يې پر وکړی ، لوري نمیلې  ه درشوي دي ؟ خو نمیلې فتح چ

ږ  نه شو کوالی ، يواړي يې سر ته الس وروچی يعني دسر له درده ډېره په عذاب يم ، دپالر او مور سترګی په 

ی و، له فتح  خه نوره ورکه شوه ، اوښکو لندې شوې چارګل هم ټوله ورځ دنمیلې په نانوچا ديغ او اخوابد

دغسي وموټر ته وخوص او په ډېره تدزا يې موټر پر شا راوست ، چي مخ يې راوګرړوي ، يو نا اپه يې ږ  

ترغوږشو دغسي دچارګل مور هم په ناره کړه ، خوله دي له خاورو راډکه کړه فتح چي له موټره راکښته سو ، ګوري 

 .ی او اخري سلګۍ يې دي چي چارګل زوی يې په موټر وهلی د
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زموږ دکلي  نګه ښه ژوند و ، چا په لږ درلودل چا به کم ، دچابه لس دچابه . نوروز اکا په ياد دي ، دي : پردل وويل 

له رمې سره به دوه غښتلي سپي هم . شل دچابه زياتي مدږي او وزې وې ، شپانه به خپله رمه پروخت د  ړ لپاره بدوله 

 .ورسره وو چي يو لنډی او بل برګی نومددی 

پردانژدې حد لدوان نه شوای پرراتالی ، رمه چي به کلي ته راورسددله ، مدږي او وزې به پړکونه سوې او : وايم 

دخپلو کورو په لور به داسي ورپرېوتې لکه دډېرو شپو پردېسي چي وي ، د هر کور له خوا به دوريو او مرغو مانو 

ته کددل ، او دخپلو مندو و راتلو ته به په هر کلي کي وو، يووار به مدږي اوورا ، وزې او مرغومان اوازنونه پور

 .سره ګډ شول ، مدرمني به ک وي او لوښي په الس ورته والچي وې  و دلوشنګ له کاره ړان فارغه کړي 

تندي الس تدر کړی ، لنګوټه يې هوا او اوازونه به سره زمزمه کددل ، دخوشحالۍ فضابه نوچه وه ، نو روز اکا پر

ومخته کښدښودله ، سترګي يې له اوښکو ډکي وې ، زياته يې کړه ، رشتیا هم پردل الال ه ه ښه وختونه وو ، شیدې 

ا و مستې هرړای ډېري وې ، غرمه به يخو او سړو شلومبو دتبۍ له ډوډا سره  نګه خوند کاوه ، دکلي شا 

، هندوانې او خ کي خو بې حسابه وو، دغرو دچینو سړې اوبه او ددښت  وخوامځکي به په پالدزو کرل شوي وې

 .دګالنو بوی خو پر سړي باندي داسي لګددی لکه شهد او عسل 

لکه دلقمان حکیم صاحب دوا او درمل اوس خو مو دادی تر زچه ويني  ا ي او سترګي مو له اوښکو ډکي دي : وايم 

و مېیبتونو هی  نه راپرېښوول ، مدږي وزې ، خو مو ټولي مړې شوې  ، ، دغه دوه درې کاله کاختي او ه ه پخوانی

 .باغونه وچ شول ، کښت کرونده ختم شوه ، دخوراک شی نه شورا پاته 

وچ وچه الله بازاره په پورراوچو، اوس خو دادی پور ال  وک نه راکوي ، چاچي  ه وس درلودی ه ه بازار و او : وايم 

اري پیداکیږي او ډېري يې هلته دربدره ګرړي ، خواري او مزدوري هم نه ورپیداکیږي  ښارو ته کډه شول ، چاته خو

 .، داوبو غوچپ په  اګانو کي ودرېدی چي باغونه او رمې يې درلودې ه ه وفقر ته اچشول 

ړي دمرستي هو نوروز اکا تا دفقر خبره وکړه ، ه ه بله شپه مي په بازار کي وه ، په نوماص کي يوه س: پردل الال وويل 

دوست اکا و هلالج لج ږ  وکړی اويوې خوا ته يې پ و هوار کړی ، سړی شناخته رامعلوم شو، ښه مي ورته وکتل چي خدای 

، چي خلګ سره والچل ، پوښتنه مي ړني وکړه ، دوې رمې يې مړې شوي وې ، په صحرا کي دړان پرمرګ بدرېدلی و 

لی و ، دومره خرڅ نه  و ورپاته چي ړان تريوړايه پوري ، بل چا کومک ورسره کړی و ، ديوچا تر غوږي يې راوست

ياره پردل الال : ورسوي يا يې ماښام وخور ي، داسي نو ډېر درواخله ، نوروز اکا يو سوچ اسوېلی وکیښ او ويې ويل 

 ه  دوست اکا درواخله چيهلالج لج يوازي دغه خدای : وايم . دي فضل کوي نیمه دنیا له فقره سره مخامخ شوه  هلالج لج     خدای 
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ورکړي وو ، هر وخت پر شلو کسو مدلمنو غښتلی و، مګر خوارکی نن دادی سوال هلالج لج       يې مانده و ، هر ه خدای 

 .کوي ډېره سخته کاختي او وچکالي شوه 

دالکه چي ټول زموږ عملونه دي ، چي داسي راسره کیږي ، وايم ، زموږ  ه کول دخلګو سره مو : پردل الال وويل 

پخوا به  نګه پسونه . سره مو وعده  نګه وه ، دخیر او خیراص دروازې وتړل شوې هلالج لج      و له خدای معامله  نګه وه ا

خیراص خو  ه کوې فرض زکوة هم نه ورکوي ، پخوا چي به يې نه وې : او غوايي د رب د رضا لپاره حاللددل ، وايم 

بس شکر دی . سړی به نو درته وايي  لیدلی پوښتنه به يې کول اوس چي په مخه درشي مخ در خه اچوي ، ه ه ښه

معنا دا چي نوري خبري مه کوه را خه والچشه ، ستا به داخیال وي چي دامي دکلي دی يا مي دکاکا زوی دی ، 

دوکان او کوټې ته به ورشم ، پوښتنه به پر وکړم چي دروازې ته ورنژدې شې ، توري هنداري به يې وي سړی به نه 

 .که نه ؟ بیا نو ددروازې دخالصددو په چم هم نه پوهیږي معلومیږي ، چي  وک سته او 

کله په الرکي يو سړی والچ وي ، ه ه دمخه ال درباندي ږ  کړي چي حاني صاحب نه شته معاف که ، وروره -کله

والچشه ، ته به پوښتني ته ورړې دوی چي وايي خیراص غواچي ،که دي بخت پرړای و ، نو به دي دننه ورپرېږدي ، 

دادرک نه درمعلومیږي چي روغبړ يا ستړي مسیا  نګه ورسره وکړم او ګوټونه چیري وکاږم ، ته خپلي  بیا نو

په خیر ړني هلالج لج      وصیلې او قرابت په مخه رااخستی يې ، خو په داسي ناولده ړای کي ورننوړې چي که خدای 

سونه چپه کړي يا ماص کړي وي ، راوايستې ته چي روغبړ يا نوچ په خیر کوې په دغه حال کي دي دوه يا درې ګال

 .ولي ستا کوټ او پ و دواچه درړړيږي ، له نا پامۍ  خه دي پښه تر ړايه سمه نه رسدږي 

 ه سر دي پرله ګرړوم پريوه لويه سرګردانۍ واوښتې ، په دغه حال کي ه ه ستا قريب يا شناخته هم پرړای نه : وايم 

ا پراخبار سر ړړولی وي ، چا يو کتاب يا دحساب ماشین مخي ته وي ، يودوه منشیان يودوه کشران وي ه ه هم چ

 :نارې پکښي وهي او دابه سره وايي ( هیلو هیلو )ايښی وي ، چا بیا ټلفون غوږ ته نیولی وي ، دالو الو 

هو بس  – نګه سو ، درورسددی ، بازار  نګه دی ؟ بس درسره رايې نیسه ، دستي شل لکه درحواله کوم ، هو 

ووهي اوس نو ده ه ( ب ن)دلته نو يو وار سره وخاندي په دغه حال کي بیا دټلیفون يوه کیلۍ . ګ ه کوي صحیح دی 

 بل سړي خبري هم اورېدل کیږي ، بیا ورته وايي ښه موسم  نګه دی؟

 .دباندي ګرمي ده ، خو موږ ايرکنډېشن ته ناست يو : نواب 

 برايي مو  وک مدلمه و؟: پوښتنه 

رک ،  نګه ورقي مو وکړې هوبازا چا وګ له ، موږ دوې بازا ړیني وګ لې ، ښې دوې بازا مو لنډو او پی: نواب 

 .ړیني وګ لې ، بیا خو نو پر زورور واست 
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  ه وخت ويده شوالست ؟: پوښتنه 

 .داسي دسهار خوا وه دسهار لمونځ هم را خه قضا شو ښه دسهار لمونځ در خه قضا شو؟ هو :  نواب 

 چیري دي ؟ ه ه نور: پوښتنه  

ه ه ال اوس هم ويده دي ، زه اوس داسي  اښت مهال ستا دټلیفونه په ږ  راويښ شوم مخ مي ال نه دی : نواب 

 .پرېولی 

 خو مو هم نه دی کړی ؟( ناشته )ناری : پوښتنه 

 .هو اوس به مزدور راشي شیان به راوچي : نواب 

 نن ماښام چیري ياست ؟: پوښتنه 

 .نن نو بازي ډېره ګرمه ده  نن هم دلې يو ،: ړواب 

 .بس ټلیفون کښدږدي (  Ok, Ok)اوکې  –دلته بیا داخبري سره وکړي اوکې 
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چي دورې ورړي به يې نه سره ولیدل داسي به وتاچي ويل هی  خوشحالي يې نه ده لیدلې ، توري مځکي به يې سره 

سپیني کړې ، يو په بل پسي به ګرړددل  هی  ړای به خوند نه ورکاوه ، کله چي به يې سره پیداکړل تابه ويل دکلو 

کله به په يوه نیمه خبره کي ګیلې –کله : نه به يې سره وويل پردېسان دي ، بیا به يې نو زچونه سره تش کړل او ټول رازو

 .هم سره راغلې ، بیا به نوماڼدجن او په کاږه م زي سره والچشو او يو بل ته به يې  ويل ستا خوښه ده ته دغسي کوه 

يې يو بل ته  کله به ورځ دوې او کله به  و ورړي سره خوابدي وو، مګر صادق او زلمی دومره سره ګران وو چي بیا به

يا ته مه ښوره بله ورځ به داسي نه کوي ، ددوی په خوابد ا به ټول : دپخال کددو لپاره پلمې ل ولې ، کله به يې ويل 

کلی او ملګري پوهددل ، ولي هر يو به داسي معلومددی لکه پاچهي چي ړیني تللې وي ، ناسته والچه به يې دپخوا 

يې سم مجلس نه کوې ( خوابدی)ډېر ديغ ! صادقه : نورو ملګرو پوښتنه وکړه په شان نه وه ، کله به له صادق  خه 

کار به لري نه به وي خالص ، نانان چي هم دکلي : اونن دوهمه ده زلمی هم نه درسره معلومیږي ؟ صادق به وويل 

سرسمه کړه دښو هلکانو  خه و او دصادق او زلمي په خوابدا باندي خوابدی و ، شاوخوا يې وکتل خولۍ يې پر 

ياره صادقه ستا او دزلمي په انډيوالۍ ټول کلی ښايسته و، همځولي به پرتاسي : او صادق ته يې داسي وويل 

 راټول وو ، اوس چي تاسي دوه خوابدي شوالست له مور  خه مو ال الرورکه کړې ده ، چي  ه وکړو؟

ه ده ، خو يو هم حال نه واياست ،  و شپې ژوند يو وار يوه ته ورشو ، زارا ورته کوو او بیا بل ته ورړو چي  ه پدښ

دی چي په خوشحالۍ تدرشي ښه دی که په خوابدا ، دابه تاسي موږ ته نېیحت کاوه چي سړی يو دبل سره ښه کوي 

، دصادق چي دغه وخت خپل ګران ملګری زلمی سترګو ته ګرړددی او ه ه خواږه مجلسونه چي هر يو يې لکه دشب 

ختر ورځ چي هر کله نه وي ، که به ټوله ورځ هر  ه ستړي کددل ، خو دمازديګر په مجلس او قدر شپه يا دکوچني ا

صادق په نواب کي . لیدو به يې ړان هوسا کاوه او مازديګر ته به داسي وو، لکه  وک چي دننت پر الر باندي ړي 

صرف ه ه بله ورځ ما دا ورته .  نانانه ته خو ښه وايې مګر ما په ټول ژوند کي چپ قدم نه دی ورسره ايښی: وويل 

با  ته درغلم تاهی  مجلس نه راسره وکړی، بس پردې خبره زلمی خوابدی شو ، دوه درې واره به زه نور : وويل 

 :ورسره مخامخ شوی يم ، خو ده ړان پر خوابدا باندي اچولی و او الره يې بدله کړې ده ، ښه ته ووايه 

مه کړه دی پرسرباندي ووهم  ، هلالج لج   له باندي دومره خوابدی کیږي ، زه چي خدای دی به زما  خه پردغه لږ خبره او ګی

په دغه وخت کي صادق دسمال له ندبه راوکدښ او سترګي يې په وچي . ال بايد دی خوابده نه کړي ، بیا زه ورغلم  

 .اوس ته ووايه چي زه مالمت يم او که دی :  کړې او ويې ويل 
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داسي معلومیږي لکه ده چي زياتوب درسره کړی وي ، رشتیا هم  وک له انډيوال سره ماته هم: نانان ورته وويل 

 .داسي نه کوي لکه ده چي له ستا سره کړي دي 

هلکه داصادق دي لکه : ورته وويل   ”مهربان“ه ه بله ورځ زه ددوی په با  کي ورسره ناست وم دزلمي مشر ورور 

هی  نه : یږي ، خو زلمی هی  نواب نه ورکاوه ، صرف يې داوويل چي خوابدی کړی دی ، چي اوس نه درسره معلوم

 ! .نن يا سبا به خامخا ورړې او صادق به پخال کوې : آخر مهربان ورته وويل . ده پدښه 

هسي مي ! نانانه : ويې ويل   ”په دې حال کي نانان دچايو پیاله پورته کړه دصادق زچه له دردمنو خبرو ډک وو “

صه کړه او زخمونه مي ال تازه کوې ، وايم  و ورړي مخکي داف ان اکا په پالدږ کي په مخه راغلی، تادزچه غوټه خال

مخ يې را خه واچاوه او الر يې را خه چپه کړه ، دبل چا خبره دوندي پرچانه درندږي لکه ديو ګران دوست او 

ې د انډيوال حا  ه وراداکړی دی ،  و دې وساتي ما يهلالج لج     انډيوال ، بیا دزلمي غوندي ښه انډيوال ، بس دی خدای 

 .واره ورغلم چي زياتوب ال هم ده کړی دی 

صادق چي . به يې خیر کړي هلالج لج    صادقه چای درواخله ، سړې سوې ما ټولي در خه وکړې ، خدای : نانان ورته وويل 

شی خوند نه راکوي او نه  صادقه ته دچايو خبره کوې ، وايم ما ته ددنیا هی : پیاله پورته کړه نانان ته يې وويل 

 .ددنیا په شیانو کي وفا پاته ده 

وايم تردې وروسته ددنیا هی  شی پرهی  نه بولم مګر زلمی مي يو وخت نه هدږيږي ، کوښښ کوم چي ه و ړايوته 

والچنه شم چدري چي زه او دی سره ګرړددو ، دده په رنګ چي  وک ووينم ، ال مي دی وسترګو ته ودريږي ، دنمعې 

ورځ تا راته وويل چي ما او زلمی اختر ته يوه رنګه کالي کړي دي ، له ه ه دوکاندارسره  ه ه رنګه يوه نوچه کالي  په

 .ال نور هم پاته دي ، ه ه به ته کوې او ړان ته به يې نوچوې 

کالي ما  کوم شی چي ماته دزلمي ياد تازه کوي ده ه شي زه تاب نه لرم او بیا چي دزلمي په شان: مادرته وويل 

اغوستي وي ، زما يو پ و دده دپ و په رنګه دی ، اوس زه ه ه هم نه رااخلم او بیا زه اختر  ه کوم ، اختر خو ه ه 

 .وخت و ، چي زه په ښه زچه وم 

 .نوري خبري پرېږده درړه چي يو وار ورشو : نانان ورته وويل 

 .د ه لپاره ؟ بس دی نورنه ورړم : صادق وويل

 .ه ه برايي نانوچه شوی و ، بیا يې ډاک ر ته يووچی : ل نانان ورته ووي

 .دغه دی ولي يې ماته حال نه رالدږی ، زه به هم ورغلی وای : صادق وويل
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ته : ټوله شپه يې يادولې ، چي کله به يې درد سپک شو ، دستي به يې ماته وکتل او راته وبه يې ويل : نانان وويل 

 به يې ووينم ؟وايه ما به صادق وبخښي او يووار 

ماخو ډېري پړې وسره کړي دي ته وا اوس به يې نه راولې ؟ مابه ورته ويل اوس خو شپه ده سهار چي دی خبرشي 

نو اوس درړه چي ورشو او ه ه دی دزلمي ورور يونس هم زموږ   “بیا به يې لږ تسلي او ارام وشو  “خپله به راشي 

راړئ ما  –هلئ نانانه ، نانانه ، صادقه راړئ –هلئ . وخواته په منډه راروان دی ، يونس چي رانژدې شو ، ساه وهي 

 . ټول کلی درپسي ګښت کړی دی ، هلئ راړئ زملی ډېر په عذاب دی ويل يې صادق راولئ ، چي  يو وار يې ووينم

دصادق او نانان هم په دې خبره سره حال بدل شو ، سترګي يې له اوښکو ډکي شوې ، بس په منډه راروان شول چي  “

راورسددل ، دغسي په خلګو کي دزلمي وخواته ورتدر شول ، ګوري چي پرزلمي دمرګ خولې ورماتي دي ، صادق 

 ! زلمیه  ، زلمیه . په ګانګوچه او ژچغوني آواز پرږ  کړه 

ي چي داږ  واورېدی چي صادق دی سترګي يې راروڼي چې ، شونډان يې سره وښورول ، معلومددی لکه صادق زلم

 .ته چي وايي ما وبخښه او رخېت راکړه 

ته ما : په دغه حال کي دصادق پرمخ اوښکي رارواني وې  او دآخر ړل لپاره يې پر تندي مچ کړ او دايې ورته وويل 

ماولي ستا په نانوچا ړان نه وخبرکړی   نګه ژر را خه والچې ، زه هم نور ! کړه  (وبخښه )وبخښه ته حا را پل 

 .ژوند نه غواچم صادق هم دغسي بې حاله ولوېد او دواچو خپل پور اداکړي 

 دي يې وبخښيهلالج لج   خدای 
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صاحب ښه سړی دی چايې نوم په بده  نن ماښام يې دډوډا پروخت دنهانګیر او النورد زامنو قیېه کوله ، حاني

خوله نه دی اخیستی ، په کورکلي کي يې دهر چا په غم او ښادا ړان خبر کړی دی ، له بې وسه او بې کسه خلګو 

سره يې تر خپله وسه مرسته کړې ده ، دژوند تودې او ترخې ډېري پرراغلي دي ، تل به يې زامنو ته داويل چي خپله 

 .، کار مه لرئ که مو ښه دچا سره کوالی شوای خوښه کنه بد چا ته مه رسوئ  ګوزاره کوي ، دچاپه کار

دژوند يوه ترخه انسان ته ډېره ګرانه پرېوړي که يې  وک په ساچه دما  اوسم فکر برابره نه کړي وايم ، له کوچنۍ 

وی وو  ، دنهانګیر خبري  خه لويه خبره پدښیږي ، که پر بدو واوچي ستاسي په ياد دي ه ه بله شپه چي باران ش

اکا دکوراوبو بله الر نه درلوده دالنور پر کور ورتلې ، دالنور زامنو داوبو الره وربنده کړه ، چي نور موږ دغه اوبه 

پردې خوانه پرېږدو ، ه ه و چي ددواچو کورو انسانان پرله راووتل پرړای ددې چي په خبره سر خالص کړي او يو 

نهانګیر اکا سپین ږيری سړی و، په سر کي ووهل شو . بدلچو يې يو بل سره ووهل دبل زور راوچي ، په لرګیو او 

مودي هلالج لج     ترډاک ره پوري النه وو رسددلی چي پر الري مړ شو  ، ه ه شپږ اووه سرماتي خو ال پرېږده وايم ، خدای 

 .يې له حاله وساتي 

ولت چي دپالر خبروته غوږنیولی و، خپله په دغه کال کي دحاني صاحب کشر زوی دالس پرېولو اوبه راوچې ، د“

ددواچو کورونه خراب شو ل ، يو خو قتل و شو ، بل بدي ! هو پالره : اوږده خاموشي يې ماته کړه او ويې ويل 

ورپدښه شوه ، دايې ال  ه دالنور زامنو کډه بار کړه ، ښه کور ، ښه محله ، دبازار ښه کاروبار ، داټول ړیني پاته 

رېګ ته به تللي وي ،  وک وايي صحرا ته به تللي وي ، داشین ژمی او دا ودوی خوارانو ته  شول ،  وک وايي

حاني شاګل اکا چي دښوروا په ګوله پسي دشلومبو غوچپ وکړ ، لږ يې ګوله ترستوني تدره شوه ، ويې . ورپدښه 

يم ، موږ دغه دی په ژمي کي ال وا. زويه دغه ګوله مي ترستوني نه تدريږي چي ددوی حال راپه ياد کړم ! هو : ويل 

 .شلومبې نه قضا کوو ه ه نور نعمتونه خو ال پرېږده 

وايم ددو ی خوارانو به  ه حال وي  چي ړان له يخه خوندي کړي او وچ اوچه ورسیږي ، پاچهي به يې و بولي ، په دغه 

مازديګر ادم الال په نوماص کي  عذاب خو ال پرېږده ،هلالج لج    ال کله خالصیږي ، نوري خوارا هم ورته ګوري ، دخدای 

داغريب خو په هی  نه . چي د النور ه ه سپین ږيری ورور او وراره هم حکومت نیولي دي چي ورور دي  ه شو : ويل 

دغه يو بچی يې و ، ه ه يوه مزدوري ورته کوله ، په دغه يې ګوزاره وه اوس يې نو دوې . وو خبر ، بې ازاره سړی و 

کي همسايه وو  ه ه دچا   ” نګ “کي پاته شوې ، ه ه وو درې کلي الندي دچا په غوږي  په کور( ښځي)تورسري 

 .خبره ده وچود رويه النده هم سوړي 
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له بازاره راورسددی  ، ترسالم وروسته پالر او وروڼو ستړمسیا ورته  ”پايند “په دغه حال کي ددروازې کړپ شو او 

ه ه ته  وړنډېدې ، بیا مو نو ډوډا راواخیستله ، ه ه هم دډوډا په  موږ لږ انتظار وکړ:وکړه ، دولت ورته وويل 

 .خوند نه يوپوه شوي دغه دالنور د زامنو دغم قېه مو کوله 

دوکان مي پروخت بند کړ ، هلته مي لږ دوايي رااخیستله  ، چي پرالري نمعه ګل : پايند په نواب کي ورته وويل 

کوله ويل يې دالنورزامنو چي دشپې کډه بارکړه په ه ه شپه خو باران الال راسره ملګری شو ، ه ه هم دغه قېه 

اورېدی ، خ ي وې تريوړايه چي تللي وو پرالري يې موټر چپه شوی و، وايي ، چي دوه درې پکښي مړه او  و نور 

ښه شوه ، بس لويه خبره پد( دومره )ټپیان او خوږ دي ، سم يې ال حال نه دی معلوم ، له کوچنۍ خبري  خه داده دوني 

 .پالره ه ه ستا خبره 

 :چي فکر او سوچ په کار دی
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ولي اکا ښه سړی و ،  وک يې نه وو ازار کړي ، ديو وزري او يواړیتوب ژوند ډېر پر تدر شوی و، دبل “

رګ ته يې دګاونډيتوب احتیانونه يې ډېر لیدلي وو، دوه درې واره تربرو پرخپله مځکه داسي وواهه ، چي م

رسولی و، ډېره مځکه او نايداد تربرو ړني الندي کړل ، پره ه پاته به يې هم ګوزاره نه ورسره کدده ، مجبوره شو 

ديوشناخته سره شريک شو ،  ه کاروباريې پرله برابر کړ ، راستمن سړی و ، ژوند يې ژر ښه . بازار ته يې کډه وکړه 

 .ار هم پوه شوي ووشو اوس يې نوهلکان هم  غټ شوي وو ، په ک

په هلالج لج   نیمه ډوډا خورئ نیمه دخدای : زامنو ته به يې ويل  “چي ډوډا يې پرتبۍ ښه پخدده   “وايم ه ه دچا خبره 

ښه مدنه او کور ، ښه محله ، ښه دوکان او کاروبار خپله غوا درته . رضا ورکوئ ، هی  شی مونه دي  کم او مانده 

 .والچه ده 

ه يې  و واري ووهلم او دمرګ خوارا يې راباندي تدري کړې ، ال درته راشي هم په ښه وضعت ه ه تربرو چي ز: وايم 

او ښه چلند ورسره کوئ ، موږ به يې ددوی په نیت نه ورسره کوو، زرګر چي دپالر مشر زوی و او ټولو خبروته يې 

خبري وکړې ، دښه کار نوم ال ښه دی او هو پالره تاښې : ښه به يې ويل ، دخبري پر وار يې ويل –غوږ نیولی و  او ښه 

 .موږ ته ښه ژوند راکړی دی او په ښه نظر يې راته کتلي دي هلالج لج   دبد کار نوم بد دی او دبدو پای خراب دی ، خدای 

ه ه زموږ تربرو چي زموږ سره يې ښه ژوند ونه . بل که موږ ته درېدلي وي ، وي به خو موږ بل ته نه يو درېدلي  : وايم 

هلالج لج   مځکي خو يې خپلي وې ، زموږ مځکي يې ال هم را خه الندي کړې ، دغه دی نن يې  ه حال دی ، خدای  کړ خپلي

ښه له هلالج لج      داکاختي او وچکالي پر راوستله بیا نو خدای هلالج لج    دبل له احتیانه نه وايستل ، اوس چي بیا خدای 

 .مځکي سره ووهل 

ښتې وايم پرحال يې ژچا روا ده ، چي داقیېې يې راته کړي دي ، راغلی و، چای مي ورته راوغو “زعفران  “نن غرمه 

زچه مي باندي تور دود سو ، باغونه يې ټول وچ شوي وو ، دپسو دانه نه وه ورپاته ، دکال له سره چي يې پورونه کړي  

مخه باوچا ويل يې زوی مي يوه میاشت د. ه ه پر باندي وو ، د پوروچو له السه يې سترګي نه شوای ښکاره کوالی 

ويل يې دډاک ر پیسې مي نه درلودې ، . ته ولوېدی نو رسالمت  و ، خو دغه ښی الس يې دوه ړايه ماص شوی و 

سکندې واال ه ه السونه چي تړي ه ه ته مي ورووست ، ه ه يې الس وروتړلی ه ه هم سم نه دی نوچ ، هلک ړیني 

کوږ به يې ورتړلی وي ، ده راته ويل ، چي له کوره راتلم يو په  عذاب شو  او خلګ وايي ، چي دابه بیرته ورماتوئ ، 

زرګر سوچ اسوېلی وکیښ ، له نژدې منګي  خه  “موټ اوچه هم په نوال کي نه وو، موټر کرايه مي له بل چا پور کړه ، 

 . “يې اوبه پرسرپورته کړې 
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ر اداکړو،  وک را خه ازار نه شي ، کبر شکهلالج لج   پر موږ ښه والچه ده ، يواړي چي دخدای ! هو زويه : پالر ورته وويل 

 .او لويي را خه ونه شي 

او ملنګ  چي سکه داکا زامن دي پرکوچنیانو يې سره ننګ   ”ګلداد“ه ه بله ورځ چا قیېه راته کوله چي : وايم 

دی ، يو هلک په سر کي په بدلچه وهل شوی . شوی دی بیا يې نو هلکان سره راوتلي دي ، مرګ له يې سره وهلي دي 

 .وهل شوي دي ه ه هم کاري خوږ دي  “لرو  “چي دخبرونه دی ، دوه په 

دنسوارو   “ولي اکا  “دانو  ه ژوند دی چي يو وار کاختي شي ، بیا بدي شي ، وايم داټول زموږ عملونه دي : وايم 

دزعفران قیېه ! پالره هو : زرګر دخبري وار پیداکړ  او ويې ويل . دبلی سره ښوراوه ، نیت يې داو چي نسوار وکړي 

مي درته کوله چي دزوی الس يې ماص شوی و ، ه ه هم سکیندې واال کوږ ور تړلی و ، دغه يې حال وچي دموټر 

دکرايې پیسې يې النه درلودې ، ه ه دوا او ډاک ر خو ال پرېږده ، ما هم ددوی په عمل نه دي ورته کتلي چي يا يې 

وايم ده غريب هم پورته نه شوای کتالی ، دی هم . ه په کلي کي ظلمونه کول زموږ مځکي الندي کړې يا يې له موږ سر

 .په ه و خپلو کارو لکه چي شرمددی 

بس پالره ده دغه دغم قیېې راته کولې ، زه به هم يو وار په کار ړني اخته شوم ، دوه واري مي چای ورته 

په وکړې ، که کلي ته تلې رابه شې يوه ګونۍ  راوغوښتې اخیر مي زر روپۍ ورکړې چي داواخله ه ه دزوی عالج به

 .اوچه ،  ه چای او بوره به هم مادرته ايښي وي ه ه به هم درسره يوسې 

زوی ورپسي   “ملک مدو  ”ده غريب سر سرتور کړ ، ډېري دعاوي يې وکړې ، ده ال دغه دعاوي کولې چي دکلي د

تا تر راتلو وروسته دي کور واال پر اوالد سخته نانوچه وه ، س: لنډه کدده زعفران ته يې وويل  –راغلی ، سا يې لنډه 

بل شی نه وو دغه زموږ دسپاريانو په موټر کي مو راواخیسته دوې ښځي نوري هم ورسره راوختې ، دغه وو چي 

لنډي مانده ته راورسددو ، هلته موموټر خراب شو ، سواريان کښته شول ه ه ستا کورواله مو په ړولۍ کي 

ه ، ديو پاڼ په سیوري کي مو کښدنووله ، موږ په موټر اخته شو چي ژر به يې نوچ کړو ، لږګړا وروسته راکښته کړ

مو د کوچني ژچا ترغوږ شوه موږ خو ورتالی نه شو ، هخه ښځي ورسره اخته وې   يوه ښځه زموږ خواته راتدره شوه 

 .شوه  او په ژچا يې موږ ته وويل ،  چي کوچنی يې پیدا شو او داغريبه مړه
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کله انسان داسي وي لکه ه ه نوم چي وي ، دغسي ښه والی او بدوالی يې ده ه له نامه معلومیږي ، خو کله بیا 

نامه ته چي ګورې ،  وک به وايي چي زر به سره ورکوي او زر به  "زرداد  "داسي نه وي او خبره سرچپه وي لکه د 

، زرداد چي کوچنی وال يوه ستړيا وه ، که به يوه ورځ ( وېشي)ي او بدشي وېشي مګر دی داور سکروټی پاش

خو بله ورځ به يې دشیدو بوتل داسي کلک و غورړاوه چي نه يوازي شیدې  .تر انګو ايله شوی و سربه يې ماص و 

مور او خوېندو به ړني توی شوې بکلي پرپالر به يې بل بوتل هم تاوان کړ ، چي کله د کددو يا خاچپو و شو بیا له 

 خه نور کار پاته و، چي نورو کوچنیانو به چا خوچلې ، ده به ګالسونه چپه کول چي نور به سم ناست وو، ده به په 

 .لوښو کي خاوري اچولې ، وايمه سمه سرګرداني و

 .يې نارې کړي يوه ورځ چي مور يې په کار پسي والچه او يو نا اپه يې د زرداد سوي نارې تر غوږ شوې ، له ه ه ړايه 

خور يې بدي   ”تانو “لکه چي خاوري مي په خوله شوې دا ه وشول ، چي هلک داسي سوي ب اري وهي ،  -

موري داخو يې : ژر سړې اوبه باندي تويولې ، چي مور يې رانژدې شوه ورته ويې ويل  –واخیسته او ژر 

دهلکانو په پالر پسي ولدږلی چي  مور يې ژر کوچنی! تودې چای پرړان چپه کړې ، هله يوه چاره يې کوه 

هله ورته وايه ژر ارړه  چي زرداد وسو ، میرانان چي ترلمانځه وروسته له نوماته پرالري و ، حیران دی 

چي رانژدې شو پرپالر يې ږ  وکړ، هله اغا نانه ژرکوه چي  “ننت ګل  “.  نګه راړ لي  ”ننت ګل “چي دا 

 .زرداد وسو 

تودې چای يې : وويل  “ننت ګل  “نۍ سره پوښتنه ړني وکړه  نګه او په  ه شي وسو ؟ میرا نان هم په ډېره حیرا

پر ړان چپه کړې ، میرانان دغسي دکور پر خوا را چابک شو چي راورسددی، ګوري چي هلک لکه ماهی چي 

پروچه کښدږدې داسي پرله اوچي ، میرانان سمدستي دهمسايه ندا کور ته ورنارې کړې چي هله موټر دي 

 .راوباسه چي يو وار داهلک تر يو ډاک ر پوري ورسو و

راواخیست ، میرانان په دغه ( هسپتال)هم موټر په تلوار رارهي کړ او هلک يې مخ پرروغتون    “همسايه ندا “

هو  نګه به نه وي ضرور به  وک وي : وارخطايي کي ندا ته وايي ته وا داوخت به  وک وي ، موټروان ندا وويل

 .اسانتیاوي ستاسي لپاره شته( اېمرننسي)ساعته بدړنۍ ( ۴۲)پردروازه يې لیکلي دي ( روغتون)، دهسپتال 

په دغه حال کي کوچنی يو وار ډېر په عذاب شي ، بیا میرانان خوارکی پرږ  کړي ، مه ژاچه اوس به پالر کوټه 

ښايسته شیان  –لي ، ښايسته ، چي يو ډاک ر پیداشي بیا به نوپالر ډېر شیان درواخ( درانیسي)شیان درواخلي 

 .، بیا میرانان نداته وايي ښه تا ويل اوس به ډاک ر وي 
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پردروازه يې دډېرو ډاک رانو نومان لیکلي دي ( روغتون)هو ډاک ر  ه ډاک ر ان به وي ده ه هسپتال : ندا 

ه ړي او دکورکار امبوالنس هم لري مګر امبوالنس يې نو دچا په ښه نه دی ورغلی، ولي په ه ه کي دوی کور ت

 .ړني اخلي 

دي  وک نه ورته اچ کوي ، له هلالج لج   دښادا هسپتال او امبوالنس دې شي خدای : میرانان خبره ورغبرګه کړه 

ما خه خړي او روڼي پرله ګډي شوي دي ، ته الري ته سم پام کوه چي يا الر خطا نه کړې يا يو شی په ونه وهې يا 

 .دهسپتال کو ه در خه خطانه شي 

وروره ته وارمه خطاکوه ، داپه دنیا کي پدښیږي ، دادی راورسددو ګوري چي دهسپتال دروازه : ورته وويل  ندا

 .کولپ ده ، يو صفايي واال له دروازې سره ناست دی نارويې و نګ ته پروص دی 

پلي بدې میرانان خوارکی لکه مسافر پر راشدوه شو ، سم يې هم نه پدژني چي مزدوردی يا کمپوډر ، خو دوی خ

 .ورړي  ورته راوسول 

ډاک ر صاحب چدري دی ؟ موږ دامريض ! وروره : میرانان ترسالم وروسته داسي په مظلومانه ډول ورته وويل 

 .را اخیستی دی ډېر په عذاب دی 

ډاک ر ال اوس نه دی راغلی ، تاسي ته خوهم دشي وخت نه معلومیږي ، بس هروخت چي : صفايي واال وويل 

 .ه ه وخت راشئ  راروان شئ ،

ډېري خبري به نه کوې ، هر : صفايي واال وويل .  وروره ته خوا مه بدوه ، داخو پدښه ده ، وخت نه لري : میرانان 

اول به نمبر اخلې ، بیا چي . شی خپله طريقه او وخت لري ، زه ال دغه هسپتال ته پروخت راړم ، دايې طريقه ده 

نو ه ه وخت پرخپل اخیستي نمبر سره خپل مريض ډاک ر ته ورښکاره بجې راورسدږي بیا به  ”۰“ډاک ر پر 

 .کوې 

وروره داخو ډاک ران نه شته ، ه ه : ته يې وويل  ”ندا“په ډېره ناامیدا سره دموټر خواته راغلی او : میرانان 

 .بجې راړي  ”۰“سړي په ډېره خوشکه او خښم راته وويل چي ه ه پر 

ورشو  مجبوري ده اوس يې نو  نګه کوې ، هوسا د ستړي په حال  ه خبر دی ،  ته راړه چي دډآک ر کورته: ندا 

 .موټر ته راخدژه ګوندي ډاک ر په کور کي پیداکړو

سوی بدن ، سختو بوغارو ، دډاک ر نه پیداکددل له میرانان  خه هر ه ګډ وډ کړي وو ، نژدې و   “زرداد  “د 

تاذ دروازه ورخالصه کړه او موټر يې روان کړ ، لږ ساعت چي موټر ته د کړکۍ له الري وخدژي ، خوند ا اس

وروسته ندا پرمیرانان ږ  وکړ، وروره دادی دډاک ر کور ته راورسددو، ته ژر دغه شنه دروازه و روټکوه ، 
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دا نګ ته يې دارنګ ب ن هم ده ، میرانان چي دغسي په يوه سا ورشدوه شو، دروازه او ب ن يې يوړای 

سته دروازه خالصه شوه ، يو هلک چي دخوب کالي يې اغوستي وو، سترګي په دواچو ورووهل لږ ساعت ورو

 وک مو په کار دی  چي داوخت : السوموښلې راووص  ، داسي معلومددی لکه له خوبه چي وي ، ويې ويل 

 راروان ياست ؟

وويل ه ه اوس مريض مو رااخیستی دی ، ډاک ر صاحب مو په کار دی هلک : مدرانان داسي زهیر ورته وويل 

 .نه سته ه ه واک ته تللی دی 

ښه ډاک ر صاحب واک ته تللی دی ، واک چدري دی ، واک مريض دی که بل شی ، ته يې موږ ته : میرانان وويل 

 .راوښیه چي هلته ورشو 

په شي نه پوهدږې ، وايې واک  ه شی دی ، واک ورزش ته وايي ورزش ته ، داسړی چي سهار : هلک وويل 

میرانان مخ پرندا استاذ راواچاوه ، ويل داخو هم نه شته وايي ډاک ر صاحب سهار ړ لي ، ګوره چي په . ړ لي 

ته موټر ته : چاپسي ړ لي ، داغريب ته هم لکه چي يوه خواري ورپدښه شوې ده چي په میدانو دي ، ندا وويل 

کول ده ه ډاک ران به هلالج لج  خدای  راوخدژه موږ له سهاره چپه رابارکړې ده ، ته راړه بل روغتون ته ورشو که

پرړای وي او هسپتال به هم خالص وي ماته يې ډېرو خلګو صفت کړی دی ، وايي چي ده ه دوايي سمه هم ده 

او ارزانه هم ، ناحقه غوټي خلګو ته نه ورپه شاکوي او ډاک ران يې هم ښه خلګ دي او هلک هم دادی اوس 

 .او که دژچا  خه ستړي شو  ډېري ب اري نه وهي ته وايه درد يې سوکه شو

زما خیال دی ه ه په کورکي چي مو ګولۍ ورکړې ه و لکه چي نشه کړ، ندا خبره ورغبرګه کړه : میرانان وويل 

دروازه خالصه ده ، خلګ وړي ننوړي ، معلومیږي ( روغتون)، بس دايو راورسددو ه ه دی وينې دهسپتال 

رانان ته وار ورکړ ، هلک ډاک ر وکوص ، دوايي يې ورکړه چي ډاک ران هم پرړای دي ، دستي نورو خلګو می

ډاک ر خپل فیس هم ورمعاف کړ ،  و ورړي په هسپتال کي و ، تره ه وروسته کور ته والچل ، میرانان هم 

 .دوايي له حاللي خالص کړ

پالر په خوله به بیا زه بد نه کوم دمور او : میاشت پس زرداد نوچ شو مور پالر او نورو کوچنیانو ته به يې ويل

 ومره پیسې ړني والچې او پر ما خه خوارا . کوم ، ما چي بد کول مورا و پالر  ومره راسره په عذاب شول 

 .تدري شوې ، بیا به بد نه کوم 
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پېر  ډېري خوارا پر تدري شوې ، سوګل يې دتي و او رنګینه په دوهم کال کي وه چي خاوند يې يوه شېپه کېور تېه تلېی     

تر فاتحې وروسته يېې  ېوک نېه     "خانو  "الري غلو وويشت او مړ شو، دالس ساعت او  ه پیسې يې ړني يووچې ، د 

 .درلودل ، چي غم يې وخوري يا يې سرپرستي وکړي 

میراث خواره يې ښه خلګ وو ډېره يې نه زهدروله مګر د کومک وس يې هم نه ورسره کددی ، ولي ه ېوی هېم غريېب    

وه او دوه يتیمان ، ړوانه وه ترکور هم نه شوه وتالي چي دچاکره  "شمايله  " ه يې نه درلودل ، بس خلګ وو ، خاص 

ورشي  ه کار مزدوري يې وکړي ، ولي چي خلګ به  ه وايي ، چي پر ژوند مي تور دا  ونه لګیږي اوبل که تالی نېو  

دريږي ، ديوبل کره که به  ه کار پیداشو ، نېو  مه کړه په دوی  ه ونه شي ، نه بهلالج لج  دکوچنیانو غم ورسره و، چي خدای 

شمائلې ته به يېې رالدېږي ، دتلتېک ، نېالۍ او بالښېت نوچېېدو  خېه نیېولې دکمبلېو ترټکوهلېو او کېالیو ترمینځلېو             

 .پوري يې له يوه کاره مخ نه ګرړاوه 

وه ، خپلېه حیېا يېې سېاتله ،     دومره مزدوري ورپاتددله چي وچ اوچه به يې په رانیول بس حیاداره او پېالر داره مدېرمن   

خوارا او غريبۍ ډېري پرتدري . دايې هم پاچهي بلله ، چي  وک يې له خپلو يتیمانو سره پرېږدي او کار په ونه لري 

 ه غټ شو ، زلمی شو ،  ېه مېوده يېې دچېا      "سورګل  "شوې ، خو چا يې ږ  نه واورېدی ،  وکاله وروسته چي اوس 

ه راټېال دتختېو پېه غالېب کېي سېګرېټ خر ېوي ،  ېه يېې الس پېه خېالص دی ، پېه             سره مزدوري کوله خواوس پېر غېاچ  

شکر به يې کاوه ويل بېه  هلالج لج   لورو پنځو شپو کي به ک و باندي کددله ماښام به ښه خوشحاله سره ناست وو، دخدای 

زويه دغېه  : ې ويل دغه نیمه ډوډا موتر خوله تدره ده ته مو باقي ژوند له غمه وساتې او سورګل ته به ي: ه هلالج لجيې خدای 

وساتي دغه لويه پاچهي ده ، دغېه حېال دي   هلالج لج  خواري چي کاږې او ماښام خپل کورته راشې دبل له بدو مودي خدای 

 .نه دروي هلالج لج خدای 

هېېو مېېوري ښېېه والچه ده ، خېېو بیېېا هېېم پېېه دغېېه ګېېوزاره نېېه کیېېږي ، ژونېېد مناسېېبتونه غېېواچي ، نېېوچ         : سېېورګل وويېېل  

ی بابا مسکین په کوچنیوالي کي کوزده راته کړې ده او ولور يېې ټېول پاتېه دی ، حیېا     نانوچپدښیږي ، داال  ه ه ه د

غاچه يې ايستل غواچي او حیا راخونېدي کېول غېواچي ، ه ېه نېور روانونېه خېو ال  ېه کېوې ، زه          ..... مي دبل پرکور ده 

 .مجبوريم چي يوه خواري وکاږم 
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دولت نه لرو چي بل کار وبار په وکړې ، بس همدغه ددوو السو  ه خواري به وکاږې ؟ موږ خو مال او : مور يې وويل 

 .خواري به کاږې 

خلګوته په پور موټران ورکوي ، زه به يو موټر په پور واخلم ، خواري به پېه  ( حکومت )موري سرکار : سورګل وويل 

 .وکاږم په کال دوه کي به مي کار سم شي ، تردغه دوه السو خواري خو هی  نه وړي 

موټر  ه کوې يو وار خو پور دی بیا چي ته مسافر شې زه په کور کي يواړي يم ، اوس چي ماښام :  ورته وويل  مور يې

ته راشې سترګي مي درډکي وي ، دغه دندستۍ پرګوله سېره کښېدنو وايېم ، چېي رنګینېه خېور دي نېه وه را خېه واده         

ه دی ده ېې خېوارکۍ بیېا  ېه حېال دی ، دژونېد       کړې ، له ه ې سره به مي خوله پرې وه ، الس به مي پېه سېپک و ، ه ې   

ګونډه ده ، زموږ دي دادغم روانونه شي چي په کوچنیوالي دوستي وکېړو بیېا نېو پېه لويېوالي ه ېه هلېک چرسېي يېا          

 هیرويني يا غل شي ، نه ده معلومه چي  ه شی ړني نوچشي ، موږ هم دغه ستا او درنګینې 

خور دي په سرو اوښکو واده شوه ، په سرو اوښکو ناسته ده زه دلته دوستۍ په کوچنیوالي وکړې ، ه ه دی رنګینه 

حکومت دغه دوه کاله ايله کوي ( نرم)په پخه يم ، خاوند يې ه ه و له بې الرو خلګو سره ګرړددی ه ه دقتل په تور 

ن زه ورغلې وم او بندي کوي ، په دغه سرګردانۍ کي يې رنګینه له موږ  خه واده کړه ، په ښادا يې پوه نه شو ، پرو

، ګرده کهول يې دغم پر کمبله ناست وو ، رنګینې داسي اوښکي تويولې لکه شمه داسي سوې وه تاچي ويېل اور تېه   

 .دي نیولې وه  ، ه ه ددې ښه ړواني پربل حال وه 

بېس دی يېو ګېړا دي اوښېکي     : په دغه وخت کي يې مور له ژچا  خه په سلګیو شوه يو ګېړا وروسېته سېورګل وويېل     

موري زه هم  ېه غوږېېدلی يېم    ! هو: ي کړه ، سورګل هم دپ و په  اک خپلي لندې سترګي وچي کړې بیا يې وويل پاک

چي درنګینې خاوند به عمر قید يا پانسۍ کیږي ، ه و اصلي قاتالنو دحکومت سړيو ته پیسې ورکېړې ړانونېه يېې    

او ړېان يېې    "ملېک ظريېف ورور مېا مېړ کېړی       "چي ته اقرار کېړی و، چېي د   : اخښي ته يې وويل  "بلو  "خالص کړل  او 

لېه بېدو خلګېو سېره ناسېتي والچي دغېه دی تېر دې حالېه           "چېي بېد ګرړېې بېد بېه پرړېې       "پساوکړ، بېس ه ېه دچېا خبېره     

ورساوه چي نن يې ټوله کورنۍ او خپلوان دغم پرکمبله ناسېت دي ، وايېم چېي پېه مېوږ پېوري يېې ال دغېه دمسېکینۍ          

بس ! وان نه دی راپوري چي يو واردغه خور ووينم ه ه ددې ښه ړواني  نګه کباب شوه ډوډا زهر کړې ده ، دومره ت

بیا نونېه  . دي دغه زموږ بې ړايه روانونه ورک کړي ، هلک او نجلۍ ال کوچني وي موږ يې کوزده وروکړوهلالج لج   خدای 

 .ده معلومه چي په لويوالي  نګه شي او بیا په دغه وير اخته شو

سندره درته ويله ه ه دغه قېه په راګډه شوه  ه به يې در خه پ وم ، يوه میاشت کیږي چېي   موري ما ه ه خپله دغم

راچالوه ما هم زده کړ ، دا و پدرې کیږي چي زه يېې بیېايم او راولېم    (  ډرېور)موټر مي په پور اخیستی دی، موټروان 

ما ويېل ، ښېه دی دغېه دده پیسېې بېه      مازديګر چي راورسدږم هلته په ګدرج کي يې ودروم ، موټروان مي نن نواب کړ 
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زه نېو  ېه درتېه    . ښه دی زويه اوس خو اوبېه تېر ورت تدېري دي    : موريې وويل . هم راپاته شي نو که يو شي ړني نوچشو

 .ووايم بس احتیاط کوه لدري مه ړه ماښام دغه خپل کورته راړه 

 

پاک   ژوندی خالص کړ، کنه هلالج لج سورګل چي نازده کړی و، موټر يې ال سم نه وزده له  و خطرناکو پدښو  خه خدای  "

چېا يېو او دوه   -کله به ماخوسېتن پېه کلېي کېي چېا     –هره يوه يې دمرګ وه ،  ه موده کیږي چي موټر کور ته راولي ، کله 

به ( سپاري) نفره دغه دکلي يو او دوه نفره دبازاري سوارينفرو ژمنه وسره وکړه چي سهار به سره ړو ، بس يو او دوه 

درړېه اوسېو بېه مودلتېه پېه      ( کرار)فضل وروره لږ سوکه –يې پیداکړه بیا به يې موټر ته پښه ورکړه ، چا به ويل فضل 

چو دغسي چابک درړه مرګ له يارانو سره ښېه دی ، پېه دغېه ا   : دی ، بل سپاري به ويل ( تګ)مړه کړې دا نګه رفتار 

دوچ کي به يې موټر راوستی اوبدوی ، برايي ماخوستن هم دکلي درېیو کسانو ژمنه ورسره وکړه ، چېي سېهار وختېي    

به سره ړو يو دوه کسه به پرالري پیداشي ، کنې زموږ کرايه دي بېس ده ، غرمېه ال نېه ده پېه کلېي کېي نېارې شېوې چېي          

وې ، سپین سېري هېم کو وتېه راووتېې دسېورګل مېور       هلئ مړي يې راوچل ، کو ې له کوچنیانو او ښځو  خه ډکي ش

دي داننګ و دروي  نګه ړوانان يې خاوري کړل ، دغه دی بیا هلالج لج خدای . هم راوتلې ده يوې بلي سپین سري ته وايي 

 .يې لکه چي شهیدان راوچل 

ال صېاحب او  ه ه دی ننازې يې مسجد ته يووچې بیا به يې کومي مندي بوري کړي وي ، په دغه حال کي يوه دکلي م

ه ه موټروان چي داپدښه يې په سترګو لددلې وه او دامړي يې تر دې ړايېه راورسېول ، دسېورګل پېر مېور دخلګېو لېه        

هلالج لج درکېړی و، خېدای   هلالج لج امر قبول کړه ، خېدای  هلالج لج دسورګل موري دخدای : مینځه را دمخه شو او داسي يې ورته وويل 

دي يېې  هلالج لج  خېدای  . کسېانو ننېازې مېو مسېجد تېه راوچې       در خه واخیست  ه ېه دی سېتا دزوی او دکلېي درېیېو نېورو     

 .وبخښي 

ترخوله وختله زنو يې بلګ شروع کړاو ټېول بېدن يېې بېې واکېه شېو ، دسېتي        ( ناره)دسورګل مسکین دمور يوه چی ه 

دالتېه کښېدنه ننېازه سېتا     : نورو سپین سرو تراوږو ونیوله او پرمځکه يې کښدنوله ، يو بل سپین ږيېري ورتېه وويېل    

زما موټر : چي دغه قېه يې ټوله په سترګو لددلې وه ، داسي يې ويل( ډرېور)و لپاره دلته راوچي ه ه موټروان دلدد

پېه هېا خېوا سېړک ښېه هېوار او سېیده دی ،        ( کېږلدچ )سهار دده په موټر پسې و، دژچي تربند چي ور تدېر شېو دوه مېوچه    

، مخامخ يوه غ ه الرا موټر پرراغلېی ، سېورګل هېم    پردغه ړای چي دی زما دمخه و ، موټر يې نور تدز او چابک کړ 

لکه چي له ډېري تدزا  خه موټر نه شو کابو کېوالی ، نومخېامخ يېې پېه دغېه بدېنس مېوټر کېي وواهېه ، دده مېوټر خېو            

مېوږ چېي   . کوچنی و ، ده ه موټر ترحېه الندي شو ، موږ چي ورکښېته شېوو، بېس دقیامېت ورځ وه ، وينېي بهدېدلې      

کله سور ګل مسکین ته وويل ، چي موټر دي سم نه دی  -دي يې وبخښي ما به کلههلالج لج   وو، خدای  سره راکښل ټول مړه

 .زده ، په خپله يې مه چلوه ، که يې چلوې نو احتیاط کوه 
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الندي دماښام ترلمانځه وروسته به ړوانان ، سپین ږيري سره راټولددل ،  وک به لوچ پردوکانچه ناست وه ، چابه 

که به  وک نه وه راغلي ده و به پوښتني کدده ، .  وک به بیا دنماعت دېوال ته ناست و. دوکانچې ته  نګ وهلی و 

ښې غوري به کددې ، دکلي بازار نوې او زچې به بیانددې ، که به له يو ې خوا  وسپین ږيري دپخوا زمانې خبري 

 .ه يادول کولې ، له بلي خوابه بیا چا دسبا لپاره خپل کارون

 سبا زما د اوبو وار دئ ، ته وايې مځکه په مي اوبه سي که به  ه پاته سي ؟: يوه به ويل 

فکر مه کوه واله ډکه ده ، وايم که نیت پراخه کړې زما النیم کار درسره کیږي ، وايم ! يا  وروره : ه ه بل به ورته ويل 

 –سږکال خو داهلل ج فضل دی بارانونه او ړای . راولي  پاک دي  بیا دا وچکالي نههلالج لج چي کاختي تدري شوي ، خدای 

 .ړای واوري وشوې ، ده ه دي يو ه اوبه شته 

ج خیر کړي سبا په ه ه کښته کلي کي واده دی او موږ ټوله کلي ته يې هلالج لج  بس اوبه به دخدای : ه ه بل به ورته وويل 

يوازي زرګر الال وچي ښه عجیبه نوې به يې نه  ست کړی دی چي هیري مو نه شي، بس له هري خوا به مرکه توده وه ،

 .وه اورېدلې  ه به يې نه ويل 

کله چي به يې  ه عجبه اورېدلې وه په ه ه ورځ به په نګه غاچه ناست و ، هر سړی به په پوهددی چي عجبه يې 

پوښتنه  اورېدلې ده ، نن هم چي نګ ناست و انتظار يې کاوه چي خلګ ټول پوره شي او يو  وک دعجبي خبري

ړیني وکړي او دی خپله عجیبه ورته بیان کړي ، په دغه حال کي تاج ګل راورسدد او پر زرګريې ال په والچه ږ  وکړ، 

 .شروع په کوه زوروره خلګ دي په انتظار ووژل 

 .وې وه نوې هم عجبه ن. نه تاج ګل الال ټوله ژوندي دي ، بس راړه ته مانده وې ، ښه شو چي راغلې  –نه : زرګر وويل 

 !شروع په کوه چي دډوډا تروخته که دي په م ي خالصه کړه : تاج ګل وويل 

چي نه مي پرېږدئ نو يې واورئ ماپښین مي يو دوست دکراچي دسفر قېه راته کوله ، تاسي واورېدل : زرګر وويل 

 .وامو ورېدل ! هو قېه کوه  –؟ ټول مجلس پر راږ  کړه هو 

دکراچي دبس ټکټ مي کړی : ته دي وويل شي ، دغه دوست قېه راته پیل کړه ويل يې بس نو ورور : زرګر زياته کړه 

و ، پرخپله چوکۍ کښدنستم ، ټول بس ډک شو ، په مزل يې شروع وکړه ، تر و ساعته مزل وروسته دبس دمخ له 
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کي دبس دپای خوا  خه يو سړی راوالچ شو په نېیحت يې شروع وکړه ، بې سده زورور تقرير يې وکړ، په دغه حال 

دا نګه ښه سړی دی او  نګه ښه سړی دی او  نګه ښې خبري يې وکړې زه : له خوا يو بل سړی راوالچ شو ، ويل يې 

 .غواچم ودغه سړي ته لور ورکړم 

لپاره وکړې زه دي لور هلالج لج    نه زه دي لور نه غواچم ، ما داخبري دخدای  –نه : نېیحت واال چي داخبره واورېده ويل يې 

 .م ، دلته دلور پالر زارا ورته شروع کړې چي خامخا به زما لور په نکاح اخلې  ه کو

 .وايم ، چي  ه سر دي پرله ګرړوم دغو نورو مسافرو هم خواستونه ورته وکړل 

نېیحت واال خبره ومنله چي سمه ده زه به دي لور په نکاح کړم ، په دغه حال کي يو بل سړی راوالچ شو ويل يې ، چي 

دي دکور لپاره مي رااخیستې دي ، زه بیا داخیراص کوم دايې ددې دوستۍ شدريني ، ( م ايي)له ماسره  ه خوږې 

ت تدر دی يو وار نېیحت بیا دوستي او بیا مفته چي دغه دوستي وشوه ، اوس نو په بس کي دمسافرو خورا ساع

 –ووېشل شوه ، ه ه دچا خبره چي  مفتو شرابو به دچا الس ودرېږي ، بس خولې شخوند ( م ايي)م ايي او شدريني 

 .کیږي  وک په تعجب  وک په خندا دي 

م نیتی يې ، دبل مفته م ايي ولي ياره ته بیا  ومره ک: وايم تاته دي وويل شي ښه و چي نه وې راسره ماورته وويل 

 دي ال نه ده راباندي پدرزو ؟

 .په دغو متلو او کنايانو بیا زما سره نه خالصیږي سمه يې سپینه راته وکړه : ده راته وويل 

چي لږ وروسته به دي سر په خالص شي ، ه ه دچا خبره ، چي دخرو خاوند راشي ، دلته زرګر : حقداد راته وويل 

 .بس دی نوره قېه به بیا بل وخت کوو: يې قېه پرېښووه ويل 

به ښه ( ډوډا)کي به دده لپاره چای راتلې ، دده مړا ( مجلس)دزرګر نازک طبعیت هرچاته معلوم و ، چي په بنډار 

غوچه وه ڼ، بیا نو ده ښه مجلس کاوه او ښه شعر به يې خالص و، چي نه چای وې ، نه ډوډا نو ړکه يې قېه په 

 .يا پرېښووله نیمايي کي ودروله 

تاج ګل الال چي دده ښه طبیعت نیولی و او ترنورو ښه ورسره پوهددی ، پر راږ  يې کړل ، وروره زرګر ه قېه مه 

وايم ، چای به بیا په کوټه کي . پرېږده ته خو دمجلس مالګه يې ، چي ته پکښي نه يې ه ه مجلس ال خوند نه کوي 

لوند کړې نو به په قېه ښه خوند وکړې ، زرګر چي اوبه و ښلې ، يو  ه  کوو، دغه يو ګالس اوبه درواخله حلا به په

نه داسي نه ده ما ويل ، ناوخته به وي کوچنیان به کور راته  –نه : دتاج ګل دناز خبرو طبیعت ورسم کړی و ، ويل 

 ! ګوري ، ټول مجلس په يوه خوله پرږ  کړه وروره زرګره 

 .چي سهار کیږي ال دي نه پرېږدو  قېه کوه ته وايې ناوخته به وي ، وايو
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م ايي او خوږ ې نه وې چي موږ وخوچلې بلکي دخدای : نو خبره داده چي حقداد راته وويل : زرګر الال قېه پیل کړه 

قهر شو ، لږ ساعت وروسته ټول خلګ له موټروان سره نشه او بې سده شوي يو ، دغو درې کسانو چي يو هلالج لج   

( ډرېور) او درېیم دم ايي واال ، درې سره ملګري او غله دي ، بیا نو يوه موټروان  نېیحت واال، دويم دلور پالر

چوکۍ ته ورغلی دی ، اوبس يې يوې خوا ته درولی دی ، چي  ه شیان راسره دي ، پیسې ، ګړا ، او نورقیمتي 

 .شیان ، ه ه به يې ښه په بد مۍ له مسافرو  خه راټوک کړي وي 

کي پراته يو ، ډاک ران ستني رالګوي ، ( روغتون)راغلو ګورو چي په هسپتال يو وخت چي موږ په حال کي 

دحکومت سړي شا وخوا راباندي پدره دي ، ته وا موږ غله يو ، ه و درېیو کسانو موږ ټول لوټ کړو ڼ، چي په ړان 

 .يې النه کړو پوه 

 .مسافرا کي  حقداد راته وويل ، چي دناولده چا شی به  وک نه خوري ، بیا په: بس وايم 
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  اسالم او مذهب: 

 ډاک ر نثار احمد صمد د روژې ډالۍ -

 ساند شاه محبوب سید مولوي:  مؤلف   میاشت م فرص او برکت رحمت، د روژه -

 مولوي عبدالهادي حماد د اصحابانو کیسې -

 بشار عمر محمد:  مترنم العدوی مېطفی شیخ:  لیکونکی                      کښې ړواب او سوال په علم الحديث مېطلح د -

 مولوي عبدالهادي حماد اچينه پوهه -

 !د برېښنايي کتابتون د اسالم او مذهب د برخي د نورو پر لیکه کتابونو لپاره دلته کلیک وکړئ  -

 

  ساینس او تخنیک: 

 عبدالستار فیضي (د کمپیوټر زده کړه)د رڼا کړکۍ  -

 سلطانزی محمد ډاکترنظر پوهنوال:  لیکوال راديواک یوي ي چاپدريال د او سرطان -

 ړدراڼ

 عبدالستار فیضي د مايکروسافټ آفس پښتو الرښود -

 مختار احمد احسان: ژباچن  کړئ؟ ذهني ړیرکتیا مو تمرينغواچئ  -

 !د ساينس او تخنیک د برخي د نورو پر لیکه کتابونو لپاره دلته کلیک وکړئ  -

 

  سپورټ او روغتیا: 

 (وردګ فاروقي) ډاک رمحمدرقیب:  ژباچن   کوي محو  خه ژوند له ستاسو اندېښنه چي چاري الري پیاوچي ه ه -

- THE PREVALENCE OF HIV/AIDS IN AFGHANISTAN Dr.Hameed_Shuja 
 مل حسام سید دوکتور پوهندوی:  لیکوال  سیس م تنفسي کوچنیانو د -

 !آثارو لپاره دلته کلیک وکړئ د لراوبر ويبپاڼي د برېښنايي کتابتون د سپورټ او روغتیا د برخي د نورو پر لیکه  -
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  هنر او ادبیات : 

 نېیر احمد احمدي راړئ کیسه ولیکو -

 نور احمد قرانمل مناناتونه -

 "آرينزا" وحیده:  ويناواله غوټۍ هیلو د  -

  نمالزی الهام عبداهلل   : لیکوال ( ناول) پلونو په ادهم ابراهیم د  -

 خان منګل احمد  ارنوال:  لیکوال   غاچي او لنډا پښتو کیسې منظومي -

 

  دماشومانو لپاره : 

 ډاک ر عبدالباري (د ماشومانو لپاره)کوچنی شاهزاده  -

 مختار احمد احسان (د ماشومانو لپاره)سوی زما  -

 مختار احمد احسان (د ماشومانو لپاره)ف بالر  -

 !ره دلته کلیک وکړئ د برېښنايي کتابتون د هنر او ادبیاتو د برخي د نورو پر لیکه آثارو لپا -

 

  تاریخ او سیاست: 

 علمي حمید:  ترتیب او تهیه   اف انستان واقع شمار روز -

 سعید الرحمن قريب استاد:  ژباچن  هڅونکې يووالې د منځ تر اف انانو د سوري شیرشاه -

 زيرکیار ربی ډاکتررحمت:  لیکوال    کښي تېېېېېېله په سیاست او حقوقو د تړون ډيورنډ د -

 !دلته کلیک وکړئ د تاريخ او سیاست د برخي د نورو آثارو لپاره  -

 

  بېالبېل آثار: 

 عبدالستار فیضي خوندور خواچه -

 مختار احمد احسان: ژباچن  د نړا اووه عجايبي -

  !د بدالبدل آثار نومي برخي د نورو پر لیکه کتابونو د لوست لپاره دلته کلیک وکړئ  -

http://larawbar.org/details.php?id=28048
http://larawbar.org/details.php?id=24251
http://larawbar.org/detaisl.php?id=15446
http://larawbar.org/details.php?id=12499
http://larawbar.org/details.php?id=4041
http://larawbar.org/details.php?id=4858
http://larawbar.org/details.php?id=12417
http://larawbar.org/details.php?id=14974
http://larawbar.org/library/cat4.php
http://larawbar.org/details.php?id=27527
http://larawbar.org/details.php?id=26238
http://larawbar.org/details.php?id=19839
http://larawbar.org/library/cat5.php
http://larawbar.org/details.php?id=25194
http://larawbar.org/details.php?id=20363
http://larawbar.org/library/cat6.php
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