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یادونه  او مننه 

له انیس ورځپاڼې د غوایي خیرات ناول د پښتو ترجمې د راټولو 

او د مقدمې د لیکلو په برخه کې له ما سره ګران استاد سرمحقق 

زلمي هېوادمل پوره مرسته کړې. ښاغلي استاد دغه ناول  د متن 

د تدوین، تصحیح او د مقدمې د لیکلو په جریان  کې ماته الزمې 

د ارزښتمنو الرښوونو له برکته  رهنمایۍ کړي دي چې د نوموړي

دا دی د غوایي خیرات ناول پښتو ژباړه د کتاب په بڼه د ادب او 

فرهنګ مینه والو ته وړاندې کیږي. له ګران استاد زلمي 

 هېوادمل څخه د زړه له کومې مننه کوم. 

 په درناوي

 صفي اهلل مالخېل
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 د الرښود استاد ګزارش

 د تېزس نوم:  د  منشي پریم چند خیرات

 څېړونکی : صفي اهلل مالخېل

 د څېړنې هدف : د ماسترۍ تحصیلي دورې تېزس

 هـ ش ۴۹۳۱د لیکلو کال: 

 وادملېالرښود : سرمحقق زلمی ه

د دې تېزس اساسي موضوع، د منشي پریم چند د )خیرات( نومي ناول 

هـ ش کال په  ۴۹۳۱ټولونه، سمونه او تدوین دی. د دې ناول پښتو ژباړه په 

اقساطو د انیس په ورځپاڼه کې چاپ شوې وه. ده داناول په ډېر کړاو د 

شپړ انیس ورځپاڼې له بیالبیلو ګڼو راټول کړی، سم کړی او بیا یې د ناول ب

متن تدوین کړی او په حقیقت کې د دې ناول دا پښتو ژباړه یې تیاره کړې او 

یو نوی متن یې زموږ فرهنګي حلقو ته وړاندې کړی دی. د انیس ورځپاڼې د 

یادو ګڼو ـ چې ناول په کې خپور شوی دی ـ د پیدا کېدو تکالیف او 

 مشکالت ښاغلي څېړونکي په خپله سریزه کې ښوولي دي. 

ر بېره ښاغلي څېړونکي د ناول، د ناول د لیکلو او ژباړې په باب تر له دې س

ممکنه حده معلومات راپیدا کړي او په مقدمه کې یې راوړي دي. د ناول د 

ژباړې، د ناول د محتوا د تحلیل او هم په فرهنګ کې د ژباړې پر ارزښت 

 څېړونکي په ځانګړیو څپرکیو کې خبرې کړې دي. 

 میتود:



 ب

چند د خیرات متن د معاصرو اصولو او  روشونو سره برابر د منشي پریم 

تدوین شوی دی او په مقدمه کې د شویو تحقیقاتو او مباحثو په بشپړولو 

 کې دا تېزس د تشریحي میتود تابع دی. 

 نتیجه: 

ما چې د دې متن په تدوین، تحلیل او تشریح کې د ده کارونه وکتل، د 

ه برابر دي او د ماسترۍ د تحصیلي معاصر تحقیق او تدوین له اصولو سر

دورې د یوه تېزس شرایط یې زما په پوهه پوره کړي دي، نو ځکه زه محترم 

 بورډ ته پیشنهاد کوم چې دا تېزس د دفاع غونډې ته وړاندې شي. 

 په درناوي

 واملېسرمحقق زلمی ه
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کو ښ کود د    ۰۷۳۱د منشي پرېم چند د غواييي یروريد د وو پښ پ وبا ه و    پو        

يورس پو  پځپا هو  کود یاور  ووا  پ   دغو  ه و    پو  يوا  مشو   پو   کود             

یاودي وا  و  پ ،  لکد یاځ  پځ  پ  يپ علت يد هم دي پ چد هغو  پیوت پو     

وو    يفغ وسب ن کد جګړ  پ  يپ د يورس يیب ځ پ  منظم ډپښ پ  هرڅ يديځ  کد

پ کلرکسان وا   کل  چد م  د م سبرۍ د تېزس لا ځ  دغ  ماضاع پټ کلو   

وا د و پښ تر ټالوا م کود   يود د د  دځع مملوا  کوړ   پي  چود د يو د وو پښ         

يووا پووک د ک  ووک ع موو   پ ووبا ترج وو   شوواړ  پروودي کووال؟ وووم کوو  ووو    وووا موود    

د  کب    ود ت  سر پځښوک ځ  کوړ، هلبو  مود پلرودښ چود يو د  کب    وو  کود         

يمنود پو  هور     ل ريز ک ښ يورس يیب ځ پ  پاځ  ډپښ و  د  یاودي ووا ،   ۰۷۳۱

وو پښ ور ګوړ     مر وت کد څا پځپد ل  یاودي کېدپ پ تد ووا ، پکو  یوا   

دفبر ت  م  پيوک هغوا     مرکزي  ر  ال   د يورس پځپا هد؛ پ، ز   مد یف  وا

ال   د  یاک يیب ځ پو  مونظم ډپښ یاوودي کوړ  پي، یوا چود هلبو          ًیا    حب 

لم يپ د امېز تر و  و ست پ، ک وېن  يا  زپ  يا  مساپښ چد د هديورس پځپا 

 ز   یايل  يد ځيسر  پکړښ  

د يورس پځپا هد ي د م ماځ د کرسا پ  لړ کد ځيت  د کاځورا جګړپ پو  پیوت   

کوود د یاووک يیبوو ځ کرسوو  پکووړ ، هغوو  ځيتوو  پپيووک چوود د پیووت ټاپکسوو الځين  

، پهوک ډ واښ   پ پرچ ي پو  ووا  ښوکن لد پکوړ     ځيغلک يپ ماږ ت  يد د یلقي ي

لو  پ وو  سور     يود  آن تور سولالر    يپ پسو ي   يپ د يیبو ځ ټواښ پسو يک     يد ځيکوړښ 

  يا ښ يپ پديوۍ ت  يد يپځ پيچ پ 

سر  د ح مد کورزي لو  دپځ    پځزي ت  کړ  چد يپس  د يورس يیب ځ ي د مساپښ

ا  چود دلبو  هوم    پ يود  د يورس پځپا هد يا  پ ه  يسن د هم و  وب ،  پوا  وو  
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دفبور  مرکوزي  د ه ن مد څا چند  ووا، پکو  د يوورس پځپاو     ګپو  وا  یف ک ځ

 چد زم  تر  ډېر  ت   کېد  هم ځي سر  ه ک ځي پو  واي  کړي  

يسون دپ د یاوودي   چو پي ځسونرا يپ   ل  د  پځپسب  ځيت  فکر پرودي ووا چود د    

ه وود   د يفغ وسوب ن د علاموا يکوو ډمۍ کب    وو  د ، پو      مرکووزکالوا يوا  وک    

ی طر څا پځپد پځپسب  مد دغد کب    ود ت  سر پځښک ځ  کړ، هلب  مد د 

 کلرکسوان  کو ښ   ۰۷۳۱مساپلد څ و  د يوورس پځپاو هد د    يا  کب    ود ل  

ټاکو  کلرکسووان   يپيو يم کو ښ دځ    يو د  پځپاو هد د   پغاښوت، هغود ځيتو  د    

 ځيک ب  کړښ  

يا ډېور  زي تو   ریو     مد لردښ چد د و پښ پ کل  چد مد دغلب  ي د و پښ پکاد

    ور   و یاودي د ، یا يا

یوا لو      لو  يوا  یواي یاوو  ل  ووا       ،یاودي ووا   کد هم و  د پ   پ  دغ 

 رید چد دلب  هم و  دي یاودي،  چد هغ يودې  ن پ  پ  د  ی طر  لد یاي 

د علاموا يکو ډمۍ پو     ووا مود هځ هځ هغو   ریود چود        هغ     څنګو  پرودي کوړ    

لوو  پوو ن سوور  وووای کووړ ،  روو  ال   د ک  ووک ع موو       پیاووودي کب    ووو  کوود 

کب   وو ود توو ، هلبوو  موود پکبووک چوود هغوو   ریوود چوود د علامووا يکوو ډمۍ پوو      

کب    و  کد یاودي وا  و  پ ، دلب  یاودي واي دي، يوا پوک  رو  مود د     

يیب ځ ټالد ګڼد د ت ځيخ يپ پځپوا پو  يسو س دېرقود پکبود يپ پوا  ووا  چود         

يپ د وو پښ پو  ځيټالالوا    ز   پواځ  ډيډ  ووا   مد وا  ځهرڅ  ری  يد ک   و  د ، وا

 یروريد  د غواييي  يپ دي د  ون مد یاوک کو ځ پو   تو  پځسو پ  يپ       مد پرک پکړ

د سور  د يوا  ي ور پو      وپريم چنود لو  لنوپ  پر وود    منشي مد د و پښ پ با ه     

  يود  کړ  پتاګ   د علم يپ يدب مرن  پيلا ت  

 پ  دځو پي

 صفي يهلل مالیېک
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 ژندنهپې چندپرېم د منشي 

 

و نه یوازې د هند په پراخه خاوور  ېاې د مشهور  چندپرېم چې په منشي  دهنپترای

اردو ژبې لومړنی ېیسه لیکونکی ګنل ېیږي، بلکې هغه د خپلو آثورو په وجه په هناد 

ې ې ېیسې لیکنې څونګې ته دومر  شاتنني ور بښلالې د  چاېې د اردو ژبې د لنډ

 وروسته تر هغه هلته هېڅکله ددغه ادبي ژانر د زوال وېر  احسوس نه شو . 

ژوند، ادباي ېاورونو او  چندپرېم  غواړم هغه څه چې مې له اردو منوبعو څښه د منشي

دغه نومتو لیکوال د ناړ  لیاد،  د څوو په اړوند په پلتو ژبوړلي دي وړاندې ېړم. آثور

 یي پیدا ېړو. ژوند او لیکنو سر  یو څه اشنو ،فکر

 :زد  ېړ  چندپرېم د منشي 

دېرشنه نېټه د میوشتې په یوعیسوي ېول د جوالی د  ۰۸۸۱د  پرېم چندمنشي 

د   څلور ېیلو متر  لرې د لنهې په ېلي ېې زیږیدلی دی. د ج(:۰)هند د بنورس د ښور

د د   پارر عاویار رای د کاپ پاه مهکناه یعناې  (۰۵۱: ۲).ای وردهنپتاصلي نوم 

مړیناې څښاه پاه  پوستي شعبه ېې  د میوشتې په شل روپۍ  نوېري ېوله. د پرر له

په نومه نالۍ سر  واد  وېړ.  عاویر رای له اردو ژبې  (شیورانيپنځلس ېلنۍ ېې د )

اردو پوهه او اول سر ېې د په ته هم  چندپرېم چې  سر   کېر  مینه لرله او دغه علت و

تعلیم ورېړ شو.  دغه پوهنه د پنځو ېولو په عنر ېې شروع شاوې و  . ابتادایي درس 

یونو څښه تر السه ېړ. له هغه نه پس په ېوشي ېې یې په ېاوی  ېاولک ېاې ویې له مول

 سته او له هندغه  ځویه یې د انټرنس امتهون پوس ېړ . یداخله واخ

او د میوشتې په اتلاس  و له ېولک څښه ووتېې په  نوېومېدپه ازموینه  نسد انټر

عیساوي ېاول ېاې د ښاوونځي د  ۰۸۱۱پاه  .  نوېري شروع ېړ دروپۍ یې د استو

ښوونکي په توګه وګومورل شو چې په هغه زمونه ېې د میوشتې اتلس هندي روپۍ یې 

بیو سر کیپټي انسپکېټر شو او بیو یې د  معوش اخیست.. ورو ورو یې دغه ېور پرېلود،

ي انسپکټر درجې ته ځون ورسوو ، له دې سر  سر  ېې تعلیم هم جوري وسوته او کیپټ
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عیسوي ېول ېاې  ۰۱۲۲وېړ . په  B.Aد شښصي یعنې پرایوېټ امتهون په واسطه یې 

یې د ) جلیون واله( د پېلې او د ) عدم تعوون( د نهضت په نتیاه ېې لاه ېاور څښاه 

میردي ېول  ېاې سارېوري  ۰۱۲۱ېبله پر ، د  د خپلو ازادانه خیوالتو له استعفو وېړ 

 ۰۱۳۱او بیاو د    (۰۰۱:  ۳)نوېري پرېلود  او د عدم تعوون په تهریک ېې ورګډ شاو

عیسوي ېول د اېټوبر د میوشتې اتنې پورې په بیربیلو وختونو ېې د مښتلفو ورځپوڼو 

 و.او مالو په ادارو ېې د یو مطبوعوتي ېور ېوونکي) مطبوعوتچي( په توګه بوخت 

ېول  د  یرديم ۰۱۳۱مالو مدیریت وېړ او پر  ، نس او جویرن نوموهوريد  د مو

 یوې مهلکۍ نوروغۍ جلودر په واسطه په  بنورس ېې په حق ورسېد.

 :ثورآادبي 

له ېوچنیتوب نه د ېیسو او نوولونو له لوستوسر  شوق درلود . د دیورلساو  چندپرېم 

سر شور، مرزا رسوا او د  هاېولو په عنر ېې یې بې شنور  ېتوبونه لوستي وو .  د رتن نوت

لکه وړاندې مو چې  وویل د د  د ېوچنیتوب ناوم  والنو شرر په تصنیفوتو کېر مین و،م

د   لیکوالي په اردو ژبه  ی د نواب رای په نوم یوداو .د خو د د  تر   به رای و ، دهنپت

نور ېاو ث "ېې پیل ېړې د  او د نواب رای په نوم یې ېیسې لیکلې، د د  لومړ  ېیسه 

ېول چوپ  یرديم ۰۱۱۱ېې  پر  "زمونه" د اردو په مشهور  ماله  "سر سې اننول رتن 

عه انګری ي حکومت ضبط شوې د  . څه وخت چې د د  د اردو ژبې د ېیسو یو  مانو

 په نوم ادبي ېور شروع ېړ او په هندغه نوم یې شهرت وموند.  چندپرېم ېړ ، نو د  د 

د  په  : د( ۰نومېد .) "پنچ پر میشور" په هندي ژبه ېې دد  لومړنۍ چوپ شوې ېیسه  

چې  "موسرور مینۍ" نوولونه ولیکل . د د  ېیسې په  ۰۳ېیسې او  ۳۵۱خپل  ژوند ېې 

ېې چې دو  جلد  دي چاوپ شاوي دي . سیواسادن،  "ګوپت دهن" لد  دي او اته ج

ېلپ او ګودان د  آیوېرم بهومي، رنګ بهومي، غبن، پرېم اشرم، ې پرتګیو، وردان، نرمر،

د ېیسو او ناوولونو لاه  چندپرېم د منشي  (۰۰۱:  ۵.)د  نومتو او بوشهرته نوولونه دي 

د هغاه لاوی صافت د نوماوړي پراخاه  مطولعې څښه موږ دې نتیاې ته رسیږو چې

څښه  ګنو خواخوږي او هندردي د . هغه د فرد لپور  هیڅکله هم بې رحنه نه دی. له 

غواړي نوموړي پو  ېاړي چاې ځاون وپیژناي او  ېه ېوی؛ مګر له ګهنګور څښه نهرې



5 
 

د لیکنو پر مهول هڅه ېوي چې ځون له هر کول افراط څښاه  چندپرېم اصرح وېړي. 

 (۲۱۰: ۱)او حقویقو والړې لیکنې یې ېړي دي. وازاد وسوتي او پر رښتیوو

ادبي  لنډې ېیسې، نندارلیکونه او ځینې نورې متفرقې لیکنې سربېر  پر چندپرېم د 

 (۰۳۱:  ۱)لرونکې هم دي. ارزښت د زیوت توریښي ارزښت

 ېول ېې خپر  شو :  ۰۱۱۱له داستوني مانوعي چې په  چندپرېم . د  ۰

 . پرېم پچیسي، د ېیسو مانوعه) په دو  برخو ېې(  ۲

 بتیسي، د ېیسو مانوعه ) په دو  برخو ېې.( پرېم.  ۳

 . پرېم چولیسي؛ د ېیسو مانوعه ) په دوو برخو ېې(  ۰

 . زاد را ، د ېیسو مانوعه.  ۵

 ېیسو مانوعه.. دود ېي قینت ) د شیدو بیه( د  ۱

 . فردوس خیول، د ېیسو مانوعه.  ۱

 . واردات، د ېیسو مانوعه. ۸

 . اخري تهفه؛ د ېیسو مانوعه.  ۱

 . خواب و خیول، د ېیسو مانوعه.  ۰۱

 . خوپ پروانه، د ېیسو مانوعه.  ۰۰

 . دیهوت ېې افسوني ) د ېلي ېیسې(  ۰۲

. میري بهترین افسونې ) زمو ښې ېیسې( په دغې مانوعه ېې هغه ېیسې شوملې ۰۳

 غور  ېړې دي.  چندپرېم  په خپلهدي چې 

 . تیوف . بوز  ۰۰

 . خون سفید. ۰۵

غور  شوې ښې ېیسې. ( دا  چندپرېم ېي منتښر بهترین افسونې ) د  چندپرېم .  ۰۱

 عیسوي ېول ېې د دوهم ځل لپور  په الهور ېې خپر  شوې د .  ۰۱۸۱مانوعه په 

عیسوي ېول ېې خپور شوی ۰۱۱۱لومړنی نوول چې په چندپرېم . اسرار مهبت؛ د  ۰۱

 دی. 

 . سیواسدن.  ۰۸

 . غبن. ۲۱
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 عیسوي ېول ېې خپور شوی دی.  ۰۱۳۲ودان، په . ګ ۲۰

 ېول ېې خپور شوی دی.  ۰۱۳۲، په . میدان عنل ۲۲

سربیر  پر دغو آثورو، څو نورې ېیسې هم لري چې په ځونګړی توګه د فلم  چندپرېم 

د هغو پر بنسټ فلنونه جوړ شاي چاې پاه دې  څوجوړوونکو لپور  ېلل شوي دي، 

 برخه ېې به وروسته څو خبرې ولرو. 

ان الندې یاو  داساتوني هندا راز ځینې مهققین عقید  لري چې د ) مسوفر( تر عنو

لاه  چندپرېم نشي و څښه د  حول دا چې دغه اثر د مآثورله  چندپرېم مانوعه هم د 

د  چندپرېم بلکې د ېوم بل لیکوال اثر دی او په مبهم کول سر  د  آثورو څښه نه دی،

 نوم یودونه، د هغه له نوم او شهرت څښه په ګټه اخیستو داللت ېوي. 

و ته رسایږي ود لنډو ېیسو شنیر  دو  سو  پنځه اویو چندپرېم په مانوعي توګه د 

کونکي د ېیسو د معیور او شنیر له مښې د هغه سار  یچې د اردو ژبې کېر لږ ېیسه ل

 سیولي ېولی شي. 

 :ې ېیسې او ټولنی  واقعیتونهلنډ چندپرېم د 

ثر دی. نوماوړي د دولتاي و تولستوی څښه متوتر زیوتې اندازې له ګورېي ا چندپرېم 

دندې تر پریلودو وروسته د هند د ب ګرانو په بور  ېې لیکنې پیل ېاړې. نوماوړي د 

یاې دغه ېور لپور  د ېلي ژوند اختیور ېړ او د هندي ټولنې ناووړ  رسام او رواجوناه 

 : د(۸)غندلي دي.

په  لنډې ېیسې په غور سر  ولوستل شي نو لوستونکی په اسونۍ سر  چندپرېم ېه د 

دغه نومیولي لیکوال ځیناې ېیساې د یاوې اوږدې  دې حقیقت پوهیدلی شي چې د

 مودې څښه وروسته نن هم د مطولعې خووندانو ته په زړ  پورې دي. 

ځینې ېیسې یې د ېیسه لیکنې د فن له پلو  دومر  بشپړې ښکوري چاې پار هغاو 

نوعو ته نظر وېړو د لنډو ېیسو ما چندپرېم بوندې بل هیڅ شی نه شو زیوتولی. ېه د 

نو دا ټکی جوتیږی چې د نوموړی مانوعې د معیور او ېیسه لیکنې د فن له پلو ، سر  

یو شون نه دي. د بیلګې په توګه د ) سوز وطن( د مانوعې د ېیسې د ېیسه لیکناې 

دفن د ادبي معیور په لهوظ د وروستیو مانوعو د ېیسو سر  زیوت توپیر لري او ماوږ 

 )سوز وطن( ېیسې د اوسنیو ېیسو په ېتور ېې شوملې ېړو. نه شو ېولی چې د 
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د ) پرېم پچسي( د مانوعې ېیسې د ېیسه لیکنې د فن په لهوظ خومې ښکوري، خو 

رطونه ومومو. په نوماوړو ېیساو ېولی شو په هغو ېې د لنډې ېیسه لیکنې لومړني ش

ی دی. د پېلاو رومونتی م له دایرې څښه ژوند ته نظر شو د ه ېلیشه یي توګه اوېې پ

 بلکې تصنعي بریلی.  ،تسلسل په ېې طبیعي نه

بتیسي( د مانوعې ېیسې هم په هندې بڼه او فورم ېللې شوې دي. خو د  پرېمد ) 

مښکینۍ مانوعې د ېیسو په پرتله ښې لیکل شوې دي. ېه له دغو مانوعاو څښاه 

چولیسي( مانوعه مطولعه ېړو، نو له داسې ېیسو سر  مښومخ ېیږو  پرېمتېر شو او د )

د  چنادپارېم  پاه خپلاهچې د مښکینۍ مانوعې له ېیسو سر  زیوت توپیر لري او 

لیکوالۍ په میدان ېې د زیوت ریوضت څښه وروسته، نوی د لنډې ېیسې لیکنې په فن 

د  چنادپرېم ي چې ه دغو ېیسو نه څرګندیږبوندې د منلو وړ حوېنیت موندلی دی. ل

د ژوند ترخو حقیقتونو ته نظار ېاوي او پاه دې  راوځي،مینتوب له خیولي نړ  څښه 

پوهیږي چې نړ  د شوعرانه انصوف چوپیریول نه دی او ښویي نړ  د بې عدالتیو ځاوی 

له هغه څاه ناه چاې زړ  یاې  ېې یو تن د خپل استعداد څښه زیوتوي. په دې نړ  

لږ خپلو هیلو ته رسیږي. یو تن د اړتیو څښه زیوت آرامي،  غواړي، ګټه اخلي او بل کېر

سوېولي او خوښي تر السه ېوي او بل خپله خوله او وینه سر  یو  ېوي خو بیو هم کېر 

 لږ مقصد ته رسیږي. 

له دې حقیقت سر  اشنو ېیږي چې د نړ  ټولې دوساتي اخارا او میناه  چندپرېم 

وښتنو او حسد د الس آله دی. لنډ  دا چاې عورضي بڼه لري او انسون د خپلو هیلو، غ

هغه د ژوند په حقیقت او راز ښه پوهیږي د ریولی م د سبک د غور  ېولاو پاه خاوطر 

هڅه او هوند ېوي او په خپلو وروستیو داستوني مانوعو ېې هندغه سبک په پوم ېې 

یاو د ذهني ارتقو د لوري د درپ ېولو په خوطر د هغاه د لومړن چندپرېم خو د  ،سوتي

 ېیسو مطولعه هم ضروري انګیرله ېیږي. 

ریولیستیکي ېیسې دي چې پاه ېاې د ژونداناه   چندپرېم ) را  ناوت( او ) ېفن( د 

پارېم ترخه حقیقتونه په یو هنري فورم ېې انځور شوي دي. د زمونې په تیریدو سر  

ن پاه د یو مترقي لیکوال په توګه پیژندل ېیږي. د مترقي انسون له نظر  انساونو چند
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هغوی د بدیو خوا د چوپیریول اغی ې دي چې فطري لهوظ سر  نیک وي. دا د ژوندانه 

 ته راېوږي. 

ېن وري د  د )را  ناوت( په ېیسه ېې ښودل شوي دي چې د انسونونو طبیعي او فطري

د ارواپوهنې د یاو متښصاپ پاه  چندپرېم و سبر ېیږي او تراژیدیو د رامنځته ېید

ېې پټې بد ، د تراژیدیو د ایاود سبر ګڼي د )شیدو بیاه( او  توګه، د انسون په بوطن

)تنګسیو( د هندوانو د عقویدو او دودونو پر اسوس ېللې شوې ېیسې دي. پاه هغاو 

ټولنو ېې چې د ېونډو ښځو دوهم واد  نو منوسر ګڼل ېیږی او د خلکو د ټیټو پرګناو 

اسې پیلې چې پاه دغاو سر  نوسته والړ  غور  نه انګیرل ېیږي، په هغو ټولنو ېې د

 دوو ېیسو ېې انځور شوي دي، زیوتې پیلیږي. 

په اصرحي ېیسو ېې شنیرل ېیږي چې هغه د خپلو  چندپرېم دا دوې ېیسې ځکه د 

دغو دو  ېیسو په وجه د ټولنې د پوهو او بوخبرو وګړو پوملرنه د ېونډو ښاځو دوهام 

 منځه وړلو ته اړوي.  واد  او د ټولنې د وګړو د پرګنو تر منځ د توپیرونو له

په  چندپرېم . طن یه ېیسې دي چندپرېم د « ورور مشر»او « شکویت»، شکو  «التري»

خپلو دغو ېیسو ېې په انسوني ېن وریو او نواقصو انتقود نه ېوي، بلکې د خندا او ټوېو 

سر  د لوستونکو پوم ورته اړوي. ېله چې لوستونکي نوموړو نقصونو ته متوجه ېیاږي 

دا نتیاه تار  څونو فکر ېولو ته یې اړ بوسي. لوستونکی به زیوت وخت ته اړتیو نه لري 

 هوريه بنسټی   توګه د خطو او نسیون نوروغ دی او د انسون ظوالسه ېړي چې انسون پ

بڼه او بوطن سر  یو شون نه دی. انسون تل د خپلو عیبونو څښه سترګې پټوي او د نورو 

 د عیبونو په ښکور  ېولو پسې اللهوند  وي.

ړو انتقود ېوي، حول دا چې هغه یې خوښیږي. مشر ورور ځوی او ښځه د مېړ  پر ېړو و

معکوس هم امکون لري او ېه چیرې ګټاه  ځویه پر ېشر ورور منت ېوي او د قضیېبې 

ا چې انسون دوساتي، نو ملګری بل ملګري ته دوېه ورېوي. غرض دپه منځ ېې وي، 

یکې، کېر ځله یوې نوزېې مرحلې ته رسیږي او له منځه ځي. په نړ  ېې نږدیوالی او اړ

پېلو معکوسي پېلې رامنځته شي نو  دغو داسې پېلې زیوتې رامنځته ېیږي او ېه د

 د تعار وړ بریلي. 
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ق اقي یو  عوطفي ېیسه د ، خو له سلګونو حقیقتونو څښه ښکلی، ق اقي د اردو ژبې 

په ېیسو ېې یو  نه هیریدونکې او ژوند  څېر  د . دغه ېیسه د موشومتوب د دورې 

نې یودونو ته راېوږي. د یودونو د رنګ او بوی په لرلو سر  لوستونکی د موشومتوب د زمو

د هغې زمونې یودونو ته چې په هغه ېې ېوینوت موږ ته د یوې ناوې تارباې حیتیات 

 درلود او هر څه موږ ته ټوله خوښي و . 

ېیساو واو خپلو څو نور« د شیدو بیه» ، «تنګسیو»، «را  ناوت» ، «التري»په  چندپرېم 

ونکې او د ریولی م د سبک د ېې د خپل ټولنی  ژوند د تیورو ېیسه ځونګړی ارزښت لر

د . دا چې  یو  غور  بیلګه د ، چې په پور  بې رحنۍ سر  د ېوغذ پر مخ ېلله شوې

انسون ټولنې ته بې احسوس او خود غرضه وړانادې ېاوي، د  غربت او تنګسیو څومر 

 ېیسې موضوع جوړوي. 

پاه  ، خاوڅومر  بې رحنه ښکوري« مودهو» او « ګیسو»په ېیسه ېې لیدل ېیږي چې 

، حق د هغو په لوري بریلي. د هغوی د خبارو ېومه څېر  ېې چې را انځور شوي دي

 اترو څښه د لیکوال د ټولنې د خلکو پر دودونو بوندې نیش لرونکی طن  وریږي. 

میسړ وویل: د مړي د سوزولو لپور  خو مو خس الس ته راوړل.  مو هو وویال: هلتاه » 

 خس زیوت شته. اوس بوید ېفن واخلو.

وناه  څه نووړ  دود ! هغه څوپ چې په خپل ټول ژوند ېې د اغوستلو لپور  ېوم شی ا

 وی ېفن واخلو.موند پس له مرګه بوید ورته ن

 ي. ا ېفن هم د مړي سر  سوز

ا نو څه پوتې ېیږي. ېه هندغه پنځه روپۍ مو د مښه السته راوړې وای نو د هغه پاه 

 «عرج او دارو درمل به مو مصرف ېړی وای

بلکې د ژوند روښونه ګوښې هم پښپلو  ،نه یوازې د ژوند تیور  اړخونه چندپرېم ي منش

ېیسو او نوولونو ېې انځوروي. د هغه په نظر، انساون یاوازې د خپلاو هیلاو، حارا، 

بلکې د نیکاۍ د احساوس څښاه هام  ،غوښتنو او غرض په منګولو ېې راګیر نه دی

ېې په هر  قدم ېې د خنډونو سار  برخنن دی. دا یو حقیقت دی چې د ژوند په الر  

 مښومخ ېیږو، خو نیک انسونون هم په نړ  ېې شته. 
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ېه داسې نه وای نو نړ  به د ویرې نه کپ ځوی و. مینه او دوساتي، فارض پیژندناه، 

صداقت، رښتینوالی او انصوف به هیڅ موجود نه و، ېه نړ  له دومر  بدیو سر  سر ، په 

یې دا دی چې نړ  په بشپړ  توګه د تیورو زړونو  پورې او د خوښې ځوی دی سبرزړ  

پنو  ځوی نه دی، بلکې د هر انسون په زړ  ېې د نیکۍ او ښیګڼې احسوس هام شاته. 

دې وجه، ی شي. په هنایوازې بوید هغه ولټول شي او په منوسبه توګه سر ، روښونه ېړ

 ګوښو عکوسي هم ېوي.  د ژوند د روښونو چندپرېم 

په ېیسو ېې د ژوند د روښونه ګوښو انځورونه « ق اقي»او « دګو عی»، «طلوع مهبت»د 

ېیسې د لنار او  چندپرېم د لوستونکو مښې ته ایلودل ېیږي. داسې ښکوري چې د 

سیوري، خیر او شر انځورونه دي. هندې ته بوید ریولی م وویل شي او ېه نه نو یوازې د 

 ژوند د تیورو ګوښو عکوسي ته ریولی م نه شو ویلی. 

 :د لنډو ېیسو د لیکنې بڼه چندپرېم  د

ه د معلوموتو ارائ بوبڼې په بپنځه اویو ېیسو د لیکنې سبک او  د دو  سو  چندپرېم د 

ېول څه آسونه ېور نه دی په دې لیکنه ېې یوازې د هغه د څو لنډو ېیساو پاه باوب 

خبرې لرو چې د هغه د ېیسه لیکنې د بڼې او فورم سر  مو تر یوې اندازې پورې آشنو 

 ېوي. 

، «دوې خوینادې»، «عیادګو »، «را  نااوت»، «نړ  قېنتاي مرغلار » د  چندپرېم د 

ې پاه ساود  بڼاه او د او څو نورې ېیس« کویتشکو  ش»، «بتطلوع مه»، «پنچویت»

بیونیې په شکل ېلل شوي دي او په ځینو دغو ېیسو ېاې د ېیساو د ېرېټروناو او 

څېرې د خبرو اترو او عنل په لهوظ سر  د ېیسو په بهیر ېې کېر  لاږ  برخاه لاري. 

 سویله ژبې څښه بیونیږي، خو له دغو ېېیسه د خپل لیکوال او یود ېرېټرونو د یو  تن 

ې یېیسه د بیون« دخونه دامود» څښه هر  یو ، د لیکنې جر بڼه لري. د بیلګې په توګه 

تکنیاک تاه اوړي او « ګذشته نګاري» په شکل پیل ېیږي. په منځ ېې د فلش بیک 

وروسته د بیونیې په شکل پر مخ ځي. د پوی نه لږ څه دمښه بیو د فلش بیک تکنیاک 

 تعقیبوي.

ېیسې د واحد متکلم له ژبې بیونیږي. دا ېیسې د « شکویتشکو  » او « مشر ورور» د 

خپل لیکوال له ژبې څښه نه، بلکې د خپل اتل د ېشر ورور او ښځې له ژبو بیونیږي. د 
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په څېر آزاد تسلسل لاري. واحد متکلم بیون د پېلو له ېړ  څښه آزاد دی او د ژوند 

 ه زیوت حقیقي او واقعي برېلي. په دې وج

پلې ېیسې په موزون او لنډ کول او هیڅکله د تفصیلونو راوړلو ته خ چندپرېم منشي 

و د یودونې څښه یاوازې دومار  ګټاه ه دی. د ېیسې په بیونولو د ج ئیوتتیور او مویل ن

د ېیساو پاه لوساتلو سار   چندپرېم اخیستې د  چې د پېلو اغی   یې زیوتوله. د 

یو او زوایادو څښاه ګټاه لوستونکو ته دا احسوس نه پیدا ېیږي چې هغه به د حوشا

 اخیستې وي. 

په دې عقید  دی چې لنډ  ېیسه پرته له پېلو څښه وړاندې قدم نه شاي  چندپرېم 

لو په اوږدو تشریهوتو ه په طرحه نه بدلوي او د رواني مسأڅکله ېیسیاخیستی. هغه ه

او توضیهوتو، د پېلو د ېنلت د جبران هڅه نه ېوي. د هغاه د لیاد ساوحه دومار  

 ېیاږدي. ننناي د  چې نه پریږدي، د ېیسې لوستونکی له هغه نه د بوندې قدمپراخه 

د هغه د ېیسو له لوساتلو څښاه دا زد  ېاړي چاې د شي ېیسه لیکونکي هم ېولی 

ېیسې پرت)سوحه( د ېیسې د مر د تیر حیتیت لري. د حودثو د منطقي تسلسال د 

سوتلو نه پرته ښه ېیسه لیکل زښت ګران ېور دی او ېه د مطلر بیاونول د حاودثو د 

تسلسل څښه په ګټه اخیستو سر  صورت ونیسي نو لیکوال ېولی شي په بري سار  

 ېیسه ولیکي.  ښه

 :او د اردو ژبې ننني لیکوال چندپرېم 

هغه لیکوال دی چې خپل ځونګړی او د ستوینې وړ ادبي موقف یې تر پویاه  چندپرېم 

ه لیکونکی هغه ادبي موقف ته ناه دی سیر اوسه پورې د اردو ژبې هیڅ یو ېوسوته. ت

په یو وخت ېې په تر السه ېړی و. د اردو ژبې هیڅ یو لیکوال  چندپرېم رسیدلی چې 

تر انادازې پاورې شاهرت تاه ناه دی  چندپرېم ېیسه لیکنه او رومون لیکنه ېې د 

 رسیدلی. 

د ادبي ژوند او تښلیقي ېورونو پاه باوب زیاوت  چندپرېم په تیرو وروستیو ېلونو ېې 

تهقیقي او تنقیدي ېورونه سرته رسیدلي دي او د هند د زیوتو ادبي منتقدینو پوملرنه 

تر عنوان الندې د هند « چندپرېم منشي »یې ځون ته را اړولې د . په دې برخه ېې د 

ښه اثر دی چاې  یو تصنیف په تهقیقي لهوظ سر  یو« ولپمدن ګو» د نومیولي لیکوال 
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ناږدې د ټولاو ېیساو د  چندپرېم خذونو څښه په ګټه اخیستلو سر  د مستندو مآد 

 ېللو نېټې هم په ېې راغلي دي. 

ټار د هغه داستوني مانوعې نوم دی چې د کاې« غور  شوې ښې ېیسې چندپرېم د » 

 عیسوي ېول ېې د دوهم ځل لپور  په ۰۱۸۱او په  خواجه مهند ذېریو له خوا تصنیف

پنځه ویشات ېیساې غاور   چندپرېم الهور ېې خپر  شوې د . په دغه ېتوب ېې د 

د لنډو ېیسو یو  چندپرېم شوې دي چې د ېتوب په لومړي سر ېې د مصنف له خوا د 

 . یلنډ جوج هم اخیستل شو

فلناي » د ژوند او ادبي ېورونو په بوب د لیکنو په لړ ېې د  چندپرېم په هندې توګه د 

یوشتې په ګڼه ېې چې د م عیسوي ېول د جنوري ۰۱۸۱نۍ مالې د شتد میو« ستوري

تر سرلیک الندې د « او هندوستوني فلنونه چندپرېم منشي » ریږي د په کیلي ېې خپ

ي یاو  لیکناه پرېناېشنیر د پوهنتون د اردو ژبې د کیپورټننټ د استود کاېټر برچ 

ي ود نظر څرګندونه ې دچنپرېم خپر  شوې د  چې د هندوستوني فلني نړ  په بوب د 

او د هغه ځینې نور ادبي ېورونه راپه ګوته ېوي. بد  به نه وي چې نوموړې لیکنې تاه 

 هم یو نظر وېړو.

 :او هندي فلنونه چندپرېم منشي 

ېر ستر ادبي او هناري راز رنګینیو څه کېه د  چې هم یې کد هندي فلني نړ  له راز 

لوټنوري اسبوب راغونډ ېړي دي. فلني ناړ  خدمتونه سرته رسولي دي او هم یې د 

دومر  زړ  وړونکې د  چې هر لیدونکی له لرې څښه د هغې پر ښکر زړ  بویلي. هندا 

ه د  چاې هغې پر ښکر زړ  بویلي. هندا وج وجه د  چې هر لیدونکی له لیرې څښه د

ادب د مښه ېوي. د  سربیر  پر نورو خلکو زیوت شنیر د قلم خووندان هم فلني نړ  ته

او تکړ  لیکوال ددغې نړ  تر مقنوطیسي اغی ې الندې راغلی او خپل هر نړ  کېر ښه 

څه یې له السه ورېړي دي. په دغو لیکواالنو ېاې د جاوش، ساوغر، ېرشان چنادر، 

اشک، جون نتاور اختار،  هابګوتي، جچرن ورمو، امرت الل نوګر، منټو، عبوس، پندرنوت

 لی شو.ماروح، سردار او ېیفي نومونه یودو



13 
 

دغه لیکوال فلني نړ  ته راغلل، تر یوې مودې پورې پوتې شول او بیو له نوهیلیو سر  

ولی یمد اردو او هندي ژبو د ادبیوتو نوستونه شول. د ادیبونو او شوعرانو په دغې کله ېې 

 هم شومل دی.  چندپرېم او ستر شښصیت 

د خپل ژوند په وروستیو ېلونو ېې له مړینې څښه یوازې دو  ېوله دمښه په  چندپرېم 

فلني نړ  ېې قدم ېېلود. تر هغه وخت پورې هغه په اردو او هندي ژبو د خپل قلام 

جوهر پر نورو بوندې منلی و. د هغه نوولونه او ېیسې په ادبي ېړیو ېې هنګومه جاوړ  

 ېړې و . 

په مشاهورې فلناي  بنبیيد  چندپرېم شت ېې وي ېول د جون په میوعیس ۰۱۳۰د 

ېې د اته زرو هندي روپیو په بدل ېې د یو  ېلن قرار داد پار « اجنټو سنیټون»ېنپنۍ

 بنسټ فلني نړ  ته ور ننووت. 

هغه یوازې د یو  ېول لپور  قرار داد وېړ. د غږ لرونکو فلنونو زمونه رارسایدلې و  او د 

غږ لرونکی فلم و. لاه  لومړی« ء عولم آرا» ننوتی و. فلم جوړولو صنعت یو نوي پړاو ته 

مانادر، امارت،  آیاون او فرهود، نور جهون، جود یوېرارجه، میهغه نه وروسته د شیر

منتن او حوتم طویي په شون توریخ جوړوونکو فلنونو د هند په سیننو ېې یو نوی باوب 

 پرانیست. 

ت څښه ښاه خبار وو. هغاوی د ادبي حیتی چندپرېم د فلني نړ  د واپ خووندان د 

د استعداد، مهبوبیت او شهرت څښه ېور واخلي. ګټه ترې تر  چندپرېم غوښتل چې د 

په شون لیکواالنو  چندپرېم السه ېړي او خپلې ېڅوړې په روپیو کېې ېړي. هغوی د 

ته اړتیو درلود  چې د په زړ  پورو او ښو ېیسو د لیکلو استعداد ولري، نو ځکه هغوی 

 په فکر ېې شول.  دچنپرېم د 

اقتصاودي وضاعه هام ښاه ناه و . هغاه د خپلاو دوو  چندپرېم له بلې خوا څښه د 

ورځپوڼو)هنس( او )چوګون( به وجه زیوت پوروړی شوی و. په دې هیله چاې یاو څاه 

پیسې وګټي او د خلکو پورونه ورېړي. فلني نړ  ته یې د راتلو پرېکړ  وېړ  او خپل 

 یتندر ېنور( ته یې په الندې متن یو لیک ولیږ . وریو لیکونکي ) جیملګري سن

یو  فلني ېنپنۍ بلنه راېوي. د معوش خبر  نه د  د قرارداد خبر  د . د ېول  بنبیيد » 

اته زر  روپۍ ز  دې حول ته رسیدلی یم چې غواړم د یو  ېول لپور  هلتاه والړ شام. 
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سې ولایکم او څلاور هلته به پس له یو  ېوله داسې قرارداد وېړم چې درې څلور ېی

پنځه زر  روپۍ الس ته راوړم، نو بیو به په هغو روپیو )جوګرن( او )هانس( دواړ  ښاه 

 «وچلیږي او مولي ستون ې به هم لرې شي. 

خاو د راتاګ مقصاد روښاونه ښاکوري،  چندپرېم فلني نړ  ته د دغه لیک څښه  د

ارزښتنوېه او له ځواپ څښه سربیر  پر دې لکه څنګه چې فلم د تبلیغ او ترسیل یو  

له د ، له دې ېبله، د سیننو څښه د هر فکر خووند او د هرې پرګناې خلاک، یکېه وس

هام  چنادپارېم چې د ادب له نړ  څښه لیرې دی ښه ګټه اخیستی شي، نو ځکاه 

 غوښتل چې له سیننو څښه د خپلو هیلو په تر سر  ېولو ېې ګټه واخلي. 

ته راغلی و. هغه د فلم د تښنیک څښه خبر ناه و،  یيد زیوتو هیلو سر  بنب چندپرېم 

 چندپرېم نو ځکه په پیل ېې یې لوی لوی پروګرامونه جوړول. څو ورځې وروسته چې 

ز  » ني د یوې( ته یې ولیکل: پلې میرمنې)یوراخ، نو له فلني چوپیریول سر  اشنو شو

ه ته. زمو یو  ېیسې ېومه منتله نه ش، د هغو د تنتیل لپور  داسمچې څنګه ېیسې لیک

دې ځوی منتلین او لوبغوړي، هغه نه شي لوبولی. د هغې  دلته د ټولو خوښه شو ، خو د

وروزلاه شاي. ز  خاو باه    بوسواد  او تعلیم یوفته لوبغاوړېلپور  بوید یو ود تنتیلول

 .«هنداسې ېیسې لیکم. د دغو خلکو د غوښتنې سر  یې سم نه شم لیکلی... 

سر  نه شو . د وطني نهضت زمونه و . د مهوتنو ګونادي رهباري  خو د هغه دا هیله تر

ته انګوزې خپرې ېړې وې. د نورو هیوادونو د جومو څښه ګټه اخیساتل  وڅلورو خواو

ریکو او ېورخاونو د ېورنیاو فاوب په خپلهپه دننه ېې پوی ته رسیدلی وو، خو د هیواد 

سونو، شتنني او پیسې زېرمه ړو اله په دواه لوټولو بوخت وو. هغوبخووندان د خلکو پ

ېولې. د فوبریکې د ېورګرانو د ژوند وضعه ښه نه و . د هغوی په معوشونو ېې زیوتوالی 

د بنبیاي پار  چنادپارېم نه رامنځته ېید . له دې ېبله اعتصوبونه روان وو. ېله چې 

دغاو تنوشاو پاه  ښپلو سترګو نندار  ېاړې. دکه قدم ېېلود، نو دا تنوشې یې پځن

تر نومه الندې یو فلم ولیکه، « م دور»عکس العنل دا و چې هغه د  چندپرېم د وړاندې 

چې په هغه ېې د فوبریکو پر خووندانو سښت انتقودي ګاوزار شاوی و او د ېاور ګارې 

طبقې بد  وضعه او بربودي په ېې انځور شوې و . خو د سونسور هیوت چې په راس ېې 

فلام مساترد ېاړ. د  رجي( و، نوماوړي) سارئیسو د انانن یې د فوبریکو د خووندان
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سونسور د ضربې څښه د خرصون په غرض فلم جوړوونکي موهن بوټوني، دو  نیم ېوله 

 وروسته، نوموړی فلم د )غریر م دور( تر نومه الندې وړاندې ېړ.

پاه غاوړ   چنادپرېم  په خپلهرول  رئیسېورګراو د اتهودیې د په نوموړي فلم ېې د 

فلم په ېیسه ېې څو ځویه الس وهنې وېړې او د ېیسې ځیناې دغه  درلود. بوټوني د

 و، و څښهله نږدې ملګر چندپرېم غوري چې د  برخې یې له منځه یوړې. حسوم الدین

دغه فلام باه د فلام  داسې تصور ېید  چې د» یکي: لاثر ېې  يسوګ( نوم پرېمپه )

و ټاولې هیلاې ابا جوړولو په توریخ ېې یو نوی بوب پیل ېړي، خو د فلم په لیدلو سر 

بڼه بیښې اوښتې و  او هغه  وهنو په وجه د ېیسېیووړې. دا ځکه چې د کایرېټر د الس

 «فلم ېې پوتې نه شو  چې په ېیسه ېې و . خبر  په

هغو زمو » هم د هندې خبرې په خوطر غنان و. هغه اعتراف وېړ :  چندپرېم  په خپله

ساربیر  پار « م هغه ونه پیژنم....ه په خپلهه بیښي بدلون ورېړی دی. ز  به ېیسې ت

دغو خبرو ېله چې فلم نندارې ته وړاندې شو نو د بنبیي په فلناي ېړیاو ېاې یاې 

انګوزې جوړې ېړې او د هغه وخت د دولت له خوا د نوموړي فلم ښودنه بند  شو . ېله 

چې د فلم د الهور په یو  سیننو ېې نندارې ته وړاندې شو نو ېورګران کلې کلې ورته 

 ان وو. رو

 په دې بوب داسې وایي: « امرت رای» زوی چندپرېم د 

و. تر اوو ورځو پورې وپه لومړ  ورځ په زرګونو تنه ېورګران د سیننو دروازې ته والړ » 

 « هندا حول و. له وېرې څښه د پناوب حکومت د فلم پر ښودنه بوندې بندی  ولګوو .

غنان ېړی  چندپرېم لومړنۍ تاربې،  ېلت ېې هم هندا حول و. دآیود اتراپردیش په 

و. هغه خپله غلطي احسوسوله. په هنوغه زمونه ېې یې خپلې ښځې )شیوراني دیوي( 

او  ه واپ ېاې دي... ادبدلته چې هر څه شته هغه د سیننو د خووندانو پا» ته ولیکل: 

 « لیکوال په دې ځوی ېې هیڅ ارزښت او اهنیت نه لري.

پرېم ي ېنپنۍ د واېنن د غوښتنې په نتیاه ېې نلد ف خو اوس دا فکرونه بې ګټې و.

 چنادپرېم د )شیردل( یو )نو جیون( تر عنوان الندې خپله دوهنه ېیسه ولیکه.  چند

په دغې ېیسه ېې سیوسي معوملې د توقچې دپوسه ېېلودې او د خپل لومړنۍ دورې 

ونو زړ  د ېیسو په شون د پښواني هندوستون سندرې یې زم مه ېړې او د شه اد  ګا
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ورتوب، قربوني او ېلک ع م یې نندارې ته وړاندې ېړل، خو دا فلم هم بري تاه وناه 

رسید او د کایرېتر بې ځویه تصرف د ېیسې اصلي بڼې ته بدلون ورېړی و. حول دا چې 

زړ  ته صدمه ورسوله او هغه ته یو  چندپرېم ېیسه کېر  ښه ېیسه و . د فلم نوېومي د 

ز  چې »سه لیکونکي جیتندر ېنور ته په یو  لیک ېې ولیکل: کول وېر  پیدا شو . ېی

د ېومې پرېکړې او ېومو هیلو په خوطر دلته راغلی وم، داسې ښکوري چې له هغوی نه 

پارېم او د « خپل ژوند تبو  ېاوم.... ز یو  هیله هم نه پور  ېیږي. داسې پریلي چې 

 هیلې په ایرو بدلیدلې.  چند

ر خپل سیواسدن)بوزار حسن( نوول بوندې د فلم جوړولو پ چندپرېم په هغه وخت ېې 

و ېې د )بوزار حسان( فلام یدواجوز  ورېړې و  او مهولکشني سینیټون په فلني ست

ته پنځلس سو  یو دو  زر  روپۍ ورېړی  چندپرېم جوړ ېړای شو، چې په بدل ېې یې 

 شوې. 

ځل بیاو وناه شاو یو  چندپرېم ېوم وخت چې نوموړي فلم نندارې ته وړاندې شو نو 

ېولی د نوموړي فلم په وجه ځون نورو ته ور وپیژني. ځکه هغه مویوسه شو، خو ال تار 

 هناديزاد شوی. په دغه دوران ېې د هغه پر یاوې آاوسه د فلم له منګولو څښه نه و 

 ېیسې ) تریو چرتر( بوندې د فلم جوړولو ېور پیل شو. 

واړولاه ته ې هندي ېیسه په اسونه اردو نومیولي کرامه لیکونکي امتیو علي توج، نوموړ

ندې وړاندې شو . د دغه فلم کایرېټر)ېاورګردان( او او دا ېسیه د )سوامي( تر نومه ال

 ي یې )ستور ( او )جي راج( وو.مرې ي ستور

د  بنبیايپاه دوران ېاې د  ېې د خپلې څو میوشتنۍ اساتوګنې بنبیيپه  چندپرېم 

 چنادپارېم تیاور و. تصنعي فلني نړ  څښه بې ار  شوی و او له هغه ځویه تېلتې ته 

ه باې په سیننو ېې د اصرح هیل» ته په یو  لیک ېې لیکلي چې :  حسوم الدین غوري

ولو د دندې په څېر د پونګوالو پاه انهصاور ېاې دی. ځویه د . دا صنعت د شراب خرڅ

ونه د خلکو پر ذوق بوندې څه اغیا   ېاوي، هغوی په دې هکله غور نه ېوي چې فلن

هغوی یوازې د خپلو پیسو په فکر ېې وي. لوڅه نڅو، ښکلول، پر ښځو بوندې د نورینه 

نګ دا هرڅه د هغوی پر وړاندې روا ېورونه دي. مو ښه فکر ېړی دی. لاه دې و غورځو

 «دایرې څه دبوندې وتل راته منوسر دي.
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زاد  د مباورزې سار  وړ ناه وو. د خپال قلام د آر  د زغم لپو چندپرېم دا هر څه د 

جوخت د ظلم، نو انصوفۍ او جبر پر ضد استعنول ېړی و. هغه د ټولنی و دردونو د عرج 

 ېولو غوښتونکی و او په دې الر  ېې یې د خپل قلم په ذریعه مبورز  ېوله. 

فلم څښه په استفودې سر  هم هنوغه ېور سارته ورساوي  چې له غوښتل چندپرېم 

خپل قلم په وجه یې سرته رسوو . هغه د انسوني ژوند په ښو او لوړو ېاړو وړو   د چې

ګرځي. هغه خپل ملګري حسوم یې غوښتل چې د ادب نړ  ته بیرته ومین و، نو ځکه 

ز  خو په ژوند ېې د یوې نوې تاربې د تر الساه » الدین غوري ته په دې بوب ولیکل: 

ه راغلی وم، د مې په میوشت ېې به دغه مود  هام ېولو په خوطر  د یو  ېول لپور  دلت

پوی ته ورسیږي. ز  به خپل وطن بنورس ته بیرته والړ شم او د پښوا په شون به خپال 

 «ژوند په ادبي ېورونو تېر ېړم.

د  چندپرېم په هندې وجه ېوم وخت چې نورې فلني ېنپنۍ هغه ته بلنې ورېړې، نو 

ېه نه  )) ونکي)هنس رای( هغه ته ویلي وو چې: هغوی بلنې ونه منلې. نومتو فلم جوړو

پارېم خاو « راولیاږ . ېه بنبیي ېې واوسېږې، نو له بنورس څښه خپلې ېیسغواړې پ

ود هم قبول نه ېړ. د هغه هیلې له خوورو سر  یو شوې وې او هغه پار دغه پیشنه چند

 خپلو ېړو پلینوني احسوسوله. 

د  چنادپرېم هغه نه په وروسته زمونه ېې د  سر بیر  پر هر څه، په هغه زمونه ېې او له

قلم جودو پر فلني نړ  ښه وچلید . لکه څنګه چې د هغه په ژوند ېې د هغه د ېیسو 

لاه مړیناې  چنادپارېم موضوع ګونې غر شوې او په هغو بوندې فلنونه جوړ شول. د 

. وروسته هم، موهن بوټوني، د هغه پر ) چوګون هستي( نوول بوندې یو فلام جاوړ ېاړ

نوموړي نوول د خپلې زمونې دوران جوړوونکی نوول و. خو د نوول څو ېرېټرونه ترې نه 

و ایستل شول او د هغه اصلي روح له منځه یوړل شو، نو ځکه فلم بریولی نه شو. څاه 

د ېیساې پار بنساټ د  غوایاوند )دوبیال( یعناې دو   چنادپرېم مود  وروسته د 

بریولۍ څېرې بلراج  شو. د  هند د سیننو پښوانۍوړ ېړی )هیراموټی( په نومه یو فلم ج

 یسوهني، نیرو پورای او جینت په خپلو موهرانه فنکوریو سر  نوموړی فلم زیوت ښاکل

ېړ. فلم زیوت بریولی شو. په وروسته ېلونو ېې د هغه د څو نورو نوولونو پر اسوس څاو 

 دي.  نومونه یې د یوودنې وړ« ګودان»او « غبین»فلنونه جوړ شول چې د 
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نن ورځ د هند فلني نړ  زیوته پرمښتللې د . د موضوع او تښنیک په لهاوظ هنادي 

فلنونه یو  نوي پړاو ته رسیدلي دي، خو بیو هم نن د پرم چند پر ېیسو بوندې د داسې 

فلنونو د جوړولو اړتیو شته، چې په هغو ېې ټول هند د خپلو ټولو خوښیو هیلو او موتو 

 سر  په سترګو ېیږي. 

په ېیسو ېې د انساوني  چندپرېم لو څښه ېه تیر شو نو د سیوسي او ټولنی و مسوی له

اروا په زړ  پورې ځونګړتیووې تصویر شوي دي. په هر حول د دې خبرې اړتیو شته چې 

پاه شاون باې ریاو او  چندپرېم پر ېیسو بوندې د فلنونو جوړولو لپور  د  چندپرېم د 

 چندپرېم ي. چې د هنر او انسون سر  مینه ولرږی انسون بوید منځته ته راشي خوخوا

څه چې هغه هندي فلنونو ته ورېړي فلنونو سر  و، خو هغه  د یو  ېول لپور  له هندي

 ېولی. دي له هغه نه انکور نه شو

 د اردو ژبي لیکوالو له نظر :  چندپرېم 

دی.  ژندل شوید اردو ژبې د لنډې ېیسې لیکنې د پیل ېوونکي په توګه پی چندپرېم 

شوې د . بې ځویه عیسوي ېول ېې خپر   ۰۱۱۰په « ولر ګومونغ» د هغه لومړنۍ ېیسه

ریولیست لیکوال ګڼل ېیاږي. دا ځکاه چاې د  چندپرېم ی   توګه نه د  چې په بنسټ

او لاه  وښه درپ ېړي و ،ووولنه ېې موجود ې زمونې هغه تضودونه چې په هندي ټخپل

نو ښه پوهید . هغه له یاوې وو او مهرېو ځواې څښه په راپیدا شویو ېړو وړو اغی هغو

خوا د انګری ي استعنور پر ضد د ملي آزاد  پاه مباورز  ېاې د یاو ملات پاولونکي 

شښصیت په توګه ګډون درلود او له بلې خوا یې د یو حسوس فنکور په توګه د وروسته 

پرېم و. پوتې پرګنو د بدې وضعې نندار  ېوله. هغه د حقیقت پیژندونکو سترګو خووند 

د خپلې رسني دندې د سرته رسولو په دوران ېاې د هناد د ېلیاوالي ژوناد د  چند

مطولعې وخت تر السه ېړ، نو ځکه هغه د یو ریولست لیکوال په څېر د خپل چوپیریول 

انځور ګري پیل ېړ  او په دې توګه یې په اردو لنډو ېیسو ېاې د حقیقات لیکناې او 

 ریولیستیکو افکورو بنسټ ېېلود. 

لڼدې ېیسې مطولعه شي نو په لومړنیو ېیسو ېې به یې یو پرمښتیویي  چندپرېم ېه د 

و ېې باه د خیاولي افکاورو څرنګوالی احسوس شي. د هغه د لومړنیو وختونو په لیکن

 و چې وروسته بیو ورو ورو لږ شوې. نیاغی ې وو
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نادې په هندغې زمونه ېې کېرو نورو ریولیستو ېیسه لیکونکو د هغاه تار اغیا ې ال

ندل و ژبې په مترقي لیکوالو ېې یو پیژېیسې هستې ېړې. شوېت صدیقي چې د ارد

مترقیتاوب د ېاومې » په بوب داساې وایاي:  چندپرېم شوی او منل شوی نوم دی د 

عقیدې نوم نه دی. په هر ځوی ېې چې ادبیوت ټولنی  واقعیتونه انځاور ېاړي، هلتاه 

له پیل څه ټولنی و مسویلو تاه پوملرناه  چندپرېم مترقي افکور خومښو موندل ېیږي. 

ېاې د  انځورګر  په وجه یې په اردو ېیساه لیکناه ېړې د  او د ټولنی و واقعیتونو د

څښاه  چنادپارېم دی. هغو مترقي ېیسه لیکونکو چې لاه  یواقعګرایي بنسټ ایل

وروسته کګر ته راووتل، د هغه په وضعه شویو عنعنو  او ځونګړتیووو یاې عنال ېاول 

شي چې ځینې لکوال د زیوت تنقیدي بصیرت څلتن وي. د ېیسې لیکنې په  ېیدای

د کېاې  تښنیک ېې لوی الس ولري او د موادو او اسلوب له امت اج څښه د ښاکر ناه

څښه د لومړیتوب ویوړ بل هیڅوپ تر السه  چندپرېم ځواپ ولري، خو له  انځور ګر 

 « ېولی نه شي.

ېول څښه وروسته سوسیولی م تاه مویال  ويعیس ۰۱۳۱له  چندپرېم ویل ېیږي چې 

 ي نړ  څښه د هغه د راوتلو او د مساویلوشوی و. د هغه په وروستیو لیکنو ېې د خیول

 په اړوند د ریولیستیکي نظریې د څرګندونو بیلګې لیدلې ېیږي.

ېول ېې خپر  شاوې د   ۰۱۸۱شوېت صدیقي په دې بوب خپله یو  مرېه ېې چې په 

سیوسي فکر ېې ښه بدلون پیل شو و او پاه ېیساو ېاې یاې د هغه په »داسې وایي: 

انقربي تنویل راڅرګند شوی و. خو لکه څنګه چاې د وروساتیو ېلوناو د ریولیساتو 

پاه  چندپرېم د غه شون و په ېیسو ېې د سوسیولی م روښونه پلوي شوې و ، د لیکوال

وسي نهضتونو په لیکنو ېې د بنګول د فکري او سی چندپرېم . د لیکنو ېې نه و  شوې

 لهاغی ې په روښونه توګه شته. هغه د خپلې رسني دندې د سرته رسولو په دوران ېې 

ېلیوالي ژوند سر  ښه اشنو شو او د هیواد ېرنی  اقتصود تضود یې ښه درپ ېړ. هغه د 

عومو خلکو او ب ګرانو د ژوند ستون ې، ربړونه او ترخې په ښه توګه احسوس ېولې او د 

یوې بلګې انځور د هغه په )ېفن( نومي ېیسه ېې هم مونادل ېیاږي هندغو تر خو د 

په دې ېیسه ېې د وروسته پوتې پرګنو دغه تریخ حقیقت په څرګناد کول  چندپرېم 

د ژوند نوخوالې او لوږ  تش السي انسونون له داسې سښتو حاوالتو » بیون ېړی و چې: 
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و یاې خپلاې سو په پیسر  مښومخ ېوي چې هند د خپلو نږدو خپلوانو ېفن خرڅوي ا

 ګېډې مړوي. 

دا ېیسه یوازې د عیني حوالتو انځور ګري نه د ، بلکې په هغاې ېاې دغاه بنساټی  

 حقیقت ته هم یو  اشور  شوې و  چې: 

 آزادي، د مابور  د احسوس ېولو نوم دی. »

کوال لکه ېرشن چندر، منټو، یي لڅښه وروسته یو زیوت شنیر نوي مترق چندپرېم له 

نت، سدرشن، علي عبوس حسیني، اعظم ېریوي، فوشي عبدالغفور، سهیل بیدي، عص

د حقیقات لیکناې او ریولیساتیکو افکاورو پیاروان  چندپرېم عظیم ابودي او نورو د 

 ج ا ها(:  ۰)«ښکوري.... 
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 دوهم څپرېی

 لنډ  شننه غوایي خیرات

 

نومي نوول ېې د یوې غریبې او مهکومې ېاورنۍ  د غوایي خیراتپه خپل  پرېم چند

دغه نوول ېې د ټولنې په  چندپرېم ژوند په خورا لوړ هنري انداز سر  انځور ېړی دی. 

زیوت دردونه، ښکروې، امیدونه، دودونه، خوشهولۍ او نور مسویل په ښاه کول بیاون 

 ېړي دي. 

او غیر منطقي، د ښاځې او نوموړي د غریر او مولدار، د لوستي او نولوستي، د منطقي 

والادینو، د ب ګراناو او لوساتو، د عاودي خلکاو او  والد اونورینه، د خاور او ورور، د ا

و، د ښځې او مېړ ، د عوشق او معشوق، د ښور ي او ېلیوال او د ټولنې د ګڼاو یونروحون

 فکر ېاويسړی ولولي  مټ انځور ېړي دي او چې ېله یې قشرونو  تر منځ اړیکې ېټ

  ېې واقع شوي.په مخ  یېڅه چې هر 

د خوند پو  ېاوي. په م   او  شون لوبوي او انسون د هنر دی ټول ېرېټرونه په کېر ښه

تونه بیونوي او د ښو او بدو اړخونو په اړ  خلکو ته د هنار د ټولنې واقعی غوایي خیرات

 نصیهتونه ېوي.  واسطهپه 

الزمه د  چې په مانظم  ،اخلولنډ جوج و د غوایي خیرات  چندپرېم دې لپور  چې د  د

ث وېړو او پو  شو چاې نوماوړي د ټاولنې د هرې موضوع په اړ  لنډ غوندې به کول

 بیربیل مسویل په ېوم انداز بیون ېړي دي. 

 دردونو بیون:ستون و او د غریبو او نوچور  ېورنیو د 

انساون دی. ښاځه یاې دهنیاو  ټیټې درجاېرام یو غریر او د ټولنې تر ټولو  هوري 

نومیږي، د سونو او روپو په نومونو دو  لوڼې او د ګوبور په نوم یو زوی لري. د د  ژوند له 

ر انسون دی چې تل د خپل بودار ارام یو صودق او وفود هوريګڼو ستون و سر  مخ دی. 

 پلهپه خلپور  په صداقت سر  ېور ېوي. دی خپله په قرضونو ېې کوب دی او لګیو دی 
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ځنکه ېې ېور ېوي او حوصل یې له خپل بودار سر  ویشي، دی هغومر  ترې اخلي چې 

 یوازې ژوند یې پرې تېر شي.

او د غریبې ېورنۍ مشر دی، خو له بلې خوا قاوي او د دی  رام ېه څه هم نودار  هوري

لوړ ع م څلتن دی، نوموړی لوړ صبر لري او په دې هیله ژوند ېوي چې یو  ورځ باه 

 ېړي.  اتر ستوني غرق دی، هغه به ادند ښه شي او په ېومو قرضونو ېې دی یې ژو

بودار یې غصه  مهم بولي او وایي چې ېه چیرې نوموړی په هندي ټولنه ېې د بودار رول

دی تر اخیري شیبې ېوښښ ېاوي  شي نو منکن د م دور ژوند پوی ته ورسیږي، خو

 بودار  خوشهوله وسوتي.چې 

و لپور  هیڅ انځور ېړې د ، د غریر انسون ژوند د خونون چندېم پرخو ېومه ټولنه چې 

پوهیږي چې د ټولنې شتنن په ټولناه بونادې راج چلاوي او  ارزښت نه لري. نوموړی

په دې بوور  لوړ ژوند ولري. خو نوموړی په خپله څوخلک تر خپل اسورت الندې سوتي، 

شي او د بودار له بناد  ځونوناه  دی چې ېه چیرې خلک وغواړي نو خپل ژوند بدلولی

 هم یو څه ېور او زیور ته اړتیو لري.   خرصولی شي، خو دغه چور

 د  د نوول یو  برخه دلته د متول په توګه راوړم: د

ولې دومر  کېر خپل ځون د باودار پاه »ګوبور چې ال تر اوسه پورې غلی و ویې ویل: )) 

ور  ېې بېرته پوتې شو، نوظر ال ناور مښکې ټیټوې؟ څه فرق ېوي؟ ېه چېرې موږ په اج

هم موږ ته ښکنځل ېوي او موږ تهقیروي. موږ ال تر اوسه پورې هم اجبوري ېاور تاه 

ګومورل ېیږو او د نورو ېسونو په شون مابور یو تهفې هم یوسو. هغه ته غاوړ  ماولي 

 «؟ېول موږ ته څه ګټه رسوي

د ګوباور د سرېشاۍ او  . خو په دې فکر ېې شاو چاې هم هندا کول فکر ېوو هوري

ېه چیرې موږ داسې چلند ونه ېړو ژوند به له باد ناه »بغووت مښه ونیسي. ویې ویل: 

خورا بد شي، خدای موږ مرییون پیدا ېړي یو او مابور یو چې له خپل قسنت او برخه 

خپل هدف ته ورسیږم. سر خو مې  څولیک سر  سوزش وېړو. ز  د بودار دیدار ته ځم 

د هغه ېتنه آسونه نه د . ېله ېله مښکې له دې نه چې هغه مو ور وبولي په درد نه دی. 

 «.((ګړ  ګړ  انتظور بوسم. ېله ېله په بد  ژبه راته وایي نه
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 مقدسوتو ته احترام:عقویدو او 

ویل هم ځوی ېړي او په ټولنه ېې د نوول ېې مذهبي مس د غوایي خیراتپه  چندپرېم  

 وایي، چې عبودت انسون ته سکون ورېوي.  نوموړی او عبودت ځوی یې مهم بللی.دین 

ې ټولنې خیر او شر یې لاه مهم انځور ېړی او د یو په ټولنه ېې د روحونیونو ېرېټر د 

دیناي عولناون او  بوور لاري چاې ېاه چیارې چندپرېم دی. دغو ېسونو سر  تړلی 

وړ هنار ویي ېړي، خو په لاننولی شي یو  ټولنه سنه یو غلطه رهروحونیون وغواړي ې

سر  وایي چې ېه چیرته روحونیون وغواړي تر نورو قشرونو زیوت ېولی شي ټولنه لاه 

 . ن ېې وسوتي او ټول خلک خیر ته راوبليشر څښه په ام

باوال، دا »متول یې د داتودین چې روحوني شښصیت دی راوړم:  )داتودین را نږدې شو: 

هنداسې د د  چوپ  آیورا خرا ېړل او هغه چوپ پوتې شو.  غوایونڅه خبر  د ؟ تو 

 هاوريښپلو ېورونو لګیو وو. ېه چیرې چې ته دومر  زړ  ور شوې؟ موږ پ پوتې ېیدل و

فقط یو  اشور  ېړې وای، ستو د بدن هر وېلته به مو در ناه راشاکولی وای. ېاه ناه 

تونه ېړ ، ته شارم ناه بیرته ورس غوایونغواړې چې ستون   راپیدا شي، نو هندا اوس 

 « (لرې؟

بل ځوی راځي: )داتودین خپله مر نیغه ېړ  او په هیاون سر  یې راټاوپ ېاړ او ویاې 

ت ېوي چې زموږ له ېلي نه جرآد څه لپور  منتظر یوست؟ ویې وهئ. دی څنګه »ویل: 

 « (بوزي؟ غوایون

چاې د هارې و عقیدو ته احترام لري او په دې باوور دی د نړ  د ټولو خلک چندپرېم 

 عقیدې خلک مهترم دي.

رام  د غاوا پاه اړ  باوال تاه داساې  هوريدلته یو بل متول راوړم: ) په یو  ځوی ېې 

ز  یو  غوا نه شم اخیستلی. په یقیني کول چې توسو کېر نیکنرغه یوست چې د »وایي:

یوې غوا خدمت ېوئ.  ز  آن خوشویي بودولی نه شم. څومر  سپکووی دی چې په یو  

 «لویه ېورنۍ ېې لکه زموږ غوا نه شته.داسې 

ه ځیر ځیر ېتل او هک پک پوتې و، تو به ویلی رب النوع غوا ته پ هوري»بل ځوی وایي: 

د د  ېور سپېڅلی ېړي، څه  څونو له هندې ېبله غوا د د  ېر  راغله، ،بڼه بدله ېړې 

 « (عولي او ښه بښت!
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 لري.دې تر څنګ مسلنون او اسرم ته هم پور  احترام  د

 د بیربیلو ادیونو پیروان سوله یی  ژوند ته رابلل:

او د ټولاو ادیاونو  بودی م او د نورو ادیونو تر منځ یاووالی غوښاتینوموړي د اسرم،  

ون او اشارف پیروانو ته یې  ور پوهولې د  چې د یو بل عقویدو ته احترام وېړي د انس

 یو بل ته احترام وېړي. النښلوقوتو په توګه

 د ښوري او اطر افي ژوند تفووتونه: 

د ښاوري او  چندپرېم معلومه خبر  د  چې د ښور او اطراف ژوند زیوت تفووتونه لري. 

ېلیوال ژوند ټول اړخونه په کېر عولي کول انځور ېړي دي. نوموړي دا منلې د  چاې د 

ر  ېلي خلک له زیوتو ستون و سر  الس او ګریوان وي، د پرمښتګ لپور  یاې کېار  ال

پوتې وي، مهکوم وي او ان په دې فکر ېې وي چې له لوږې مړ  نه شاي، خاو د ښاور 

خلک تر ېلیوالو او اطرافیونو ښه ژوند لري او د دې ترڅنګ ورته د پرمښتاګ زمیناه 

خلک ېولی شی علم وېړي، فرهنګي فعولیتونه تر سار  ېاړي او د د ښور برابري وي، 

 وګټي. کوک  هخپلاسونه او مسلکي ژوند له الرې  نسبتوً

څښه  نوموړي د ېلي او د ښور د ژوند تر منځ تفووتونه او ن اېتونه په خورا ښه او له هنر

په کپ انداز سر  انځوروي او ېوم تفووت چې په علني او فرهنګي لهوظ د دغاو دو  

 هغه ښیي.  ،حوزو تر منځ په طبیعي کول موجود وي

 :کېر ارزښت لري حیو او ع تته  چندپرېم 

په دې ښه پوهیږي  په کېر ښه شون سر  بیونوي. نوموړید حیو، شرم او ع ت اهنیت  

چې انسونون په طبیعي کول حیونوپ دي او دغه حیو د انسون مقوم لوړوي او په انسوني 

خلکو ته پوهوي چې تل حیو وېړي او خپل  . نوموړید ع ت سبر ګرځيیې ټولنه ېې 

 ع ت په هر کول چې وي وسوتي.

زمو میرمن ستو په بور  ېې کېر ښه نظر لاري. »رام بوال ته وایي:  هوريلکه چې متول: )

هغه وایی چې دې داسې حیونوپ سړي کېر ېم لیدلي دي چې له هغې سار  د خبارو 

 « ېولو په وخت ېې سترګې ښکته اچوي او یو ځل هم سر نه راپورته ېوي.
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ف سړی تل ښځو ته د خپلو یو شری»دې لوړې ستوینې بوال  کېر اوچت ېړ او ویې ویل: 

لوڼو په شون ګوري. هغه نورینه چې ښځو ته په شهواني ساترګو ګاوري د وژل ېېادو 

 « (الیق دي.

 د ېورنۍ دغړو تر منځ ن اېتونه:

د ېورنۍ د غړو تر منځ ن اېتونه په دومر  عولي کول بیون ېړي، چاې پاه  چندپرېم   

چې هر څاه ېې احسوسوي او فکر ېوي  سر  یې لوستونکی ځون په هنغې فضو لوستو

  وروناو)هیرا او له خوا د غوا اخیستلو د د هوريلکه چې د د د  په مخ ېې روان دي، 

په شریک ېور ېې لاه دوی  هوريوو او دوی فکر ېړی و چې  سوبو( بوندې بد لګیدلي

 څښه پیسې پټې ېړي دي او په بیلتون ېې یې وربوندې غوا اخیستې د . 

غوا واخیسته ټول ېلیوال یې لیدو ته راغلل، خو هیرا او سوبو ماخ ور  هوريېله چې 

زر ېرته مې درته )»دغه ېور په اړ  وایي:  رام ښځې دهنیو د دوی د هوريوانه راړو ، د 

دوی کېار  آیوویلي چې زمو په مخ ېې د هغو نومونه مه اخله. ټول ېلی راغی، دوی نه! 

 «رې دي؟لرې ژوند ېوي؟ آیو پلې یې په نکری و س

غوا ته ېوم څه ورېوي او غوا مري، دهنیو چې  هوريبل وخت هیرا د ېینې له وجې د 

نه، نه، دا واقعیت نه لاري. هیارا پاوچ )»ېله پو  شي چې هیرا غوا وژلې داسې وایي: 

 «سپک او ټیټ سړی نه دی.خو خولی دی، 

 «مو په خپلو سترګو ولید ستو پر سر ز  قسم خورم.» هوري

 «د، رښتیو وایې؟ څه وخت؟تو هغه ولی»

ېوم وخت چې ز  د سوبو له ېور  را روان وم ومې لید چې دی غوا تاه ناږدې والړ و. »

لږ اور زموږ له نغري نه واخلي. موږ خبرې سار  وېاړې او  څوهغه وویل چې راغلی و 

چلم مو یو ځوی وڅکه. ز  داسې ګومون ېوم ېلاه چاې ز  د ساوبو ېار  وم د  غاوا 

 « (  پوتې د .وویني غوا مړ  د  او ېه ال ژوند او راغلی و چې و  مسنومه ېړې

 ېورنۍ اړیکې: 

 او ورونو، مېړ  او ښځې، والدینو او اوالدوناو او خونیادو د چندپرېم د ېورنۍ، منشي 

و او نورو غړو تر منځ اړیکې  کېرې ښې درپ ېړي او پو  دی چې د ېورنۍ غاړي ونور

 د یو بل لپور  مضر تنومیږي.  څومر  د یو بل خیول سوتي او څومر 
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ته له ورونو نه د بیلتون خوطرې او یودونه ور توز  ېړل په زړ  ساواند   هوري)بوال چې 

دې بیلتون ارومرو ته کېر ځورولی یې. تو خپل ورونه لکه خپل زامن لاوی »یې وویل: 

 «ېړل.

وېړ چې  ، مو داسې احسوسورور ، کېر ځوروونکی حولت و »په نیولي غږ وویل:  هوري

مر مې موته شوې وي. افسوس چې دا بیلتون زمو په ژوندوني ېې پېښ شو. هغه ورونه 

زمو په سښتو دښننونو بدل شاول او بیلتاون  ،چې مو ورته خپله ځواني قربون ېړې و 

 «ټول په کېر یو بې ارزښته موضوع بوندې منځته راغی.

 په ټولنه ېې د ښځې په رول فلسفي بهتونه:

ښځو د موجودیت په اړ  فلسافي بهتوناه او دا چاې  د د غوایي خیرات پرېم چندد  

فقین یاې امښاولفین او ماو ،ښځه ېولی شي په ټولنه ېې فعوله ونډ  ولري یو ونه لري

پار وړانادې  او فعولیت د ېور ښځوښودلې او دا یې ثبوته ېړې د ، چې په ټولنه ېې د 

په ټولنه ېې د ښاځو پارا  سښتې ستون ې شته او کېر داسې ېسون پیدا ېیږي چې 

 حضور نه شي زغنلی. 

ېې د ښځو له حقونو څښه ېلکه دفوع ېړې او د ټاولنې  د غوایي خیراتپه  چندپرېم 

دغه قشر یې د ټولنې د پرمښتګ لپور  مهم بللی، نوموړی په دې بوور دی چاې بویاد 

  په اوږ  و سر  یوځوی اوږوله نورینه  څوښځو ته په ټولنه ېې پور  ونډ  ورېړل شي، 

 ېور وېړي او ټولنه پرمښتګ خوا ته رهننویي ېړي. 

ې په ټولنه ېې ښځو ته ورېړی، تر اوسه هم په کېرو ټولنو ېا چندپرېم ېوم رول چې 

د خپلو حقونو د السته راوړلو په خوطر مبورز  ېوي او نه دی ورېړل شوی. ال هم ښځې 

 و څښه خپل حقوق غواړي. وله نورینه 

د ښځو له هغو حقونو څښه چې په غربي نړ  ېې ورته ورېول شوي، نوراضه  چندپرېم 

 ې د  چې په لویدیځه نړ  ېې له ښاځېدی او په خورا عولي هنر سر  یې دا ثوبته ېړ

څښه د وسیلې په توګه ګټه اخیستل ېیږي، چې دا د ښځې ارزښت او مقوم تاه ضارر 

ېې ورېړل شوي، دا هم ېوفي  رسوي. خو ېوم حقونه چې دغه قشر ته په ختیځو ټولنو

نه بولي او ټینګور ېوي چې بوید ښځو ته په ټولنه ېې د تهصیل او ېور زمیناه برابار  

 پرمښتګ وېړي.  منوسر کولټولنه په  څوشي، 
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رانه ېې تر کېر  مرد ساوالرانه او پدرساوال د غوایي خیراتپه  چندپرېم ېه څه هم د 

 رول ته هم کېر اهنیت ورېړی . جوري د ، خو د دې تر څنګ یې د ښځو  فضو

متول: )فیلسوف هغه څوپ سوروج چې خپلې خور ته د احترام نه پرته غلی نوسته و ، 

ماوږ د رای ورېولاو »ونه شوای ېولی نور زغم وېړي او ځون ونیسي. هغې نورې ېړې: 

 !« حق غواړو. د نورینه سر  برابر 

 « هو. موږ د رای حق غواړو!»د شو : د هول له هرې ګوښې نه په لوړ اواز هندا خبر  تویی

ماړ  دې وي د ښاځو د نهضات »اون ېورنوتها ودرید او په لوړ اواز یې ناورې ېاړې: 

 «دښننون!

نظم. نظم! هغه ېسون چې غواړي وینو وېړي وروسته » مولتي خپل الس پر مې  وواهه: 

 «به موقع ورېړل شي.

اب دی. ټګاي او چلباوزي د . د رای حق د نوي عصر مود  دی. دا یو سار»مهتو وویل: 

څوپ وایي چې ستوستو شښصیت بشپړ رول نه شي لوباولی. ځکاه چاې ستوساو د 

فعولیت سوحه مهدود  د ؟ موږ مښکې له دې نه چې هر څه و اوسو. لومړی تار ټولاو 

انسوني موجودات یو. زموږ ژوند په ېور ېې پیل ېیږي. هندلته د  چې موږ ناړ  تاه 

ته د  چې د ژوند له مهنو مرحلو نه تیریږو. ېه چیرې دې ته راځو او روزل ېیږو. هندل

مهدود  سوحه وایي. ز  نه پوهیږم چې ېومې سوحې ته نومهدود  وویل شاي. توساو 

غواړئ دا فوبریکه ودروئ چې د انسون سرنوشت په ېې ټوېل ېیږي او جوړیږي او هغو 

 « ې یې زبېلل ېیږي؟فوبریکو ته منډ  واخلئ چې هلته انسون ټوټې ټوټې ېیږي او وین

دا د نورینه وو استبداد او ظلم دی چې په ښځو ېاې یاې د بلاوا او »میرزا نورې ېړې: 

 « راپوریدنې روحیه خلق ېړې د .

ز  موافق یم. نورینه د ښځو په مقوبل ېې له ظلم او بې عدالتۍ ناه »مهتو ځواب ورېړ: 

ه دا چې ېوچنی د حناوم ېور اخیستی دی. موږ بوید خپله بې عدالتي له منځه یوسو ن

 «له اوبو سر  یوځوی ایسته وغورځوو.

ښځې حقوق غواړي د دې لپور  چې له هغو نه په ښې ګټې اخیستو سر  »مولتي وویل: 

 «وېولی شي د نورینه وو مښه ونیسي څو د دوی حقوق تر پلو الندې نه ېړي.
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الرې الس تاه په دې نړ  ېې ستر حقوق د خدمت او فداېور  له » مهتو ځواب ورېړ: 

راغلی دي. او توسو هندا اوس د دې حقونو څلتنون یوست. د رای ورېولاو حقاوق د 

هغو په پرتله ېم ارزښته دي. ز  کېر خواشینی شم چې وایم زموږ ښځې غرب خپال 

ایډیول ګرځولی دی. هلته ښځې د خپل پټ او ع ت له مقوم نه رالویدلې دي. هغه نور  

ون ښودنې او نندارې یو  ټوټه د . د جوی ې نندارتون او د ېور میرمن نه د . بلکې د ځ

د سوتیر  او خوشهولۍ وسیله د . په غرب ېې ښځه غواړي چې ازاد  و اوساي څاو 

وېولی شي د ژوند تر اخیرنۍ حد  پورې خوناد واخلاي، خاو جسانوني خوشاهولي 

په هیڅکله زموږ د ښځو ایډیول نه دی ګرځیدلی، راځئ هغه شیون را واخلو ېوم چې 

غربي ېلتور ېې ګټور دی. تل د یو  او بل ېلتور تر منځ راېړ  ورېړ  نه شته. خاو پاه 

پټو سترګو د نورو پیلې ېول د اخرقي ېن ورتیو او افرس نله د . د غرب ښځې نور 

نه غواړي چې د ېور د میرمنو په حیث پوتې شي. ېله چې ز  تعلینیوفتاه ښاځې پاه 

خپل بدن السونو پلو ښکر او طلسم نندارې ته غرب ېې وینم چې په ښکور  سر  د 

ږدي. د دوی لپور  خواشینی ېیږم. د جذبوتو او پوریدنې لپاور  د دوی لوالتیاو د دوی 

سترګې دومر  پټې ېړې دي چې نور د حیو په بور  ېې فکر نه شي ېولی. د ښځو لپور  

 «تر دې نه لوی اهونت بل نه شته.

ا یو  دسیسه او توطیه د  چې د نوریناه وو لاه خاوا د» مهتو خپلې وینو ته دوام ورېړ:

تنظیم شوې د ، هغه نورینه چې د جنسي تنویرتو الر  تعقیبوي لکه غاوایي چاې د 

نورو په ېروندو ېې خوشې شي او هر شي چې پر مښه ورشي حنلاه پارې وېاړي. د 

. نورینه وو دسیسه پښوا غبر ېې بریولۍ شوې د . هلته ښځې انځور شوې نونځکې دي

ز  شرمیږم چې دا نووړ  بود اوس په هند ېې په لګیادو پیال ېاړی، څاو د تاوبې او 

فداېور  عنعنه له منځه یوسي. تعلینیوفته ښاځې پاه خاوا کول کېار ژر پاه دې 

نوروغتیو اخته ېیږي. د ېورنۍ میرمنې ایډیولونه له السه ورېوي او خپل ځونونه په بې 

 «منوسبه پتنګونو بدلوي.

موږ د نورینه وو سر مشورې ناه غاواړو. ېاه » ر  خپل اواز پورته ېړ: سوروج په قور س

نورینه غواړي آزاد و اوسي، موږ هم غواړو. زموږ ناونې نور نه غواړي واد  ته حرفاوي 

 « بڼه ورېړي. وروسته له دې نه مینه به د واد  یواځینی اسوس وي!
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ناې نوساتې وې کېار له هرې خوا نه. په خوا کول مښکې ېتورونو نه چې هلته میرم

 السونه پړېیدل.(

 د خرافوتو پر ضد مبورز :

په نووړ  دود، دساتور او خرافاوتو نومي نوول ېې تر کېر  د ټولنې  د غوایي خیراتپه  

تنرې  شوی. په دې نوول ېې د ېلي مهوفظه ېور او د پرمښتګ ضد ېسون هام بوندې 

نیت له امله کېرې غلطې ، چې د دغه اهه مهم ويانځور شوي چې رواج ورته تر هر څ

 پرېکړې هم ېیږي. 

ګوبور دوی ېور ته راځي  ، دويهم متول: د ګوبور له اشتبو  وروسته، جونیو چې بوردار  

او هلته ورته د هوري او دهنیو له خوا د خواخوږ  او بشر دوستۍ په وجهه پنو  ورېول 

ل ېیږي او لاه هاوري ېیږي، خو دغه ېور د جونیو د ېورنۍ او نورو ېلیوالو له خوا غند

رام څښه په ېلکه غوښتل ېیږي، چې جونیو له ېور  بهر ېړي، خو هوري او دهنیو دغه 

ي، نو هنوغه وي چې د ېلاي خلاک  دوی پار ضاد یږېور ته په هیڅ قینت نه حوضر

ی په نغدي او غیر نغدي کول جرینه ېوي، څو خپل رواج تر سر  ېړي: وراټولیږي او د

یو خونداني او ستر برهنن و. هغه د ټوګور په دې نظر بوندې چې )نوېي رام د رای نوظر 

دا موضوع رای ته ورسول شي، داسې فکر وېړ چې دا ېور د د  پرستیژ تاه ساپکووی 

رای ته د تګ لپور  هیڅ اړتیو نه شاته. »ګڼل ېیږي. هغه شووخواته وېتل او ویې ویل: 

و روپو جرینه ولګاوو. دی ز  له دې سړي سر  پوهیږم. راځئ چې په هغه بوندې د سل

به خپله دا ېلی پرېږدي. په عین حول ېې به ز  د هغه د زمکې د قبضاه ېولاو لپاور  

 «اسنود جوړ ېړم.

لي وای، خو د جونیو ېر  په هغه شاپه یاو زوی دښویی دا موضوع یو څو ورځې ځنډی

ه وشو. بله ورځ د ېلي خلک په بېړ  سر  راټول شول او جرګه یې جوړ  ېړ . په جرګا

ېې کېرو خلکو ګډون ېړی و. هوري او دهنیو هم را احضور شاول. د جرګاې پرېکاړ  

 اعرن شو  چې هوري دې سل روپۍ نغد  جرینه او دېرش موند  غله ورېړي.(

 د موشومونو تربیې ته توجه او شښصیت ته احترام:

د موشومونو معصومیت ته احترام ېوي، دوی د ټولنې تر ټولو معصوم قشار  چندپرېم  

بولي او د ېورنۍ مشرانو ته توصیه ېوي چې له موشومونو سر  مینه وېړي، د دوی تار 
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منځ توپیر قویل نه شي او ټولو ته یو شون مینه ورېړی، دروغ ورته ونه وایي او د ېومو 

هغه ورته په سنه توګه توضیح ېړي. دغاه  مسویلو په اړ  چې موشومون پوښتنه ېوي،

: )په دې وخت شښصیت جوړونې لپور  ښه بیغوم لريدابو او د موشومونو د آبرخه یې د 

ېوېو، سونو تل مو ځوروي. وایاي »ېې روپو خپل پرر ته مخ ور واړاو  او ورته ویې ویل: 

 « چې هغه سر  زر د  او ز  یوازې سپین زر. ز  غواړم خپل نوم بدل ېړم.

سونو ولې دې خپله خاور ځاوروې؟ سار  زر »ځون په قور وښود  او ویې ویل:  هوري

یوازې د ننویش لپور  وي. خو سپین زر زموږ په ېور دي. ېه چیرې ساپین زر ناه وي 

 «دوی روپۍ جوړولی شوای؟  راځه راته ووایه؟

بنګاړي بې له سرو زرو نه ماوږ پیا وان، غاوړ  ېاۍ او »سونو ژر تر ژر  ځواب ورېړ: 

 «جوړولی شو؟

سونو ته ووایه چې سر  زر د وچو او رژېدلو پوڼو رناګ دی. خاو »ګوبور، روپو ولنسوله: 

 «سپین د لنر په شون روښونه دی.

 آیوړ سوري اغوندي. یخو نووې تل یو ژ»سونو چې له خپل دریځ نه وانه وښته ویې ویل: 

 «د دوی ېله هغې ته سپین ور اغوندي؟ 

بې حوصلې شو او سر یې وخوځیاد. ویاې  هوري  پرر ته وېتل. روپو په بې وسۍ سر

 اوربشاېنو لپور  دي او سپین زر زموږ غوندې خلکو لپور . ماوږ وایسر  زر د بډ»ویل: 

زماوږ لپاور ، ته د غلو دانو سلطون وایو او غننو ته نوېر.  اوربشون غنم. یواخورو او بډ

 «و دی او سر  زر یې نوېر.سپین زر د فل اتو پوچ

 :منشي پریم چند په مینه ېلک بوور لري

مینه پیژني، بلکې په مینه عقید  لري او هر انسون ته په خپل لاوړ هنار  چندپرېم   

ه وېړي، خو بوید هر څاه پاه نیوي او ورته وایي چې په ژوند ېې مسر  مینه ور زد  ې

ینه ونه ېړي چوېوټ او د ټولنې له ن اېتونو سر  په تنومه معنو برابر وي، یعنې داسې م

 چې د شرم سبر یې ورګرځي. 

دی په یو  برخه ېې د ګوبور او جونیو د مینې چې د یوې اشتبو  له امله د دواړو ژوناد 

تریښیږي، ګوبور ېلی پریږدي او تلتي، خو جونیو د ګوبور دوی په ېور ېې له یو عاولم 
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ژوند ېولو لپور   ټولنه ېې د افتښور په خپلهند ېوي، ځکه نور ورته مرمتیو سر  مل ژو

 هیڅ ځوی نه و او نه هم چو ورته اهنیت ورېوو .

بور زموږ نوم پر زمکه وهلای. ګو»متول: )دهنیو پر ننانو وښو ېلینوستله. هغې وویل: 

 «له هغه څه چې کاریدم، لکه چې په واقعیت بدل شوي دي.

 « هغه له چو سر  شښړ  ېړې د ؟ آیوڅه پېله شوې د ؟ : » هوري

 «وکګرې نه وپوښتې!ښه به دا وي چې له هغې ې »

 « ېومه ېوکګر ؟ ته لېونۍ شوې یې؟ ولې معنو وایي؟»

 «جونیو، هو څوپ؟»

 «(جونیو دلته د ؟ د پنځو میوشتو ېوچنی یې په نس ېې دی او ګوبور ورپ شوی.»

غندي او د دغاې  هوت والړ  مینهپه ورته وخت ېې دورغانې، ېوذبې او یوازې په ش

( وړانادې پناډت: ) جونیو: ګوبور ، داتودین )وونکي په خپل هنر سر  مرمتويمینې ې

زمو ملکې، جونیو هر  ورځ ته لرې تلتې، ښویست دې زماو زړ  وړی » راته ویې ویل: 

خو نن ته زمو یې.   جونیو، زمو ملکې، زمو خپلې، ېه په خپل مین لږ څه مهربونه شاې، 

ېي بوندې هم لږ زړ  سوی وېړ . خدای ته به ستو به هیڅ شی ېم نه شي. په دغه خوار

مو تو ته دومر  زیوته ښکر درېړې و  او تاو آن »څه ځواب ورېړې ېه له تو نه وپوښتي: 

یم، ستو یوې خبرې  برهننوغږیږ ، ز  یو « ته ونه ېتل. برهننپه مهربونۍ سر  هم یو  

د غوایي و د ښکر ور ېوم. دا ست د غوایي خیراتته تږی. ز  هر  ورځ پیسې صدقه او 

 «او صدقه د  چې ز  یې نن در نه غواړم.  خیرات

ه سر ویشتل ېیاږي او سابو تاه یاې د پپه لوښي بوندې  له خوا خو داتودین د جونیو

جي، د پرون په بور  ېې دې ښاځې تاه  پنډت» میرمنې په وړاندې ورته جونیو وایي: 

 «ووایم؟ 

. ېه چیارې ع ت ستو په الس ېې دی زمو »خو پنډیټ سر پر زمکه ملود ، وزګروید: 

 « زمو ښځه خبر  شي، مو به مړ ېړي.

 : په ټولنه ېې د نورینه او ښځې د رول بیونول

په ټولنه ېې د ښځې او نورینه رولونه هم په کېر ښه شون سر  بیون ېړي او  چندپرېم 

هیوادونو ېاې د دوهام درجاه انساون په دا یې هم ښودلي چې ښځه د درینې نړ  
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حیتیت لري. په دغو ټولنو ېې ښځې د نورینه تر امر الندې وي او آن زموږ د ټولنې په 

شنول په یو شنیر ټولنو ېې ښځې تر بیربیلو فشورونو الندې وي، لکه یو ځاوی ېاې 

دهنیو، تو ته اخطور در ېوم »ورته ګواښ وېړ:  هوريخپله ښځه وهي کبوي: ) هوريچې 

 .« ېه چیرې ... 

چاې دی  څاو»ر نه خوټید ، په خپلو خبرو یې ټینګور وېاړ: ر او غضودهنیو چې له ق

بندیښونې ته بو نه ځم، ز  آرام نه شم ېولی. هغه بوید درې ېوله تیږې مید  ېړي. درې 

ېوله. او ېوم وخت چې له بندیښونې نه راوځي، دا د بې حسه ېکر  خووند بوید زیورت 

 «د خپلو ګنوهونو جبیر  وېړي. څوته الړ شي 

د خپلې ښځې په وهلو پیل وېړ او هر ېاارررت باه  هوريور حوالت خراب شوي وو. سه

پرې حنله ېوله، هغې د ښکنځلو په ویلو خپل غچ اخیسته. ناونو د خپال  هوريچې 

او ګوبور خپله مور پټه ېړې و . خو هر ېاارررت باه و  پرر په پلو ېې  ځون ور نلولی 

به ګوبور پورې واهه او څاو ناور  هوريیل، چې دهنیو خپل مېړ  ته ښکنځل او بد رد و

 ګوزارونه به یې پرې ور حواله ېړل.(

 په دې بوور دی چې د ټولنې مهکومې ښځې هم ېولی شي پرمښتګ وېړي. چندپرېم 

هغه وختونه تېر شوي دي چې ېولی ماو شاوای »متول: )د برېښ مسوول مدیر وویل: 

 .« (وښځې په اسونۍ سر  تېر بوس

 : داسې انځورويپریم چند افغون 

د افغونونو ژوند هم انځوروي، یو افغون چې وسله لري او پاه نوڅاوپي کول د  چندپرېم 

د   چنادپارېم وش او زرو ویاونکی. د عهندوستونیونو په منځ ېې راپیدا ېیږي. یو بدم

له دغې برخې څښه داسې ښکوري چې د هناد خلاک افغوناون د زور  غوایي خیرات

 په توګه پیژني.  او ټوپک خوښوونکوګویونو 

ېه څه هم افغونونو د توریخ په اوږدو ېې په هند ېې پوچوهۍ ېړي او د هند د تندن یو  

، خو دا چې ولې نوموړی افغونون د ټوپک ته برخه د افغون شوهونو سر  اړیکه نیسيزیو

نو لاه خوښوونکي او ټوپکنور په توګه انځوروي، منکن په دغاه هیاواد ېاې د افغوناو

  الهوم اخیستی وي. یې نو څښهتوریښي جنګو
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افغون داسې انځور ېړی دی: ) دوی د دوسیهرا مهفل ته د تلو لپور  تیور وو  چندپرېم 

وت. د  چې لوړ  ونه، پراخه سینه، اوږد  برېتونه او وچې یو افغون نوڅوپه ېوټې ته رانن

و. د هغه سارو زرو پاه ې، پراخه ېنیس او پرتوګ یې اغوستي وسرې سترګې درلود

رنګ پر خومک دوزي واسکټ بوندې ېتور وزمه له ورایه پرېلید ، ټوپک به یې پر اوږو 

 پروت و او تور  یې په خوا ېې ځوړند  و . هغه لکه تولند  او برېلنو وغوړید .

 « خوځیږ  مه! زمو ملګري لوټ شوي. ستوسو مشر چیرته دی؟» افغون وویل: 

 «څه خبر  د ؟» رای وړاندې راغی: 

خبر ؟ ستوسو له سړو نه یو  زماو لاه » وپک ېنداغ پر غولي په زور  وواهه: افغون د ټ

 «ملګري نه چې د یو ېور خوا ته روان و زر روپۍ لوټ ېړې دي. 

ټول مهفل بې سد ، ګنګس او ګیچ شو. د پیغلې مولتي ېړتې او پړتې ویال لاه یاود  

 وواته، د ښوغلي ېهنه پلې ولړزیدې.  

و. موږ ټول دلته ښه خلک سر  راټول شوي یو. ز  د اسومبلې موږ غله نه ی»رای  وویل: 

غړی یم. دا میرمن چې دلته وینې یو  کاېټر  د ، له لکنهو ناه راغلاې. ماوږ پاه دې 

 « موضوع هیڅ خبر نه یو. ښه به دا وي چې پولیس ته راپور ور ېړې.

ز  ېاولی د چرګ او د غوایي ېیسې مه راته ېاو . :» خون خپله پوند  پر زمکه ووهله 

شم د اسومبلې غړی داسې تر پلو الندې اوړ  ېړم. بې له خدایه له هیچو نه کاریاږم. 

 «موته مې پیسې راېړ . ز  د چټیوتو زغم نه لرم.

مو بوید خپله تومونچه »، هیڅ ېوم نوېر هم نږدې نه و. میرزا وویل: وت په خرابیدوحوال

 «له ځون سر  راوړی وای.

اخطور در ېوم پیسې راېړئ، ېه نه دا ټول ېلی به لوټ ېړم توسو ته »خون نورې ېړې:  

 «لري چې زمو په مښکې ودریږي؟ جرآتڅوپ 

 « پولیس، پولیس! هوري»رای نورې ېړې: 

 «((ونه خوځیږې خوګه، ېنه مړ ېوم دې.»ته ټوپک ونیو:  هوريخون یو وارې 

خو لاه نیکاه مرغاه د  ،ه بد  مرغه چې افغونون تر اوسه هم په جګړ  ېې ښکیل ديل

افغونستون او هندوستون خلک په بیربیلو برخو ېې ټینګې اړیکې لري او دغه اړیکې 

په صداقت والړي دي، لکه د مهوتنو ګوندي او خون عبدالغفور خون بوچوخون تار مانځ 
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چې دوستونه او صنیني فضو و ، دواړ  د عدم تشدد د فلسفې سرالري دي او افغونون 

د سر  د خون عبدالغفور خون په وخت ېې جوړو شویو اړیکو ته ادامه ویوړي چې له هن

 ورېوي. 

  بشر دوستي: 

تر ټولو زیوته برخه بشر او  بشر دوستۍ ته وقف شوې د ، په حقیقت  د غوایي خیرات

ېې د ټول نوول اصلي برخه د انسون او بشر د خیر لپور  نصایهت دی او ظولناونو تاه 

ظلم ونه ېړي، خونونو ته وایي چې له غریبونو سر  مرسته توصیه ېوي چې پر مظلومونو 

وېړي، لویونو او والدینو ته پر ېشرانو او موشومونو د شفقت الرښوونه ېوي. پوهاو او د 

درپ خووندانو بوندې الزم بولي چې له نوپوهو ېسونو سر  ځونوناه برابار ناه ېاړي، د 

 نه ېړي.  چورواېو ته ورښویي چې له خپل واپ نه غلطه ګټه پورته

 مهتاولکه چې په ښکور پسې وتلي مولتي او هیرا سار  یاو  ښاځه مرساته ېاوي: )

ېلینوست او د هغې )مولتي( سر یې په خپلو السونو ېې ېلک ونیو. په موهراناه کول 

 یې په ګوتو ېېلود . هغې خپلې سترګې پټې ېړې وې. 

دود  ساوځیدې،  او سترګې یې له ځه چې السونه یې په اوړو خیشته ووهغه ځوانه ښ

 « په دې څه شوي؟»راغله مولتي ته یې وېتل او ویې پوښتل: 

 «سر یې کېر خوږیږي.»هیرا 

 «نیم سر یې ېه ټول؟»

 « هغه وایي چې نیم سر.»

 « ښۍ خوا ېه ېیڼه؟»

 « ېیڼه خوا.» 

 « ز  به څه شی راوړم.»

هغه ولیدله چې غوڼد  ته پورته شو . د یوې نونځکې په شون ښکورید .  ماولتي  مهتو

 « دا چوینکه چېرته الړ ؟»سترګې پورته ېړې. 

 «هغه تللې چې ستو د سر د خوږ لپور  څه راوړي.»

وماې »هغه ځوانه ښځه راښکور  شو ، یو بوټی یې په الس ېې نیاولی و. ویاې ویال: 

توسو چیرې ځئ؟ د مرغۍ غوښاه تیاور  د . اوس باه  موند . اوس به درمل جوړ ېړم.
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یګر چې هوا لاږ  ساړ  شاي میرمن ېولی شي شیدې راواخلي. موزچپوتي پوخه ېړم. 

 («الړشي.

 : د طبي بوټو د درملنې رازونه راښیي 

په پورته بهث ېې د بشري تاربې حقیقت هم جوتیږي، بشر د توریخ په اوږد ېې تار 

طر او درمل پوهنه تر زیوتې لو لپور  ګټه پورته ېړې د . ننه پورې له بوټو څښه د درم

 جوړوي.  ه هغه څښه د انسونونو لپور  درملاندازې په بوټو بوندې تاربې ېوي او ل

بل ځوی داسې راغلي:) یو ېلیوال په الر  تیرید ، یو  ټوېر  یې پر سر و ، ېهنه هغه 

 « دي؟  په ټوېر  ېې دې څه شی» ودراو  او ترې نه ویې پوښتل: 

بودار  ېوم مهم شی نه دي. د بوټو څو » ېلیوال اریون پوتې شو. په خوار  ژبه یې وویل: 

 « پوڼې او ریلې دي، بوزار ته یې د خرڅرو لپور  وړم.

چاې ېلیاوال  وېون( مهتویوت ور وښودل. عودي بوټي وېلیوال هغه ته خپل) درملو د

هغه یو  ریله راواخیسته او ویې ویل: یې په عطورانو بوندې په کېر  ټیټه بیه خرڅوي، 

مُسکن دی. دومر  ګټه لري چې یو خوراپ یې تبه، د زړ  ټکاون، ټاوخی او بواسایر »

 .« تداوي ېوي او دا هم اغی منه د ، د بواسیر او د نس د بودو لپور  ... 

 « دا خځلې څه ېوې؟:»رای ترې نه پوښتنه وېړ  

 «رو بدلې ېړم. ز  ېینیوګر هم یم.ز  به یې په سرو ز» ېهنه په موسکو شو: 

 («؟دېینیوګر  نوی راز په څه ېې دی »

 ښکور:

دوستون د  نږدېور ته هم ځونګړې شوې د ، څو ېې یو  برخه ښک د غوایي خیراتپه  

هغاه درې ته د ښکور لپور  ځي. په دغه برخاه ېاې  ېتیر  لپور  له ښور  بهر یوسوع

چې یو بل ته زیوت نږدي دي، ځي او ښکور ېوي.  د دوی موخه یوازې ښکور  انډیواالن

 نه وي، بلکې د دوستونو تر منځ د صنیني فضو پیووړي ېول او د هوا بدلول دي. 
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منشي پریم چند د ټولنې د پرمښتګ لپور  د بیاون آزادي حیاوتي 

 بولي:

زاد  ېلک بوور لاري او وایاي د بیون په آ د یو  ریولیست لیکوال په توګه چندپرېم   

 شي ټولنه په سم لوري ته بوزي.چې رسنۍ او د بیون ازادي ېولی 

زاد  تاه په یو  ټولنه ېاې د مطبوعاوتو آ په دې عقید  دی چې ېه چیرته چندپرېم 

احترام وشي، نو کېرو ستون و ته به رسید  ګي وشي، د خلکو ستون ې به د مسوولینو 

اېو ته به له خپل واپ څښه د نووړ  ګټه اخیستو زمیناه غوږنو ته ورسول شي او چورو

 برابر  نه شي. 

 د فسود غندنه:

غندي او  ننو په توګه فسود ېه په هر کول او هر  ېچه وي،د یو  رهد ټولنې  چندپرېم  

ګڼي، نوموړی په خپل عولي هنر سر  خلاک د  پدید  د ټولنې لپور  تبو  ېوونکې دغه

له خپلې ټولنې څښه دغه ناووړ   څو  صف ېې یې دروي، فسود پر ضد هڅوي او په یو

 او زشته پدید  ورېه ېړي. 

و څښه د خپلاې آثورله  چندپرېم بلکې نور ملتونه هم ېولی شي د نه یوازې هندیون، 

 ټولنې د اصرح لپور  ګټه پورته ېړي. 

 ستوینه: او ورزشکور ورزش د

لکه څنګه چې ټولو ته جوته د  چې ورزش د انسونونو روغتیو ته ګټه لري او دوامادار  

هار کول بادبښتیو څښاه  لاه ورزش ېول د دې سبر ېیږي چې انسون په ټولنه ېې

 څوېې انسونون ورزش ته رابولي،  د غوایي خیراتهم په خپل  چندپرېم وژغورل شي. 

 یو  روغه انسوني ټولنه جوړ  شی. 

) میرزا او مهتو خپل ېولي سر  وایستل او میدان ته سر  ووتل. هار یاو د مساوبقې د 

لیکې خوا ته ودریدل. نندار  چیونو پر دې بې مهورته او بې خوند  نندارې بوندې غوغو 

زاړ  بوبو » جوړ  ېړې و . دوی السونه پړېول په پیسو بوندې شرطونه وهل. یو  به ویل: 

 « اځي! ته ګور  څنګه په نښرو ر
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او آبلې خوا ته هغه ګور . هغه بوید د هغه مشر ورور وي. د دوی هډوېي ال »بل به ویل: 

تر اوسه پورې د پوالدو په شون دي. ښویي دوی په ژوند ېې دومر  غوړي خاوړلي وي 

 «لکه چې موږ اوبه څللي دي!

مهتاو د مهتو ټیم بد حول درلود. له نینویي نه زیوت د هغه لوبغاوړي ماړي شاوي وو. 

 هیڅکله د ېبودي لوبه نه و  ېړې. 

مهتو ښه لوبه » میرزا د لوبې په هر اړ  پوهید . مولتي په عصبونیت سر  رای ته وویل: 

 «نه ېوي.

ز  پوهیږم » رای د هغه مداخله ژر په خوښې سر  ومنله، هغه له ځوی نه راپورته شو : 

 « چې میرزا یو پیووړی لوبغوړی دی.

 «تو له مښکې نه فکر ونه ېړ. هغه له خپل ځون نه احنق جوړوي.ولې مه» ېهنه وویل: 

یو څو شیبې غلې شو ، بیو « په دې ېې څه حنوقت دی؟ اخر یو  لوبه د .»مولتي وویل: 

 « آیو په دې لوبه ېې د تفریح وخت نه شته؟» یې وویل: 

د چورت ته ګور ! له میرزا سر  مسوبقه هغه فکر ېاوو  چاې دا باه هام »ېهنه وویل: 

 «فلسفې د درس په شون اسونه ېور وي.

 « آیو دوی تفریح نه لري؟» مولتي بیو وویل:

لوبه ژر پوی ته رسیږي. دخندا وړ هغه وخت د  چې میرزا دی ښکته » ېهنه وځوروله:

 «او پورته ېش ېړي، سر دې په زمکه ووهي او په زور  دې راپورته ېړي.

برې ېوي؟ مو له رای نه پوښتنه وېړ . تو سر  څوپ خ»مولتي د بدخویۍ له مښې وویل: 

 «آیو هوف ټویم شته؟ 

 «نه، ز  فکر نه ېوم.» هغه څواب ورېړ: 

د مهتو په ټیم ېې چې په وروستیو پلو والړ و یوازې شل ېساه ژونادي »هغې وویل: 

پوتې وو. د لوبې په وروستۍ برخه ېې هیاونوت زیوت شول. نندارچیونو د لوبې اخرینۍ 

صبر  سر  را نږدې شوي وو او یو څو شیبې وروسته مهتو یاوازینی نتیاې ته په بې 

ژوندی پوتې و. د ټیم سرنوشت په د  پورې تړلی و. دی مابور و چې د دښنن ېنپ ته 

الړ شي، د دښنن لوبغوړي ګیر ېړي او بیرته خپلې لیکې ته ځون راورسوي. هر څومر  
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وغ رماټ خپلاې خاوا تاه لوبغوړي چې دی ګیر ېړي، هغوی مړ  ېیږي او ېه چیرې ر

 «راستون شو، په هنوغه انداز  د د  د ټیم لوبغوړي بیرته ژوندي شنیرل ېیږي.

د ټولو سترګې مهتو ته وې. هغه په آرامۍ سر  د دښنن د ېنپ خوا ته الړ. خلک کېر 

هیاوني شوي وو، خو د دښنن لیکې هنوغسې ټینګې والړې وې او له هغو نه تېریدل 

هیله چې ښویي د خپل ټیم یو څو ېسه بیو ژوندي ېړي نه و  پاوتې. اسونه ېور نه و. دا 

میرزا ټوپ وواهه، هغه له مر نه ونیو. مهتو په نو امید  سر  ورغلت او میارزا یاې د 

لوبې لیکې ته راېش ېړ. په عین حول ېې د میرزا د ټیم غړو نوڅوپه پرې ورټوپ ېړ او 

زمکه اوږد غورځیدل و. بیو یاې خوشاې  هغه یې په بېړ  ونیو. مهتو ال تر اوسه هم پر

هڅه وېړ  چې د لوبې اسوسي لیکه موته ېړي. ېه چیارې د  دغاې لیکاې تاه ځاون 

رسولی وای، د خپل ټیم پنځوس ېسه یې بیو را ژوندي ېول. خو دی یو انچ هم وړاندې 

نه شوای تللی. میرزا یې پر شو نوست و. مولتي په خواشینۍ سر  هغوی تاه ورغلاه او 

 «میرزا خورشید، دا ښه ېور نه دی. لوبه خرصه شوې د .» یل: ویې و

ز  به یې تر هغو پورې پرې ناه ږدم، څاو »میرزا د مهتو اورمیږ  ټینګ ېړ او ویې ویل: 

 «چې دی ووایي، لوبه یې بویللې د . دی ولې نه وایي چې مو بویللې د ؟

ه اوسه. ته خاو ناه دومر  بې رحنه او سښت زړ  م»مولتي چې نږدې راغله ویې ویل: 

 «غواړې چې دی په زور  موتې ته اړبوسې؟

ز  د قواعدو سر  سم لوبه ېوم. هغاه »میرزا چې د مهتو پر شو شلم نوست و ویې ویل: 

 «ته ووایه چې ووایي مو بویلود ، بیو به یې خوشې ېړم.

مهتو هڅه وېړ  چې ځون پورته ېړي او په چل ول ځون خارا ېاړي. میارزا د هغاه 

 ښکته خوا ته پورې واهه . مولي هڅه وېړ  چې میرزا ېش ېړي. اورمیږ

 «دا لوبه نه د  وحشت دی.»هغې وویل: 

نوڅوپه تو به ویل چې ېومه معا   وشو  میرزا پرا  پر زمکه راولوید او مهتو د لیوني په 

شون د اسوسي ېرښې خوا ته وځغوسته. نندار  چیونو خپلاې خاولۍ هاوا تاه پورتاه 

 پورته نه شو چې حولت څنګه سرچپه شو. واچولې. هیڅوپ 

 میرزا، مهتو راپورته ېړ او دا بریولی قهرمون یې قرګو  ته بوته. نن د مهتو ورځ د . (
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 درلودل: بوورپه روشنفکر  

په ټولنه ېې د نورو اقشورو تر څنګ روڼ اندي هم شته، خو دغه قشر کېر ېام دی او  

ېه چیرته ټولنه ېې روڼ اندي زیوت شي له هر کول ستون وڅښه په اساونۍ ژغاورل 

 ېیدای شي. 

نن په  د روشنفکر اصطرح)) داسې راپیژني: شنس الدین ماروح روڼ اندي ارواښود 

دې اصطرح په توضیح او تعریف چو فکار  د آیوشرق او غرب ېې کېر  معنول د . خو 

 ېړی؟ غواړم دا اصطرح لنډ  توضیح ېړم. 

روشنفکران په سیوسي او علني مسویلو ېې له چو څښه په پټو سترګو تقلید نه ېوي. 

ث ېوي، یو یې روشنفکر ټولنی  تعومرت او خرافوت په منتقدانه نظر ګوري، پر هغو به

 ردوي او یو یې د اصرح لپور  هڅه ېوي.

روشنفکر استدالل او منطق ته زیوت اهنیت ورېوي او خپل احسوساوت ېنټرولاوي، 

کېرلږ احسوسوتي او عصبوني ېیږي . عاوالنه قضووت او نتیاه ګیري نه ېوي. د ناورو 

نوم ېوي او پلرنی ت ته زیوته اهنیت ورپه انتقود نه خفه ېیږي، د فرد لیوقت او صرحی

په او نلون نه مني. مذهبي، قومي، نژادي، ژبني او نور تعصبوت غندي او د بیون او فکر 

غوښتنه   زاد  ته احترام لري، د ازاد، د نورو د فکر او نظر آزاد  بوندې عقید  لريآ

 (۲۱۱ا  ۲۱۱:  ۱)عصبو دولتونو سر  مبورز  ېوي.تخپله ایډیولوژي بولي او له م

نوول ېې هم په روشنفکر  بوندې بوور لیدل ېیږي او  د غوایي خیراتپه  چندپرېم د 

د ټولنې ټولو وګړو ته په یو کول پوهوي چې هر کول تعصبوت لرې پریږدي او د ټولنې 

 د اصرح او امن لپور  رشنفکرانه سلوپ خپل ېړي.

 ته اهنیت ورېول:  وزد  ېړ 

په انګلستون ېې زد  ېړ  وېاړي. د )ېوول درې لوڼې درلودې او غوښتل یې چې دوی 

نورو شتننو په شون دی هم په دې بوور و چې انګری ي زد  ېړ  یو سړی بیښي بدلوي 

ښویي انګلستون اقلیم په دې ېور ېې څه رول ولري، وایي د سړي ذېووت زیوتوي. خو 

 د د  د دې ارزو له درې برخو نه دو  برخو یې تهقق ونه موند. مولتي ال په انګلساتون

ېې و  چې په ژوند ېې معیوب و ، ګونګۍ هم شو . د خبرو ېولاو د تاوان لاه الساه 
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ورېول په دې مونو و چې د ژوند د معشیت او ېوروبور سر  هم خادای پوماوني وېاړ . 

 دعویداتو انډول یې له خرڅ سر  برابر و. د بدې ورځې لپور  سپنو د هغې عودت نه و. 

نتیاه دا شو  چې دوی په دې څو وروستیو ېلونو ېې موزې خپله ګوزار  ېولاه یاونې 

خوله او الس و د ېورنۍ د خرڅ ټول بور په مولتي بوندې پروت و په میوشت ېې د هغې 

له څلورو تر پنځو سوو روپو عوید سر  د لوړې سطهې ژوند اوس منکن نه برېلاید . 

 نیدنو د زد  ېړې خرڅ برابراو . خو دی په یو کول سر  د هغې د دوو خو

شپه و  خو هوا تر اوسه پورې هم تود  و . مولتي او خویندې یې په چنن ېې نوساتې 

وې. د چنن واښه د نه پوملرنې له امله مړاوي او وچ شوي وو، ځوی ځوی واښه دومار  

 آیو بوغوان د چنن سوتنه» وچ شوي وو چې خوور  ورڅښه را پورته ېید . مولتي وویل: 

 «او پوملرنه نه ېوي؟

هغه ټول وخت وید  وي. هغه تیور دی چې د هغو ېورونو د »دوهنې خور سوروج وویل: 

 «نه اجرا ېولو لپور  چې بوید ېړي یې وي شل دلیله درته ووایي.

سوروج په اجتنوعي علومو ېې د لیسونس زد  ېړ  ېوله. هغه د لاوړ قومات خووناد ، 

ر خوابدې ېېدونکې و . په هر شي بوندې شکننه و . کنګر  او نر  او په طبیعي کول ژ

کاېټرانو ورته ویلي وو چې زیوت فکر ونه ېړي او غرنیو سینو ته الړ  شي، خو ېورنۍ 

 یې دومر  پیسې نه درلودې چې دا هلته ولیږي. (

 : ېول سیوستمفید او ملي 

چاې ېاه  پریم چند سیوست د ټولنې د خلکو د ژوند مهنه برخه بولي او دا راپوهوي

نداران ولاري، ناو ېاولی شاي د واقعي خدمتګور سیوستچیرې یو  ټولنه پیووړي او 

دغه کول سیوسي قشر ټولناه لاه ساترو  پرمښتګ لپور  چټک ګومونه پورته ېړي او

 بهرانونو ژغوري.

بولي، خو واقعي  کېر ېسون دي چې ځونونه سیوستوال دا سنه د  چې په یو  ټولنه ېې

په چوېوت ېې د یوې ټاولنې د ټولاو وګاړو د ملي سیوست  سیوستندار هغه دی چې

او ژبنیو تعصبوتو په اسوس، ځکه دغه کول  ، مذهبيلپور  ېور وېړي نه د قومي، سنتي

 سیوست ېول ټولنه د نیکنرغۍ پر ځوی بدبښتیو په لور بیویي.
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 درېیم څپرېی

 ژبوړ  او اهنیت یې

 

تر جنه یو ژبوړ  په لغت ېې: ترجنه د عربي ژبې مصدر ېلنه د  چې د تفسیر له یاوې 

ذېر ېولو   ژبې څښه بلې ژبې ته د یو مطلر د انتقولولو، د چو سیرت، اخرقو او نسر د 

 په معنو د . 

او مفاوهینو  وژبوړ  په لغت ېې اړولو ته وایي، یعنې له یوې ژپې نه بلې ژبې ته د وینوو

 اړولو ته ژبوړ  وایي. هغه څوپ چې ژبوړ  ېوي ورته ژبوړونکی ویل ېیږي. 

ژبوړ  په اصطرح ېې: ژبوړ  په اصطرح ېې د مبدا د ژبې لغوتو او مفوهینو ته د مقصاد 

په ژبه ېې د دقیقو او نږدې معودلو لغوتو او مفوهینو پیدا ېول او لټول دي، په دې شرط 

 ر ته زیون ونه رسیږي او د هغه علم په ېې حفظ وي. د ویونکي اصلي مطل

د ژبوړې اهنیت: نن هغه وخت نه دی چې زموږ نیکونو او غور نیکوناو پاه ېاې ژوناد 

ټر او اڼترنټ دور دی، د عصري او موکرنې ټکنولوجۍ عصر. نو ځکاه نن د ېنپیو¸درلود

هڅه وېړو چې  په ېور د  چې د نړ  له اوچت او چټک یون سر  ځون غوړ  غړ  ېړو او

 له دې یون نه په شو پوتې نه شو.

او پراخاوالي سار   ، له دې ټولې لویۍد  ه  له دې چې پرمښتللي او لویسرنننۍ نړ  

سر  د یو  واړ  استوګنځي حیتیت لري. نن ېه د نړ  په ختیځ او یو لویدیځ ېې ېومه 

څېړنه، اختراع او یو نوی ېشف ېیږي نو په څو شیبو ېې له ټولې نړ  سر  شریکیږي، 

دا چې څنګه دومر  په سرعت خپریږي او تر هر چو رسیږي هنادا پوښاتنه زماوږ د 

چې پوهیدل یې پرته له ځنډ  شونی بریلي دا ځکه چاې نان لیکنې اصلي برخه د  

 هغه عصري ټکنولوجي زموږ ملګرتیو ېوي، خو شرط یې دا دی چاې ماوږ لاه خپلاې

ژبې څښه پرته په بله ېومه نړیواله ژبه هم پو  و اوسو او وېولی شو د هغې مبدا  مورنۍ

ل ولاس تار غاوږ  یاې ژبه یې واړوو او د هیواد د ټو په خپلهژبې مفوهیم را واخلو او 

 ورسوو. 
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ېه په نړ  ېې داسې څوپ نه وي چې هندا د را اړولو فن یو مهورت یاې زد  وي، ناو 

نوشونی بریلي چې هندا مډرنه ټکنولوجي هم زموږ په درد وخوري. له هندې ځویاه 

د  چې موږ په ژبوړ  او د ژبوړې په اهنیت او ضرورت ښه پوهیدلی شو. هغه هیوادوناه 

او فکري لهوظ وروسته پوتې دي او غواړي چې په عقیادوي، فکاري او چې په ذهني 

علني لهوظ د هغو هیوادونو پیروي وېړي چې په دغو سوحو ېې پرمښتللاي دي. ناو 

وروسته الزمه د  چې لومړی د هغو په ژبه ځون پو  ېړي او بیو په دې توګاه د هغاوی 

رخاو ېاې تارباې، نظریاوت او عقوید، افکور، خیوالت، د علومو او فنونو په بیربیلو ب

ژبه راواړوي او ځون او ولس پرې پو  ېاړي.  په خپلهختراع ګونې د خپلو خلکو لپور  ا

ېه ژبوړ  او ژبوړن نه وای د نورو قومونو او ملتونو له حوالتو څښه د خبریدو امکونوت به 

په یاو  ویلی شو چې  نه وو، ځکه پرته له دې چې ژبوړې ته مښه ېړو بله الر نه لرو؛ نو

 ټولنه ېې د تاربه لرونکي ژبوړونکي او ژبوړل شویو آثورو ماودیت اړین دی. 

 :د ادبي آثورو ژبوړ 

د علومو لنن کېر  پراخه شوې د  او د نړ  ټول علوم په بیربیلو څونګو وېشل شوي، 

په دغو څونګو ېې له کېرې زمونې راپه دیښوا د ژبوړې بهیر روان دی او د هر مسالک 

هم پاه او فرهنګیون په خپله برخه ېې ژبوړ  ېوي، په هندې کول ادیبون متښصصین 

ښکلې ژبوړ  ادباي ژباوړ  د ،  خپله برخه ېې لګیو دي ژبوړې ېوي، زمو په نظر تر ټولو

ځکه ژبوړن ېولی شي تر ټولو ښکلي او منوسر لغوت د خپل ذوق مطوبق وټوېي او پاه 

مقصد ژبه ېې یې وېوروي په دې کول ژبوړ  ېې ژبوړن د لفظي او معنوي ښویستونو په 

ېورونه ېې خرا الس لري، خو شرط دا چې د مبدا د ژبې مهتوا او مفهاوم پاه ېاې 

، ځکه په هر کول ژبوړ  ېې ژبوړن د امونتدار  د اصل په رعویتولو مکلف ورپ نه ېړي

  تر السه ېیاږي، ړپه ادبي ژبوړ  ېې له هندې ېبله له یو  متن څښه څو کوله ژبو ،دی

دا ځکه چې هر ژبوړونکی یې په خپل فکري طرز ژبوړې او خپلې خپلې موخې ترې تر 

 الر  اواروي. السه ېوي او د ېر  ېتونکو لپور  د ېر  ېتنې

د یو  نظار پلویاون د  دي، د شعر ژبوړ : د شعر د ژبوړې په اړ  دو  نظر  وړاندې شوي

شعر ژبوړ  نه مني او دا نوشونی ېور بولي، خو د دوهم نظر پلویون بیو دا ناه مناي چاې 

چې شعر له وړاندې ژبوړل شاوی،  ، دوی په دې عقید  ديګواېې شعر نه ژبوړل ېیږي
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دې ادعو د ثوبتولو لپور  د باې شانور  هغاو  یو به هم وژبوړل شي او دژبوړل ېیږي او ب

ېسونو نومونه او شعرونه بودوي چې له مبدا نه مقصد ژبې ته ژبوړل شوي دي. حقیقت 

 هم هندا دی چې شعر د ژبوړې وړ دی. 

م ، د یهوتو په لطوفت، د استعوراتو په رنکی بوید پرته د مقصد د ژبې د تشبود شعر ژبوړ

یو په روح او نور فنونو او هندا شون د ویونکي په لیکنه او ژبه ښه برالسی وي او بیو ېنو

په کېر مهورت د هغه شعر خپلې ژبې ته واړوي. له بلې خوا دا لیکوال او مولف تر منځ 

هنغږي، ګډ فکر، ګد  عقید  هم د ژبوړونکي په ېور متبتاه اغیا   ښاندي او ژباوړن 

 لو ېې بریولی شي. وړهڅوي څو د مولف د مقصد په ا

 د شعر په ژبوړ  ېې بوید الندې ټکي په نظر ېې ونیول شي: 

کی ، د شعر خوښوونکي شعر نه شي ننکی بوید شوعر وي او شعر پیژندوو. د شعر ژبوړ ۰

 ژبوړلی. 

. د شعر ژبوړ  د ښکر او امونت د پورادوېس د حل لپور  یو  هڅه د . دا ېور یو عایبه  ۲

 ې پریږدي چې له موضوع ووزې. طبیعت لري، نه د

. د مهتوا، قولر، جوړښت او منوسبه ژبه ټوېل د شعر په ژبوړلو ېې لوړ  هڅه د ، خو  ۳

انتظور مه لرئ چې په هنوغه ېچه چې د مبدا په ژبه ېې ورته قولر مهتوا، جوړښت او 

ژبه ټوېل شوې د مقصد په ژبه ېې یې هم ورته وماومي. د بیلګاې پاه توګاه د یاو  

ښکونکې نه وي او ېله داسې راضي شعر ژبوړ  په عروضي بڼه ېله ېله خوږ  او زړ  عرو

 هم پیلیږي چې یو  عبته هڅه وبلل شي. 

. د شعر ژبوړونکی بوید د شعر د ژبوړې په وخت ېې له وړاندې ځون ته ژبنای قولار  ۰

و جوړ نه ېړي، یوازې بوید د ښکر امونت خیول وسوتي، ځکه ېه موږ هڅه وېړو چې یا

داسې شعر چې د مبدا ژبه یې رسني او فصیح وي د مقصد په ژبه هم پاه رساني او 

فصیح ژبه وژبوړو نو ښه تر ښه او ېه یو داسې شعر چې په سینه یی   ژبه لیکل شوی 

 نو عبث زیور دی او ښه پویله نه لري.  ،وي او موږ وغواړو چې هغه ته رسني ژبه وټوېو

و د ښندلو دند  نه لري، بلکې د وینو طرز ته هم اعتبور . په شعر ېې ېلنه یوازې د مون ۵

 وربښلي. دا چې شعر هنر دی او مود  یې لفظ، نو د هنر مود  هم موسیقي د . 
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نو شعر په هندې اعتبور د ېرم موسقي بللی شو. شاوعر الفاوظ د خپلاې خوښاې او 

  ښکونکی سلیقې په اسوس سر  را نغوړي، څو له دې کول نظم او ترتیر څښه هغه زړ

نغنه تر السه شي چې د شوعر په ذهن ېې د . نو شعر د الفوظو د ټوېنو او غور  ېولاو 

هنر دی له دو  بیلو اړخونو څښه یو معنوي اړ  او بل ظوهوري اړ . ژبوړن ته په ېور د  

چې هندې ټکی ته په پوم د یو  شعر د ژبوړلو په وخت ېاې د هغاه شاعر د الفاوظو د 

هنګینې برخې ته هم پوم واړوي او داساې آدلو تر څنګ د الفوظو د مون ومعنوي معنوو

 الفوظ ورته وټوېي، څو د شعر د معنو تر څنګ د هغه آهنګ ته هم زیون ونه رسیږي. 

 :ژبوړن اوصوفد ښه 

لکه څنګه چې یو ښه لیکوال ځونته خپلې ځونګړې او اوصوف لري، یو  ښه ژباوړونکی 

هم د یو شنیر اوصوفو لرونکی دی. تر هغه پورې چې د یو  ژبوړن پاه وجاود ېاې دا 

اوصوف نه وي او له دې پوهې نه برخنن نه وي ژبوړ  نه شي ېاولی، هغاه اوصاوف پاه 

 الندې توګه دي: 

ېله چې مورنۍ ژبه یودوو موخه مو یوازې هغه وینووې ناه  ی:ژبه برالسالف: په مورنۍ 

غاه خبارې د رفع ېولو لپور  له یو بل سر  وایو یو ه ودي چې موږ یې د ورځنیو اړتیوو

ځکاه عومیوناه  ،ښپلو ېورنیو او چوپیریول ېاې اساتعنولوواترې نه دي چې موږ یې پ

دې  پرې ادعو وېاړو. د مهوورې او لهاوي وینووې هیڅکله په دې معنو نه دي چې موږ

و په ویلو یو پوهیدول موږ په مورنۍ ژبه برالسي یو، بلکې هغه وخت موږ دا ادعاو ووینو

و د وېولی شو چې د هغې ژبې په ګرامري جوړښت، سبکي ځونګړنو او د ورځنیو اړتیو

پور  ېولو نه په ال کیرو اصطرحوتو، ترېیبونو، لغوتو، ادبي فنونو او د هنوغاه ژباې پاه 

نیو جوړښتونو پو  وو. ژبوړن بوید د مقصد په ژبه السبری وي یعنې په هغه ژبه چاې ژب

 ژبوړ  وربوندې ېوي.

ب : په بهرنۍ ژبه برالسی: په بهرنۍ ژبه برالسی هم د یو  ښه ژباوړونکي لاه اوصاوفو 

څښه شنیرل ېیږي. یو ښه ژبوړونکی بوید په یو  بهرنۍ ژبه ښاه برالسای وي. دا بار 

نو هم نه دی چې ژبوړن یوازې د هغې ژبې په مهوورې پو  وي، بلکاې السی په دې مع

ژبوړن بوید لکه څنګه چې د خپلې مورنۍ ژبې د بنسټی  او ګرامري جوړښت په پوهیدا 

مکلف دی، بوید په بهرنۍ ژبه هم ښه برالسی وي، خو توپیر په دې ېې دی چې مورنۍ 
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ېې ېیدای شي. ېوم څه چې په یاو  ژبه برالسي او د مهورتونو یودول د ژوند په اوږدو 

بهرنۍ ژبه ېې تر کېر  برید  نوشوني بریلي. له هندې امله ویلی شو چې ژبوړن بوید د 

بهرنۍ ژبې د ښه پوهیدو تر څنګ د هغې ژبې د ویونکو په جغرافیو، تاوریخ، اداباو او 

پاه  روسومو ښه پو  وي، څو د هغې ژبې د عبوراتو، اصطرحوتو، استعورو او تشابیهوتو

 واقعي معنو او مفهوم پو  شي. 

ج : د دوو ژبو تر منځ د ګرامري قواعدو د توپیر پیژندنه: هر تندن په هر وخت او هار 

مهیط ېې خپلې ځونګړتیووې لري چې د جنلو او اصطرحوتو او معینو لغوتو په قولبونو 

بلې ژبې د  ېې خپل توپیری  اړخونه ښکور  ېوي. د بیلګې په توګه په ژبوړ  ېې لفظوً د

اصطرح او لغت نه معنو اخیستل سم ېور نه دی، ځکه چې لغوت او اصطرحوت زیاوتر  

په جنله ېې د موقعیت او حولت له مښې ځون ته بیله معنو ایاوبوي او په بله ژبه ېاې 

ټوېې ټکولې چې د لغوتو په  ورڅښه د مهوورې له مښې هنوغه معنو نه افود  ېوي. مترً

ړې دي چې ېله ېله په کیر  سښتۍ او ېله هام هایڅ ناه ژباوړل معنوو وال مښصوصو

ېیږي. هندا شون د دري )لر دریو( په پلتو ېې د ) سیند شوندې( وژباوړو ناو کېار  

 غلطه معنو به مو ورېړې وي. 

دغه کول توپیرونه د مورنۍ او بهرنۍ ژبې تر منځ د ګرامري جوړښت په نتیااه ېاې 

په جنلو ېې په مرېبو او سود  جنلو ېې، متلوناو  رامنځته ېیدای شي. د ېلنو ځویونه

او تشبیهوتو ېې لیدل ېیږي. له دغو ټولو توپیروناو سار  ژباوړونکی د مطلار روح، 

ېلیوت او د لیکونکي سبک ته ګوري او هڅه ېوي مطلر داسې وژبوړي چې اصولت یې 

 له منځه الړ نه شی او امونت داري هم په ېې خوندي وي.

 :ښې ژبوړې اوصوف د

لکه څنګه چې د ژبوړن لپور  ځونګړنې او اوصوف وضع شوي د ښې ژباوړې لپاور  هام 

 اوصوف او ځونګړنې شته چې په الندې کول دي: 

( د یوې ښې ژبوړې صفت دا دی چې اصلي مطلر په ېې ټول راشي، خو لوستونکی  ۰

 پرې د ژبوړې ګومون ونه ېړي، بلکې د خپلې ژبې مضنون ورته ښکور  شي. 

 سونه او روانه وي، داسې چې لوستونکی ترې پور  مطلارآبوړې ژبه بوید سود  ( د ژ ۲

 وي.  بوید له ابهوم څښه پوپ په اسونۍ سر  واخیستلی شي، متن
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( د ښې ژبوړې یو  علني ځونګړنه دا د  چې د معنو او مهتوا له مښې له اصال سار   ۳

ژبوړې پاوتې ناه  په دې مفهوم چې د اصلي مضنون د مطلر ېومه برخه له ،سنه وي

 شي او د لیکوال د علني امونتدار  حق په ېې په بشپړ  توګه رعویت شي. 

( د یوې ښې ژبوړې تر ټولو مهنه ځونګړنه دا د  چې د ژبې له مهوورې سار  برابار   ۰

 وي. له مهوورې څښه وتلې ژبوړ  د ادبپوهونو په نظر یو بې ارزښته مول ګڼل ېیږي. 

لپور  بله ځونګړنه، د نتر ښکر په نظر ېې نیول دي، ژبوړن بوید له ( د یوې ښې ژبوړې  ۵

ښکریی   تومناه زیومناه ناه  نېومې ژبې څښه چې ژبوړ  ېوي هڅه وېړي چې د مت

 (۳۱ا ۲۲:  ۰۱.)شي

 :پلتو ژبوړې د غوایي خیرات پرېم چندد 

ېه توریخ ته وېتل شي نو مهوجرتونو، لویو سوبو او ورسر  ژبوړو د مدنیتونو په ود  ېې 

کېر لوی الس لرلی او دلیل یې هم له دې الرو د مدنیتونو تر منځ د تاربو، افکاورو او 

پوهنو راېړ  ورېړ  د . له جبل الطورق څښه تر اندونی یو پورې د مسلنونونو د سوبو په 

نو د لوی اسرمي مدنیت رامنځته ېیدل او یو د امریکو د لویې وچې پویله ېې د عبوسیو

موندل او تر پراخو مهوجرتونو وروسته هلته د یو پرمښتللي مدنیت رامنځته ېیادل د 

 غور  بیلګو په توګه وړاندې ېولی شو. 

په ود  ېې کېر   ژبواو فرهنګونو ، سوبو تر څنګ ژبوړې هم د مدنیتونود مهوجرتونو او 

له کېارې پښاوا  ژبوړو لپور  الر اوار  ېړې د .  مهوجرتونو او سوبو ددرلودلې د . ونډ  

یوناون،  ړې خپل اهم رول تر سر  ېړی دی.د مدنیتونو په ود  ېې ژبو زمونې راهیسې

ې د . ژبوړې د مدنیتونو او لولسونو ېې ژبوړې خپل برخه درلوداو نورو  روم، هند، عرب

ولسونو په نږدې ېولو ېې ستر  مرسته ېړې د ، په حقیقت ېې ولسونه د ژباوړې لاه 

ېه چیرې موږ د پلتو ادبیاوتو طریقه د نورو خلکو له فرهنګ سر  اشنویي پیدا ېړې. 

په توریخ ېې د نورو ژبو له ادبیوتو سر  د پلاتو ادبیاوتو د ارتباوط د څارپ ایساتلو 

 نو دا څرپ په درینه هاري پیړ  ېې ایستلی شو.  ،وېوښښ وېړ

د درینې هار  پیړ  په ترڅ ېې د بُست د سروان سینې یو افغون اوبومهندهوشام 

ابن ال ید الرسروانی د خپل استود ابن خرد یو عربي شعر په پلتو نظم ترجنه ېاړی 

او فرهناګ   وروسته هم ژبوړې تر سر  شوي دي، چې د ژبې، ادب تر د (۰۲:  ۰۰)دی.
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تار  پلتو ژبه ېې د نوولو ژبوړ  وګاورو،په ېه خو په غنو ېې یې ستر  ونډ  لوبولې د ، 

ژبوړل شوي دي، چې پلتو ته شووخوا سل نوولونه، رومونونه اولنډ رومونونه  پورېاوسه 

نومی نوول دی. دغه ناوول  د غوایي خیراتچندپرېم یو له دغو نوولونو څښه د منشي 

لومړی روشن الل ملهوتر  له هندي ژبې نه پلتو ته را اړولی دی. دغه ترجنه مترجم 

د او  په دو  برخو ېې بشپړ  ېړې د ، چې اوله برخه یې بشاپړ  پاوېنویس شاوې د 

 په د دوینې برخې ژبوړ  هم اوس بشپړ  شوې چې ټول ټول (د غوایي خیرات )ګودان

خو تر ملهوتر  وروسته په افغونستون  ( ۲۰:  ۲)ه الس لیکل شوې د .مښونو ېې پ ۰۸۱

 ۰۳۱۱ دژبوړلی دی او د انیس اخبور را پلتو ته دغه اثر ېې مهند حلیم ستونک ي هم 

په بیربیلو ګڼو ېې خوندي شوی دی. دغه ژبوړ  مو له سر  تر اخر  ولیاد  کېار   ېول

ه سنه توګه تر سر  ېړي. ژبه یاې پښه و  او ژبوړونکي ېوښښ ېړی چې خپله دند  پ

او اصطرحوت په ېې ېورول شوي ناه    او هیڅ کول درانه او پیچلي لغوتخورا روانه د

دي. د مهند حلیم ستونک ي ژبوړ  چې ېله ولوستل شي، لوستونکی فکر نه ېوي چې 

 دا به ژبوړ  وي، بلکې فکر ېوي چې اصلي لیکونکی یې پلتون دی.

مهند حلیم ستونک ي د ژوند او ادبي ېاورونو پاه اړ  ېار   کېر  هڅه مې وېړ  چې د

معلوموت تر السه ېړم، خو تر کېرو هڅو وروسته په دې ونه توانیدم چې د نوماوړي د 

ژوند او ادبي هڅو په اړ  معلوموت تر السه ېړم، ېه څه هم په انټرنټ ېې مې څه نوڅه 

ړم، ځکه هغه ېار  ناه دي، معلوموت تر السه ېړل، خو ز  یې په دغه ېتوب ېې نه راو

هیله لرم په راتلونکي ېې د مهند حلیم ستونک ي د ژوناد او ادباي هڅاو پاه اړ  د 

 معتبرې منبع له خوا معلوموت تر السه ېړو.
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 څلورم  څپرېی

 د غوایي خیرات

 لومړ  برخه

 

و ته یې اوبه او واښه ورېړل خپلې ښاځې غوایونرام وروسته له دې نه چې دوو  هوري

ز  دبوندې ځام او  ګوبور ولیږ  چې د ګنیو ېبلې په رمبي ووهي.)) دهنیو ته یې وویل: 

 ښویي نووخته راشم. زمو لکړ  راېړ .(( 

بېاړ  د څاه لپاور  )) دهنیو تپۍ ېولې او السونه یې په خوشویو ېکړ وو. هغې وویال: 

 وخور .(( مښکې له دې نه چې الړ شې لږ څه 

ته د خوراپ او څلوپ پاه  )) خپل ګونځې شوی وچولی تریو ېړ او ویې ویل:   هوري

بور  ېې خبرې ېوې په داسې حول ېې چې ز  د ځنډیدو اندېلنه ېوم. ېه نووخته شي 

نو ز  به ونه شم ېولی چې بودار ووینم. ېه چېرې په خپل عبودت مشغول شو ناو بیاو 

 ور وبوسم.(( ښویي د ګړیو ګړیو لپور  انتظ

د هندې لپور  وایم چې لږ څه وخور ، برسېر  پر دې څه پروا لري چې )) دهنیو وویل: 

 نن الړ نه شې. تېر  ورځ خو ورغلی وې.(( 

ولې ېوښښ ېوې هغو شیونو ته الس واچوې چې په  )) په بې صبر  سر  وویل:  هوري

ور غم دې خور . دا ټول د دې بوتو پورې اړ  نه لري؟ مو ته مې لکړ  راېړ  او د خپل ېور 

لپور  دي چې له بودار سر  خپلې اړیکې ټینګې وسوتو چې د هغه له برېته له غنونو نه 

د ېلي له دومر  خلکو نه )) خرا یو، ېه نه نو موږ به کیر مښکې ال ژوندي پوتې نه وو. 

پاور د ېوم یو  نوم راته اخیستی شې چې یو له خپلې زمکې شړل شوی نه وي او یو د 

تر پرېکړې پورې د زمکې د ستنولو حکم نه وي ورېړل شوی؟ ېوم وخت چې ستوسو 

اورمیږ د مستبد او ظولم تر پوندو الندې چیت پیت ېیږي، نو د کاک وړ الر  دا د  چې د 

 هغه پلې تښنو .(( 
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خو دهنیو په دنیویي چورو بوندې دومر  زیوته نه پوهید ، دې فکر ېوو  هغه څاه چاې 

ادعو ېولی شي هغه به د زمکې اجور  وي. نور نو غوړ  مولۍ ته څه حوجت؟  یېزمیندار 

نو ولې بوید څوپ د زمیندار پلو ته ور وغورځي؟ په یقیني کول د دې شلو ېلونو پاه 

ترڅ ېې چې د دې له واد  نه تېرید ، دې ته دا حقیقت په پور  توګه څرګند شاوی و 

مو او خوراپ له پیسو نه یې سپنو وېړ  چې ېه آن د بښیلۍ ژوند یې هم غور  ېړ د جو

او یو  یو  آنه یې هم سر  ټوله ېړ ، د زمیندار د اجورې د پور ادا ېول دوی ته ساښت 

ېور و، خو بیو به هم دې موته نه خوړ . په دې موضوع بوندې به ېله ېله د ښځې او مېړ  

 په منځ ېې اخترف موجود و.

تنه یې ژوندي پوتې شوي وو، یاو زوی ګوباور د دوی له شپږو اوالدونو نه یوازې درې 

چې اوس شپوړس ېلن و او دو  لوڼي، سونو، دولس ېلنه او روپو اته ېلنه، درې زامن یې 

په ېوچنیوالي ېې مړ  شوي وو. دا په دې بوندې پوهید  ېه چیارې سام روغتیاویي 

آنې پاه  مراقبت او درمل وي د دوی ژوند ژغورل ېید . خو د  د زامنو لپور  آن د یوې

 بیه هم د درملو د اخیستلو توان نه درلود. 

څوېلنه و ؟ په عودي توګه هیچاو هام دا یقاین ناه ېاوو  چاې دا باه  په خپلهاو دا 

شپږدېرش ېلنه وي. خو د دې وېلتون ټول تک سپین او مخ یې ګونځې ګونځې شوی 

بښونه او د سترګو لید  نځه تللي و ، غنم رنګې څېر  یې ژېړو. د دې د بدن ښکر له م

 یې ېن وری شوی و . دا ټول د تش السي او غریبۍ له امله وو. 

دې د ځون مننې ې تش الس د دې ژوند سپیر  او بې خوند  شوی و او دې پر له پسد 

چې آن ورځنۍ یو  مړ  کوک  هم نه شي  . نو د دې ژوند لپور احسوس مړاوی ېړی و

ور ؟ د داسې ېورونو سر  دې حسوسیت درلود. خو برابرولی دومر  غوړ  مولي د څه لپ

د مېړ  یو څو ښکنځلو به د دې سر ور خرا ېړ او دا به یې واقعي نړ  تاه راوبللاه. 

 هوريوټوڼه او د تنبوېو ېڅوړ  یې د توغنو سر  الړ ، لکړ ، شړ ، پټکی، ب پههغه بهر 

 خوا

ز  د  آیاو )) ویې ویال: له قهر او غصر نه اور واخیست او  هوريته ور غورځور ېړل. 

سر ېر  ځم چې دا ټول ښه شیون دې راته راوړل؟ برسیر  پر دې، هلتاه خاو زماو خُ

 ېومه ځوانه ښینه هم نه شته چې ښکر یې زمو زړ  یوسي.(( 
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ضعیفه غوندې موسکو یې په تور وچ مخ بوندې راښکور  شوله. دهنیو په شرمیندوېي 

ونکې ځواني خو لرې چې پېغلې نااونې څومر  تکړ  یې او څه زړ  وړ )) ل: توګه ووی

 دربوندې مینې شي!((

رې شوې شړ  قاوت ېاړ  او پار ېاټ بونادې یاې په کېرې پوملرنې سر  څی هوري

ته فکر ېوې چې ز  زوړ شوی یم؟ ز  تر اوساه څلویلات  )) ېلېلود  او ویې ویل: 

 ه نه دي.(( ېلن نه یم. نورینه مښکې له شپېته ېلنۍ نورین

الړ شه او مخ دې په هیندار  ېې وګور  ! هغه ېسون چې د ژوند په شاپېته ېلناۍ  )) 

 .ته رسیږي ستو غوندې نورینه نه دي ېې د نورینتوب معراج

 خبرې اورم.((  خبر  هم وېړم، په بدله ېې یې سښتېرې ز  یو  ښه ېه چی

لکړ  په اوږ  له ېور  ووت، دهنیو ور  ته راغلله، ودرید  او د کېرځناډ  هوريېنه چې 

دهنیو د زړ  زخنونه را تاوز   نو امید ېوونکو خبرو د هوريلپور  یې هغه پسې ېتل. د 

داېور  په ټینګ قوت سر  ېوښښ د  په لړزیدلې ژبه ویلي چې د ښځینه ف ېړي وو.

ېوم چې د دې د زړ  لاه ژورو ناه د سپیڅلتوب په ژغورونکي شپول ېې  هوريېوي 

ې ښځې په توګه د دې موقف هغه راخوت ونغوړي. د ځور او ربړ په دغه دریوب ېې د یو

ب غوړې ته د ځون رسولو ونۍ وسیله و  چې د هغو وسیله دې ېولی شوای د درییوازی

ظولنونه خبرې ېاه څاه هام کېارې  هوريهیله ولري. خو اوس داسې ښکوري چې د 

ه د ژغورنې یوازینۍ وسیله هم له دې نه واخیسته. ښویي د خبرو تریخ رښتیو وي د هغ

 واقعیت د ال زیوت ځوریدو سبر ېید .

چې د یوې سترګې خووند هغه درد او زور د یوې ساترګې پاه پېغاور او ملناډو ېاې 

 احسوسوي، د دوو سترګو خووند یې هم احسوسوي؟

رې دواړو خاواوو تاه د ګنیاو په الر  چټک او ګړنډی روان و. ېله یې چې د ال هوري

نو دا فکر ورسر  پیدا شو چې ېه د خدای پاه مرحنات  ،ځوان بوټي تک شنه ولیدل

 سر  سږ ېول زیوت او پرېنونه بوران و اوري او حوصرت ښه شي، دی به یو  غوا واخلي. 

د وطني نسل غوا نه! او ، هغه ښې غواګونې نه دي. شیدې یې لږ وي او خوسایون یاې 

نه ارزي. دا رنګ غواوې په ګني پورې د تړلو لپور  ښاې منوسابې دي. د   هم په هیڅ

خپل زړ  په خورجي نسل بوندې بویللی و. دی به دا غوا په جلګو او جبه زارو ېاې پاه 
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کېرې پوملرنې سر  وپیویي. دا به کېرې شیدي وېړي. په هر صاورت، د هغاې باه لاه 

 څلورو تر پنځو سیرو نه ېنې نه وي. 

ور، څومر  په شیدو پسې ځوریږي او د هغو لیوال دی او ېه چیرې دی په خوارېی ګوب

دې عنر ېې سم خوراپ ونه ېړي، نو ېله به یې وخوري؟ له داسې پور  خوراپ سار  

 به دی د یو  ېول په ترڅ ېې د مستې ځوانۍ یو  بېلګه وګرزي، څومر  به مغرور  وي. 

ا البته چې له دوو سوو روپیاو ناه جوړ شي داسې غو غوایونله خوسیونو نه به هم ښه 

ېنه نه وي. څه پروا لري؟ او څه نیکنرغه ېور به وي چې انسون په شانه ساهور ېاې 

 لومړی یې په غوا سترګې ولګیږي!

هم لکه هر بل ېور واال له کېرې مودې نه راپدېښوا د یوې غوا د درلودلو هیله په  هوري

ا د د  د ژوند ستر  آرزو او د هغاه ذهن ېې د یوې خوطرې په توګه سوتلې و . د خپل 

ستر  جو  طلبي و . په بونکي سود بوندې د آرامه ژوند ېولو یود د زمکې د اخیستلو او 

یو د یو  ستر عولیشونه ېور جوړولو ارزو ته د د  د خوارېي زړ  په نریو حصورونو ېاې 

 .وځوی موندل له تصور نه لیرې و

وڅښه را لوړ شوی و له هغې سرې ځر سار  د جون د میوشتې لنر چې د ام له ګڼو ون

 چې پر آسنون یې لنن غوړولې و ، یوځوی شو.

چې په الر  روان و، هغو ب ګرانو چې په ېرونادو  هوريهوا ورو ورو مخ په تودیدو و . 

ېې یې ېور ېوو  د  ته سرم اچو ، ستړي مشي به یې ورسر  ېوله او د چلم څکولو ته 

ه درلود. د غرور یو  ضعیفه غوندې ځر به یې پر کنګر مخ وخت ن هوريبه یې را بوله. 

بوندې را خور  شو . دا ټول له بودارانو سر  د نږدې اړیکو د سوتنې لاه ېبلاه و  چاې 

 خلکو له د  سر  په دومر  احترام رویه ېوله.

په هر صورت، هغه سړی چې موزې پنځه )بېګو( زمکه لري څه ارزښت لاري. آن هغاو 

د  صارحیت تاه باه پاه غاوړ   یو څلور یوې زمکه یې درلودلاه. د ب ګرانو چې درې

 ایلودونکي توګه سر ټیټوو  او د هغه احترام او درنووی به یې ېوو.

اوس د خپلې الرې په ترڅ ېې یو  غوچوړي ته را ورسېد چې هلته د برسوت د  هوري

ې هم لناد  و  موسم په اوږدو ېې د اوبو د تراېم او کنډیدو له امله زمکه تر اوسه پور

و.  له شو او خوا ېلیو نه به واو آن د جون په میوشت ېې هلته لږ څه شنه بوټي موجود 
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یې څوروي دلته د څریدو لپور  راتلل. آن په دغه وخت ېې دې ځوی سړ  او توز  هاوا 

 درلود . 

یو څو ژور نفسونه وېلل. د  ته د یوې شېبې لپور  د تام ېېادو او اساتراحت  هوري

پیدا شو. ټوله ورځ د سوځوونکي بود څپېړ  وخاوري. څاو ب ګاران ددې  احسوس ور

ښې پیسې د دغې زمکاې لپاور  پیشانهودولې.  مکې د اخیستو لیوال و. دوی کېرېز

خدای دې رای صیر په رحنت ېړي، هغه دوی ته په کاګه ویلي وو چاې دا زمکاه د 

و بل ېوم سراښ)حریپ( څورویو لپور  سوتل شوې د  او دا به په هیڅ بیه ونه وېشي. آی

نګیدلې پیساې الس تاه وي. ز  شر لعنت دې په غوا )) زمیندار و چې ویلي یې وي: 

راوړم، ولې یې بوید رد ېړم.(( خو رای صیر ال تر اوسه پورې هم په پښوانۍ عنعنه ېې 

نغلتی و. هغه زمنیدار چې د خپلو اجور  دارانو غم ورسر  نه وي، هغه ته ناه ښاویي 

 یل شي؟چې انسون وو

سترګې په بوال ولګیدې. دی د نږدې ېلي شپون و او د شیدو او ېوچو د  هورينوببر  د 

خرڅرو ېورو بور یې ېوو . ېه چیرې غواګونې په ښه بیه خرڅې شي، دی یې ېله ېلاه 

نه شوی ېولی چې له غواګونو نه سترګې پورته ېړي.  هوريپه ب ګرانو بوندې خرڅوي. 

ی. دی به بوال ته د غوا پیساې پاه ادا لومړنۍ غوا د د  و څومر  به ښه وای ېه چیرې

قستو ورېړي. په دې پوهید  چې پیسې خو نه لري. دی بوید د خپلې اجورې پور هم ال 

ورېړي. هندارنګه دی مابور دی چې د )بوی سور سوهو( پور چې په روپۍ ېې د یاوې 

 آنې سود هم پرې ور زیوتیږي اداء ېړي. 

نشتوالی د خوار  او غریبۍ نله او مشښصه د . د باې شارمه  خو د دقت او پوملرنې

سرتنبه ګي او سر زور  احسوس ېوم چې د پور غوښتنه، ښاکنځل او آن وهال باې 

د یو  عنل خوا ته تهریک ېوو . هغه ایسور شاوې هیلاې او  هورياهنیته ګڼي. اوس 

یاو  ورځ  څو غوښتنې ېومې چې د ېلونو ېلونو را پدېښوا یې د د  زړ  توپوني ېړی و.

 هغه وچوي. اوس هنوغه هیلې نوببر  د  د نو آرامۍ سبر شوې وې. 

خبر شوی یم چې د بوزار په ورځ دې نوې  )) دی بوال ته ور نږدې شو او ورته ویې ویل: 

 غوا ګونې اخیستې دي.(( 
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 )) ورته وویل: یې په موغ و ېې څه ګرځي. هغه په لنډ کول  هوريبوال اټکل وېړ چې د 

وا ګونې او دو  خوسکي. زمو نورې غواګونې وچې شوې دي. ېه چېرې د خرڅرو دو  غ

 لپور  شیدې نه وي، ز  ځنګه ېولی شم خپل ژوند وړاندې بوزم؟(( 

فکر ېوم چې ښه د شیدو غاوا د . دا  )) لومړنۍ غوا په اړ  وټپوله او ویې ویل:  هوري

 دې په څو رانیولې د ؟(( 

میتو، سږ ېول بیې کېرې لوړې  )) په څرګندولو سر  وویل: بوال د ېوروبور د بې ګټېتوب 

تللي. مو د دې غوا لپور  پور  اتیو روپۍ ورېړي دي. څومر  کېرې پیسې! تقریباوً یاو  

غوټه و . د هر یو  خوسي لپور  مې هم له دېرشو نه ېنې روپاۍ ناه دي ورېاړي او د 

شایدې پاه یاو  روپاۍ اخیستونکو بې پروایۍ ته ګور ! دوی ال اوس هم اته ساېر  

 غواړي.(( 

ورور ، ستوسو خلک سښت زړ  لري. څه ښکلې غوا دې اخیستې د . ز  شکنن یم )) 

 چې داسې بله غوا به په دې ېلیو ېې وي.(( 

دغې غوا لپاور  سال  رای صیر د )) دغو تبصرو بوال آسنون ته پورته ېړ. هغه وویل: 

روپۍ او د هر خوسي لپور  پنځوس روپۍ راېولې. خو مو ورته وویلې چې نه ېیږي. ېله 

 چې غوا بل ځل لنګه شي سل روپۍ به نورې الس ته راوړم.(( 

باودار د دې غاوا د اخیساتو زړ  لاري؟  آیاوپه یقیني کول، هنداسې د  ورور .   )) 

شی. تهفې بې بیه دي.  دا یوازې توساې اخیستل یو شی دی او تهفې منل بیښي بل 

خلک یوست چې په موزي بښت بوندې د تکیې شاوعت لرئ او په یوې غوا بوندې د یو 

موټی پیسو د ورېولو ریسک منئ. خو څه یو  غوا ! ز  یو  غوا نه شم اخیساتلی. پاه 

 یقیني کول چې توسو کېر نیکنرغه یوست چې د یوې غوا خدمت ېوئ. 

ولی نه شم. څومر  سپکووی دی چې په یو  داسې لویه ېورنۍ ېې ز  آن خوشویي بود

لکه زموږ غوا نه شته. ېلونه تیریږي او موږ بې شیدو یو. زمو ښځې څاو ځلاه لاه ماو 

غوښتي چې په دې بور  ېې له تو سر  وغږیږم. خو ز  هغه غولوم او ورته وایم ېله چې 

ې کېر ښه نظر لري. هغه وایی چاې بل ځل تو ووینم دا ېور به وېړم.  هغه ستو په بور  ې

دې داسې حیونوپ سړي کېر ېم لیدلي دي چې له هغې سر  د خبرو ېولو په وخت ېې 

 سترګې ښکته اچوي او یو ځل هم سر نه راپورته ېوي.(( 
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یو شریف سړی تل ښځو ته  )) ر کېر اوچت ېړ او ویې ویل: دې لوړې ستوینې د بوال س

ګاوري د وژل  ښځو ته په شهواني سترګه ورینه چېد خپلو لوڼو په شون ګوري. هغه ن

 ېېدو الیق دي.(( 

څه عولي مفکور ، ورور ! ته رښتیو وایي، یو شریف سړی د بل چو ع ت خپل ع ت  )) 

ګڼي. ښځه د مېړ  له مړینې سر  د بې ېسه ېېدو او یتیم ېېدو احسوس ېوي. نوریناه 

ېله چې ښځه یې مړ  شي د ګوکتوب احسوس ېوي. زمو ېور نه خو آخور جوړ  شوی او 

 یو  پیوله اوبه راېړي.((  بربود شوی دی. اوس ز  هیڅوپ نه لرم چې آن

و. خو په یو  شي چې  خبر هوريد بوال ښځه پروسږ ېول په توپون ېې مړ  شوې و  او 

توګه موزې یو اسکلیت دی  هوريو خبر هغه دا و چې پنځوس ېلن سړی چې په ظونه 

 دومر  د شهون او جذبې په اور ېې سوځیدلی شي. 

پاه کېار   هاوريې ېړې. ځیارپ د ښځې غوښتنې او مینې د بوال سترګې تکې سر

هغه پښوانی متل سم دی، ورور  باې  )) چوالېۍ سر  له دغه حولت نه ګټه واخیسته: 

 ښځې ېور د مړو د اروا ځوی دی. ته ولې واد  نه ېوې؟((

ز  یې هم په غم ېې یم. خو د ښځې موندل هم دومر  ژر نه ېیږي. ېه چیرې خبر  ))  

ه مصرف هم وېړم. البته، نور ناو د خادای ېاور د پیسو وي ز  آن چنتو یم چې لږ څ

 دی.(( 

 ز  به یې هم په فکر ېې اوسم، ېه چیرې خدای وغواړي ستو به بیو ېور ودان ېړې.(( )) 

واد  به زمو لپور  د خپلواېۍ مونو ولري. زمو ژوناد کېار  )) بوال په کېر شوق سر  وویل: 

 .((راحت تیریږي. زمو په ېور ېې د شیدو لږوالی نه شته

زمو د خُسر په ېلي ېې یو  نالې د  چې مېاړ  یاې درې یاو څلاور ېولاه دمښاه  )) 

پرېلوولې د . رودې ېلکتې ته تللې. اوس هغه خوراېۍ جواري مېچن ېوي او ژوناد 

لنډ  دا چاې ورور ،  پرې تېروي.. ېوچنیون هم نه لري او کېر  ښکلې او ګرلۍ هم د .

 د .((  رښتیونۍ لکشني

 دی لکه جنتي خوراپ.  شی ګونځۍ مخ نوببر  روښونه شو. امید څه خوږد بوال ګونځې 

ز  هر څه توته پرېږدم. ېه چیرې وخت لري، ولې یوځوی الړ نه شو او هغه په دغاو  ))

 ورځو ېې یو ځل ونه وینو.(( 
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ورور ، ښه دا د  چې ورو ورو وړاندې الړ شو. ېله چې مو معومله خرصه ېړ  تو تاه  )) 

 م.(( به خبر در ېړ

ښه پوهیږې. ېومه خوصه بېړ  نه شته. ېه برګه غوا ستو کېر  خوښیږي  په خپلهته  )) 

 ستو دې وي. ((

زمو خوېسور  غوندې سړی ته د داسې غوا درلودل نه ښویي. برسېر  پر دې، زماو د  )) 

 احسوس موته اجوز  نه راېوي چې ته تووان وېړې.((   مسوولیت او خواخوږ

ته داسې خبرې ېوې لکه چې موږ سر  پردي و اوسو. هر وخت چې ېولی شې موته  )) 

پیسې راېړ . مو ته هیڅ فرق نه لري چې غوا ستو په ېور ېې وي او ېه زمو. مو هغه پاه 

 اتیو روپیو رانیولې د . هندومر  راېړ .(( 

 ز  اوس نغدې روپۍ نه لرم.((  )) 

 ښتې دي؟(( آیو مو له تو نه هندا اوس نغدې غو )) 

ۍ نه وپړسید . د اتیووو هر  روپۍ تار دې ځاور و .  باوال کاک خوشهولزړ  له  هوريد 

ورېړ چې کېرې زیوتې شیدي به وېړي او داسې آرامه د  چاې آن ېاوچني یاې هام 

 لوښلی شي.

هندا اوس د څلور سوو روپیو په پور ېې کوب و. خاو د  پاور  هوريواقعیت دا و چې 

 غیر اجبوري بوله.

چېرې د بوال واد  وشي د دوو ېولو لپور  به له دې پور  بې غناه وي، خاو آن ېاه  ېه

چیرې د د  د واد  پرن تر سر  نه شي، بوال د  ته ېوم تووان  ور اړولی نه شي. منتهاو 

بوال به د پور د ادا ېولو لپور  پر د  بوندې فشور راوړي، په قور به شي او ېه له دې هام 

ه ښکنځل وېړي. خو دا شیو نان د هار ب ګار د ژوناد عاودي بد حولت راشي د  ته ب

 ، خو د د  غلې دانې ته څه تووانمشښصوت و. دی په دې ښه پوهید  چې تېروتلی دی

ېولو یو بې له هغاه ناه  نه ېوو  چې د  پور د سند په امضأ دی. د د  لپور  یې ېوم فرق

یدا شوي وو، دی یې زیوت ېړی دی. هغه مصیبتونه چې د طبیعت د سښتۍ له امله راپ

بې زړ  او کارن ېړی و. د غچ اخیستلو د الهي پسوتي او شایطوني څېار  تال د د  د 

ېاوچنۍ تیروتناې چاې دی ازماویلی و، د  رګو په مخ ېې په نڅېدو و ، خو دغېست

شښصي ګټې زېږند  و  او بس. دغه چلونه او غولوونکي پرنونه یې د ورځني ژوند یو  
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و په ېتوب ېې د سونډو د ننانولاو پاه واساطه د هغاه د وزن برخه و . د د  د اخرق

زیوتوالی او له مولوچو سر  د هغې د دانو ګډول روا ېور و. دغو شیونو د ژوند خوناد ور 

زیوت ېړی و. بوکا توب خپله خندوونکې بڼه لري او ېنه بې ېبار  ګټاه د زړو خلکاو 

 لپور  ېومه ګنو  نه د . 

ځون سر  یې بوز . له هغې  )) س ېې ور ېړ او ویې ویل: ته په ال هوريبوال د غوا پړی 

ورځې نه چې لنګه شي شپږ ا شپږ سېر  شیدې به وېړي. خو ښویي سانه باه دا وي 

چې ز  هغه ستو ېور ته درولم. رښتیو وایم، بودار د هغې لپور  نوي روپۍ راېولې. خو د 

مومور ته ورېړې و   د  غوندې خلک د غوا به ارزښت پوهیږي؟ د  به دا ېوم حکومتي

او له وچېدو سر  سم به هغه هم ځون ترې نه بې غنه ېړی و. خدای پوهیږي چې دا به 

د چو په الس ېې لوېدلې و . ورور ، پیسې هر څه نه دي. د ښه توب او نیکۍ غونادې 

شی هم شته. لږ تر لږ  ستو په ېور ېې به د هغې څورنه وشي. اجوز  راېوې د باوور لاه 

و  خبر  وېړم؟ واقعیت داسې دی چې آن یو موټی واښه زمو ېر  ناه دي مښې تو ته ی

پوتې شوي. زمو ټولې پیسې په دغو اخیستنو بوندې خرڅې شوې. مو فکر ېوو  چاې د 

وچو وښو د اخیستو لپور  به له سود خوار  نه پیسې واخلم. خاو هغاه ز  تاش الس 

وژني. آن ېه چیرې ز  هار  پرېلودم. دا دومر  څوروي به څنګه مړوم؟ دا اندېلنه مو

یو  څوروي ته فقط یو موټی واښه ور واچوم. دا ټول به په ورځ ېې یاو )موناډ( واښاه 

 شي. یوازې خدای ېولی شي مو له دې بدې ورځې نه وژغوري.(( 

 ېدږنې ولې دې مښکې موته نه وو ویلي؟ مو په د )) د زړ  سوي له مښې وویل:  هوري

 خرڅ ېړل.((ښه وچ وا یو انداز وختو ېي 

دې لپاور  چاې  مو ونه ویلې، د )) بوال په نو امید  سر  خپله ټنډ  ووهله او ویې ویل: 

زمو نه خوښیږي د خپل ویر او غم لنن هر سړي ته اوار  ېړم. هر سړی دې ته تیور دی 

چې د بل په الس تنګۍ او بې وزلۍ پورې وخوندي، خو هېڅوپ هم نه غواړي چې هغه 

اوږد ېړي. زمو نوې غوا بې وښو ژوند  پوتې ېیدای نه شي. ېاه  ته د مرستې الس ور

 ېولی شې، یو څو روپۍ راېړ ؟(( 

دې ېې هیڅ شک نه شته چې ب ګر خپل چوری او خودغرضه وي. له هغه څښه د بډې 

اخیستو او د هغه د تېر ایستلو لپور  چول او خوشومند په ېور دی. په راېړ  ورېاړ  او 
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لل شي خپل ځون ښدی. د یوې تورې پیسې سود چې ور وب چنه وهلو ېې پو  استود

سودخوار  ته ټیټوي او زار  ورته ېوي. نو له هندې ېبله د د  ژوند ټاول د طبیعات 

 څاو ،خو د نورو لپور . زمکه حوصال ورېاوي ،سر  نغلتل شوی دی. ونې مېو  نیسي

. په داسې د وچې زمکې تند  موته شي څو ،وږي نسونه موړ  ېړي. ورېځې بوران وروي

 رنګ چورو ېې د خپلې چوري لپور  ځوی نه شته. 

چې د بوال د کېر غم او ویر ېیسه واوریدله خپل فکر ته یې تغییار ورېاړ. پاه  هوري

ز  پیسې نه لارم،  )) داسې حول ېې چې د غوا پړی یې بېرته بوال ته ورېړ، ویې ویل: 

رموي ېاه چیارې ز  خو لږ څه واښه پوتې دي. هغه در ېولی شم. خدای دې ماو وشا

 دومر  ټیټ او پست شم چې ستو غوا د یو  موټي وښو په بدله ېې واخلم.((

خو ستو غوا بې وښو نه شي؟ یقین )) د بوال له خولې څښه په کېر زور سر  غږ راووت. 

 لرم چې ته زیوت واښه نه لرې.((

 ورور ، داسې نه د . سږ ېول درمند ښه و .(( )) 

 ې عقل وم چې د دې موضوع په بور  ېې وغږیدم.((ز  څومر  سود  او ب )) 

ېه چیرې ته واښه ونه لرې، ز  به کېر خپه شم. ېه چیرې یو ورور له بل ورور سار  ))  

 مرسته ونه ېړي دا به ښه ېور نه وي.(( 

 په هر صورت، ته غوا واخله.((  )) 

 نه دا اوس نه. ښویي ېوم بل وخت.((  )) 

 په هغه صورت ېې، پرېږد  د وښو د پیسو په بدل ېې شیدې درېړم.(( )) 

ولې په داسې خوشې خبرو بوندې اصرار ېوې؟ ېه چیرې یو یو دو  ځله ساتو ېار   )) 

 کوک  وخورم. نو ز  بوید انتظور ولرم چې پیسې یې په مو حسوب ېړې؟ ((

خو غوا ستو د . دا معومله هنداسې فیصله شو . هر وخت دې چې خوښه وي بو یې  )) 

 ځه.((

لکه چې ز  په لیرم ېاې د  ،په دې مرحله ېې ستو د غوا اخیستل دومر  ګنو  لري )) 

 خپل ورور غوا بیه ېړم.(( 

دومر  ځیرپ و چې په دغې لوبه ېې به بریولی شي او غوا به په بې خوابد   هوريآیو 

س ته پوتې ېېد  چې د آدموغي حولت داسې  هوري  تر السه ېړي او الړ به شي، د سر



58 
 

پوڼو په موزي شڼهور ودریږي او هر څه یې چې چوېه ېوي ونه ښوري. دغه عقید  چې 

د نورو له نو چوریو نه ګټه اخیستل ګنو  د  د د  د وجدان یو  نه جر ېېادونکې بار  

 ګرځېدلې و . 

، څه پروا یې ه وخوشهولر روانیدل بیو پیل ېړل، دی په الر  ال په خپله هوريېله چې 

درلود  ېه دې ته اړ شو چې خپل یو څو)مونډ ( واښه له بوال سر  ووېشي. خو لاه دې 

 ېور سر  به د  بوال د نوچور  له خرڅرو نه ژغورلی و.

و  هغه شوته وېتل. برګه غوا په کېر عظنت سر  روانه و ، سر یې په آرامۍ سر  ښورا

لکۍ شړل، هغه داسې ښکورید  لکه یو  ملکه د خدمې ښځو په  په خپلهاو مچون یې 

 منځ ېې. 

 دوهنه برخه

په سینه ېاې دو  بېال  ځه میله یو له بله لرې دي، د )اود(سینوري او بیرري چې پن

په بیرري او رای صیر امرپول سنګ، په سینوري ېاې ژوناد ېاوو . د  هوريېلي وو. 

د جنبش په مود  ېې د  په مقننه شورا ېې له خپله غړیتوب نه استعفو تېرسویتوګراهو 

ېړې و  او بندي شوی و. له هنغاې ماودې ناه د اجاور  داراناو پاه مانځ ېاې د د  

 ونډ )اجور ( زیوته شوې و . 

داسې هم نه د  چې د د  په ملک بوندې د اجور  داراناو آزادي زیوتاه شاوې و  یاو د 

د  دننویند   ل شوې و . د داسې سښتو ېړو وړو بدنومي دجبري ېور له سښتۍ نه ژغور

 ګونو په غوړ  و  او په هیڅ کول یې د رای صیر ښه نوم ته تووان نه دی رسیدلی.

 د شرایطو او چوپیریول مریی نه و؟  په خپلهرای صیر  آیو

ورځنی ژوند ېې له په رای صیر چې د ښه زړ  خووند و، داسې مفکور  نه درلود  چې 

خپلې سنې الرې نه ېوږ شي. د ژوند چورې بوید په سنه او قونوني الرې تر سر  شاي. 

نو له هندې ېبله ېه څه هم د د  صرحیت او شتو ته تووان نه و رسیدلی، خو پرستیژ 

دا ېوفي نه و  چې هغه له خپلو اجور  دارانو سر  په مهرباونۍ  آیویې ضربه خوړلې و . 

 ؟ خبرې ېولې

زمری بوید ښکور وېړي. ېه چیرې زمری د غړومبیدو او د داړو د ښکور  ېولو په بادل 

ېې خوږې او خوندورې خبرې وېړي او خپل ښکور تر السه ېړي کېر آسونه ېور به وي. 
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خپلې اجتنوعي اړیکې یې له حکومتي  خو سر  له دې چې رای صیر یو نېشنلست و،

 مومورینو سر  سوتلې وې. 

جې تهفې ورېول ېیدې او وړو حکومتي مومورینو ته ېلنۍ ثوبتې پیساې دوی ته مرو

ورسیدې. د رای صیر له موسیقۍ او ادبیوتو سر  کېر  جوړ  و  او پر تئیاوتر ماین و. 

ت ) د سایننو د یاوې صاهنې د ردی یو فصیح ژبی نطوق، قوي لیکوال او یو عولي شو

پرېکړ  ېړې و  چې مارد به  فلم.( و. د د  ښځه لس ېوله مښکې مړ  شوې و ، خو د 

پوتې شي. دغو مشغولتیووو د  سر  مرسته ېړې و  چې د غنان ژوناد ساتوموني او 

 ربړونه هیر ېړي. 

بیښي پوی ته رسیدلی  ور  تیوریورسید د) دوسیهرا( د جشن نیولو لپ هوريېله چې 

 و. 

و د ه بل ځوی ېاې ننادارتون، میلنساتون ایو  ځوی ېې ستیک درول شوی و او پ په

شیونو د رانیولو لپور  په لوخو پټې شوې غرفاې. رای صایر باې لاه دې ناه چاې د 

 یې د چورو د سنون نظورت ېوو .  په خپلهسوځوونکي لنر پروا وېړي، 

د پررني شتو او جویداد تر څنګ رای صیر ته د )رامو( عبودت چې هر ېاول یاې پاه 

وښۍ او سوت تیري وسیله مذهبي پروګرام ېې خوا ځوی درلود او په ضنني کول د خ

 هم و  په میراث پوتې و . 

په هندې هکله زیوتو دوستونو او عولیرتبه حکومتي مومورینو ته بلنلیکونه ور اساتول 

ولیو او زم مو نه کپ و. رای صیر لویه هشوي وو. د یو دوو ورځو لپور  دا ځوی د خوش

او لیرې او نږدې خپلاوان  ېورنۍ درلود . کېر اېوګون او وروڼه، زیوت شنیر د اېو زامن

 سر  راټول شوي وو. 

ددغو له منځ نه د رای صیر یو اېو چې د )رادا( کېر ستر ارادتنند و په دایني توګه په 

)برنیدابونن( ېې هستوګنه درلود . د  د مذهبي شعرونو د ېنپوز ذوق او مینه درلود  

 وړیو توګه وېشل. ېله ېله به یې هغه چوپول او د دوستونو په منځ ېې به یې په 

نو( په ژبوړ  آیوبل اېو یې د )رامو( مرید او ارادتنند و او اوس اوس په پورسي ژبه د ) رام

بوخت و. حکومت د دوی د هر یو  لپور  ثوبتې پیسې په نظر ېې نیولې وې. د ژوناد د 

 سنبولولو لپور  دغو پیسو ته ېومه اړتیو نه و . 
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تاه راغلای  هوري )) پوم شو او ورته ویې ویل:  ته هوريپه نوڅوپي توګه د رای صیر، 

یې. مو هندا اوس تو پسې سړی درلېږ . دا ځل به د چونک پوچو د بوغوان رول لوباوې. 

  سر  والړ یې او ېلاه چاې ملاک) ې ز  څه وایم؟ ته به د ګلو له ګېډته پوهیږي چ

دې ېاړې. جونکي( معبد ته د عبودت لپور  راشي ته به هغې ته د ګلو ګېاډ  ور وړانا

 راځه له موسر  ېوټې ته الړ شه. توسر  یو  خبر  لرم.((

په رای صیر پسې روان شو. رای صیر د ونې تر ګڼ سیوري النادې پاه یاو   هوري

 ته یې اشور  وېړ  چې پر زمکه ېلېني او ورته ویې ویال:  هوريڅوېۍ ېلېنوست او 

زمو شل زر  روپۍ په ېور دي. نه پوهیږم چې څرنګه یې الس ته راوړم. تاه ښاویی  ))

تعار وېړې چې ولې بودار دا خبر  تو ته ېوي. تو ته به د خندا وړ وي. خو هغه څه چې 

ز  یې نه شم زغنلی هغه زمو د سیوالنو خندا د ، ځکه هغه له حسد او پېغور نه کېاه 

 د . ولې نه؟ 

، شاته او د هاوريچې ېوم وخت په ېړاوونو اخته شي خونادم.  ز  کېرو خلکو پورې

لرو، خو یوازې د سایوالنو  د غوایي خیراتملګرتوب احسوس هیڅکله موږ سښووت او 

 سر  د سیولۍ لپور .

زموږ سښووت او زړ  سوی صرف د ژبې ټکونه د . ېه چیرې زموږ نه په یو  ېس ېومه 

د نه ورېولو په اثر بندي شي، نو ټاول  عدلي فیصله د ع ل حکم صودر شي یو د مولیې

 په هغه پورې خوندو. 

ې بدلننې او فوحشې تېر ایستلی وي، یو یې ېه چیرې د چو زوی نو څوپی مړ شي یو ېوم

شوې وي، نو موږ ټولو ته د خنادا او مساښرو مضانون را پیادا ېونډې لور بوندې څه 

 ېیږي.

موږ داسې ځون ښیو چې ګاواېې کول  هوريد پوم د  غلطولو خبر  خو داد  چې په ظو

خري څونګې پورې والړیو. هغه څه چې آدې ته تیور یو چې پر یو بل بوندې د وینې تر 

مو ځوروي دا دي چې آن زمو خپل تربرونه ېوم چې زمو په مول او دولت بونادې ما ې 

ۍ ناه خوشاهولچړچې ېوي زمو جسد خوري. ېه چېرې ز  نن مړ شم، دوی به له کېر 

 . سرېونډ  ووهي
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دوی فکر ېوي چې ز  د بدمرغۍ په مقوبل ېې معوفیت لرم. ېه چیرې ز  وژاړم، دا په 

دې لپور  د  چاې  غم پورې مسښرې او ملنډې وهل دي. ېه چیرې ز  نوجوړ شم، دا د

 ز  په نوروغتیو ېې آسود  ګي او راحت مومم! 

شاراب ناه ېه واد  نه ېوم، ز  سوګت یم، ېه یې وېړم غیر روحوني سړی یم، ېاه ز  

څلم، ز  خسیس یم، ېه یې وڅلم وایي د خپلو خلکو وینې ماې څلام. پاه دواړو 

حولتونو ېې مې تر ستوني راغلې د . دوی له مو نه غواړي هر شي ته په ړند  ساترګه 

  فکر نه ېوم چې دوی باه هډوېو پورې پوست او بربنډ ېړي. ز دوی مو تر څو ،وګورم

 ک نه بل څه و اوسم.(( په دې خوښ شي چې ز  غیر له یو  هل

څېرې ته وېتل تو به ویلي  هوريرای صیر خوله له دوپونونه کېه ېړ  او په ځیر یې د 

 چې غواړي د هغه موغ   ولولي. 

ز  پوهېدم چاې داساې شایون د غریباو  )) ور ېړ او ویې ویل:  جرآتځون ته  هوري

نو په آیولکه زموږ په منځ ېې واقعیت لري، په دې لږ پوهیدم چې دا خبرې د بډ ،خلکو

 منځ ېې هم شته دي.(( 

. خاو بڼې پسې مه ځه، زموږ نوموناه لاوی دي هوريد شیونو ظو )) رای صیر وویل: 

چورې او ېینه ور دي. دا د ځون ژغورنې او ځون سوتنې د  ېردار مو لږ دی. غریبون خپل

لنې وړ بولم. ېه چیارې څاوپ ساتو ښ. ز  دارنګه شښصي ګټه د بغری ې توثیر دی

کوک  له تو نه چوروي البته چې ته هم وزګور نه ېلېنې او د هغه له خولې ناه یاې را 

ولۍ او خوناد لپاور  د . ماوږ اوس هبوسې،  خو د زمیندار تربګني او حسودت د خوش

ولګه ګرځیادلې د . پاه دومر  ستر شوي یو چې غولونه او تیر اېستنه زموږ د ژوند م

واقعیت ېې موږ د روحونیت هغې مرحلې ته رسیدلي یو چې د ناورو خلکاو اوښاکې 

 یوازې زموږ خوښي او مستي را پوروي. ((

، ته پوهیږي چې دا څنګه د ! په یو  ېورنۍ ېې لکه زموږ یو یو بل تل نوروغه هوري)) 

ه تبه د سینه بغل تاداوي وي. خو موږ له عودي نوروغۍ نه رنځ نه وړو. ېه چیرې لږ څ

ېوو. د یوې عودې زخې یو دانې سر  د پوستکي الندې د ېلکې دانې چلند ېوو. عوجل 

او هیاوني تلګرامونه د جراح مرستیول، جراح او سر جراح ته لیږل ېیږي. د حکینونو 

د راوستلو لپور  کیلي او ېلکتې ته پیغومونه استول ېیږي. په ېورني معبد ېې مرسته 
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د  له خوا نه د نوروغ د ژوغورنې لپور   ولي ېتنو مشغولیږي دخېیږي. هغه په غوښتل 

آریونوونکې ېورونه تر سر  ېیږي. د عودي نوجوړتیو د نلې له ښکوریدو سر  کاېټران 

دې ته متوجه دي چې څو پوړی   موڼۍ به لړزوي. پوهیږې، دا ټولې پیسې زمیندار لاه 

 (( ب ګر نه په زور اخلي او هغوی زبیلي.

چپراسي راغی او خبر یې راوړ هغه اجور  داران چې د جبري ېور لپور  ګومورل شاوي 

وو، له ېورېوولو نه یې کک  ېړې د . دوی غوښتل چې بوید کوک  هم ورېړل شي. ېوم 

 وخت چې چپراسي تهدید ېړل، ېور یې پرېلود. 

ز  باه د دې راځاه  )) د رای صیر وچولی له قور او غضر نه ګونځې شو او ویې ویل: 

رذیرنو حق ور ورښیم. دوی ته پښوا چو کوک  ورېوله. په ېوم حق دوی اوس له مو نه 

دا غوښتنه ېوي.  دوی ته په ورځ ېې یو  آنه ورېول ېېد ، یو  تور  پیسه به هم اوس 

 زیوته وا نه خلي. ېور به دوی وېړي، ېه یې خوښه وي اوېه نه وي. (( 

ته اوس تلی شي. خو هغه څه مې چې درتاه  )) ې ویل: ته یې مخ راواړاو  او وی هوري

ویلي دي په یود ولر . ستوسو له ېلي نه د شلو زرو روپو د ټولولو ته ساترګې پاه الر  

 یم.(( 

د رای صیر د ېړو وړو او چول چلند  هوريرای صیر په قور او توغنو له هغه ځویه الړ. 

ه بور  ېې اغی نوېې او فصایهې ېې آني تغییر ولید. څو ګړ  یې د دندې د ښه توب پ

خبرې وېړې او ځون یې غټوو ، خو یو  دقیقه تېر  نه شو  چې د چپراسي له خبر سر  

 یې له قور  اور واخیست! 

له دغه ځوی نه روان شو، ټکند  غرمه و . د لنر تودوخې د ویدو  هوريېوم وخت چې 

وسپلین په خوب او غباور ماو الوول شویو پوڼو له منځه شُغلې وهلې. د لنر وړانګې د 

  ېې ځلیدې.

 درېینه برخه

خپل ېلي ته ورسید، ګوبور له دوو ناونو سر  ال تر اوسه هم پاه پټیاو  هوريېله چې 

ېې ېبلې په رمبي وهلې. لنر زمکه سوځوله او د توند بود چورلیدو دغه ځوی په تنور  

بدل ېړی و. دوی ولې په دغې تودوخه ېې د دومر  ېور په ېولو سر  ځونونه مرګ تاه 

 ورېړي وو؟ 
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توسې نه ګورئ چې د موسپلین لنر زموږ پر  آیواځئ! ېور ته ر )) ور نورې ېړې:  هوري

 سر بوندې والړ دی؟(( 

سر  په الر  روان شول. ګوباور چاې  هوريدوی درې واړو خپل رمبي را واخیستل او 

غننرنګی، جګ او د تور په شون کنګر و داسې نه ښکورید  چې د ېور کېر شوقنن وي. 

خپله بې   څورایه برېلید . هغه ېور ېوو . د  په څېر  ېې نورضویتي او بې پروایي له و د

 تفووتي د ژوند په هکله ښکور  ېړي.

وله و . په ېور ېې اوبادل شاوی همشر  نالۍ سونو، غنم رنګې، زړ  سواند  او خوش 

سور سوري ېوم چې له زنګنو نه پوس یې راقوت ېړې و. د دې په ېوچني بدن بونادې 

 .دروند ښکورید .

ن یې جړ وو او یو ټوټه ټوېر یې تر نر  مر را توو ېړی و. بې شپږ ېلنه روپو چې وېلتو

 نظنه ښکورید ، له څېرې نه په زړ  ېلکه مولومید . 

ېوېو، یو  ېوټاه هام  )) او ویې ویل:  خپل پرر په غېږ ېې ځون ور وغورځور ېړروپو د 

ړو پټي پوتې نه شو . سونو ټینګور ېوو  چې تر ونې الندې ېلېنم، خو ېه موږ ېور ونه ې

 به حوصل ورېړي؟((

لورې، تو کېار ښاه ېاور  )) هغه خپلې غېږې ته ور پورته ېړ  او ورته ویې ویل:  هوري

 وېړ. راځه چې اوس ېور ته الړ شو.(( 

ولې دومر  کېر خپل ځون د بودار پاه  )) ویې ویل:  ،ګوبور چې ال تر اوسه پورې غلی و

  ېې بېرته پوتې شو، نوظر ال ناور مښکې ټیټوې؟ څه فرق ېوي؟ ېه چېرې موږ په اجور

هم موږ ته ښکنځل ېوي او موږ تهقیروي. موږ ال تر اوسه پورې هم اجبوري ېاور تاه 

ګومورل ېیږو او د نورو ېسونو په شون مابور یو تهفې هم یوسو. هغه ته غاوړ  ماولي 

 ؟((ېول موږ ته څه ګټه رسوي

او بغووت  دې فکر ېې شو چې د ګوبور د سرېشۍ هم هندا کول فکر ېوو. خو په هوري

ېه چیرې موږ داسې چلند ونه ېړو ژوند به له بد نه خورا بد  )) مښه ونیسي. ویې ویل: 

شي، خدای موږ مرییون پیدا ېړي یو او مابور یو چې له خپل قسنت او برخاه لیاک 

و ماې پاه خپل هدف ته ورسیږم. سر خ څوسر  سوزش وېړو. ز  د بودار دیدار ته ځم 
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درد نه دی. د هغه ېتنه آسونه نه د . ېله ېله مښکې له دې نه چې هغه ماو ور وباولي 

 ګړ  ګړ  انتظور بوسم. ېله ېله په بد  ژبه راته وایي نه.(( 

ارومرو د شتننو د ځون مننې په نوزولو او تښنولو ېاې  )) ګوبور د پیغور په کول وویل: 

سبر وي چې خلک ولې د انتښوبوتو لپور   ولي شته، ښویي هنداهځون غولوونکې خوش

 راوالړیږي.(( 

زویه، ته کېرې بدې خبرې ېوې. ز  هم چې ځوان وم د توغوندې خبرې مې ېولې.  )) 

خو ېوم وخت چې له واقعیتونو سر  مښومخ شې بیو به پو  شې. ښکته تر پلو النادې 

 شوی سر زوري نه شي ېولی.(( 

آرامۍ احسوس وېړ او د خپل پرر تر څناګ پټاه ګوبور چې خپله خبر  وېړ  لږ یې د 

خوله په الر روان و. روپو د پرر څنګ ته ور نږدې شو  سونو هغې ته په ځیر وېتال او 

 ولې په الر  نه ځې؟  پلې دې موتې شوې؟(( )) ویې ویل: 

 نه، نه ځم. هر څه دې چې زړ  غواړي ویې ېړ !(( )) 

ېوېو، سونو تل ماو  )) او  او ورته ویې ویل: په دې وخت ېې یې خپل پرر ته مخ ور واړ

ځوروي. وایي چې هغه سر  زر د  او ز  یوازې سپین زر. ز  غاواړم خپال ناوم بادل 

 ېړم.(( 

سونو ولې دې خپله خور ځاوروې؟ سار  زر  )) ځون په قور وښود  او ویې ویل:  هوري

ن زر ناه وي یوازې د ننویش لپور  وي. خو سپین زر زموږ په ېور دي. ېه چیرې ساپی

 دوی روپۍ جوړولی شوای؟  راځه راته ووایه؟(( 

بې له سرو زرو نه موږ پیا وان، غاوړ  ېاۍ او بنګاړي  )) سونو ژر تر ژر  ځواب ورېړ: 

 جوړولی شو؟(( 

سونو ته ووایه چې سر  زر د وچو او رژېدلو پوڼو رنګ دی. خو  )) ګوبور، روپو ولنسوله: 

 سپین د لنر په شون روښونه دی.(( 

خو نووې تل یو ژړ سوري اغونادي.  )) سونو چې له خپل دریځ نه وانه وښته ویې ویل: 

 د دوی ېله هغې ته سپین ور اغوندي؟ ((  آیو

بې حوصلې شو او سر یې وخوځیاد. ویاې  هوريروپو په بې وسۍ سر  پرر ته وېتل. 

 اوربشېنو لپور  دي او سپین زر زموږ غوندې خلکو لپور . موږ آیوسر  زر د بډ )) ویل: 
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ته د غلو دانو سلطون وایو او غننو ته نوېر. زموږ لپاور ،  اوربشون غنم. آیوخورو او بډ

 سپین زر د فل اتو پوجو دی او سر  زر یې نوېر.((

روپو په خپل دغه بري بوندې دومر  د غرور احسوس وېړ چې د پارر لاه غیاږې ناه 

 ښکته شو  او په داسې حول ېې چې چک چکې یې ېولې لرې وځغوسته. را

ګوبور ، ولې مو دومر  ځنډ  )) د دوی په انتظور په ور  ېې والړ  و . هغې وویل:  دهنیو

 وېړ. توسو په ېور بوندې خپل ځونونه وژنئ.(( 

ه د دې پر ځوی چې سید  ېور تا )) ته یې په ځیر ځیر وېتل او ورته ویې ویل:  هوري

راشې ته هم یو وارې د پټیو خوا ته ځې. بوور ولر  چې پټی به پلې ونه ېړي او وبه نه 

 تلتي.(( 

او ګوبور یو څو منګیه اوبه پر ځون واچولې او کوک   هوريد ېور تر څنګ یو  څو  و . 

وو، خو تک سپین اونرم، خو په دالو ېې د خومو اماو  اوربشوته ېلېنوستل. چپوتی د 

و له هغه )تولي( نه چې پرر به یې په ېې خواړ  خوړل، وخوړل. ساونو ریلکي وې. روپ

 هغې ته په حسودت سر  وېتل څنګه نوز ورېوې! 

یو  لوټکه اوباه وڅلالې او  هوريپوښتنه وېړ  چې د بودار ېر  څه خبر  و ؟  دهنیو

ېومه خوا خبر  ناه و . هنوغاه پښاوانۍ ېیساه و . د اجباوري  )) ځواب یې ورېړ: 

ن نیکنرغه دي؟ دوی له موږ نه خورا بد حولات آیواو بس. ته فکر ېوې چې بډ راټولول

لري. زموږ یوازینۍ اندېلنه ورځنۍ کوک  د ، خو رای صیر وایي چې د زرو شیطونونو 

 اندېلنه ورسر  شته.(( 

؟ېه داسې د  نو رای صیر خپل ځوی ولې له موږ سر  نه بادلوي. )) ګوبور نورې ېړې: 

هغهتهورکړو.پهحقیقتغوایونۍسرهخپلهزمکه،یوېاوخوشهولهموږبهپهډېر

.لروچېڅههرآیوکېپهچېڅوکهغه!رذیلڅهدی؟موافقسرهمعاملېدغېله

داسې ښاه  ماڼۍکېژوندکوي،یودرجنموټرلري.مجللهډوډۍخورياووختیې

 تېریږي چې په ژوند ېې به موږ ته میسر نه شي، خپل ځون بدمرغه بولې!(( 

څاوپ خپال پلرنای  آیاوزویه، له تو سر  بهث ېول بې فویادې دي.  )) وویل:  هوري

ملکیت ېله چو ته ورېوي؟ د متول په کول، موږ ته وګور . موږ له خپلې زمکې نه څاه 

 یوې آنې م دوري نه ېیږي. حوصل اخلو؟ حوصل یې آن د سړي پر سر د



66 
 

یو نوېر په میوشت ېې د لسو روپیو له تنښوا سر  له موږ نه کېر ښه دي. خو موږ خپله 

زمکه نه پرېږدو او د ېور لپور  ښور ته نه ځو. آیو ځو؟ زموږ آبرو په هندې ېې خونادي 

 د . ښه، عین حولت د زمیندار په برخه ېې هم صدق ېوي.(( 

 ، هغه څه چې تو وویلې هیڅ مونو نه لري. موږ په کېارې ساښتۍ پرر )) ګوبور وویلې: 

سر  د موړ  نس کوک  خورو یو زړوېې او ریتوړې مو اغوستې دي. خو د زمیندار لپور  

م دوران په انتظور ېې دي او په زر هووو ېسه د حکام لپاور  والړ. البتاه،  وپه سلهوو

هندا اوس بیښي لوېس ژوناد  ښویي دی د زیوت شتنن ېېدو توان به نه لري. خو هغه

 لري. پیسې د نور څه لپور ؟(( 

 ښه نو ته فکر ېوې چې د هغه او زموږ په منځ ېې هیڅ فرق نه شته.((  )) 

 هیڅ، خدای موږ ټول برابر خلق ېړي یو.(( )) 

زویه، دا واقعیت نه لري. دا خدای دی چې بډای او غریر پیدا ېوي. انسون وروسته )) 

پلېنونۍ نه بډای ېیږي. دا زموږ په تېر ژوند ېې زموږ د عنلونو مېو  له کېرې توبې او 

 د . موږ څه نه دي ېرلي او د رېبلو لپور  هم څه نه لرو. (( 

دا ټول خیولونه دي، زویه د دفوع د تسکین او تسلي ورېولو لپور ، خدای موږ ټاول  )) 

ندې ېاوي، شاتنن یو برابر پیدا ېړي یو. هغه څوپ چې قدرت لري، غریر تر پلو ال

 ېیږي.((

ته غلط وایي، بودار داسې انسون دی چې له خدایه ویریږي، هغه هر  ورځ د څلورو  )) 

 ورېوي.(( د غوایي خیراتسوتو لپور  عبودت ېوي صدقه او 

 او څوپ د زبېلل ېیدو احسوس ېوي؟(( )) 

 هیڅ څوپ نه زبېلل ېیږي.((  )) 

د غاوایي ب ګران او ېورګران زبېلل ېیږي. دا چاې دی عباودت ېاوي. صادقه او  )) 

ورېوي د دې لپور  د  چې د خپلو شیطونتونو په خوطر خپل وجدان پوپ ېړي.  خیرات

 راځه وګورو چې دی په وږي نس عبودت ېوي.

ولۍ هموته د ورځې دو  ځله په موړ  نس خواړ  راېړ ، ز  به ټوله ورځ په کېرې خوشا

او د خدای وېر   اپه عبودت تیر  ېړم، یو  ورځ ېور ېول په ېروند  ېې او د د  تقو سر 

 به د د  له خولو سر  یوځوی ووځي.(( 



67 
 

له تو سر  د بهث ېولو هیڅ فوید  نه شته. ته په خدایي چورو ېاې ګاوتې وهاې او  )) 

 دعوا ېوې.(( 

  .ور د ېروندې خوا ته په روانیدو وېله چې موښوم نږدې شو ګوب

زویه، لږ تم شه. خو مښکې له دې نه چې ځې، لږ واښه در سار   )) ورته وویل:  هوري

 یوسه بوال ته یې ور ېړ .((

 خو موږ د خرڅرو لپور  واښه نه لرو.((  )) 

 ز  یې نه خرڅوم. خوشې یې ورېوم. بوال کېر اړ دی.((  )) 

 د  ېله موږ ته ېوم شي راېړي دي؟ ېومه غوا؟((  آیوولې موږ بوال ته واښه ورېړو؟  )) 

 هغه موته غوا راېوله. مو ونه منله. (( )) 

 هغه، یو  غوا!((  )) 

راځئ نو چاې یاو  سانه  )) دهنیو په تریو تندي وویل، ګوبور ژر خبر  ور پرې ېړ  : 

ار معومله وېړو، موږ به په هغه بوندې د شلو روپیو واښه خرڅ ېړو او نورې به یاې ېار

 ېرار ور ېړو. پرېږد  چې یو  غوا راېړي.(( 

ز  ېولی شم غوا د یوې سندرې په بدل ېاې واخلام.  )) په مرموز  توګه وویل:  هوري

ټول هغه څه چې ز  یې بوید وېړم هغه د بوال د واد  د ترتیبوتو برابرول دي. ټول ېاور 

 اعتبور پو  ېړم.((  څوهندا دی او بس. ز  هغه ته یو څو) مونډ ( واښه ورېوم 

 ښه نو ته د یوې ښې جوړې برابرول غواړې!((  )) ګوبور وویلې: 

ښویي دا یوازینی ېور و چې له د  ناه پاوتې  )) دهنیو په خبرو ېې ځون ور وغورځوو : 

 و.((

په دې ېاې  ،خو ېه چیرې موږ له بوال سر  د هغه د ېور په ودانولو ېې مرسته وېړو )) 

 څه بدي د ؟((

 . د  نه خوښیدلچلم راپور ته ېړ او الړ چې کګ یې ېړي. دغه ېورونه د  ګوبور

بوال یو ښه سړی دی. هر ېله چې دی مو ویني ستو په بور  ېې کېرې  )) وویلې:  هوري

 ښې خبرې ېوي.(( 

ز  د د  ستوینې تاه  )) د دهنیو پر مخ یو  بې شینې موسکو راخور  شو . هغې وویل: 

 د خپل ېور و بور په غم ېې و اوسي.((  اړتیو نه لرم. هغه بوید
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. ته پوهیږي ښځې یې په ې. خو هغه په خپلو ستویلو لګیو ومو هغه ته هنداسې وویل )) 

ټول ژوند ېې پر هغه پرچ وهلي او دی څومر  له هغې وېړسید ، خو تاه بیښاي فارق 

ز  هر  نه تل هغه ته نیکنرغي ور په برخه ېوي.ولرې. هغه وویل، په سهور ېې ستو لید

 سهور ستو مخ وینم. خو هېڅکله مې نیکنرغي په نصیر نه شو .(( 

 ېه چیرې ستو بښت اوښتی وي ز  څه ېولی شم؟((  )) 

بوال یو عوج  او خوېسور  سړی دی. هر څوپ ېه د  )) خپلو خبرو ته دوام ورېړ:  هوري

مو نه مشر د  پر ځوی وي هغه به یې د یوې ورځې لپور  هم و ستویی، هغه لس ېوله له 

 دی، خو تل لومړی موته سرم اچوي.((

دهنیو ال تر اوسه پورې د بوال هغو تبصرو نه چې د دې په بور  ېې یې ېړې وې، خوناد 

 اخیست. 

هغه زمو په بور  ېې څه وویلې. ېوم وخت چې زماو  )) دهنیو په اندېلنې سر  وویلې: 

 مخ وینې څه پېلیږي....(( 

بوال د راتلو اعرن وېړ او دهنیو د هغې د ستویل ېېدو لاه ګوبور د  )) په دغه وخت ېې 

امله را وپوریدله او وراخطو غوندې شو . ګوبور ته یې وویلې چې د میلناه ښاه عا ت 

 وېړي او له روپو نه یې وغوښتل چې ژر لږ تنبوېو راوړي.(( 

هغاه  ورور ، یو  ښه ښځه لکشني د ، )) بوال له چلم نه یو اوږد ېښ وېړ او ویې ویل: 

 پوهیږي چې د څنګه د میلننو ع ت وېړي.(( 

 دهنیو د ور  تر شو والړ  و  او له خوښۍ نه لړزیدله. 

 د بوال لپور  د وښو راوړو پسې روان شو دا هم ورپسې ور روانه شو .  هوريېله چې 

تعار وېړ چې بوال دا دومر  لویه ټوېر  له ېوم ځوی نه را برابر  ېړې د . ېاه  هوري

 چیرې هغه ته دو  کېې ټوېر  ورېړي. دو ) مونډ ( واښه به یې پوپ خرا شي. 

ناو  ،میلنه ته پته مه ورېو  او ېه یې ورېوې )) ېور وغوند  او ویې ویل:  هوريهغې د 

وېر  راوړي؟ هغه خو څه ګرن نه ټولوي لږ تر ښه ع ت یې وېړ . ولې بوید هغه وړ  ټ

، څرنګه به دا دومر  بور یوسي. بوید خپال درې کېې ټوېر  واښه ورېړ . خوارېیلږ  

 زامن یې ورسر  راوستلي وي.(( 

 ز  نه شم ېولی چې درې ټوېر  واښه ورېړم.((  )) 
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داساې د ؟ ستو مقصد خو به دا نه وي چې هغه له یوې ټوېر  سر  ولیږې، ېاه هن )) 

 ګوبور ته ووایه چې خپله ټوېر  هم کېه ېړي او له بو ال سر  الړ شي.(( 

 خو ګوبور ېروندې ته ځي.((  )) 

 ېه چیرې یو  ورځ پوتې شي، د ګنیو ېلت نه وچیږي.((  )) 

 خو هغه بوید څوپ ورسر  راوستلې وای. هغه دو  تکړ  او غټ زامن لري.((  )) 

 ښویي هغوی بوزار ته تللي وي.((  )) 

 دا مسښرې دي. ز  به هغه ته خپل واښه ورېړم او د هغه ېور ته به یې هم یوسم.((  )) 

سنبول ېړم. د لویونو خدمت ېوم شارم ناه  په خپلهښه د ، پرې یې ږد . ز  به یې  )) 

 دی.(( 

زمو خپلاو  ،ړمخو لږ څه فکر وېړ ، ېه چیرې یه هغه ته درې کېې ټوېر  واښه ورې)) 

 و ته به څه پوتې شي؟(( غوایون

 دا فکر به دې ېړی و.((  ،تو بوید مښکې له دې نه چې هغه ته بلنه ورېړې وای )) 

د مرستې او مهربونۍ لپور  هم یو سرحد شته! ته خو به نه غواړې چې زمو ېور تاوال  )) 

 شي.((

ه او ساتو زوی او آن ځغللیدې. تې له بور سر  به ورسر  ېه چیرې د زمیندار نوظر و )) 

 لوڼه دي! او بې له ېومې دعوا او بنګیدو به دې یو یو دو ) مونډ ( ور اچول.(( 

 د زمیندار حولت فرق ېوي.((  )) 

 نه، د دې لپور  چې ز  د هغه زمکه وېړم.((  )) 

 ته د هغې اجور  ورېوې.(( )) 

چې درې ټاوېر  واښاه بیال  لپور  د تېلتې الر نه و  پوتې. هغه ماور  شو هوريد 

او ګوبور لومړی ټوېر  را و ایستله.  بوال ژر خپل د غوړې دسنول  هوريېړي. ېله چې 

ز  باه  )) را واخیست او منایله یې ترې جوړ  ېړ  او پر سر یې ېېلود  او ویې ویل: 

 یې خپله یوسم. په یو  دقیقه ېې راستنیږم.(( 

ر  دې دننه کېې پرتې دي. ز  او ګوبور به یې دوې ټوې )) په پرا  تندي وویلې:  هوري

 ېور ته در سر  یوسو.(( 

 څنګه مهربونه دی، بوال اریون شوی دی.  هوري
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دوی د الرې په اوږدو ېې د ) دوسیهرا( د  راتلونکي جشن په بور  ېې چې په هغه ېې 

 ته یو ېوچنۍ برخه ور ېړل شوې و ، خبرې ېولې. هوري

خو تو د تهفې بند او بست ېړی دی. له هغې نه خو ځون نه  )) بوال ترې پوښتنه وېړ : 

 شي ژغورلی.(( 

ورور ، ز  د هغه پاه باور  ېاې  )) خولې له خپل مخ نه پوېې ېړې او ویې ویل:  هوري

اندېلنه لرم. غله وتلل شو  او مښکې له دې نه چې ګودام ته راوړل شي تاوال شاو . 

. د م خپله، یوازې سپېر  زمو قسانت واخیسته او سود خوار  هزمیندار خپله برخه و

ېنه یو زر  به یې هم نه وو  واښه مې د شپې پټ راننه ایستلي ووچې دی خدای شکر 

 پوتې. 

بې له زمیندار ، درې سود خوار  هم شته چې ز  یې پوروړی یم. مو تار اوساه د دې 

رېاړې توان نه دی موندلی چې د دوی سود ورېړم. د زمیندار نینویي اجور  هم باې و

پوتې ېیږي. ز  بیو مابور  یم له سود خوار  نه پور وېړم.  ز  به هر شی سپنو ېوم ،خو 

 هیڅ فوید  نه لري. 

موږ ته الښوونه او نصیهت ېوي چې سپنو وېړو، خو د سپنو یو  بېلګه هام ناه  یبډا

شي راېولی. رای صیر د خپل زوی په واد  ېې شل زر  روپۍ ولګولې او هیچاو یاو  

پورته نه ېړ . ملګرو، هم سودخور، د پرر په مړیناه ېاې پنځاه زر  روپاۍ ګوته هم 

 خرڅې ېړې او هیچو له هغه نه پوښتنه ونه ېړ . آخر غریر هم زوی او پرر لري.(( 

 ورور ، موږ له بډای سر  ځون نه شو برابرولی.((  )) 

و نه غوایونله  م نه انسون نه دی. موږیته داسې فکر ېوې انسون بې شتو قدرت او تعل )) 

 زیوت نه یو، دې نړ  ته راغلي یو چې ځغ رابوندې وتړي.(( 

تېر یودونه، د حول غنونه او د راتلونکې نه وېر  هغه مضنون دی چې د زړو خلکو لپور  

 ترې نه ښه مضنون نه شي موندل ېیدای. 

ته له ورونو نه د بیلتون خوطرې او یودونه ور توز  ېړل په زړ  ساواند   هوريبوال چې 

دې بیلتون ارومرو ته کېر ځورولی یې. تو خپل ورونه لکه خپل زامن لوی  )) یې وویل: 

 ېړل.(( 
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، مو داسې احساوس وېاړ ورور ، کېر ځوروونکی حولت و )) : په نیولي غږ وویل هوري

ې دا بیلتون زمو په ژوندوني ېې پېښ شو. هغاه چې مر مې موته شوې وي. افسوس چ

زمو په سښتو دښاننونو بادل شاول او  ،ورونه چې مو ورته خپله ځواني قربون ېړې و 

بیلتون ټول په کېر یو بې ارزښته موضوع بوندې منځته راغی. دوی غوښتل چاې زماو 

نه چاې  ښځه دې په مو لږ څه ېور وېړي. اوس، ته ووایه چو دا پوښتنه ېولی شوای، ېه

د ېور د ېور لپور  څوپ نه دی په ېور؟ په هر صورت، دې خو خپل وخت خوشې نه  آیو

تیراو . خواړ  پښول، ېور پوېول، د ېوچنیونو مراقبت زیوت وخت نیسي. آیو د سوبو او 

 هیرا ښځې د ېور په غم ېې وې؟ 

لې. ېوم وخت چې موږ ګډ ژوند ېوو  د هغوی ښځې به هر څلور ګړ  وروسته وږې ېید

 ولې دوی اوس په ورځ ېې څلور ېرته خواړ  نه خوري؟ 

ورور ، ته د هغه حولت چې د ګوبور مور درلود تصور نه شې ېولی! ښه د  چې سر  بیل 

 وله یم چې د هغو له غنه خرا شوم.(( ه. ز  خوشوشو

 په هر ېور ېې دا ېیسه شته. ولې ورونه! آن زمو زامن له مو سر  د )) بوال ځواب ورېړ: 

نظر اخرف لري. دا زمو بد عودت دی چې د دوی له ېردار نه سترګې نه پټاوم. ز  دوی 

 په خپلاهته وایم، ېه په عیوشئ ېې کوب شوئ او هغه ژوند مو غور  ېړ، پیسې توسو 

یې نه شئ او خرڅول یې ارومرو ېولی شئ. نو اوس مو ته ووایه، ز  په  یوګټئ. خو ګټل

زوی، ېنومو، ېله چې له بوزار نه راساتون شاي، د  داسې حول ېې څه وېړم؟ زمو مشر

 نینویی خرڅرو حسوب نه شي راېولی. ویې پوښته، چوپ پوتې ېیږي! 

ېوچنی زوی مې جنګی، د موسیقۍ شوقنن دی، تل تول او درم ورسر  وي. موسیقي 

مښولف نه یم، خو هر شي ځونته وخت لري. ز  مابور  یم څورویو تاه واښاه ورېاړم، 

 م او بوزار ته الړ شم. غواوې ولوښ

ورور ، تو ته رښتیو وایم، دغه دندې او ېورونه زمو د ژوند د بربود  سبر شوي دي، لکه 

چې د چو په خوله ېې د سرو زرو موهی وي چې نه یې تیرولی شي او نه یې غورځولی. 

ته خو زمو لور، جونیو، هغه بدمرغه پیژنې. البته واد  ته یې راغلی وې. څه ښې ېورنۍ 

غې مېړ  په بنبیي ېې د شیدو هټۍ درلاود . د هنادوانو او سر  د هغې واد  وېړ. د ه

مسلنونونو جګړو په ترڅ ېې چو سوری سوری ېړی و او مړ شو. ېورنۍ یې ټوټې ټوټې 



72 
 

شو . هغه مې بیرته خپل ېورته راوستله په دې فکر چې هغه به بیو واد  ېاړم. دواړ  

ېاور اوس د   مومي د مرګ تر سرحد  یاې ځاوروي.ېله چې وخت وریندارګونې یې 

 و ورو د لیونتوب خوا ته درومي.((جګړې تئیوتر ته ورته دی. هغه اوس ور

دغو خبرو اترو د بوال ېلي ته تر رسیدو پورې دوام وېړ. د بوال ېلي ېاوچنی خاو زړ  

وړونکی او زیوت د غواګونو د رمو ځوی و. بوال د دغه ېلي مشر و، د ېور نه د بوندې پاه 

تښنیني کول یو درجن څوروي تړل شوي او به خاوراپ لګیاو یو  لویه مهوطه ېې په 

وو. په دهلی  ېې یو لوی د لرګي تښته پوش ایلودل شوی و او دومر  قوي و چې ایله 

لسو ېسو پورته ېولی شوای. په یو  میخ ېې درم او په بل ېاې تاول ځوړناد وو. پاه 

( تاه ورتاه و ناوآیوتوخچه ېې په یو  ټوېر ېې پېچل شوی ېتوب چې کېر زیاوت )رام

ایلودل شوی و. د ېور دواړ  نږیندې په تپي ېولو لګیو وې. جونیاو د ور  خاولې تاه 

والړ  و ، سترګې یې تکې سرې وې. ښویي له ژړا نه. شونډې یې غټې او پنډي، مخ یې 

ګرد، سترګې یې وړې او ننوتلې او وچولی یې نری او ېنسوری و. خو د هغې لاه ناوز  

ونکی پوستوالی هغې ته زړ  راښکونکی طلسم ورېړی و. هغې کېه غېږ او د بدن غ ید

 مښې ته ټوپ را وواهه او له پرر سر  یې ټوېر  ونیوله. 

میتو خو  هوريلورې چلم راوړ  او څه شربت هم راتیور ېړ . البته،  )) بوال ورته وویلې: 

 پیژنې؟(( 

ې ېوزړ  را نیاول س ېې یې یو  رسۍ اوجونیو چې به یو  الس ېې یې چلم او په بل ال

 و ، راستنه شو . 

هندلتاه یاې  )) ګوبور چې الس یې ېوزړ  تاه ور اوږد ېاړی و پاه کاک  زړ  وویال: 

 پرېږد .((

د څو  غوړې ته منډ  ېاړ  او پاه یې خو جونیو ېوزړ  ېلکه نیولې و . په جوبکۍ سر  

 خو ته زموږ میلنه یې.((  )) خوند یې شو ته بیرته وېتل او ویې ویل: 

 ګوونډیون میلنونه نه وي.((  )) 

 او ، هو، میلنونه دي. ېه چیرې په میوشت ېې یو وارې راشي.((  )) 

 ډی هم هر  ورځ نه شي راتلی.(( ن ګووڼخو آ )) 
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زمو مقصد هم ېټ ماټ هنداساې  )) جونیو له یوې ګوښې نه ورته وېتل او ویې ویل: 

شربت در ېړم. ېه په دوو اوونیو دی. په میوشت ېې یو وارې راشه، تو ته به ښه یو سوړ 

ېې یو ځل راغلې چلم به درته راوړم او ېه په اونۍ ېې یو ځل راغلې ښه ځوی به درته 

 برابر ېړم  او ېه چېرې هر  ورځ راغلې، نو هیڅ شی به تر السه نه ېړې.(( 

 هیڅ شی؟ آن ستو یو سرسري نظر هم نه؟((  )) 

 دا تر ټولو سښت ېور دی.((  )) جونیو خپل سر ته ټکون ورېړ او ویې ویل: 

بو غوا اوس واښه خوري، ګوبور  س )) وروسته له هغه چې دوی څه وڅلل، بوال وویل:  

 .((ته راشه او هغه بوز 

 د ګوبور سترګې په غوا نلتې وې. 

 هیڅ بېړ  نه شته. بیو به یې یو وخت راولیږم.((  )) چې خپله لوالتیو پټوله وویل:  هوري

خو ز  بېړ  لرم. هغه چې ستو په ېور ېې والړ   )) بوال په کېر زیوت ټینګور سر  وویل: 

 وي تو ته به ستو وعد  در په یودوي.(( 

 ورور ، د هغه ېور لپور  مو قول درېړی. نه یې هیروم.((  )) 

د دې  هاوريوله وو، هاو ګوبور دواړو له بوال نه رخصت واخیسات. دواړ  خوشا هوري

دې  د کېرې مودې هیله یې په دومر  لږ قینت تر سر  شاوې و  او ګوباور دلپور  چې 

لپور  چې ال نور هم د بې قینته خ انې څلتن ېیږي. د غوا د درلودلو هوس په د  ېې 

 راپوریدلی و. هغه بیرته شو ته په غر یو نظر واچوو . 

. د امید په شون د  په بور  ېې د هغې په احسوس پوهید  جونیو په ور  ېې والړ  و . د

 بې صبر  او زړ  نوزړ  .

 څلورمه برخه

هغه شپه یو  سترګه خوب هم ونه ېړ. دی چې د ترخه زیتون تر ونې الندې پر  هوري

ستورو ته یې ېتل او د غوا په بور  ېې یې فکر ېوو . هغاې  بوندې اوږد غ یدلی و. ېټ

اوړي ېې پرابلم نه شته،  و نه لرې اخور جوړ ېړي؟ خو چیرته یې وتړي؟ پهغوایونته له 

د بوندې به یې هم د ور  تر خوا وتړي. خو په بوراني موسم ېې؟ ېه چیرې د یو  لعنتي 

 او ښیرا وهلي شیطوني سترګې پرې ولګیږي؟ 
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برسیر  پر دې د زمیندار نوظر به هم راشي او په پړسیدلي غومبوریو به نورې ساورې 

غه د دښننۍ د راپورولو سبر نه شاي. وهي او ورغوری به ګرځوي. دا به هیڅکله د ه

 کېر ښه ېور به دا وي چې په انګړ ېې د لوښو او وښو یو  څپر  ورته جوړ  شي.

دا غوا به په لومړني لنګوال ېې له پنځو) سیرو( لږ شیدې ونه ېړي. ګوبور به لږ تر لږ  

د ورځې یو )سېر( شیدو ته اړتیو لري او روپو ېه یاې خوښایږي، کپ کپ لوښاي باه 

دا یو  تېروتنه نه و  چې دهنیو مو دومر  ژر په دې راز پو  ېړ ؟ ېاوم  آیوڅلي. خو و

دې د حولت لیدنه به ښه د خنادا  وخت چې دې لیدلې وې چې غوا انګړ ته راننوتې، د

 وړ و ، ښه هغه څه چې شوې و ، شوې د . 

کېر اوس مهنه موضوع د غوا سوتنه و . دی په دې فکر ېې شو چې ېوشکې ګوبور خو 

غلتلی او پیووړی وای. ښویي یې پرر دومر  سښتګیر  هم ونه اوسي په هر صاورت، 

خاوا خوشاې ناه  اخاوا دې پاه خپلاهد پرر په ژوند ېې دی  آیوهلکون هلکون دي. 

 ګرځید . 

هر چو ویلي ېه چېرې ېورنۍ تبو  او توال شو  مسوولیت به یې د د  پر غاوړ  وي، خاو 

غوړ  ور ولوید، دی بیښي بدل شو.... نو ښویي ګوباور  ېوم وخت چې مسوولیت د د  پر

هم بدل شي. ېه څه هم کېر د خواشینۍ ځوی و چې د د  دواړ  ورونه له ېورنۍ نه بیل 

په زمکه ېې لیکې جوړولې. د سبووون رڼو راخپر   وشوي وو. د یوې پر ځوی به درې و

 شو . دا وخت د څپرې د تیورولو و. 

، ېه چیرې بوال خپل فکر بدل ېړي، دی راوستو پورې انتظور نه بوسي د غوا تر آیو دی

 به د ټول ېلي د خندا مضنون وګرځي. 

پرر  ساهور دی، څپار  دې جاوړ  )) ګوبور چې د راویلېدو په حول ېې و، ویې ویل: 

 ېړ ؟(( 

نه، زویه، تر اوسه نه، فکر مې وېړ د غوا تر راوستو پورې انتظور وبوسم. هېڅکلاه د  )) 

 بوال په خبر  بوور ېیدای نه شي.(( 

 ځنډ د څه لپور ؟ موږ غوا راولو.((  )) د ګوبور سترګې تنګې ا تنګې شوې 

 غوږ ېې څه ووایي.((  یطون د هغه پهته بوال نه پیژنې، ښویي ش )) 

 رته شو، خپل ېوتک یې راواخیست او په قوطعیت سر  روان شو. ګوبور چټک راپو
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په سرلوړي یې هغه ته وېتل. لاه د  ناه  ،زوی یې له څنګ نه تېر شوېله چې  هوري

اوس یو  ښه تکړ  ځوان جوړ شوی و. د واد  لپور  پیسې نه درلودې. پاه ېاور ېاې د 

و، خلک د ګوبور د لیادو وېش او بیلتون د راتلو له امله دوی په بد  ورځ اخته شوي و

لپور  راتلل او هغه یې خوښوو ، ېله به یې چې ولید ېور ېې څه نه شته او هیڅ شی نه 

دي ورته پوتې. له ګوبور نه به یې الس پرېوی. هغو به چې ومنله د نووې لپور  باه یاې 

 به عوج  پوتې شو.  هوريدومر  زیوتې پیسې وغوښتلې چې 

ل بښت ېور ته ولیږي. ېاه زوی واد  ناه وای ېاړی. دی مابور  و چې سونو هم د خپ

وتو ته سپکووی و. ، مقدسخو ېه چیرې پیغله لور بې مېړ  پوتې شوې وای ،کېر  بد  و 

دوستونو تاه ماخ  چې پیغله او بې مېړ  نالې یې په ېور ېې و . د  څنګه ېولی شوای

 ولري؟ 

کې د  تاه سارم په هندې چرتونو ېې کوب و چې )دمري( د ټوېریاو اوبادون هوري

او له هغه یې وپوښتل چې چیرې لږ څه د بونکس لرګي د خرڅرو لپور  ولارې.   واچوو

دمري تور، ټیټه ونه او کېې سترګې یې درلودې او په ځیر ځیر به یې درته ېتل. ماخ 

 یې چوغ او لنډ و او بریت یې هم درلودل. 

یاې د  ېې یو یو دو  ځله به د نر  مر په وندنۍ ېې یې یو اوږد چوېو ګرځوو .  په ېول

سی د اخیستو لپور  دور  ونکسی شیونو د جوړولو لپور  د بڅوېیو، ټوېریو او نورو بونک

 وهله.

، دمري د بونکس پر ګڼو ونو را وګرزاو  او سل دانې په پنځه ویشت روپیو معومله هوري

نو در سار  دې لپور  چې ته یو پښوانی پیرودونکی یې،  د )) ورته وویل:  هوريوشو . 

چنه نه وهم. زمو د بونکسي سل دانې له دېرشو روپیو نه ېام ناه خرڅیاږي. پاه هار 

 ستو زوی راستون شوی، ېوم چې واد  ېړی و؟((  آیوصورت، 

میتو، هغه زوی زمو د سر ټیټۍ سبر دی، هغه خپله ښځه پرې ایلې  )) دمري وویل: 

او اوس له بلې ښځې سر  په ښور ېې دی. بد  خو ال داد  چې ښځه یې له بال ساړي 

سر  تلتیدلې د . مو له هغې نه وغوښتل چې یو  ښځه و اوسي او خپل ځاون آراماه 

سې ښاځې غو ونه نیو، دا ونیسي، ېه نه ز  به چو ته مخ ونه لرم. خو هغې زمو خبرو ته

 دي، وفو نه لري.نووړ  
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د ښاې څېارې  ښویسته څېر ، ېه چېارې خو نه ،خدای دې ښځې ته هر څه ورېړي

د بونکس ونې ستوسو ورونو پاه مانځ  آیوخووند  وي، د هغې سوتل آسوننه ېور نه دی. 

 ېې ویشل شوې دي؟(( 

رخه وا نه خلم. ېولی شم دوی ته هو، موږ هر یو برابر  برخه لرو. ز  به د خپل ورور ب )) 

ووایم چې مو بونکس په )شل( روپیو خرڅ ېړي دي او دوی هم دومر  هوښیور ناه دي 

 چې پرې پو  شي. البته، دا خبر  دې زمو او ستو په منځ ېې وي.(( 

د د  عکس العنل معلوم ېاړي. هغاه د  څود دمري خوا ته ځغلند  نظر واچوو   هوري

غوښاتنه  د غوایي خیاراتلګر ته پوتې ېید  چې د صدقې او یو  موړ  نس خووند سوا

 ېوي. 

میتو، په مو اعبتور وېړ . ز  به ونه غواړم )) راګوښه ېړ او ورته ویې ویل:  هوريدمري، 

چې سر ټیتې شې. خو د لږې فویدې لپور  د  چې انسون په یو  بې پتاه معوملاه الس 

( روپاۍ ۰۵وپۍ، ز  به هغاو تاه )( ر۲۱پورې ېوي. ېه چیرې ته لږ ښکته راشې یونې)

 ووایم.(( 

معومله جوړ  شو ، دمري تر نر  مر پورې ځون لوڅ ېړ او د بونکس په پرې ېولو یاې 

 پیل وېړ. 

پونیو، د هیرا ښځه د څو  خوا ته روانه و . له پلو الندې یې دمري د بونکس په ونو ېاې 

 ووځه!(( ودریږ ! څوپ یې؟ له دې ونو نه  )) ولید. هغې نورې ېړې: 

 ز  حق لرم. مو په پیسو اخیستې دي.((  )) دمري ژر ودرید او ویې ویل: 

دا د هیرا د ښځې په خوطر و چې ورونه سر  بیل شول. هیرا ېله ېله هغه کېر  وهاي. 

سر  له دې، د هغې خبر  په ېور ېې آخیري خبر  و . هیرا هغې ته مطیاع او تسالیم 

خپل بودار په لغته وهي، خو پر خپله شو هغه ته شوې و  او هغه آس ته پوتې ېېد  چې 

 د سپریدو اجوز  ورېوي. 

 ز  بونکس نه خرڅوم.((  )) : از وویلهغې په لوړ آو

دمري پو  شو چې ښه به دا وي له ښځې سر  بهث ونه ېړي. هغې ته یې په بادخویۍ 

 غواړم ستو له مېړ  سر  وغږیږم.(( )) وویلې: 



77 
 

پونیو د مېخ به شون ېلکه و . د ژوند نوخوالو او مهرومیتونو د هغې ټول احسوسوت ور 

 وژلي وو. 

ز  چې دلته یم، مېړ  ته مې د غږ ېولو څاه  )) د دمري الس ته یې په ځیر ځیر وېتل: 

 حوجت شته. له ونو نه دې السونه ایسته ېړ . خبر  هندا د !(( 

  الړ  نه شو ، دمري پورې وهله او هغه خور  ېله چې دا د دمري له اعتراض سر  سر

ور  او شواړ  پرېوتله. راپورته شو ، دمري ته یې ښکنځل وېړل. خپلې څپلکې یې را 

و ایستې او له کېر قور او غضر نه یې دمري څو څو ځله پرې وواهه. دمري دا وهل بې 

دغه کېر  له دې چې ېومه خواشیني څرګند  ېړي تیر ېړل. هغه په دې پوهید  چې د

 ېور واخلي.  بوید له حوصلې او زغم څښه بد عنل په وړاندې

چې د پونیو ژړاوې اورېدلې په منډ  راغی. پونیو په لاوړ آواز ژړا انګاوال ېولاه.  هوري

لومړی له قور  تک شین شو. خرڅې شوې برخې نلې نلونې یې ټوټې ټاوټې ېاړې، 

نو تېلته  ،ه ژوند دربوندې ګران دیې )) دمري یې په لغته وواهه او په چیغه یې وویل: 

 تو زموږ د ېورنۍ په یو  ښځه الس پورته ېړی دی؟((  جرآتېو . په ېوم 

صبونیت له څپو نه کارید . سترګې یې عپه دغه وخت ېې هیرا راورسېد د خپل قور او 

خو خپلې  ،تکې سرې شوې وې. د اورمېږ  رګونه یې درزېدل، دی په دمري په قور نه و

و ته کېر په قور شوی و. دې څه ېور درلود چې له یو  نورینه سر  یې شاښړ  ښځې پونی

 ېوله؟ 

سید  پونیو ته ورغی، هغه یې لیرې راېښ ېړ  او په متروېه یې د هغې په وهلو پیال 

خدای دې تاو د ناړ  پاه ټولاو  )) وېړ، پونیو انګوال ېوله هغې چیغې او بغورې وهلې: 

 اندامونه یو یو در وخوري.(( مصیبتونو اخته ېړي. ج ام دې ستو

د ج ام د نیولو په اوریدو سر  د هیرا د عصبونیت سرې لنبې په مړ  ېېدو شاوې لاه 

سینه بغل او ېولرا سر  اناوم چټک و، خو د ج ام تدریاي مرګ یې نه خوښید . یاو 

 ځل بیو یې پرې ا  او کب جوړ ېړ. 

مو ته دې ولې خوله واز  پوتې د ؟ ځه  )) بیو یې دمري ته مخ راواړاو  او ورته ویې ویل: 

 خپل ېور دې ېو . بیه خو یې پوهیږې. پنځلس روپۍ د .(( 
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ېه چیرې ته غواړې چې خپل ېور ته اور ور واچاوې، وایاې  )) پونیو خپل سر وټکوو : 

و . په مویې څه؟ څه بد  برخه، څه بد  برخه! د تو غوندې د یو  قصاوب ، ویې سوزچو 

 لې یم.(( د ېور خوا ته روانه شو . په منګولو ېې لوید

 چیرته روان یې. څو  ته الړ  شه. هندا اوس.(( )) هیرا پرې پرچ وهل: 

دې چې د وهلو ټکولو م   لیدلې و ، د نورو وهلو شوقننه نه و . په آرامۍ یې لوښاي 

 انه شو . وراپورته ېړ او په سلګۍ وهلو د څو  خوا ته ر

 ل جناول جوړ نه ېړې!(( اوس ب )) پرې نورې ېړې.  هوري 

څوپ د تو خبرو ته غوږ نه نیسي او ته لګیو یې  )) دهنیو د ور  له خولې ور نورې ېړې: 

نورې سورې وهې. ته هغه نه پېژنې؟ دا هنوغه پونیو د  چې ټوله ورځ یې درته ښکنځل 

 و. په خپل حق ورسید . څه خبر  د ؟((وېړي 

څنګه هغه وهل  )) چې ور  ته راورسید په هغې لږ په قور شو او ورته ویې ویل:  هوري

 لکه چې ستو زړ  هم ورته ېیږي؟((  ،چې هغې وخوړل

 ېه چیرې مو مښکې نه وي خوړلې!((  )) 

 دومر  کېر نه. ېه وهل وخوري، تلتې، هنداسې نه د ؟((  )) 

ا خپله ښځه وهي. پرې ګرانه هام . ېه چیرې هیرمو له دې نه خورا کېر خوړلي دي )) 

 د . ته یوازې په وهلو پوهیږې، نه په مینه.((

ېولی. دا ته وې چې د پرر ېر  الړې او ېور ته د راتګ فکر در  نه داسې ادعو نه شې))   

 سر  نه و. ز  درغلم او ته مې راوستې.(( 

 ګرانه وم.(( هو، هغه وخت چې تو بې مو ژوند نه شوای ېولی نه دا چې ز  پر تو  )) 

او شوق سر  پاه درزیادو وي، ېاټ ماټ لکاه  د واد  ژوند مښکینۍ دور  له ځوانۍ

سبووون چې د ژوند دور  په ېې داسې ښکوري ته به وایي له ګربي رنګ او ځر سار  

ول شویو وړانګو ېې وهم او خیول ویلوی موسپلین په خپلو غځ غوړول ېیږی. د ژوند

د شپې سوله او آرامتیو راېلته ېیاږي چاې پاه دې  وږ واقعیت ته مښومخ دروي.او م

وخت ېې موږ د ستړیو الرو یو په شون چې د یو  ګړنګ پر سر نوست وي په تیر وخت 

قي توګه ښکته چاې کېار  لارې او بوندې چورت وهو او په هغه ېې کوبیږو او په اتفو

 د ژوند خوځیدا او چورلیدا څورو.  پردی دی
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ته څنګه خبرې ېوې. تو هیڅکله آن زمو  )) ویې ویل:  د دهنیو سترګې ننانې شوې او

 للې.(( ښیو  ېوچنۍ خطو هم نه د  ب

دهنیو ته عودالنه قضووت نه ېوې. بوال وپوښته چې ز  تل ستو څومر   )) وویل:  هوري

 صفت ېوم. (( 

پرېږد  چې وګورو ګوبور له غوا سر  راستون  )) دهنیو چې موضوع بدله ېړ  ویې ویل: 

 ېه تش الس راغلی دی.((شوی او 

سندستي چې دا دننه انګړ ته ننوته دمري چې کېارې زیاوتې خاولې یاې ېاړې وې 

میتو راځه چې بونکس وشنیرو. سبو ته به یې په ېراچاۍ ېاې )) راورسید. هغه وویل: 

 یوسم.(( 

د بونکس د لرګیو د شنیرلو ضرورت ونه لید  او دمري چې خپله ېڅوړ  خرصه  هوري

 په الس ېې ورېېلودې.  هوريۍ او اټه آنې یې دېړ  اوو  روپ

 ټول هندومر ؟ نه، نه، دو  روپۍ او اټه آنې نورې.((  )) وویل:  هوري

( روپو فیصله شاو . هنداساې ناه ۰۵ولې؟ معومله په ) )) دمري په بې م   ګۍ وویل: 

 و ؟(( 

 نه، شل روپۍ وې.((  )) 

 هیرا او روستو په مخ ېې په دغې بیه موافقه وېړ . ورغږ ېړم؟(( موږ د پنځلس،  )) 

ته ښه پوهیږې چې موږ په شلو روپو پرېکړ  ېړې و . دا چې ته اوس کېر سپیتوب  )) 

دې مونو نه لري چې ټول شیون بوید ستو په خوښه وشي. دو  روپۍ او اته آناې  ېوې د

 پوتې دي. خو موته پور  دو  روپۍ نورې راېړ .(( 

په نو پوېه  هوريدمري داسې مندېه و  چې موتول یې آسونه ېور نه و. هغه پوهید  چې 

 وجدان سر  نه شي ېولی هغه سر  په ښکور  دعوا وېړي.

. زمو له دوو روپیاو یچودري، دا ښه ېور نه د )) هیرا ورته تندی تریو ېړ او ویې ویل: 

 سر  به مهوراجه نه شي.((

 و سر  په ټګۍ بوندې.(( او نه به ته د خپلو ورون)) 

سرځوړی تر ونې الندې ېلېنوست د موضاوع پاه هکلاه یاې  هوريدمري الړ  خو 

 چورت واهه، پیسې یې په مښکې بې له دې چې الس ور وړي پرتې وې.
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 )) ېله چې دهنیو له انګړ نه راووته ویې لید چې پیسې پر زمکه پرتې دي. ویې ویال: 

 خو دا بوید لس روپۍ وای. نورې یې چېرته دي؟(( 

نه درلود هغې ته ووایي چې دمري څنګه راګیر ېړی دی. دی هغه غل ته  جرآت هوري

پوتې ېېد  چې دام د غرېولو لپور  ونې ته وخېژي او چې ښکته را ولاوېږي ېوښاښ 

 ېوي خپل بد عنل د ېولیو نه د ګرد په ټکولو پټ ېړي.

 روپیو موافقه ېړې د .(( ۰۵ څه ېولی شم؟ هیرا په  )) یل: په ځوړند مخ یې وو

 روپیو یې هم خرڅولی شي. خو موږ ولې؟ ((  ۵هیرا ېه وغواړي په  )) 

 دې چنې وهلو او دعوا وخت نه و.((  تود  شښړ  روانه و . د)) 

ېه چېری تو ویلي نه وو، ستو ګران ورور به څاومر  ېام  البته، ته څنګه ېولی شې؟)) 

 ی و؟ په خوصه توګه چې ستو ګرانې ورېندارې د مرګ وهل خوړلي و!((راغل

او له قور  خوټېد  خو بې له دې چاې څاه ووایاي او خپلاې  ڼۍ اخیستې وګب هوري

سترګې پورته ېړي په پټه خوله یې د هغې خبرې وزغنلې. رمبی یې راواخیست چې 

 ېروندې ته الړ شي.

چیرته ځې؟ الړ شه. ځون دې پرېنینځاه.  )) دهنیو چې رمبی ترې نه واخیست وویل: 

 خواړ  تیور دي.(( 

 ز  خو وږی نه یم.((  )) 

نه یاې وږی؟ ورور دې ارومارو لاډوان در ېاړي دي. )) دهنیو شوېورې پرې ولګولې: 

 خدای دې هر چو ته داسې ښه ورونه ور ېړي.((

 ي.(( ښکوریږي چې اندامونه دې خورښت ېو )) له قور  خوټېد او ویې ویل:  هوري

زمو هیڅ ګنو  نه شته. تو په خپلې مینې  )) دهنیو له درواغان معصومیت سر  وویلې: 

 تبو  ېړې یم.(( 

 او ، مو یوازې پرېږدې، ېه الړ شم؟((  )) 

 ز  څوپ یم چې تو وبوسم؟ ېور ستو دی. ته خووند یې.((  )) 

شوې و . ناو  ټوله پوهه او ځیرېي یې مښکې د ورځې د پیلو له امله پڅه او ېن ورې

د ملنډو  او ټوېو لپور  وخت نه درلود. رمبی یې ایسته غوځور ېړ  هوريله هندې ېبله 

 او ځون پرېولو ته والړ. 
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د ګوبور راستنېدل کېر ځنډ شو. ال تر اوسه پورې یې درپ هم نه و. دا هلک څه ېوي؟ 

اشتهو یې یو  د جونیو په ښکور مشغول دی؟ بې له ګوبور  خوړو خوند نه ورېوو  په نینه

 څو وړې وړې ګولۍ وخوړې او د ترخه زیتون د ونې تر سیوري الندې اوږد وغځید. 

روپو چې ول ول شوي وېلتون یې جړ شوي وو. په ژړا راغله هغې له سونو نه شاکویت 

درلود، سونو ور ته ویلي وو ېله چې غوا راشي هغې ته به اجوز  ور نه ېړي چاې تپاي 

وپو په ېوم شي ېې له سونو نه ېنه و ؟ سونو چې پښلی ېاوو ، وېړي. دا کېر  بد  و . ر

نو آیو روپو لوښي نه مینځل؟ سونو چې اوبه را ایستلې، آیو روپو منګی ناه راوړ؟ ساونو 

 روپو وز  نه پووله؟  آیوچې به په ېروندې ېې ېبلې په رمي وهلې، 

ړې. ېاه چیارې ته به تپي وې )) چې د هغې په سود  ګۍ یې لوبې ېولې، وویل:  هوري

 سونو غوا ته نږدې راغله ویې شړ .(( 

ز  به یې لوښام  )) په غوړ  ېې ور اچولي وو، وویل:  هوريروپو چې خپل السونه یې د

 هم.(( 

 ارومرو، ننوځه څوپ ېولی شي چې ولوښي.(( )) 

 نو غوا زمو د .(( )) 

 ولې نه.(( )) 

پړې او مغلوبې شوې خاور تاه دا  څوولۍ نه پړېېدله. منډ  یې ېړ  هروپو چې له خوش

 خبر یوسي. 

خو  ،سونو ال تر اوسه پورې د نوې ځوانۍ به دور  ېې و . بدن یې پور  د ځوانۍ نالۍ و

موغ   یې د وړې داسې لکه چې په هغې ېې ښځه او ېوچنی یو له بله سر  په مقوبلاه 

دو  شایون  ېې وي. په ځینې موضوع ګونو ېې دومر  ځیرېه او هوښیور  و  چې یو یو

کېر پو  سړي ته درس ورېړي، خو په ځینو نورو موضوع ګونو ېې باه دومار  خاوش 

 بوور  و  چې آن یو  ېوچني ېولی شوای هغه وغولوي.

وله و  او د هوسوینې او قنوعت نلې په ېې له ورایه هخو خوش ،د هغې مخ اوږد او زیږ

ه پورې ېول او هایڅ برېلېدې. ویلتون یې هیڅ نه غوړول په سترګو یې هیڅ ېال ن

سینګور یې نه ېوو . داسې ښاکورید  چاې د ېاورنۍ ساتون ې د هغاې د مساتۍ او 

 ولۍ خنډ شوې و . هخوش
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ېله چې ته په تپي ېولو لګیو شې، ز  به د غوا ټاولې شایدې را  )) هغې روپو ته وویل: 

 ولوښم.(( 

 ز  به غوا په ېوټه ېې ېلپ ېړم.(( )) 

ټ د ام ونو ته الړ . ام د توپوني بودونو له برېته لږ څه اپه ترز  به ور ور موت ېړم. سونو 

 ژېړ شوی و. 

ېوچینیونو به تل د هغو په ښوخونو ځونونه راځوړند ېړی وو. ېله به چې بود یو څو دانې 

را وغورځول، نو څه ټیل وهل او خوپوړې به وې. روپو به تل هغه څه ېول چې خور یاې 

د  لپور  پرنونه تر الس ونو ته روانه شوله. د سونو د وا ورته ویل، هغه د سونو پسې د ام

 . الندې وو

روپو ځوریدله چې ولې هیڅوپ د هغې د واد  په بور  ېې خبرې نه ېوي. ېله ېله باه 

هغې خپله دا موضوع منځته را واچوله. هغې به دا موضوع کېر  په خوند یودولاه چاې 

لپور  به څه ښکلي شایون راوړي. د زوم به څه ښکوریږي د هغې د خوراپ او اغوستو 

 ېوچنیونو په منځ ېې دا د خپلو خیولونو له ېبله منتوز  و . 

و غوایونزړ  نه ېید  چې ېروندې ته الړ شي. هغه  هوريخو د  موسپلین په تیریدو و،

ته واښه ور واچول او چلم یې د ځون لپور  توز  ېړ. هغه ال تر اوسه پورې هم په پور ېې 

د درې سوو روپو په شو وخوا ېې و او هر ېول به د سلو روپو سود پارې ور کوب و. پور 

زیوتید . پنځه ېوله مښکې یې شپیته روپۍ له منګرو، سود خور نه د غوایی د اخیستو 

لپور  پور ېړې وې. تر اوسه پورې یې شپېته روپۍ د هغو سود ورېړی . هغه د دېرشاو 

اوس سلو روپو ته  وټو د ېرلو لپور  ېړی وروپو پور چې له پنډت داتودین څښه یې د پټ

. د مولیې یو  برخه ال تر اوسه نه و  ور ېړل شاوې، ښاه د  ونور پورونه هم وختلې و 

چې دی د پور د چورتونو په لړ  ېې د څو مښکې شاېبو اوو  روپاو او اتاه آناو تاه 

 راورسېد. 

ندار ته د هغه د تهفې ورېولو پرابلم حل ېاړي. یدا به د دوسهیرا په جشن ېې زم آیو

خو حل به یې نه ېړي؟ آن ېه یو څو روپۍ یې له ېوم ځوی نه را پیادا ېاړې هام وای 

 خبرې به یې په ټول ېلي ېې تیت شوې وې او پوروړي به کله کله ورته را روان وو. 
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لري. د ګوباور خو دی به دا روپۍ د تهفې لپور  وسوتي. دی ال دو  نور مسوولیتونه هم 

او سونو واد . دا دو  ېور  هم له درې سوو روپو نه زیوت خرڅ په ېور لاري. د  څاومر  

هیله درلود  چې وېولی شي د دا دومر  پورونه ټول پارې ېاړي. خاو د د  لاه ټولاو 

 ېوښلو نو سر  سر ، پورونه په د  پورې نغلتي وو. 

 ټای باهي، د د  د پوروناو پېد خدای لپور ، ېه چیرې حوالت هنداسې وړاندې الړ ش

دروندیږي او یو  ورځ ښویي دې ته اړ شي خپل ېور لیرم ېړي او له ېوچنیونو نه یاې 

 سوالګر جوړ شي. 

دی چرتوناو او اندېلانو  ،د ورځني ېور له ستړیو نه وروسته ېله چې د  چلم څکولو

هم وناه  داسې راچوپیر ېړ لکه چې تور دیوال ترې راچوپیر شوی وي او د تېلتې الر

 لري. 

د د  یوازینی تسلیت او کاک دا و چې دی یوازینی بدمرغه انسون نه و . نور ېرونادګر 

. ځینې یې په واقعي توګه په کوبیدو وو . سوبو او هیرا وهم په هندې بېړ  ېې سپور  و

 د  ورونه، څلور سو  پوروړي وو. پر جینتګر بوندې زر روپۍ پور وې. د

 چې مابور  و سوالګر خولي الس وبوسي.  جیوان میتو داسې غریر و

 پور پر ېلي بوندې د یو  نفرین په شون لننه غوړولې و . 

ورور لاه غاوا سار   )) وله را ننوتې او ویې ویال: هسونو او روپو په نوڅوپي توګه خوش

 راغی!(( دوی بېرته د ام ونو ته الړلې.

غوا په لنر ېې  ))   وویلې : ولۍ سره. دهنیو په خوشواو دهنیو دواړ  بې قرار  و هوري

 را روانه د . ز  به لږ اوړ  او غوړي ورته برابر ېړم. ته ژر شه څپر  جوړ  ېړ . ((

په ېور ېې ېوم ځوی ېې یو دانه زنګ پروت و. د هغې په غوړ  ېې به یې ور  )) :  هوري

 واچوو .((

ټۍ نه راوړي. کېار  سونو چیرته ته د ؟ هغې ته ووایه چې یو تور ټوېر له ه )) دهنیو : 

 ښه د  چې له هندې اوسه نه هغه له بدو سترګو نه وسوتل شي.(( 

زموږ د ژوند له ورځو نه هندا ورځ و . مو هغه شی په الس راوړ چې دومار   )) : هوري

 مود  ورته په انتظور ېې وم.(( 
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خو دهنیو راز سوتونکې و  او لاه ارباوب االنواعاو څښاه چاې د دې د نیکنرغاۍ او 

دت درلود کارید  چې ښویي مصیبت ته امر وېړي خوښاي او هولۍ سر  یې حسوخوش

 نیکنرغي تر پلو الندې ېړي. 

دهنیو اوړ  او غوړي واخیستل چې ګوبور را ورسید او یو  کلاه هلکاون ور پساې وو. 

وخوت. دهنیو ژر له تور ټیکري نه یاو     تر لننېمښکې منډ  واخیسته او د غر هوري

 ریټوړ  راڅیرې ېړ  او د غوا تر غوړې یې وتړله.

 ،ه ځیر ځیر ېتل او هک پک پوتې و، تو به ویلی رب النوع بڼه بدله ېړېغوا ته پ هوري

د د  ېور سپېڅلی ېړي، څه عاولي او ښاه  څونو له هندې ېبله غوا د د  ېر  راغله، 

 بښت!

څه ته دې خوله واز  پوتې د ؟ ځه الړ شه  )) وویل:  ،ې غوندې و دهنیو چې آریونه شو

 او په انګړ ېې څپر  جوړ  ېړ . ((

 په انګړ ېې؟ هلته ځوی نه شته، ز  به یې دبوندې وتړم.((  )) 

لپور ، غوا نه یوازې د عبودت شی و، خو د ننویش بڼه یې هم درلود  او هغه ته  هوريد 

ی سنبول هم و. هغه غوښتل چې خلک د د  د ېور خوا د نیکنرغۍ او بریولیتوب ژوند

 میتو ېور.  هوريته ګوته ونیسي او ووایي، دا دی د 

دهنیو شکننه و . ېه چیرې د دې له وسه پور  وای دې به دا غوا تار اوو انګاړو نناه 

 ایستلې و  او آن په ېوټه ېې به یې پټه ېړې و . 

بوندې جوړ  ېړي دا هم په دې خبار  به په دې غوښتنه ټینګور ېوو  چې څپر  د هغې

را ننووت. غوا خو پټه په کولۍ ېې نه و  راغلي د هغې راتاګ  هوريچې  څووالړ  و ، 

د هغاې ننادار   څاوپه ېلي ېې انګوزې جوړې ېړې. ېلیوال سر  راغونډ  شاوي وو، 

 وېړي. 

د دې  آیاوهغه یو  عودي غوا نه و . د هغې رارسیدل یو  پېله، یو  یودګوري ورځ و . 

غوا تاه پاه ېار   هوريوله و؟ هپه هندې بیه خوش هوري آیوبیه رښتیو اتیو روپۍ و ؟ 

 ولۍ سر  یوځوی ېتل.هېتنه او خوش



85 
 

امسو تیکه ېاړې و  او پاه باې ناور   په خپلهدامتودین  پنډتاویو ېلن او کنګرمښي 

ورم ، اجوز  راېړ  چې هغه یاو وارې وګاهوري )) سترګو یې هغه ته ېتل. هغه وویلې: 

 اوریدلي مې دي چې کېر  ښویسته غوا د .(( 

ښکته او  پنډتدغه زاړ  سړي الس ونیو او هغه یې انګړ ته راننه ایست. زاړ   د هوري

پورته ورته وېتل، له ښوخو نه نیولې ښکته تر پلو پورې. هغه خپل سار د توییاد پاه 

ه وایام د دې هار هغه بې عیبه د . بیښي ښه د . تاو تا )) توګه وښوراو  او ویې ویل: 

خوسکی به د سلو روپیو ارزښت ولري. هغه وسوته، په هیڅ صورت د هغې واښه ېم نه 

 ېړې.(( 

 مهوراج دا ټول ستو د دعو او برېت له امله دي.((  )) مننه وېړ :  هوري

نه، زویه،  )) متودین د تنبوېو شیر  چې په خوله ېې یې پوتې و  تویې ېړ  او ویې ویل: 

 دا د خدای مهربوني د . تو ارومرو نغدې پیسې پرې ورېړې دي.((

 هو، مهوراج، نغدې پیسې پور  اتیو روپۍ د بوال غوا د .(( )) 

بوید ښه پو  شوی وي، ځکه متودین په درواغو خبرو کېر ژر پوهید . خو ځاون  هوري

 ښودل هغه ته له دې نه ښه ښکورید . 

څ تووان دې نه دی ېړی. بیښي سنه د . له هغې ناه باه پنځاه زویه، هی )) هغه وویل: 

 سیر  شیدې واخلې یونې د خوسکي له مړیدو وروسته.(( 

او ، نه، مهوراج، یو  زړ  غوا څرنګه پنځه ساېر   )) دهنیو د خبرو په منځ ېې راننوته: 

 شیدي ېولی شي؟ په خوا کول چې موږ د هغې د نس مړولو لپور  پور  واښه نه لرو.(( 

   او هغه دبوندې مه تړ .(( په هر صورت، زمو نصیهت ته غوږ ېیږد )) 

خبر   ته په مونو دار  حولت وېتل لکه چې غوښتل یې ووایي، اوس به دې هوريدهنیو، 

 ېې څه وایي. 

د هغوی لپور  ښه ځوی  هوريټول ېلیوال راغلل. خو سوبو او هیرا، د د  خپل ورونه نه. 

وله ېړی وای، موښوم دواړ  ورونه د د  له هجوړ ېړی و او د هغو راتګ به دې کېر خوش

 ور  نه تېر شول بې له دې چې د د  ېور خوا ته یو وار هم راوګوري. 
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تفووتۍ دی ځوراو . د مول او دولت وېش سر  څوپ خپلې اړیکاې د هیرا او سوبو بې 

داسې ژر نه پرې ېوي. ور ووتل، ورور دې هغه په دې بور  ېې له دهنیو سار  خبارې 

 وېړې. 

زر ېرته مې درته ویلي چې زمو په مخ ېې  )) دهنیو خپله پ   غونچه ېړ  او ویې ویل: 

دوی کېر لرې ژوند ېوي؟ آیو پلې  آیو د هغو نومونه مه اخله. ټول ېلی راغی، دوی نه!

 یې په نکری و سرې دي؟ زمو خبر  ومنه دوی له حسد نه تک شنه شوي.(( 

 الړ  چې له هټۍ نه د خوورو تېل راوړي.  د څراغ لګولو وخت و، 

د ېوېو ... ېار   )) ، روپو په غېږ ېې ونیوله. هغه یې دالسو ېوله او ورته ویې ویل: هوري

شه او وګور  چې ېوله ېې شته ېه نه؟ د ېوېو سوبو ېر  هم الړ  شاه  دې په منډ  الړ 

ورته ووایه چې دلته راشي، ېه چېرې دوی ونه منله دوی دالسه ېه ېلک یې ونیسه او 

 رایې وله.(( 

ز  نه ځم، وړ  اېونۍ مې زوروي. هغې ته څه مه وایي، تر  ېر  دې ورشه او د ساوبو )) 

 اسې نه د ؟((تر  پر  ښځې خو ګرانه یې. هند

پر هغې بوندې ګرانه یم، خو سوبو اېو مې کېر ځوروي. هغه موته وایي . . نه، توته یاې )) 

 نه وایم.(( 

 راته ووایه.((  )) 

 نه، نه یې وایم.(()) 

 هغه دې څنګه ځوروي؟ راځه، روپو، راته ووایه.((  )) 

غوړو ېې یې ېباوب  هغه وایي چې یو موږپ یې زمو لپور  سوتلی. موته وایي چې په )) 

 ېړم او ویې خورم.(( 

 تو به ورته ویلي وو چې لومړی یې و ازمویه.((  )) وخندل:  هوري

 خو مور مې نه غواړي چې د هغو ېر  الړ  شم.((  )) 

 ته د مور لور یې ېه زمو؟((  )) 

 البته چې د هغې.((  )) په غوړ  ېې الس ور واچول او په موسکو یې وویل:  هوريروپو د  

نو زمو له غیږې ښکته شه. هندا اوس ښکته شه. ز  تو نه پرېږدم چې زمو له لوښي  )) 

 نه خواړ  وخورې.(( 
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 نه ز  ستو لور یم. نه د مور... .(( )) روپو ژر خپله خبر  اصرح ېړ . 

 نو هغه څه چې مور دې درته ووایي ېوې او ېه ز  درته ووایم؟(( )) 

 پرر ، هر څه چې ووایې.(( )) 

 نو ژر د اېو ګونو ېر  دې الړ  شه.((  )) 

 ېه چیرې مور ښکنځل راته وېړل؟((  )) 

 هغه به پو  نه شي.((  )) 

دهنیو له دوېونه راستنیدله چې روپو یې په الر  ېې ولید  چې د هیرا اېو ېور خوا تاه 

 .(( د هیرا ېور ته ځې؟ له مو سر  ېور ته راځه )) روانه د ، روپو ته یې ښکنځل وېړل: 

د څپرې په جوړولو بوخت و. هغه په دې معومله ېې ځون بېښي بې خبر  وښود   هوري

تل تو بوید  آیواوس دې بیو خوله واز  ېړ . هر وخت چیغې وهې!  )) او شکویت یې وېړ: 

 لکه تور سپی چې بود ته غوپي؟(( ،خوله واز  ېړې وي

خوړل شول. خو غوا خپاه د شپې لومړني سوتونه تېر شول، څپر  جوړ  شو ، خواړ  و

 سر ېور ته راغلې وي.غوندې ښکورید . د داسې نووې په شون چې په لومړ  ورځ د خُ

او ګوبور د هغې په مښکې چپوتي ځوړند نیلي وو. خو هغې د چپوتیو خوا تاه آن  هوري

د بوندې ووت د ېټ پر سر نوست و چلم یې څکوو  او د ورونو په بور   هوريونه سوڼل. 

 ېوو .  ېې یې فکر

له یوې شیبې نه وروسته یې چلم د ېټ خوا ته ېېلود او د هیرا د ېاور خاوا تاه ور  

روان شو. هیرا او سوبو له خپلو ېورونو نه د بوندې پر ګټو غ یدلي وو.  پاه تیاور  ېاې 

راتګ ونه لید. دوی ګپ شپ لګوو  او خبرې هم د د  په باور  ېاې وې.  هوريدوی د 

 نر  الر  ېې ودرید.  په خپله هوري

وز  هم نه اخیسته. اوس غوا هغه آن یو  ا ېوم وخت چې موږ سر  یوځوی و ، )) هیرا: 

 اخلي. هېڅوپ به د خپل ورور د پیسو په غر نیکنرغه نه شي.(( 

په برخه ېې عودالنه قضووت نه ېوې. هغه آن یو  یو  روپۍ  هوريورور ، ته د  )) سوبو: 

 سر  ټولې ېړې دي.(( 

 ،دا ستو فکر دی. خو ز  فکر ېوم چې دا غوا د  له هغو پیسو نه اخیساتې د  )) هیرا: 

 ېوم چې د  په ګډ ژوند ېې ځونته پټې ېړې وې.(( 
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 ته بوید په هغه بوندې داسې تور ونه لګوې.((  )) سوبو: 

له اسنون نه راتاویې شاوې؟  آیونو دومر  کېرې پیسې له ېوم ځویه راغلې؟  )) هیرا: 

زمکه یو برابر  د . حوصل یې هم یو  انداز  دی. دا نو څرنګه ېیدای شي چې موږ  زموږ

 د ېفن د اخیستو پیسې نه لرو په داسې حول ېې چې هغه ځي او غوا اخلي.(( 

 امکون لري په پور یې اخیستې وي.((  )) سوبو: 

 بوال هم پور ورېوي.((  )) هیرا: 

 بور ېلي ته راوستله مو ولید .(( خو کېر  ښه غوا د . ېله چې ګو )) سوبو: 

 هغه به ژر الس ترې پرېنینځي. حرامې پیسې کېرې دوام نه ېوي.(( )) هیرا: 

نور نه شوای دریدلی. د هغو نووړ  خبرو د هغه زړ  ور سوری ېړ. بیرته راستون  هوري

شو بیو په خپل ېټ بوندې ېلېنوست او چلم یې وڅکوو ، وروسته له هغاه ناه یاې د 

یې پرېول. خو نووړ  فکرونه یاې لاه خپلاو  غوایونخوب ورنغی،  ېوښښ وېړ.بیدیدو 

 موغ ونه لرې ېولی نه شوای. 

چلم یې توز  ېړ، خو دا ځل تنبوېو تندوالی او تې والی نه درلود. په دې وخت ېې د د  

حولت هغو اوبو ته پوتې ېید  چې د سوري یو د الر د موندلو په اثر له یو  سوري په زور 

چورلیدا ووځي. هندغه وضعیت په د  بوندې سښت توثیر ېړی و او تصنیم یې ونیو په 

 چې غوا بیرته بوال ته ور ولي او په خپل ځوی ېې را پورته شو.

 شپه ېې دومر  نووخته پورې څه ېوي؟((  )) دهنیو وویل: 

 م.(( غوا بوال ته بېرته ستنو )) د ور  خوا ته یو ګوم مښکې واخیست او ویې ویل:  هوري

ولې؟ آیو د هندې لپور  دې راوساته چاې بېرتاه یاې  )) دهنیو یې مښې ته ودرید : 

 ورولې؟(( 

 هو! دا کېر ښه ېور دی.((  )) 

ته مسښر  یې. ته د هغې د راوستلو لپور  دومر  شوقنن وې او اوس غاواړې چاې  )) 

 بوال سنرسي پیسې غواړي؟((  آیوهغه بیرته ورستنه ېړې. 

 هیڅ نه دی راغلی.((نه، بوال  )) 

د هغو په پلو ېې ولویږ  ېه چیرې دوی ېستنن دي، پرېږد  یې څومر  چاې یاې  )) 

 زړ  غواړي حسودت دې وېړي.(( 
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مهوراني، دومر  په لوړ اواز نه. خلک به وایي موږ بیو شښړ  جوړ  ېړې د . هغه څاه )) 

ې دا خبر  پرتاه چې مو واوریدل ېوشکي ته یوازې پرې پوهیدای، د هر چو په خوله ې

 د  چې خپل ورونه مې غولولي دي او اوس د دوی د برخې په پیسو ژوند ېوم.(( 

 دا خبر  هیرا بوید ېړې وي.((  )) 

 ولې یوازې د هیرا نوم اخلې. ټول ېلی په دې اړ  غږیږي.((  )) 

 ز  پوهیږم چې دا د هیرا خبر  د . په دې خبرو ېې هغه د ټولو سرموشه دی.((  )) 

دهنیو غوا په موږي بوندې وتړله او مښکې له دې نه چې دی د هغې مښه ونیسي. هغاه 

، م اجي حولت یې د  ته چې دی د هغې په نوڅوپي غصه بلد وله ور  نه وتلې و . څنګه 

 اجوز  نه ورېوله چې هغې پسې الړ شي او بله شښړ  جوړ  ېړي. 

. ېه چیارې را هم ېم حوصله وه یې جوړ ېړ، هییوارې به چې هغه راوپورید ، مهشر ب

 یې په دهنیو الس پورته ېړی وای... .

له قور  ریږدید  او په فکر ېې کوب شوی و. پر خپل ځون یې لعنت ویلې چاې  هوري

، پر اسې حول ېې چې خپل سر یې نیولی وولې یې د هیرا خبرې دهنیو ته وېړې. په د

 زمکه بوندې ېلینوست. 

له هغه څه نه چې کېر وېرید  هغه پېښ شوي وو. نوڅوپه د دهنیو نووړ  غږ په هوا ېاې 

راپورته شو او پر هغه پسې د هیرا په لوړ آواز چیغیدل او بیو د پونیو ېړیکې او چیغاې 

نوڅوپه د ګوبور په فکر ېې شو. منډ  یې ېړ  د ګوبور ېټ خولي و. هغه دلته  هوريوهل. 

 ېې غوغو جوړ  شوې و .  نه لیدل ېید . په ېلي

د هر بل ب ګر په شاون طبیعتاوً ساوله خوښاوونکي و، هغاه پوهیاد  چاې د  هوري

شورموشور پوی تل بد د پولیسو له ځورولو، په مهکنه ېې د وخت د تیرولو او د زمکې 

له ېور و بور  پوتې ېیدلو سر  یو ځوی دی. نو د د  هیله دا و  چاې لاه شورموشاور او 

 وتي، خو دې لرې سوتنې هم حد درلود. شښړې نه ځون وس

د دیوال له څنګ نه یې د شښړې صهنې ته ېتل. د یو  فرصت پیژندونکي جنرال پاه 

شون هغه غوښتل له موقعیت نه ښه ګټه واخلي. ېه چیرې شښړ  د دهنیو په ګټه وي. 

د  ته حوجت نه و چې ځون شښړې ته ور ګډ ېړي. خو ېه چیرې هغه د موتې خوړو په 

ې و ، هغې ته د لږ څه قوت لیږل ضروري برېلید . کېر خلک سر  راټول شوي حول ې



91 
 

وو. دی غضبنوېه والړ و. دهنیو په هیرا بوندې سر  سر  ېېد . د هغاې دعاوایې ژباه 

ګړیدله. خو د هغې کانګ پېیلې او سوځوونکې خبرې د خلکو زړ  سوی یې له منځاه 

 یووړ او دا یې یو  بد  ښځه وبلله. 

زمو له ېور  ورېه شه. ېه نه وځاې پاه  )) ړ آواز په قور او غضر سر  وویل: هیرا په لو

 څنګه موته بد او رد وایي!((  بوټ وهلو به دې وبوسم.

هیرا، له حد نه  )) د بوروتو د بیرل په شونې وچود. وړاندې ورغی ورته ویې ویل:  هوري

 زیوت وړاندې الړې. ز  نور دا خبرې نه شم اوریدلی.((

شو هر یو  د هیرا خوا ته مښه ېړ . ېه یو  د کلې له منځ نه هغه یو بې شرمه  دور بدل

ظولم بوله، بل هغه ته ګوندا او دریم هم ورته شیطون ویلي. یو  بد  خبر  چې د دهنیاو 

له خولې راووته، خلک د هیرا په خوا شول. ېله به چې د هیرا له خولې نه بیاو ناووړ  

 پلوي ېوله.  خبرې راووتې، خلکو به د دهنیو

وادې ورېدل چې ورور دې موته څنګه  )) ته مخ راواړاو  او ورته ویې ویل:  هوريهغې 

 ښکنځل وېړل؟ هغه غواړی چې مو په بوټو بوندې ووهي.(( 

 بیو داسې بدې خبرې مه ېو ، ېور ته الړ  شه.((  )) ژر ورته وویل:  هوري

اوسه ماې د بوټاو وهال ناه دي تر  )) خو دهنیو په سر تنبه ګۍ پر زمکه ېلینوسته 

خوړلي! دی پرېږد  چې خپله زړ  ورتیو ښکور  ېړي. زمو زویه، ګوبور ، وا دې ورېدل؟ 

 ستو مور د بوټو وهل خوري!(( 

هیرا کارید  چې د خلکو غضبنوېه کله شوته تلله. خو دهنیو د یو  غضبنوېه زمري پاه 

ېړ . هیرا پر زمکه خور  ور   شون پر د  رامنډ  ېړ  او هغه یې په کېر شدت سر  ټیله

 جرآتولې رغړې؟ مو په بوټو ووهه! راځه، ومې وهه!  )) ولوېد . دهنیو پرې چیغه ېړ : 

 هغه له السه راونیوله او د ېور خوا ته یې ېش ېړ .  هوريدې ولې له السه ورېړی!(( 

 پنځنه برخه

یې کېر  مرېه ېاړې ګوبور ېومه ورځ چې غوا د بوال له ېلي نه راوستله له جونیو سر  

و . جونیو دغه نو ارامه او سرېله غوا له ګوبور سر  تر نینویي الرې بدرګه ېړې و . په 

پوهیږم  )) الر  ېې جونیو د ګوبور خوا ته یو مونو دار  نظر اچولی و او ورته ویلي یې وو: 

 چې ته به دې خوا ته نور را نه شې.((
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د ېلي ښځینه وو ته یې د خویندو یو د ناورو ګوبور چې ال تر اوسه بې تاربې او خوم و 

. ېله ېله به د د  او د ځینې بې حیو ښځو په منځ ېې وخلکو د ښځو په سترګه ېتلي و

ت بڼاه د نوز او مکی  خبرې رد او بدلې ېېدې چې دې خبرو هام زیاوتر  د معصاومی

چې دا جګ او نری ګوبور نورینتوب ته ورسیږي. او البتاه  درلودله. کېر وخت په ېور وو

هیڅوپ هم تر هغو ونه په تیږو نه ولي چې میو  یې نه وي نیولي. جونیو د ماین رټال 

. د وریندارو بې حیو ملنډو او خنداوو هغه بې بوېه او زړ  ور  ېړې و  او ېړي وو تاربه

نداسې یې نو څوپه د ګوبور د زړ  تور نوڅوپه یې د ځوان ګوبور خوا ته تنویل پیدا ېړ او ه

راېښ ېړ. لکه چې یو وید  زخني ځنوور خپل غوږونه د یوې پوڼې له شاڼهور سار  را 

 څک ېړي.

او صدقې د الس ته راوړلو په خوطر یو ساوالګر پاه  د غوایي خیرات  )) ګوبور وویلې: 

 ور ېوونکي ور  ته دریږي.((  د غوایي خیرات شپو او ورځو 

 ته د بود په خوا الوزې او پرواز هم نه شي ېولی.((  )) لې: جونیو ووی

هغاه وږی انساون  )) د ګوبور په رګونو ېې د سوځیدو احسوس راپیدا شو او ویې ویل: 

 للو حق لري.(( ښلپور  یې السونه اوږد ېړی وي، د ب د غوایي خیراتچې د صدقې او 

رې ساوالګر لاس وروناه وناه خوېه چی )) جونیو خپل جول اوږد وغځوو  او ویې ویل: 

ټکوي، وږی به پوتې شی. ز  له دغسې سوالګرو سر  څه وېړم؟ الرې او ېوڅې تارې 

 دُعوګونې لوږ  له منځه وړي؟ آیوعو ګونې. کېې دي او دوی په بدل ېې څه درېوي؟ دُ

ېتاوب . جونیو له وړود جونیو تبصرو د لږ ادراپ خووند ګوبور پر سر بوندې څه ونه ېړل

پرر مشتریونو ته شیدې ور وړلې. آن هندا اوس یې هام شاووخوا مساتې  نه د خپل

. د پیسو د ګټلو تار څناګ، دا ېاور د له رنګ، رنګ خلکو سر  د دې ېور وخرڅولې. 

، لکه یو امونتي شای. دا د یاوې وسوت تیر  وسیله هم و . خو دا شیون بې پویلته و

ژوند وېړي او د هغاې لپاور  حقیقي مینې په لټه ېې و  چې وېولی شي د هغې لپور  

لکه د یو  خوورین څراغ شُغلې.  ،مړ  شي. د اور بلکې مینه نه، خو ېرار  او ېلکه مینه

له ېورني ټیپ نه و . د هغو ځوانونو پوملرنې هم چې د دې شاووخوا چورلیادل د  اصرً

 دې دا هیله او ارزو له منځه نه و  وړې. 



92 
 

ېه چېرې سوالګر له  )) ښکور  شوې او ویې ویل: د ګوبور په څېر  ېې د لوالتیو نلې را 

 یوې ېورنۍ نه په ېوفي انداز  څه تر السه ېړي، نو د کېرو ورو ټکولو ته څه حوجت؟(( 

له هر ور  نه باه د  )) څه سود  انسون ! ولې یې هغه درپ نه شوای ېړای؟ هغې وویل: 

وړلو په بدل ېاې هغاه یوې ګوتنۍ په انداز  څه الس ته راوړې، د کېر شي د السته ال

 مابور  دی کېر څه ورېړي.(( 

 جونیو، ز  خو د ورېولو لپور  هیڅ شی نه لرم. ((  )) 

ن یاې لاه آیوته یې نه لرې؟ ته هغه څوپ یې چې هغه شی چې کېر شاتنن او باډ)) 

 ورېولو نه عوج  دي، ور ېولی شي؟(( 

 اریونتیو ور ته وېتل.  ګوبور په

البته چې ته ېولی شي. خو بیه یې بوید ور ېړی شي. ته به زمو  )) جونیو ور زیوته ېړ : 

نو بیو به د تل لپور  لاه  ،و اوسې او ېه چیرې دې ووینم چې د نورو په ور  ېې ودریږي

 تو نه الس پرې مینځم.((

ګوبور چې دومر  وخت یې په تیور  ېې السونه ټپول، پو  شو چې په نوڅوپي کول یاې 

 آیوولۍ او کار نه په لړزیدا شو. هغوښتل. بدن یې له خوش هغه څه موندلي دي چې د 

 د  وېولی شوی هغه ومني؟ 

د ېلي رټل به د د  په مښکې خنډ نه شي؟ ټکر به پیل شي. آن د د  مور به د د  پر  آیو

مخ ور وتړي. البته، د  له دې نه اندېلنه نه ېوله. ېاه چیارې جونیاو، یاو  ښاځه، د 

نو دی ولې ځون بوسي کېر بد حولت به دا وي چې دی به لاه ستون و منلو ته تیور  وي، 

ېلي نه وبوسي. د یوې هوښیورې نالۍ لکه جونیو په خوطر د رټلو لپور  تیور  و  جهون 

کېر ارت دی او ېه چیرې دوی هغه له ېلي نه وبوسي، ېولی شي په بل ېلي ېې ژوناد 

دی له  برهننچې یو  متودین آیووېړي. خو موضوع به تر دې سرحد  پورې ورسیږي؟ 

 ؟ ییوې موچي ښځې سر  واد  نه دی ېړ

ۍ ېې غوښ چیچی وېړ، خو هیڅ یې ونه شو ېولی. داسې شیون جرآتدامتودین په بې 

د متودین د اعتبور لپور  ویل شوي دي، ېه څه هم د  اجوز  نه د  ورېاړې چاې د د  

وناه ېاړي چې خپل عباودت  څوپښوي او  په خپلهدین خراب شی. دی خپل خواړ  

خواړ  نه خوري. آن متودین هم ور سر  په هندې حولت ېې موافقه ېړې و . بیو هم د 



93 
 

دی لاه  آیاوښځه سوتلې د .  برهنننوېور جهینګوري سنګ حولت را واخله هغه یو  

دغه حولت نه ځوریږي؟ د هغه احترام ال تر اوسه پورې شته ېه بل څه نه وي، پرستیژ 

ی د شاو او چې هغه ښځه له د  سر  ژوند پیل ېاړي، د یې لوړ تللی. مښکې له دې نه

، خو اوس د هغې له پیسو سر  بډای شوی او په سود خور بادل خوا د ېور په لټه ېې و

شوی دی! د نوېور درنلت او ع ت د یو  سود خوار  له وېرې او احترام سر  ګډ شوی 

 دی. 

 به زمو شې؟((  ته وېریږي، جونیو؟ ز  ستویم. خو ته آیو )) ګوبور وپوښتل: 

 څنګه پو  شم چې ته زمو یې؟((  )) 

 ته یوازې له مو وغواړ  ز  به خپل ژوند د تو لپور  قربون ېړم.((  )) 

 رښتیو! ته پوهیږي چې څه وایي؟((  )) 

 ښه پوهیږم، خو ېه ېولی شې مو ته ترې نه ښه دُر راېړ .(( )) 

هو، ز  ېولی شم. غوږ ونیسه، دا په دې مونو د  چې زمو تر څنګ ودریږي هرڅه چې  )) 

ېیږي. په مینه ېې ټینګ او ېلکه اوسه. آن ېه هر څوپ هم ستو مښه ونیسي. آن ېه 

پرېاږدي. ز  لاه کېارو  دې خپل ېور خلک او دوستوند چیرې دې ته اړتیو شي چې 

وی هغو غومبسو ته پوتې ېیاږي خلکو سر  مښومخ شوی یم چې غټې خبرې ېوي. د

چې د ګرنو د شیرې له اخیستلو وروسته لیرې الوزي. ته متیقین یې چې د هغاو لاه 

 کلې نه یو ته یې؟(( 

. په بل الس یې ژر د جونیو الس ونیو. د هغې د غوا پړی په یو  الس ېې نیولی وګوبور 

که چې د برېلنو لاه د بدن سر  دې لومړني تنوس په د  ېې لړز  را پیدا ېړ  داسې ل

 لوڅ م ي سر  یې تنوس نیولی وي. څه ښه پوست!

په یود ولر ، نن تو )) جونیو خپل الس بیرته ونه ېیښ. هغې په کېر  جدي لهاه وویل: 

 .((و الس په خپلو السونو ېې نیولی دیزم

 ز  به یې په یود ولرم. جونیو، د تل لپور  د ژوند تر پویه پورې.((  )) 

ګوبور، ټاول دغساې  )) ننه موسکو یې پر مخ راخور  شو . هغې وویل: نر  او لږ شک

خبرې ېوي. آن له دې نه نرمې او خوږې خبرې ېه څه شی نو ویلاي پاوتې وي هنادا 

 اوس یې راته ووایه.
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ز  به کېر دقت او پوملرنه وېړم، ز  خپل زړ  غولوونکو او چولبوزانو ته نه ورېوم. ز  له  

سر  خوندم ېلونه ېلونه ېیږي چې ز  بوزار ته شایدې وړم. دوی سر  ملنډې وهم، ور 

لکه ېوتبون، توېوران،  ،مو کېر ېسون لیدلي دي چې زمو سر  یې د مینې اظهور ېړی دی

زړ  بونادې ږدي او  پاه خپلاهسودخوران، ټول غاواړي ماو وغاولي یاو خپال الس 

راتاه ګاوري او  بل په هیاوني او شهواني سترګو« ه مو زړ  سوی وېړ !جونیو، پ»وایي:

 داسې ښکوري چې ګواېې زمو د مینې لپور  لیونی دی. 

یو مې په پیسو، بل مې په زیور اغوا  ېوي. ټول غواړي په دې دنیو او بله دنیو ېې زماو 

غرمون شي. ز  دا ټول پیژنم. ز  هم ورته موسکۍ ېیږی. لږ څه ملنډې ورسر  وهام. 

منوسر درس ورېوم. خو ز  د پیساو دوی ېوښښ ېوي مو وغولوي. ز  دوی ته ښه او 

وږې نه یم. نه د زیورو. هغه ټول څه چې ز  یې غواړم یو عولي انسون دی چې وېاولی 

 شم ادعو وېړم چې زمو دی ز  به د تل لپور  د هغه تر څنګ ودریږم.(( 

جي په بور  ېې درته ووایم. هغه خپل وچولی د سندل په خیري سور  پنډتز  به د  )) 

 ورځ نیم سېر  شیدې له مو نه اخلي.(( ېوي. او هر 

یو  ورځ ز  د هغه ېورته ورغلم او شیدې مې ور وړې. هغه له دننه ور وتاوړ . ز  پاو   

شوم چې ښځه یې د بوندې د دوستونو لیدو ته تللې و . د سترګو په رپ ېاې ز  پاو  

ه، ېه ولې دې ور وتوړ ؟ ېه شیدې دې په ېور وي وایې خل )) شوم. چیغې مې ووهلې: 

 نه ز  ځم.((

زمو ملکې، جونیو هر  ورځ ته لرې تلتې، ښویست  )) هغه چې وړاندې راته ویې ویل: 

 خو نن ته زمو یې.((  ،دې زمو زړ  وړی

 ګوبور ، به مو بوور وېړ  دا زمو د ځیرېۍ اخرینۍ ورځ و .((  )) 

دغه رذیل موته راپه ګوته ېاړ . ز  باه یاې پوسات  )) ګوبور په خواشینې سر  وویل: 

 ېړم.(( 

په ذاتو سر ، ز  پرېږد  چې ز  ېیسه خرصه ېړم. له دغو لوچکو او بد )) جونیو وویل: 

 )) ورېړ او ومې ویال:  جرآتپوهیږم، ښه ز  کېر  کار  شوې وم، خو ځونته مې  خپله

لور یم. مو پرېږد  چې الړ  جي، ېومه غلطي درنه سر ونه وهي. ز  د یو  شپون  پنډت

دا هغه درس دی چې لاه  آیوشم. ېه نه په بریتو ېې به دې یو وېلته هم پرې نه ږدم. 
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مقدسو ېتوبونو نه دې اخیستی دی؟ بې وزلو ناونو ته الس وراچول او په ېوټه ېاې د 

هغو ېلپول؟ دا د سندل سر  نله ستو پر وچولي د څه لپور  د ؟ د تقدس د ښودلو یاو 

 پوېۍ د پټولو لپور ؟((د نو

هغه زمو په پلو ېې ولوید او په زګرویدو یې وویل، جونیو، زمو ملکې، زمو خپلې، ېه  )) 

په خپل مین لږ څه مهربونه شې، ستو به هیڅ شی ېم نه شي. په دغه خوارېي بونادې 

ماو تاو تاه »هم لږ زړ  سوی وېړ . خدای ته به څه ځواب ورېړې ېه له تو نه وپوښتي: 

« ته وناه ېتال. برهننزیوته ښکر درېړې و  او تو آن په مهربونۍ سر  هم یو   دومر 

د یم، ستو یوې خبرې ته تاږی. ز  هار  ورځ پیساې صادقه او  برهننوغږیږ ، ز  یو 

او صدقه د  چې ز  یې نن در نه  د غوایي خیراتور ېوم. دا ستو د ښکر  غوایي خیرات

 غواړم. ((

لوښی مې له شیدو او ټولو شیونو سر  د د  پر مخ ور ګوزار ېړ. نو څوپه ېلینوست،  )) 

مخ یې په شیدو ېکړ او سښت ژوبل شوی و. خپل سر یې په الس ېې نیاولی او د درد 

ور مې خرا ېړ او رامنډ  مې  ،له السه زګروید . دو  نورې لغتې مې هم پر شو ورېړې

 ېړ .(( 

تو سم ېور وېړ. د د  د خولې سرې نلاې باه ارو مارو  ))  ګوبور ېټ ېټ په خندا شو:

 پرېولل شوي وي. خو تو ولې د هغه د برېتو ویلتون راوانه شکول؟(( 

بله ورځ بیو د هغو ېور ته ورغلم. میرمن یې په ېور و . دی په مښکینۍ ېوټاه ېاې  )) 

جي، د پرون په بور  ېاې دې  پنډتپروت و. سر یې تړلی و، پوښتنه مې ترې نه وېړ  

. ېه زګروید، زمو ع ت ستو په الس ېې دیښځې ته ووایم؟ سر یې پر زمکه ملود ، و

 چیرې زمو ښځه خبر  شي، مو به مړ ېړي، په هغه مې زر  وسوځید.(( 

ولې دې د هغه میرمنې ته ونه ویال؟  )) ید نه ېړ: بور د هغه په بور  ېې زړ  سوی توئګو

بوندې زړ  سوی په ېور نه دی. سبو یې موته راوښیه. ز  به یې ېور ور  پنډتونوپه داسې 

 جوړ ېړم.(( 

ته د هغه جوړ  نه یې. هغه یو دیو دی. دېار  )) جونیو د هغه بدن ته وېتل او ویې ویل: 

 (( ، پوهیږي!ښه شیون مفت خوري
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د پاه ي. مو ته وګور ، زمو هډوېي د پوالوي نه وغټ سړی تل ق )) ګوبور الپې ووهلې: 

زمو ټټر باه  ،شون دي. ز  هر سهور درې سو  )داند ( وهم ېه چیرې ز  شیدې وڅلم

 هنداسې وي.(( 

کېر  ښه. ز  به دا سړی یو  ورځ تو ته وښیم.  )) جونیو په شکنن حولت هغه ته وېتل: 

خو دا شون خلک کېر زیوت دي. ته نه شي ېولی له دغو ټولاو سار  مقوبلاه وېاړې. 

 خو نوز او نښرې پرې ېوم.(( ،هغو ته نه ګورمپوهیږې، ز  زیوت 

 څوپ دومر  زیوته ښکلې ېیدای شي؟((  )) ګوبور اعتراض وېړ:  

تو نو اوس د ناورو غونادې غاوړ  ماولي را  )) جونیو په ټوېه سر  ګوبور پر شو وټپوو : 

اخیستې د . ز  پوهیږم چې ځنګه معلومیږم. خو هغه څه چې دا خلک غواړي دا دي 

د هغه نورو صافوتو تاه هغاه  ې ځوانې نالۍ سر  د درواغو معوشقه وېړي.چې له یو

 وخت متوجه ېیږي چې د واد  موضوع را منځته شي. ((

مو کېر اوریدلي او لیدلي دي چې د شتننو ېورنۍ په دې هکله تښصپ لري. په هغاې 

 . نوم یې ګوپر و او یو غاټ سر ېور و، یو ېشنیر  ېورنۍ ژوند ېووېوڅه ېې چې د خُ

سړی و. هر  ورځ مې پنځه سېر  شیدې په دوی خرڅولې. هغه درې لوڼې درلاودلې، 

ټولې ځوانې او ښکلې وې. دوی پوهنتون ته تللې. فکر ېوم د هغو یوې هنوغلته درس 

رمونیه غږولاه، آورېوو  او د میوشتې درې سو  روپۍ یې السته راړلې! دوی سېتور او 

 یې هم نه غوښتل چې واد  وېړي.  بدلې یې ویلې او نڅو یې ېوله، خو یو 

او ،  )) یو وخت مې له مشرې خور نه پوښتنه وېړ . هغه په موسکو شو  او ویې ویال: 

ز  د واد  په بور  ېې فکر نه ېوم. واد  د اورمېږ  درد دی.(( خو د دوی ټولو وخت کېر 

 وله تېرید .هخوش

ې جومې اغوستلې او د آس سپرلۍ به یې هم ېوله. پاه مشرې خور آن د نورینه غوند

ټول ښور ېې د دوی خبرې خپرې وې. ګوپرو به له شرمه سر نه شوای جګاولی. هغاه 

 خپلې لوڼې بې آبه ېولې او مرمتولې. 

دوی له دې نه وېر  نه ېوي چې څه وایي، خو هغه څه چې ز  پرې نه پاوهیږم دا دی 

دی له ځنوورو هم خورا بد دی؟ فکر وېاړ ،  آیوی. چې انسون ولې دومر  بدلیدونکی د

ولیږي. ځیناې هز  شکویت نه ېوم ځینې خلک شته چې په کېرو سود  شایونو خوشا
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و حولت ته ګور ، زمو ورونه ګوک ګونېسون د سود  ګۍ زغم نه شي ېولی، زمو د وریندار

د  .او معیوب نه دي، خو د دوی ښځې په کېر  سښتۍ سر  له دوی سر  ګاوزار  ېاوي

دوی په نظر یو ښه مېړ  هغه څوپ دی چې دوی ته د سرو زرو غوږواله، ښه سوري او 

زمو هم غوږواله او خواږ  کېر خوښیږي، خو نه زمو د ع ت )) هر ورځ ښه خواړ  راوړي. 

 نفس او پت په بیه. ((

د جونیو خبرو ګوبور ته د یوې بیښې نوې نړ  ېړېۍ خرصه ېړ . د هغې خبرو ته یاې 

تي کول پوملرنه ېوله او ېله ېله به د خبرو په منځ ېې به تعار سر  ودریاد. په چور

 جونیو د نړ  په بور  ېې د خپل صداقت له امله ګوبور حیران ېړی و. 

ېله چې دې ته معلومه شو  چې ګوبور بیښي د دې د خبرو تر تاوثیر النادې راغلای، 

او ، وګاور ، ماوږ ناږدې  )) حیرانه شوله او خپله ګوته یې په غوښ ېړ  او ویې ویل: 

ستوسو ېلي ته رسیدلي یو. څنګه خراب سړی یې، آن یو وارې دې هم راته ونه ویال 

 چې بیرته وګرځم.(( 

ولې د یوې دقیقې لپور  زموږ ېر   )) دې ځون بېرته تګ ته تیور ېړ. ګوبور ټینګور وېړ: 

 وله شي.(( هنه ځې؟ زمو مور به ستو په لیدو کېر  خوش

نه، اوس نه، داسې نه، موته ښه نه  )) ې سترګې له شرمه ورپولې او ویې ویل: جونیو خپل

د  چې دومر  لیرې راشم. خو موته ووایه، څه وخت به زموږ ېلي ته راشي؟ نان شاپه 

زموږ د ېور نه دبوندې د سندرو ویلو میله د . راشه. ارومرو، ز  به د ېاور شاوته والړ  

 یم.(( 

 او ېه چیرې نه وې؟(( )) 

 بیو بیرته الړ شه.(( )) 

 هو هو هو((  )) 

 ته راځې. ارو مرو راځې.((  )) 

 وعد  وېړ  چې ته به هلته اوسې.((  )) 

 وعد  نه شم ېولی.(( )) 

 نو ز  هم نه شم راتلی.(( )) 

 څه پروا لري.((  ،مه راځه ))  
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 جونیو خپله غټه ګوته ورته ېږ  ور وخوځوله او ترې نه روانه شوله. 

 ړنۍ ېتنه ېې دوی خپلې خبرې یو بل ته سر  وېړې.په لوم

 جونیو پوهید  چې دی به راشي ارومرو به راځي. 

 ګوبور پوهید  چې جونیو به د د  لیدنې ته راشي. ارومرو به راشي.  

ه نلکه چې له آسنو ،داسې احسوس یې وېړ ،ګوبور چې خپل سفر ته یوازې دوام ورېړ

 رالویدلی وي. 

 شپږمه برخه

د سینوري سړېونه او ېوڅې چې تر اوسه پورې د جون د میوشتې په سوځوونکې لنر 

شوې وې، په  نن د اوبو په شیندلو سر  را ژوند ېې ګډې وکې او ویاوړې پرتې وې، 

هل ښاکر یاې زیوتاه نندارتون. ګلدانونه په دایروي شکل سر  ایلودل شوي او د م

نګه پټکیو ېې د جنعیت په منځ ېې لکه په ژیړو ېورتیو او آسنوني ر ېړې و . پولیس

ستنې دریدلي وو او د رای نوېرانو چې سوتر  او پوپ ېنېسونه او زیرپیرانۍ او رنګاه 

 پټکي یې اغوستي وو، په کېر ښه صورت د میلننو ع ت ېوو. 

د عنومي ور  تر منځ یو موټر ودرید او د سینې درې مهم او نومتو ېسون ترې راېاوز 

، د )برېښ( د ورځپوڼې مساوول اون ېورنوتها. وودر اغوستي وو څڅپلۍ ا پنډتشول. 

شپه او ورځ د هیواد د اقتصودي نینګړتیوو لپور  ېور ېوو، بال یاې  په خپلهمدیر و. د  

ښوغلی شیلم بهوري تونکو، د بینې ننویند  و، هغه خپل ېور د یو  قونون پو  په څېاړ  

 مښه وېړ .ېې پیل ېړ خو نوېومه شو، نو بیو یې بینې ته 

هندارنګه د  د زمیندارانو لپور  له بونکونو او سودخوارانو څښه پورونه برابارول. لاه  

رسني ېور نه، دا ېور ورته کېر ګټور ثوبت شوی و. دریم میلنه، ښوغلی باي. مهتاور و. 

چې ورېلنین )آچکن( او تنګ ېولي یاې اغوساتي وو. د  پاه پوهنتاون ېاې درس 

 ورېوو . 

هنصنفیون وو. نن شپه به د دې ساینې اجاور  داراناو رای تاه تهفاې دوی د )رای( 

نو( څښه یو  ننویشنومه و  چې په هغاې ېاې د یووورېولې. د میلې ښه پروګرام د ) رام

  وو. کوک  خوړلد رامو او سیتو واد  ښودل ېېد  او ورپسې د میلنستیو 
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هلتاه ېاول.  ویينناره ،رای، میلنونه یوې وړې خینې ته چې د بوندې درول شوې و 

غورځوو  او ویې وپه څوېۍ ېې ځون  اون ېورنوتهات څوېۍ هم ایلودل شوې وې. بنډ

 دا ځل مو ېوم ننویش برابر ېړی دی. )کرامه( زمو یوازینۍ غوښتنه د .((  )) ویل: 

رابلم و. ځینې دومار  اوږدې وي چاې پنځاه د ننویشنومې انتښوب یو پ )) وویل: رای 

نورو دومر  ژور فکر غوښات چاې د ننادارچیونو سار یاې ور  سوته یې نیول او ځینو

یو  ننویشنومه ولیکله او دا ستون   مې حل ېړ . دا یو  خندوونکې  په خپلهخوږاو . مو 

 لوبه د . تقریبو دو  ګړ  وخت نیسي. (( 

چې رای به لوبه ولیکلی شي. دی په دې عقید  و چې  فکر نه ېوو  اون ېورنوتها پنډت

یناي په شون چې په تور  تیور  شپه ېې ځلیږي، روشنفکري فعولیت د ځلیدونکي چ

او ځر د خوارې طبقې میاراث دی. هغاه پاه ېبارجن حولات ماخ راواړاو  او خپال 

 احسوسوت یې پټ نه ېړل. 

په واقعیت ېې، د یوې لوبې بریولیتوب د هغې د لوبغوړو په رول  )) ښوغلي تونکو وویل: 

ندي تئیوتر به خپله اصلي څېر  غور  نه ېړي، مګر دا پورې تړلی دی، توسو پوهیږئ ه

 چې تعلینیوفته ښځې د ستیک سرته را نه شي. 

لپور  کېر شی و. ېلونه ېلونه هغه د فلسفې په ېتاوب  مهتودا سوچه ستوینه د ښوغلي 

بیو به نور ېلیني او  ،بوندې ېور ېړی و، د  هیله درلودله چې یو تود بوزار به پیدا ېړي

ترې اخلي. خو د هغه ېتوب له موتې سر  مښومخ شو او دی یاې اندېلانن او خوند به 

 غنان ېړ. 

زمو په عقید  ژوند بوید په ټوېلیو اسوسوتو او پرنسیپونو بوندې والړ وي.  )) هغه وویل: 

توسو د ب ګرانو د ژوند ښه والی او هوسوینه غواړئ، ېه چیرې ته په دې عقید  یې چې 

ب ګرانو ته دې خپل حق ورېړل شي، نو ولې ېور په خپل ځون نه عنلي ېوې؟ دوی ته 

له هغو تهفې ومني د مولیې د لوړولو مرتاړ د اجور  داري حقوق ورېړ  بې له دې چې 

مه ېو ، د څړځویونو لپور  د زمکې اجبوري ېور له منځه یوسه، پریږد  رای خواشاینی 

 شي.((
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ز  فکر ېوم رای له ب ګرانو سر  ښه  )) د ښوغلي تونکو وروځې پورته الړې او ویې ویل: 

نور نو هیڅ ستون   ناه چلند لري. ېه چیرې نور زمینداران د د  غوندې چلند وېړي، 

 شته.(( 

او زغام  په کېر  نرماۍ رای صیر کېر هوښیور سړی و، له داسې مښولفینو سر  به یې

، مهتاوښاوغلی  )) چلند ېوو . هغه د یوې شېبې لپور  غلی نه و او وروسته یې وویل: 

فکر ېوم توسو بیښي حق په جونر یوستۍ. ستوسو دا چلند مې کېر خوښیږي چې تور 

وایئ او سپین ته سپین. خو توسو یو شی مه هیروئ، لکه څنګه چې سفر هام ته تور 

هندارنګه انسوني مفکور  هم د تکومل پړاوونه لاري. زماو پارر دومار   ،پړاوونه لري

سښوومتنن او د ورېړې څلتن و، چې د وچکولۍ او د ېروندو د مصیبت په وخت ېاې 

آن غله ویشله او خپل زېورات یاې به له نینویی مولیې یو آن ټولې څښه تیر شو. هغه 

 د ېلي د ناونو د واد  مصرف پور  ېي.  څو ،خرڅ ېړل

زمو د نړ  لید او مفکورې له مښې مو دا ټول شو ته پرې ایلې دي. ز  په دې بوور شوی 

بلکې هغاوی  ،یم چې د ب ګرانو برخه لیک او ژوند د پرهی ګور  د تنویرتو له الرې نه

ه توګه د امتیوزونو په ورېولو سنون او اصرح موندلی شاي. ته د دوی د میراثي حق پ

اراد  او خوښه له خپلې ګټې تېر شي بې ځویه غوښتنه د .  په خپلهدا چې مستبد دی 

ېولی له خپلې ګټې نه تیر شم. دا بوید را څښه  دومر  ښو تنویرتو سر  سر  نه شم له

ولم. ز  یې منم چې هیڅوپ واخیستل شي. بې زړ  توب یې وبوله. ز  یې بې وستوب ب

حق نه لري د نورو په زبېلوپ شتنن شي. د پرازیت غوندې ژوند ېول سپکوالی او بې 

حرمتي د . ېور ېول د انسون لومړنۍ دند  او مکلفیت دی. هغه ټولنه چې په هغې ېې 

کېر یې د تندي په خولو ګټې او لږ یې په راحت او عیش ېې ژوند ېاوي، هیڅکلاه د 

 ی. لنه شي لیدنیکنرغۍ مخ 

ګرځولي یو. خو د دغو دلیلونو  و ته بدېردار دي او خوشومندیېاوسني حوالت موږ ټول

په اسوس ز  د دې حولت سر  مښولفت نه لرم. ز  خپل دلیلونه لرم. ېاه چیارې ماوږ 

حکومتي مومورینو ته قینتي تهفې ور نه ېړو. نو موږ بوغي بلل ېیږو. ېه چیرې موږ له 

 ونه ېړو، بدمرغه ګڼل ېیږو.  ورځې سر  سم ژوند
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د سوسي ویلتوب او بیدار  له یوې وړې نلتې نلونې سر  له کار  ریږدو او د سوتنې 

او مهوفظت لپور  حکومت ته منډې وهو. موږ د پوکري شیدو خوړونکو ېوچنیاونو پاه 

 کول روغ ښکوری او په بوطن ېې سوست او ېن وری وي.((  هوريڅېر یو چې په ظو

ېوشکي موغ   دې هام د ژباې پاه  )) خپل السونه وپړېول او ویې ویل:  مهتوښوغلي 

 نینویي تې  وای.(( 

، یوازې مبورز بې وسه دی. هنداسې چې د ټولنې مهتوښوغلي  )) ېورنوت وویل:  پنډت

د نیکنرغۍ او سعودت لپور  د ټولو هنکوري ضاروري برېلاي. هندارنګاه د هغاې د 

ستون و لپور  هم ګډ ېور ضروري دی. راته ووایه، ته څرنګه په میوشت ېې د اتو ساوو 

ېې لاه روپیو تنښوا عدالت بولې په داسې حول ېې چې په میلیونو هندیون په میوشت 

 اتو روپیو سر  ژوند ېوي؟(( 

جي، راځاه  پنډت )) په غولوونکي کول تقبیح ېړې، وویل: یې خپلې خبرې چې رای 

 چې ځون ځوني خبرې پرېږدو. موږ په مانوع ېې په ټولنه بوندې بهث ېوو.(( 

او ، پروا نه لري. افراد ټولنه جوړوي او ېوم وخت  )) په آرامۍ سر  وویل:  مهتوښوغلي 

پر ټولنه بوندې بهث ېیږی، افراد لرې نه شو غورځولی. مو ته په میوشت ېې د اتو چې 

سوو روپیو تنښوا ځکه د منلو وړ د  چې ز  د ټولنې په اوسني نظاوم بونادې عقیاد  

 لرم.(( 

پو  شوم. نو ته د ټولنې اوسني حولت  )) لپور  یو  نوی څی  و:  اون ېورنوتها پنډتدا د 

 وې؟(( او نظوم څښه مرتړ ې

ز  په دغه توري بوندې بوور لرم چې شتنن او غریار باه تال زماوږ سار  وي. او  )) 

هنداسې هم بوید وي. د امتیوزونو له منځه وړل به د ټولنی ې ګډوک  او بشاپړې باې 

 نظنۍ سبر شي.(( 

 ته آن په شلنه پړې ېې هم زوړ فکر لرې؟((  )) 

پرې  ووري یم. هغه ېوم شیون چې توسوپه خپل ټول قوت سر  او له زړ  نه په دې ب )) 

. دا ټول په انسون ېاې د سراښاتوب) حارا( لاه عقید  لرئ هم کېر عصري نه دي

 ږیږیدو سر  پیل شوي دي.((
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به بودا، افرطون او مسیح د موجوداتو په منځ ېې د مینې وعظ ېولو او خپرولو په اثر 

 ستون ې له منځه یوسي.

 یو امتهون ورېړ او ویې لیدل چې ېور یې ور نه ېړ.(( یونون، روم او آسور یې مینې ته 

 ستوسو مفکور  مو اریونوي.((  )) 

 آریونتوب د نوپوهۍ بل وهم دی.( )) 

 ګور ، ېولی شې په هندې موضوع بوندې یو څو مضنونونه ولیکې.((  )) 

 ېه چېرې توسو د هغو ښه حق ال حنه راېړئ.((  )) 

ته ېولی شې کېرې پیسې تر السه ېړې. ستو مفکورې بې له ېومې ستون ې شهرت  )) 

 پیدا ېولی شي.(( 

په هر  وسیله چې وي ښویي د شتو په وېش ېې بریولی شې. خو څنګه د پاوهې او  )) 

ېرېټر، ښکر او روغتیو مسوویونه وېش تر سر  ېولی شې؟ دا یوازې شته نه دي چې نو 

ته رامنځته ېوي. میلیونران مې لیدلي دي چې لوڅو او بربنډو او و پورابرابرتیو، ښکته 

ن ښکر ته سر ښکته ېوي. دا عایبه نه د ؟ ز  پوهیږم چې توسو باه روسایه ووهپوچ

راته متول راوړئ. خو روسیې هم زمو تیوري نه د  رد ېړې. هلته پروني میلیونران د نن 

ي مقوم درلود، نن یې هم لاري او ورځې بیروېراتون دي. پوهې په پښوا وختونو ېې عول

 سبو ته به هم دا لوړ مقوم وسوتي.(( 

پوهه یې فردي ګټې صرف  )) پون یې راوړ. رای هغه میلننو ته وړاندې ېړ. هغه وویل: 

وی د دنیو د پرېلودلو لپور  ځکه چې د ،موته یو  خبر  د . موږ د سودوانو احترام ېوو

  پر ستنو بوندې د پوهې ایلودل په پوم ېاې ې قدرت لري. ولې د شتو او رهبرادرد ا

ولرو؟ البته، نه ملکیت. د پوهې قدرت د فرد له مړینې سار  لاه منځاه ځاي. خاو د 

ملکیت د تصرف او درلودلو آرزو په میراث پوتې ېیږي. ټولنه بې له پوهې نه ترقاي او 

 پرمښتګ نه شي ېولی. 

یس و د بورې د یوې فوبریکې رئمنیار اد ښوغلي ېهنه موټر راورسید. دی د یو  بونک 

ر( یې اغوست او د تفکار او ورسر  وې. ېومیني د هغه ځه چې )څود و. دوې ښځې هم

او   چې جګ پوندي بوټونه یې اغوستي وو، ژوند ،تومل وړ و . بله یې پیغله مولتي و 

توز  ښکوریدله، قینتي ېولي یې اغوستي، هوښیور  او ځیرېه و ، له نورینه وو سر  په 
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ول چلند او راشه درشه ېې تکړ  و ، د ژوند د ښو شیونو لیواله و ، نوز او نښرې یاې چ

پور  زد  وې، لنډ  دا چې کېر  عصري و . هغه په طر ېې له زد  ېاړې وروساته لاه 

انګلینډ نه راستنه شوې و  او شښصي ېتنځی یې د ځاون لپاور  براببار ېاړی و او د 

 وروغونو په منځ ېې په ګوته ېولی شو. زمیندارو ېورنۍ د دې د مراجعینو او ن

ته بیښي لکه یاو فیلساوف  )) سر  الس ورېړ او ورته ویې ویل:  مهتوهغې له ښوغلي 

ښکورې. ستو نوی ېتوب مې لوستی دی، هغه ېتوب چې په هغه ېې دې د میتو ف یاک 

 فرسفه بوید ارومرو خوورین او باې روحاه آیوپوهون ټکولي دي. ز  تو سر  دعوا لرم. 

 وي؟(( 

له شرمه تک سور شو. هغه واد  نه و  ېړی. له ناونو څښه په خوا کول  مهتوښوغلي 

له عصري ناونو څښه به کېر لرې ګرځید . د نورینه وو په مالس ېې یې بې واېه او بې 

 پروا خبرې ېولې خو ېله به چې یو  ښځه راننوته، ژبه به یې ګونګۍ شو . 

زیوته خوښید ، هر چېرې باه چاې هغاه تللاه، د  د ښوغلي ېهنه پیغلې مولتي کېر  

او ، ورته  )) سیوري غوندې به یې تعقیبوله. هغه مولتي ته سترګک وواهه او ویې ویل: 

ووایه یو شی چې  د فیلسوفونو په بور  ېې شته دا دي چې دوی هیڅکله توسو غلط نه 

 راهننویي ېوي.(( 

شوي دي. دوی هر څه ته ګوري، خو فیلسوفون لکه ګرد او خوور  وچ دي. تل ورپ  )) 

خو هیڅ شی الس ته نه ورځي. دوی پاه  ،په هیڅ شي نه پوهیږي. دوی هر چیرې دي

 خر ېې ژوند ېوي.(( 

 مارد دی.((  مهتوښوغلي  )) ښوغلي ېهنه وویل: 

 ټول فیلسوفون د مارد  له نوروغۍ نه ځوریږي.((  )) بیغلې مولتي وخندل: 

خو ته هم د مارد  له ناوروغۍ ځاوریږې،  )) مولتي ته وویل:  مهتوهنداسې ښوغلي 

 هنداسې نه د ؟(( 

فه د واد  لاه اوریادو ناه کېار یو فیلسوف سر  واد  وېړم. دا طوئ هو، خو ز  به له )) 

 کاریږي. )ښوغلی مېړ ( له ښځو نه کېر کارید . ((
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به یې مناډ   په هغې شېبه ېې چې یو  ښځینه به یې تر سترګو شو ، خپلې ېوټې ته

خو عوید یې زرهووو ته رسید . خو مو تل دی په یاو  الس  ،ېړ . واقعوً یو سود  سړی و

 دریشي ېې لید . ېونډې خور به یې ېور ورته سوته. 

ښه معوشرتي انسون دی، ېه نه دی به هام لاه خلکاو ناه  مهتوښوغلی )) رای وویل: 

 تلتید .(( 

 دی معوشرتي فیلسوف دی.((  نو )) پیغلې مولتي خبر  ور خرصه ېړ : 

د  )) له ښوغلي ېهنه سر  کېر تود مالس جوړ ېړی و. هغه وویل:  اون ېورنوتها پنډت

یو  مسوول مدیر ژوند هم کېر سښت  او ستړي ژوند دی. خلک له د  نه غوښتنه ېوي 

چې د هر حرېت او جنبش سرېښ او د سر سړی وي. دی بویاد بندیښوناه ومناي او 

یي یې بوید ضبط شي. هغه بوید هر څه وي او هر چیرته وي، د پوهې او ملکیت او  دارا

هنر له هرې څونګې سر  اشنو وي. خو د ژوند ېولو له حق نه یې انکور ېیږي. توسو پاه 

دې ورځو ېې زیوت نه لیکئ. ولې توسو مو له دې ویوړ نه مهروموئ چاې ستوساو پاه 

 خدمت ېې و اوسم.(( 

لو وخت و. د مراسنو پروګرام داسې و: د شپې له لسو باو د مراسنو لپور  د تیوري نیو

تر یوې باې پورې مذهبي پروګرام، له یوې باې تر دریو باو پورې کرامه. په بنګلاه 

ېې د میلننو لپور  جر جر خونې وې. او دو  خونې یو له بل نه جر د ېهنه لپاور  وې. 

شاپې د کوک  لپاور  تیاوری د  څاو ،کېر میلنونه را وختل. دوی خپلو ېوټو تاه الړل

و چې هغه خپله کوک   اون ېورنوتها پنډتونیسي. دوی کوک  یو ځوی وخوړ  یوازې 

په ېوټه ېې وخوړ . د میرمن ېهنه هم سر خوږید  او راښکته نه شو . پاه تښینناي 

ې وې: د خوساي، ر  کوک  ورېړل شو . څو کوله غوښتکول د پنځه ویشتو میلننو لپو

 دطوووس غوښې.  زرېې، پسه او آن د

چیرته دی؟ رای هیله ېوم هغه پسې څاو  اون ېورنوتها پنډت)) مولتي پوښتنه وېړ : 

 ولیږئ.((  

خو هغه سوبه خوړونکی دی، ېه چیرې هغه له موږ سر  یوځوی شي، د هغه )دهرمو(  )) 

 به الړ  شي.(( 

 ورشئ ورغږ ېړئ دا به ستر مسښر  توب وي.((  )) شووخوا ته یې وېتل: 
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میرزا خورشید، څومر  ښه د  چې توسو دلته وینم! توسو الړ نه شائ او هغاه الس  )) 

 نیولی راولئ. وبه ګورو چې څه ېولی شي!(( 

میرزا خورشید، ښه سړی د نصواري برېتو شنو سترګو بیښي لغړ سر خووند، اچکن او 

یې پار دو  ځله حک ته هم تللی و. ټوپۍ  ،و، رښتینی مسلنون و وریدار یې اغوستيچ

 سر و ، د انتښوبوتو په وخت ېې کېر فعول شوی و او نیشنولیست ته یې رایه ورېړ . 

هغه خپل ېور په بصر  ېې د یو  قراردادي په څېر پیل ېړ. خو له یوې انګرې   ښځې 

سر  یې مینه پیدا ېړ . نوپوهي او نوداني مهکنې ته ورسوو . هغه په دې مهکوم شاو 

زر  روپاۍ ورسار   نو ېې ووځي. پنځهپه څلورویشت سوتوچې بوید له هغه هیواد نه 

خو د هغه اجنټونو په بنبیي ېې پیسې په چل ترې نه لوټې ېړې. دی چې نو امید   ،وې

شوی و، د لکنهو په خوا را روان شو به اورګوکي ېې یو جعل ېور  سودو ترې نه د الس 

د رای پښوانی ملګر و. د سوت، ګوته او هغه لږ نغد  چې ورسر  پوتې و ، لوټ ېړل. دی 

خرڅولو یو  مغوز  پرانیستله. ېورو بور یې رونق ونیو، کېار  د هغه په مرسته یې د بوټو

ژر مشهور شو داسې چې د شورا غړیتوب یې تر السه ېړ او یو غټ زمیندار تاه یاې 

 موتې ور ېړ . 

نه، پیغلاې ماولتي، ز  ناه  )) هغه بې له دې چې له خپلې څوېۍ نه وخوځیږي، وویل: 

غواړم د چو په دهرمو ېې مداخله وېړم. خو دا ستوسو ېور دی. دا به د خندا وړ وي ېه 

 چیرې توسو دی څللو ته اړ بوسي.((

او ز  به څه الس ته راوړم. ېه چیرې مو دا ېاور )) ید یې ېړ . و دا خبر  ومنله او توئټول

 وېړ؟(( 

 سل روپۍ.((  )) 

 ینت نه لرونکي دهرمو د بې پته ېولو لپور ؟ ز  یې نه غواړم. (( سل روپۍ د ق )) 

 توسو یې انداز  وټوېئ.((  )) 

 زر روپۍ یو هیڅ دا ېور نه ېوم.((  )) 

 معومله وشو . ((  )) 

 سر  امونت ېیږد .((  مهتولومړی پیسې له ښوغلي  )) 



116 
 

د حوضارینو ښوغلي میرزا د سلو روپو لوټ له خپل جېر نه راوویسات او هغاه یاې 

دوستونو، زموږ ع ت په خطر ېې دی. مه پرېږد  چې ښکته راشي  )) مښکې وښوراو : 

ی د هغې د یو  نظر لپور  به مې یولک د هغې پلو ته ایلې اېه چیرې موپیسې درلود

وای. توسو به بیو په یود راوړئ هغه شوعر چې د خپلې معشوقې د بوړخو په خول مین و، 

لل، ستوسو زړ  ورتیو او د ښکر په نوم، ښیتونه یې هغه ته ور وبد سنرقند او بښورا وال

د پت په نوم، د پیغلې مولتي د جودو او طلسم په نوم له توسو نه غوښاتنه ېاوم! هار 

 څومر  چې ېولی شي راېړئ.

وړاندې راشئ! شتنن راځي او ځي. خو پت پر ځوی پوتې ېیږي. ېوم شی چې توسو به 

 ک لپور  راېړ  ورېړ  د . اوسئ هغه د یو لو یې شوهد 

راشئ، راشئ، راشئ.  وګورئ د لکنهو ېوکګري د خپل سهر او طلسام جاول ټیناګ 

 غوړولی دی!(( 

ښوغلي میرزا د هر یو  جېر ولټوو  او له ښوغلي ېهنه نه یې پیل ېړ  چې یوازې پنځه 

 روپۍ ورسر  وې. 

یس پاه جېار ېاې! رم. یوازې پنځه روپۍ د ېنپنۍ د رئاښوغلي ېهنه، څومر  ش )) 

 ، له میرمن ېهنه نه سل روپۍ واخله.(( مهتوښوغلي 

هغه یو  تور  پیسه هم نه لري. موږ څه پوهیادو  )) ښوغلي ېهنه سر ټیټی ښکورید . 

 چې ته به داسې پیسې شکوې؟(( 

 راځئ چې خپل بښت و ازمویو.((  )) 

 ز  ورشم ترې وبه پوښتم.((  )) 

ته یې راګیر ېړ  او مه پرېاږد  چاې ماوږ یاې  مهتو. ته هندلته چې والړ یې اوسه )) 

 بویلو.(( 

وله شو او خواشینیتوب یې په ښود  بدل شو. هچې مست شوی و، خوش مهتوښوغلی 

 خو سترګې یې د میږې غوندې مړې وې.  ،هغه راستون شو

 تش الس؟ ته ښه سړی یې.(( )) میرزا په جګ غږ وویل: 

د زاهد په ېور ېې آن موږېون هام هوښایور  ))  رای په پټه خوله وخندل او ویې ویل:

 دي.((
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ېټ ېټ په خندا شو او د پنځه سوو روپو لوټونه یې د میرزا په مخ ېاې  مهتوښوغلی  

وښورول. میرزا هغه په غیږ ېې ېلک ونیو او لوټونه یې ترې نه واخیستل او هغه یاې 

 مچ ېړل. 

روفیسورانو دغه حول وي، خدای ېه زموږ د پ )) ښوغلي ېهنه په پلینونتیو سر  وویل: 

 دې موږ له پوهنتونونو څښه وسوتي.(( 

چې میو  او منادېې یاې  اون ېورنوتها پنډتېله چې رای ېوټې ته ننووت ویني چې 

کېرې خوړلې دي، څونکې وانګې پر بستر پروت دی، ورته ویې ویل، چې پیغلهه مولتي 

 غواړي تو وویني. 

 مولتي غواړي مو وویني؟ (( مو؟ پیغله  )) هغه په موسکو شو: 

 څاود می ونو له سر  نه د خوراپ لوښی لرې شوی وي. پیغله مولتي وړانادې راغلاه 

 دبونه توګه وویل: په مؤ اون ېورنوتهات ته ښه راغرست ووایي. پنډ اون ېورنوتها پنډت

خو توسو ېلینئ. هیڅ ضرورت نه شته چې توسو له مو سر  رسني چلند وېړئ. ز   ))

 دومر  مهم سړی نه یم.(( 

ستو په ع ت ورېولو ز  ځون ته ع ت ورېوم. توسو بوید دومر  مؤدباه  )) مولتي وویل: 

ونه اوسئ. ټول هغه ېسون چې دلته حوضر دي کېر ښه پوهیږي چې توسو د هیاواد او 

 څه خدمتونه تر سر  ېړي دي.  ادبیوتو لپور 

خلک ښویي اوس د هغو په قدر پو  نه شي، خو وخت به یې راشي څوپ څه پاوهیږي 

ېه یې اوس وخت را رسیدلی وي چې هر ښور به خپل واټونه او ېوڅې ستوسو په ناوم 

ونوموي او ستوسو عکسونه به د ښور په ساولونونو ېاې ځوړناد وي. ستوساو ځیناې 

ینې سر  توسو ته سترګې په الر  دي چې د ېلیاوالي جنابش عرقنندان په کېرې م

 .ئرهبري په غوړ  واخل

دوی غواړي چې ېور په منظم کول پیل ېړي او یو  ټولنه جوړ  ېړي او غاواړي چاې 

 توسو ددغې ټولنې ریوست په غوړ  واخلئ. (( 

د اشرافیت له پلو  دومار   اون ېورنوتها پنډتد د  په ژوند ېې دا لومړنی ځل و چې 

 ت شوی و. البته چې د  په عومه میټینګونو ېې وینو وې ېړي او هندارنګاه د څاو ع

ېلوپونو منشي یو د منشي مرستیول و. خو روښونفکري قشر تر اوسه پورې د د  سوړ 
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ښپلو خطوبو ېې د هغو پر ضد ودریاږي او پاه ویت ېړی و. هغه عودت ېړی و چې پحن

وغندي. د هغه قلم تې  و. ژبه یې سوځوونکې و . د دغو لوړو او ټیټو او ورځپوڼه ېې یې 

افراطي نظریوتو له امله کېرو د یو  نوطق په حیث نه پیژاند . خو بښت اوس د د  پر مخ 

. یو حکیم او پو  وایي: زیور او سښت ېور هیڅکله بې ځویه نه ځي. له خپال وخندلي و

دیوي جي، ولې مو  )) ې کوب شوی و، ویې ویل: ځویه راپورته شو. دی چې په فکرونو ې

په دې موضوع ېې راښکیلوئ؟ ز  د اداري چورو ریوست په غوړ  نه شم اخیستلی، ز  

 یو ټولنی  ېور ېوونکی یم او هنداسې به پوتې شم.((

پیغلې مولتي ورته غوږ ونه نیو. دی بوید د ټولنې د دفتر ریوست په غوړ  واخلي. تر هغه 

خووند سړی و. د  تیر  ژبه او قاوي  دا پوهیږي په ښور ېې دی د نفوذ ېځویه پورې چ

قلم او عولي شښصیت درلود. داسې وخت و چې شته او نفوذ الس په الس ګرځیادل، 

ښپل منځ ېې د زرو روپو پونګاه د ټاولنې ی. دوی پخو نن ورځ پوهې ګوم وړاندې ایل

رو د هغو لاه مناوبعو ناه ګټاه لپور  ټوله ېړې و  او ټول والیت یې تر مخ و چې ورو و

 واخلي. 

پیغلې مولتي، دا د کېر مسوولیت دفتر دی. توسو بویاد د  )) وویل:  اون ېورنوتها پنډت

دې ېور لپور  زیوت وخت وقف ېړئ، تر هغه ځویه چې په ماو پاورې اړ  لاري، ز  باه 

 لومړنی ېس یم چې د خطوبې ېوټې ته ځون را ورسوم.(( 

و ورځپوڼه به زموږ د هدفونو د السته راوړلو پاه الر  توسس ))  پیغلې مولتي دوام ورېړ:

ژ لږ تر لږ  شلو زرو ته لوړ ېاړو. د   ېې له موږ سر  مرسته وېړي. موږ بوید د هغې تیرا

 نو رئیسون زموږ دوستون دي. ودبورښوروالیو او دسینه یی و  

ساینې لپاور   د هغو ځینې له موږ سر  هندلته شته. ېه چیرې هر یو د دوی د خپلې

پنځه سو  ېوپۍ واخلي، پنځه ویشت زر  ېوپۍ ېیږي! رای او ښوغلي میرزا نظر ورېاړ 

چې یو  مصوبه په اسومبله ېې پوس ېړي چې په هغه ېې حکومت تاه دناد  ورېاړل 

 د والیت د هر ېلي لپور  د) بریښ( یو  ېوپي واخلي.((  څو ،شي

ب والي د مرېې انتظاور هام موږ به هندارنګه د عولیانو )) وویل:  اون ېورنوتها پنډت

 ولرو.((
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هندارنګه ماوږ پرېکاړ  ېاړې د   )) ښوغلي میرزا موافقه وېړ ، پیغلې مولتي وویل: 

څرنګه چې په اسومبله ېې څوېۍ خولي شي، توسو بوید د انتښوبیدو لپور  تیور اوسائ 

 پوتې ېورونه سنبول ېړو.((  توسو هو ووایئ، نور یې په موږ پورې اړ  لري، موږ به

ز   )) ولۍ ځوی دی: هسترګې روڼې شوې. پیغلې مولتي دا د خوش اون ېورنوتها پنډتد 

 بیښي ستوسو په خدمت ېې یم.(( 

و چې یو افغون نوڅوپه ېوټې ته راننوت. د  و دوی د دوسیهرا مهفل ته د تلو لپور  تیور

ېنایس او  ې سترګې درلودې، پارا رېتونه او سرچې لوړ  ونه، پراخه سینه، اوږد  ب

ور رنګ پر خومک دوزي واسکټ بوندې قط سرو زرو پهد پرتوګ یې اغوستی و. د هغه 

وزمه له ورایه پرېلید ، ټوپک به یې پر اوږو پروت و او تور  یې په خوا ېې ځوړناد  

خوځیږ  مه! زمو ملګري لوټ شوي. ستوسو  )) و . هغه لکه تولند  او برېلنو وغوړید . 

 مشر چیرته دی؟(( 

 څه خبر  د ؟(( )) رای وړاندې راغی: 

خبر ؟ ستوسو له سړو نه یو  زمو لاه  )) افغون د ټوپک ېنداغ پر غولي په زور  وواهه: 

زر روپۍ لوټ ېړې دي. ټول مهفل بې ساد ،  ،ملګري نه چې د یو ېور خوا ته روان و

، د ښاوغلي ېهناه لتله یود  وو ګنګس او ګیچ شو. د پیغلې مولتي ېړتې او پړتې ویل

پلې ولړزیدې.  رای هم چې تش الس او په خپل ټوېور والي بوندې مغرور و ال تر اوسه 

وېاړ او  جارآتپورې ونه شو ېولی پو  شي چې څرنګه له هغه سر  مښومخ شی. هغه 

موږ غله نه یو. موږ ټول دلته ښه خلک سر  راټول شوي یو. ز  د اسومبلې )) ویې ویل: 

یم. دا میرمن چې دلته وینې یو  کاېټر  د ، له لکنهو ناه راغلاې. ماوږ پاه دې  غړی

 موضوع هیڅ خبر نه یو. ښه به دا وي چې پولیس ته راپور ور ېړې.(( 

د چرګ او د غوایي ېیسې مه راته ېو . ز  ېاولی  )) خون خپله پوند  پر زمکه ووهله :

ې له خدایه له هیچو نه کاریاږم. شم د اسومبلې غړی داسې تر پلو الندې اوړ  ېړم. ب

 موته مې پیسې راېړ . ز  د چټیوتو زغم نه لرم.(( 

مو بوید خپله تومونچه  )) حولت په خرابیدو، هیڅ ېوم نوېر هم نږدې نه و. میرزا وویل: 

 له ځون سر  راوړی وای.((
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ټ توسو ته اخطور در ېوم پیسې راېړئ، ېه نه دا ټول ېلی باه لاو )) خون نورې ېړې:  

 لري چې زمو په مښکې ودریږي؟((  جرآتڅوپ  ،ېړم

تو ته وایام !  )) ښوغلی ېهنه ېوښښ وېړ چې ځون ښوی تېر ېړی. خون پرې غږ وېړ: 

غواړې ګولۍ دې تر مر تېر  ېړم؟ د چو سر او مشور  زمو نه د  په ېور. د هندې سر او 

 مشورې په اسوس له وایسرا سر  هم چلند ېوم.(( 

ته دغو رذیرنو ته  )) ځون بدل ېړ. لکه د بوز غوندې یې پرې غوټه وېړ : پیغلې مولتي 

ووایه چې پیسې بیرته راېړي، ېه نه ز  به تو له ځون سر  بوځم. ز  په تو مین یم. ز  د 

خپل ټبر مشر یم، ز  به د ېوبل له امیر سر  وجنګیږم، ز  توسو ته اخطور درېوم، زماو 

 ېړم.(( پیسې راېړئ، ېه نه ېلی به لوټ 

 ځون یې له شر  خرا ېړی.((  )) ښوغلي ېهنه پر شو الړ. له ځون سر  وبنګید: 

ز  دلته یم، تور مښیو او هیڅوپ نه ښوري. ولې  )) پیغله مولتي له قور  تکه شنه شو . 

 ؟(( ئټوپک له هغه نه اخل

ا ژوند ګران دی. هغه ته زر روپۍ ورېړئ او ځون ترې نه خار )) ښوغلي ېهنه وویل: 

 ېړئ.(( 

ېه چیرې دی مولتي ته الس ور وړي، نو ز  به یې نه شام  )) رای په زړ  ورتوب وویل: 

 زغنلی. نه یې شم زغنلی، آن ېه چیرې زمو د ژوند په بیه هم تنومه شي.(( 

احنق ېیږي مه، ېه چیرې هغه وپورول شي. موږ  )) ېهنه ورته د اخطور په کول وویل: 

 به ووژني.(( 

ور یې ېړ ، پیغله مولتي ور یې ېړ . پیغلې په سپکه سترګه او ېرېاه  ))  هغه وبنګید:

 هغه ته وېتل، نه پوهیدم چې توسو دومر  کارن یوست.(( 

ز  نه پوهیدم چې پیسې دومار  پار تاو ګراناې دي. د ناورو )) تونکو ژر ځواب ورېړ: 

 پیسې.(( 

یو  دقیقه نور وخت لرئ،  )) نورې یې ېړې: چې د دوی ګونګسې ته غوږ نیولی و، خون 

فکر مو وېړئ. توسو پیسې مه راېوئ، زمو سړی به هندلته راشاي.(( هغاه اشاپیرق 

 راوویست. 
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راځه له مو سر ، زمو مینې، زمو زړ  ستو په پلو  )) مولتي ته یې مخ ور واړاو  ویې ویل: 

 ېې پروت دی. ((

یاې  څوړ  په خنار ووهم ته نه پوهیږې چې واقعي مینه څه شی د . ز  به خپل ز ))  

 وینې ستو په پلو ېې تویې شي. ((

 مولتي د خدای لپور ، هغه ته روپۍ ورېړ .((  )) تونکو وویل : 

مولتي، پاه ماوږ  )) ېهنه په غبرګو السونو د خدای روی وروړ او زار  یې ورته وېړې: 

 بوندې رحم وېړ .(( 

موږ پیسې نه ورېوو. ېه چیرې دا زمو د ژوند اخرینی  )) خو رای په کانګ پیلې وویل: 

 ېور هم وي، ز  به دې بدموش ته یو درس ورېړم.(( 

صهنې ته  هوريمولتي، له السه ونیسي چې په هندې وخت ېې  څوخون مخ ته راغی 

میلننو ته د مهفل د تیوري په بوب خبر ور ېړي. هغه ولیادل  څوراغی. هغه راغلی و 

اسنې ارامه والړ دی په داسې حول ېې چې خون مولتي له الساه چې دوی ټول لکه م

 پولیس، پولیس!((  هوري )) ونیوله رای نورې ېړې: 

 ونه خوځیږي خوګه، ېنه مړ ېوم دې.((  )) ته ټوپک ونیو:  هوريخون یو وارې 

یو ېلیوالي او سود  سړی و. د هر ېلیوال غوندې له پولیس نه کارید  خو ناه د  هوري

 چې کارن و. د بودار له یوې خبرې سر  به یو لوی پیل را چپه ېړي. دې لپور 

 هاوريپر هغه یې ورټوب ېړ او ېوري لغته یې ورېړ  چې خون پر غولي پرا  راولوید. 

یې پر سینه ور ېینوست او د هغه ږیر  یې ونیوله. ږیر  وشکید ، خاون خپال پټکای 

و. دوی پرې راټول شاول،  مهتو ټکون وخوړ او ودرید. دا ښوغلي هوريایسته واچوو ، 

 داسې عنل وېړ چې ګواېې هیڅ شی نه دي پېښ شوي.  مهتوخو ښوغلي 

د مرګ ټکون دې راېړ. زمو زړ  تار اوساه  )) قور ورته وېتل:  هوريپیغلې مولتي په ظو

 دربیږي.(( 

لنه غواړم ېه چیرې ماو ښفقط ستوسو زړ  ورتوب مې ازمویه. ب )) وویل:  مهتوښوغلي 

 بد چلند ېړی وي.(( 

 اوومه برخه



112 
 

په دې وخت ېې چې دا پېله پوی ته ورسید  د شنې زرغونې جشان هام پاوی تاه 

ورسید او دهرمو لپور  تیوری نیول ېېد ، خو د میلننو له کلې نه یو هم پاه دې حولات 

 ېې نه و چې دا کرامه وویني.

ینوست. د لیې ترې واخیست او تر پویه ورته ېیې لیدو ته الړ، کېر خوند  مهتوښوغلي 

او په هغه پورې ادبې ملنډې کېر  اغی   نوېې وې.  په هر ګوم ېې  وېلي د زمیندار هاو

ج ایي قونون ته مراجعه، د غرمې د کوک  د لږ وروسته ېیدو سبر د هغې ښځې تاه 

ټول هغاه  دعوا جوړول، د وېیرنو زښتې کېرې غوښتنې او شوهدانو خیولي چولونه دا

شون وو چې نندار چیون یې له خندا ووژل د خندا وړ صاهنه دا و  ېلاه چاې وېیال 

شوهدان دې ته اړل ېړل چې خپلې څرګندونې د طوطي په شون بیون ېړي، ېله چې د 

دوی مسښرو ته د  دواړ  السون ورته غوڅول، ېله چې د د  شوهدان د شهودو ځاوی 

شول او ورته واز  خوله پوتې و. دا ټولې صهنې  ته پورته شول او د د  په دښننونو بدل

د خندا وړ وې. ېله چې نندار  پوی ته ورسید  او د اصلي لوبغوړو لپور  د مډالونو اعرن 

نوڅوپاه  مهتوېید ، له دې ېبله چې صهنې کېرې ژوند  او ریولیستیکې وې، ښوغلی 

هغه په غیږ  مهتووله. ولۍ نه له خپلې څوېۍ راپوڅید. رای لوبغوړو ته اشور  ېهله خوش

 هیڅکله دا تصور نه و چې ستو لید به دومر  ژور وي.((  )) ېې ونیو او ورته ویې ویل: 

. د وبله ورځ له سبو نورې نه وروسته دوی د ښکور لپور  ووتل، زیوتر  میلنوناه تللاي و

رای کېر صنیني ملګری چې پوتې و د ښکور کله جوړوله. د میرمن ېهنه ال تار اوساه 

د یوې مقولې په لیکلاو  اون ېورنوتها پنډتنه شوای تللی،  او یې هم سر خوږی دپور

 د پرون شپې په مارمونو بوندې خپل زړ  سوړ ېړي.  څوبوخت و 

خو پیغلې مولتي چې  ،پر ښوغلي ېهنه بوندې د ټوپک د کز له اوریدو سر  حنله راغله

ی اڅرنګه د  ېاولی شاونو ه دې ښکوري کلې سر  به یو ځوی شي، پرېکړ  ېړې و  ل

 پوتې شي؟

خوښه له دې کلې سر  یو ځوی شو، ځکه چې ال تر اوسه پاورې  په خپلهښوغلي تونکو 

د  د راتلونکې انتښبوتي مبورزې د موضوع په بور  ېې د غږیدو او خبرو اترو فرصت نه 

 و موندلی.
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وال و، پاه ښوغلي میرزا  د دې لپور  له دې کلې سر  یو ځوی شو چې د نویو تاربو لی 

خوا کول هغه تاربې چې په هغه ېې خوطرې هم موجود وي او پیغلاه ماولتي د دې 

 وله و  شوخوا یې مینه وال پرې  راټول وو. هلپور  چې خوش

 نی د ښکور واقعي سړی و. په دوی ېې یوازی مهتوښوغلي 

ي رای پرېکړ  ېړې و  چې له ځون سر  د اشپ انو او نوېرانو کله هم بوزي. خاو ښاوغل

 د  ېړ .دا مفکور  ر مهتو

 ته غواړې له لوږې مړ  شو؟(( )) ښوغلي ېهنه په مرورتیو سر  وویل: 

پیغله مولتي به زموږ لپاور  خاواړ  پوخاه  ،توسو به له لوږې مړ  نه شئ )) وویل:  مهتو 

 ېړي.((

تو بېګو شپه زمو الس کېر ېلک نیولی و، مړوند مې اوس  )) پیغلې مولتي اعتراض وېړ: 

 هم خوږیږي.((  ال

په پوی ېې ښوغلي میرزا له نوې او ښې مفکورې سر  راغی او ویې ویل چاې دوی باه 

 یو  غرڅه ښکور ېړي او د خوسۍ غوښه به د غرمې لپور  وخوري. 

دوی په دوو موټرو ېې سپور  شول. پیغلې مولتي د یو  موټر چلوونکې و  او رای د بل. 

او راېږیدو شو او دوی غونډیو ته ورسیدل. د  له شلو میلو نه وروسته سړپ په ېږیدو

. پر یو  نیغ ځوړي له پورته ېېدو وروسته سړپ وسړپ دواړو خواوو ته غرونه پراته و

بېرته ېلته شوی و او له هغه ځوی نه د سیند یو  منهني لیکه ښاکورید  چاې لکاه 

 نوروغ سړی رنګ الوتی او نری و. دوی د یاوې کاروونکاي وناې تار سایوري النادې

او موافقه وشو  چې دوی به هندې ځوی ته د  لودریدل. کله په دوو برخو ووېشل شو

سر  الړ . ېهنه له پټي نوامید   مهتوغرمې په شووخوا ېې ځونونه راورسوي. مولتی له 

د ملګری خو دی له رای سر  یوځوی شو، ځکه هغه هم په هر صورت ېوم ب ،نه خوټید 

 ځون ته جوړ ېړ. دوی د څو شیبو لپور  وګرځیدل. یم ګروپ نه و. میرزا او تونکو در

 بوید دومر  چټک الړ شو؟ غواړم لږ څه دمه وېړم.(( )) مولتي وویلې: 

 یې؟ دومر  ژر؟ موږ یو میل الر  نه د  وهلې.((  ستړې )) و په موسکو شو: تمه 

 نه، ستړې نه یم. فقط د استراحت احسوس ېوم، هندومر  او بس.((  )) 

 راځه چې لومړی لږ څه ښکور وېړو. ((  )) 
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 ته پوهیږې، ز  هیڅ د ښکور لپور  نه یم راغلې.((  )) 

 کېر ښه. نو د څه لپور  راغلې یې؟((  )) 

هغه له شرمه تکه سر  شوله. دوی یو  غرڅه ولیدله، د یوې تیږې تر شو یې ځوی ونیو. 

 کز وېړ. غرڅه راولوید .  مهتو

 دغسې؟((  )) مولتي وویل:  

 راځه چې وړاندې الړ شو. یو بل ښکور.((  )) 

څومر  هوا تود  د ! راځه چې د ونې  )) دوی په چوپه چوپتیو ېې روان و. مولتي وویل: 

 تر سیوري الندې ېلینو.(( 

 توسو ېلینئ. نه ز .((  )) 

 مو ته هیڅ پروا نه لري!((  )) 

 ړم دمه نه نیسم.(( چې یو بل ښکور ونه ې څومو خو درته وویلې.  )) 

راته ووایه، ولې دې بېګو شپه وځورولم؟ز  کېر  خواشینې وم. ستو په یود دي؟ زمو  )) 

 مینې، راځه له مو سر . دا څنګه شوخي و ! راته ووایه، آیو تو ز  رښتیو بوولم؟(( 

چوب پوتې شو. د تیږو پر سر الر  و  هوا کېر  تود  شوې و . مولتي ستړې شوې  مهتو

 لینوستله. و ، ې

 ) کېر ښه، ته هندلته دمه وېړ . ز  به ورورسته راشم.(( )) هغې ته وېتل:  مهتو

 ته غواړې چې مو یوازې پرېږدې؟((  )) 

 البته چې هنداسې د . ز  بوور لرم چې ته دا قدرت لرې چې ځون وسوتې.((  )) 

 ته څنګه پوهیږي؟((  )) 

عصري ناونې د نورینه وو حنویت ته اړتیو نه لري. دوی له نورینه سر  الس په الس  )) 

 ځي.(( 

 !(( ، ته کېرې عنومي خبرې ېوې؟ واقعوًمهتو )) مولتي له شرمه تکه سر  شو : 

هدف ونیو، موشه یې ېاش ېاړ . مرغاه لارې  مهتوپه یوې ونې ېې طوووس نوست و. 

 والوت. 

 ېر ښه شوې. زمو لعنت دې پر تو وي.(( ک)) مولتي السونه وپړېول: 
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نه کېر لعنت پر تو دی. ېه چیرې الس  )) خپل ټوپک پر اوږو ېېلود او ویې ویل:  مهتو

نو تو ته به د لسو دقیقو د دمې او اساتراحت اجاوز  در ېاړم اوس راپورتاه  ،ته راغی

 شه.(( 

له واد  ونه ېړې. ته احسوس نه لرې؟ ښه د  چې ته هیڅک )) الس ونیو:  مهتومولتي د 

 ته به د هغې مړینه وګورې. خو ز  به تو پرې نه ږدم چې الړ  شې.(( 

ټګه سر  د هغې الس خوشې ېړ او په منډو روان شو. د هغې له ساترګو چپه یو   مهتو

ودریږ . هیله ېوم ودریږ . ېاه چېارې ناه  )) لږ اوښکې راتویې شوې. نورې یې ېړې: 

 وهم.(( دریږې، سر به مې په دې تیږ  و

خپل ګومونه چټک ېړل. هغې ور ته وېتل، بیو یې ور پسې منډې ېړې، ېله چاې  مهتو

 ته یو ظولم یې! ((  )) هغه ته ورسید  ویې ویل: 

 ېوم وخت مې چې غرڅه حرله ېړ ، پوستکی به یې تو ته در ېړم.((  ))  

 څوپ پوستکی غواړي! ز  تو سر  نه غږیږم.((  )) 

ه ویوله روانه و  اوبه یې کېرې چټکې وې. د تیږو تېارې تېارې د دوی تر مخ یو  پراخ

ند  سر  د هغې و په کېر  تُڅوېې د یوې ځنوور غوښونو ته ورته وي. د لنر تودو وړانګ

 پر مخ وړې وړې ځپې جوړولې. 

 اوس به نو بېرته ګرځې.(( )) ولۍ سر  وویل: همولتي په خوش

 موږ به له دې ځوی نه تیر شو.((  )) 

 د اوبو جریون کېر چټګ دی مو به یوسي.((  )) 

 ته هندلته پوتې شه. ز  به الړ شم.(( )) 

 ورځه. پروا نه لري. زمو ژوند زمو لپور  څه مونو لري.((  )) 

پاورې  اوبو ته ورګډ شو. په احتیوط سر  وړاندې الړ. کېر ژر یې اوبه تار ساینې مهتو

 اوبه کېرې دي، صبر وېړ  ز  درځم.((  )) ېړې: یې  نورې راورسیدې. مولتي وکار  شو ، 

 (( مه راځه! د اوبو جریون قوي دی! )) 

 خوځیږ  مه، ز  درغلم.(( )) 
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مار را تاوو  ولې څنډې ته ورغله اوبه یې تر نر او د وی ی وخپل سوري یې پورته نیول 

چې وکار شو، هغې ته یې د لیوني په شون الس وښوراو  چې بیرته ساتنه  مهتوشوې. 

 شي. 

 حنوقت مه ېو . اوبه دلته تر ستوني پورې دي.((  )) هغه نورې ېړې: 

مو ته پروا نه لري ېه چیرې ښویي مړ  شم. د  )) هغې یو بل ګوم واخیست او ویې ویل: 

 تو تر څنګ به مړ  شم.((

شو ته راغی، هغه یې له یو  الس نه ونیوله او لږ څه آرامه غوندې شاو . هغاې د  مهتو

تو غوندې دومر  د سښت زړ  خووند سړی ماې  )) خوابد  سر  وېتل:  خوا ته په مهتو

نه دی لیدلی. ستو زړ  د تیږې دی. مو وځورو  زمو پر پرهور مولګه ودوړو . یو  ورځ باه 

 زمو وار هم راشي.(( 

اوبه به دې یوسي.  )) ورته وویل:  مهتوپلې یې سوستې شوې پر هغه یې تکیه وېړ . 

 یوسم.(( پریږد  چې پر اوږو دې 

 ته بوید هغې بلې غوړې ته الړ شې؟ دا ضروري د ؟((  آیو )) 

 )) پټوله ویې ویال:  ته پورته ېړ . مولتي چې خپله خوشهوليهغه خپلې اوږدې  مهتو

 ېه چېرې څوپ موږ وویني؟(( 

 به وي.((  هیقینوً چې ورته عایب )) 

ېه چیرې ز  کوبه شم، ته به راته خواشاینی شاې؟  )) مولتي په ریږدیدلي اواز وویل: 

 فکر ېوم چې ستو لپور  فرق نه ېوي؟(( 

 فکر نه ېوې چې ز  انسون یم؟((  )) په اندېلنن حولت وویلې:  مهتو

 فکر نه ېوم.((  )) 

 مولتي رښتیو وایې؟((  )) 

ندې اوړ )) اوبه یې تر ستوني رسیدلې وې. د مولتي زړ  غورځید . هغې غوښتنه وېړ : 

 مه ځه، ز  به ټوپ ووهم.((

اوس ېاولی  )) ویې ویل:  یدو شوې هغه چې لږ څه ارامه شوې و ،ورو ورو اوبه په ېنې

 شم ښکته شم.(( 
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لري په ویوله ېاې  تر اوسه، نه. هر چیرته چې نوسته یې اوسیږ . امکون )) وویل:  مهتو

 ((غوچ ځویونه وي.

 ود غرضه یم.(( ته بوید فکر وېړې ز  خپل چوری او خ )) 

 ېه چیرې دا دې وځوروي، نو د دغه ربړ لپور  اجر راېړ .((  )) 

 څومر ؟((  )) 

 کېر زیوت نه. یوازې اجوز  راېړ  پو  شم چې بیو به په داسې حولت ېې راشي.(( )) 

 مولتي د خپل سوري اوبه وزبېللې. دوی اوس د ویولې هغې څنډې ته رسیدلي وو. 

 ښویی د تودوخې توثیر وي.((  )) وویل:  مهتو

 مو مړ  ېړې.((  څودومر  پوهیږم چې تو دلته راوستلم  )) 

ښپلو السونو ېې ېلک ونیو. په موهرانه کول یې په ینوست او د هغې سر یې پېل مهتو

 ګوتو ېېلود . هغې خپلې سترګې پټې ېړې وې. 

دود  ساوځیدې،  او سترګې یې له ځه چې السونه یې په اوړو خیشته ووهغه ځوانه ښ

 په دې څه شوي؟((  )) راغله مولتي ته یې وېتل او ویې پوښتل: 

 سر یې کېر خوږیږي.((  )) 

 نیم سر یې ېه ټول؟(( )) 

 هغه وایي چې نیم سر.((  )) 

 ښۍ خوا ېه ېیڼه.((  )) 

 ېیڼه خوا.((  )) 

 ز  به څه شی راوړم.((  )) 

وې نونځکې په شون ښکورید .  ماولتي هغه ولیدله چې غوڼد  ته پورته شو . د ی مهتو

 دا چوینګه چېرته الړ ؟((  )) سترګې پورته ېړې. 

 هغه تللې چې ستو د سر د خوږ لپور  څه راوړي.((  )) 

خو ته ولې په دې فوید  نه ېوي،  یونو لپور  ښه دی. زمو لپور لدا بوټی د هندې ځنګ )) 

 ښځه بوندې دومر  والړ یې. څومر  د شرم وړ د !(( 

 )) چې د ېورنۍ حقیقتونو په ویلو ېې هیڅکله ځنډ نه ېوو ، په کاګه یې وویال:  مهتو

 ېه چېرې تو د هغې ځینې صفتونه درلودی، ته به الهه وې.(( 
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 د هغې صفتونه دې په هغې مبورپ وي. ز  نه غواړم چې الهه و اوسم.((  )) 

چې ماوتر باه تار دې ېه چیرې غواړې ز  به په موټر پسې الړ شم. خو شکنن یم  )) 

 ځویه پورې راشي.(( 

 ؟(( ولې هغه چوینکه نه لیږې )) 

 هغه بوټو پسې تللې. برسیر  پر دې هغه بوید خواړ  پوخه ېړي.((  )) 

نو ته داسې وایي چې د هغې میلنه یې. ښویي ستو زړ  وشي چې شپه هم دلته تیر   )) 

 ېړې. انسون ېولی شي په شپه ېې ښه ښکور وېړي.(( 

ز  دې نالۍ ته کېر احترام قویال یام. د هغاې کېار   )) په هیاوني کول وویل:  ومهت

ستوینه ېوم. زمو سترګې دې ووځي ېه چېرې هغې ته مو په بد نظار ېتلاي وي. آن د 

کېرو نږدې او صنیني ملګرو په خوطر هم چې وي په دې تودوخه ېې به دومر  لوړ نه 

الروي لپور  سرته رسوي. دا باه دا رباړ او وی ختلی او دا نالۍ دا ټول د یو  تصودفي 

ېتوبونو د نړیوالاو  ر  هم پر ځون ومني. ز  په زیوتزحنت آن د یوې بېوزلې ښځې لپو

ورورګلو  او نړیوالې مینې او دوستۍ په بور  ېې لایکم او درس ورېاوم. خاو دا یاې 

 عنلي ېوي. درس ورېول تر عنل کېر  اسونه د . ته پوهیږي.(( 

ستو لویه او غټه وینو زمو لپور  بیښي بس او ېوفي د .  )) و او ملنډو وویل: مولتي په ټوې

هغه صرف د تو لپور  یو شی د . هغاه ځاواني، روغتیاو او زړ  راښاکونکی طلسام او 

 جذابیت لري. دا هغه شی دی چې په یو  واقعي ښځه ېې لټول ېیږي.(( 

یې را واخیست او د تلو لپور  ه قور و ټوپک اپورته شو او په داسې حول ېې چې پر مهتو

 تیور شو. 

 نور څوپ ځي؟((  )) 

 هغه، واقعي ښځه.((  )) 

وماې  )) هغه ځوانه ښځه راښکور  شو ، یو بوټی یې په الس ېې نیولی و. ویې ویال: 

موند . اوس به درمل جوړ ېړم. توسو چیرې ځئ؟ د مرغۍ غوښاه تیاور  د . اوس باه 

موزدیګر چې هوا لږ  ساړ  شاي  یدې راواخلي.چپوتي پوخه ېړم. میرمن ېولی شي ش

 .(( الړشئ



119 
 

د هغاې د پلاو د  مهتود آچکن یو څو ټڼۍ خرصې ېړې.  مهتوهغې په لطوفت سر  د 

 مچولو لپور  تقریبو نه مقوومت ېوونکي تنویل او شوق درلود. 

یوازې دا بوټی پریږد . د ویروونکې ونې النادې د  )) مولتی په بې خوند  سر  وویل: 

یې ویولې تر غوړې موټر والړ دی. خلک به هم هلته وي. هغوی ته ووایه چاې ماوتر لو

 دلته راولي.(( 

 ېیلاود.  ته د زار  او غذر په کول وېتل. هغې بوټی پر زمکه مهتوهغې ځوانې ښځې 

خو، بهویی جي اجوز  د  مښکې له دې نه چې الړ  شم دا چپاوتی پاو  ېاړم او پاه ))

 خوښۍ الړ  شم.(( 

جونګړې ته دننه ننوتله او د شیدو د لوښي سر  راووتله. مولتي د دغه زاړ  او بې هغه 

خو له شیدو نه یې سترګې ناه شاوی پټاولی.  ،کوله لوښي په لیدو سر  پ   ېش ېړ 

ور  په خوله ېې خواړ  وخوړل هغه ښځه ورته والړ  و  او پکه یاې  د جونګړې د مهتو

 پرې وهله. 

غه یوازې پرېږد . دی به وناه تلاتي. مناډ  ېاړ  او ماوټر ه )) مولتي هغې ته وویل: 

 راوله.(( 

د یو  نوروغ په سترګو، بلکې په یی جي، خو نه د احسون او مننې یو بهو )) هغې وویل: 

 سپین سترګۍ سر ! ((

بهویی جي، ز  خو ستو مریۍ نه یم، تو ته ځون یاو شای ښاکوریږي. ز   )) هغې وویل: 

 موټر پسې نه شم تللی.(( 

 ېوې؟ دا د چو سینه د ؟((  جرآتڅنګه دا  )) مولتي هغې ته ښکنځل وېړل: 

 د رای.(( )) 

 ښه! ز  به دې په هغه بوندې ووهم.((  ))  

کېر  ښه، بهویي جي، ېه چېرې ته پرې راضي ېیږي. د یوې بېوزلې ښځې لکه مو د )) 

 وهلو لپور  هغه ېوم للکر ته اړتیو نه لري.(( 

رې د هغه غوږ ته ورسیدې، خپله کوک  یې پیل ېړې و . مړ  یې ، ېله چې دا خبمهتو

 ر یې خپل السونه پرې مینځل. تې شو . زر زپه ستوني بند  پو

 الړ شم او موټر به راولم.(( په خپلهله دې نالۍ سر  ېلکیږ  مه. ز  به  )) هغه وویل: 
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 هغه بوید الړ  شي!((  )) مولتي ودرید : 

هغه به الړ  نه شي. د هغې له دومار  میلناه پاولنې ناه  )) په ېلکه سر  وویل:  مهتو

 وروسته هغې سر  د چلند دا الر نه د . (( 

اریون پوتې و چې یو  نالۍ لکه مولتي چې دومر  د پراخه نظر خووند  وي ولې په  مهتو

 خپلو موغ و ېې داسې نووړ  او ېلک حسودت ته ځوی ورېړي.

  ښه، ز  به الړ  شم آن د دریدو توان نه لارم. تاه کېر )) مولتي په تریو تندي وویل:  

ېولی شي خپل وخت دلته تېر ېړې او وروسته له دې ناه چاې د هغاې پلاو تاه ور 

 ولوېدې او عبودت دې وېړ راشي.(( 

 په کېرې مننې سر  ځوانې ښځې ته راغی او ورته ویاې ویال:  مهتووروسته هغه الړ . 

رخصت شم.(( د هغې په سترګو ېې او ښاکې  خورې، اجوز  راېړ  چې اوس له تو نه))

 کنډې شوې. 

. ېهنه چې پر مخ یې لږ د دانې داغ و، خو بیو هام ورای او ېهنه په دوهم ګروپ ېې و

 ښکلی ښکورید . یو ښه مالسي او نطوق و. 

 ،یې د هندې جشن لپاور  جاوړ ېاړي و ېولي اغوستي وو چې ظوهراً هغه د  د ښکور

هغه انسون چې ټول وخت یې د مشتریونو په ښکور ېاې  ځکه دی ښکور ته کېر ېم ته

 تېر شوي وي، هیڅ د دې وخت ورته نه پیدا ېیږي چې د څورویو په ښکور بوخت شي.

په بور  ېې چې له پرون نه را په دې خوا یې د ېهنه اعصوب ور خاراب  مهتوخبرې د  

راتاه  عایباه مرغاه د . دو  مښاې غونادې )) ېړی و، را وڅرخیدې. ېهنه وویال: 

 ښکوري.((

د پوپ زړ  خووند او سم سړی ښکورید . خو هغه له ېهنه سر  د ېسر او  مهتورای ته 

خراب سړی نه ګڼم. موسر   مهتوز   )) ېور اړیکې درلودې. هغه په دفوعیه لهاه وویل: 

یې زیوت بهث نه دی ېړی. آن ېه ز  بهث هم ورسر  وېاړم، د هغاې لاوړ او عاولي 

شم رسیدلی. خو ز  تعار ېوم هغه انسون چاې د ژوناد هایڅ  مهورت او پوهې ته نه

 عنلي تاربه نه لري، داسې ښې او قوي نظریې وړاندې ېوي. هغه مارد دی. 
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پروا یې هم نه شته او په سړ  سینه هر  میوشت خولپ زر روپۍ په جېر ېې اچوي. نو 

  ېاې فلسافي هغه د وخت د تېرولو لپور  څه وېړي. پرته له دې نه چې د ژوند په بور

 مسویل طرحه ېړي؟((

 مو اوریدلي دي چې د هغه ېرېټر ښه نه د .(( )) 

ښه، د یو  بې مسوولیته او آزاد سړي لپور  خپل سري یو غیر طبیعي خبر  ناه د .  )) 

 )) 

 .(( چې مولتي ولې ورسر  دومر  تود  دیز  نه پوهیږم  )) 

 ورولو لپور  له هغه نه استفود  ېوي.(( مولتي د هغه لیواله نه د . ستو د حسودت د راپ )) 

اوس نو څوپ یې په فکر ېې دي! هغه موته له نونځکې نه زیوته نه د . هر وخت چې  )) 

 زړ  مې وغواړي هغه نڅولی شم.(( 

 . ته له دې نه انکور نه شي ېولی.(( لی ېهنه، خو پر تو بوندې، ګران دیښوغ)) 

 ز  هم ستوسو په بور  ېې هندا نظر درلودلی شم.(( )) 

توسو ېولی شئ. خو موته په رښتیو نونځکه د . په داسې حول ېې چې هغه تو ته یو   )) 

 الهه د .(( 

ېه چېارې ز   )) ېهنه په لوړ آواز وخندل ېه څه هم د خندا ځوی نه و او ویې پوښتل: 

 ز  څه له السه ورېوم.((  ،دې ېړمهیله ولرم چې دغې الهې ته یو  وړ  تهفه وړان

ېه هغه نه پیژنې هر څومر  چې زیاوت شاووخوا تاه یاې  )) رای وخندل. هغه وویل: 

 په خپلاهوڅرخې، هغومر  تو له نظر  غورځوي. پروا یې مه ېو ، خوشې یې ېړ ، دا به 

 درپسې راشي.(( 

 په هغه صورت ېې، دا بوید توسو پسې راشي.((  )) 

ې لوبه ېې نه یم. مو د هوښیور  له مښې له دې لوبې نه ځون ایستلی . ز  ؟ ز  په د )) 

زمو ټوله انرژ  او موغ   زمو د مول او جویداد په سوتنه ېې په ېور لویږي. زمو د ېاورنۍ 

ټول غړي په سپکو او مبتذلو ېسبونو او چورو لګیو دي. ځینې یې د خپلو ارواحاو پاه 

یې له جسنوني پلو  د عیوشۍ پاه لوماه ېاې پوېۍ او اصرح بوخت دي او ځینې نورو 

منم چې  ،نلتي دي. ز  مابور یم چې د دغو پرازیتو د سوتنې او مهوفظت غم وخورم

 نور زمینداران بیښي شیطونون دي.



122 
 

دوی تر دوو غوږو په پور ېې کوب شوي او تل په یو  تیور  ېې ژوند ېوي. خاو ز  لاه 

ېیندي. له داسې رسوایۍ نه مړینې  خپلهپه هغو ېسونو نه، نه یم چې خپل قبر ځونته 

 ته ترجیح ورېوم. 

خپل هیواد او خپلو هیوادوالو تاه  څو ،د وجدان لږ رڼو ال تر اوسه پورې هم مو راپوروي

خدمت وېړم. هغه وخت چې د )سوتیوګراهو( جنبش پیل شاو او ټاول زمناداران تار 

ښتنې ته ځواب ورېړ ستوني پورې په شرابو او ښځو ېې کوب وو، مو د خپل هیواد غو

او بندیښونې ته وغورځیدم له مولي پلو  کېر زیوننن شوم، څو لکه، مو ال تر اوسه پورې 

 هم دغه زیون نه دی پور  ېړی. خو پلېنونه هم نه یم، آن لږ هم. 

زیوتر  په هغه افتښور ېوم. ښوغلي ېهنه په مود سر  ېولي اغوساتي وو او فرانساوي 

سوتیوګراهو په جنبش ېې ګډون ېړی و، په جیل ېې ېه څه واین یې لږ لږ ځلل. د  د 

هم د )الف( د صنف بندي پېژندل شوی و، خو د  د )ج( د صنف د کوک  په خوړلو ېې 

ټینګور ېوو . ېه څه هم دی په دې بوور و چې لږ څه شوخي او سوتیری په ژوند ېاې د 

چې ارابې یې  څو بریولیتوب اصلي عنصر ګڼل ېیږي. آن د جګړې دو  ارابه یې په ېې

 ګریس ېوري نه شي، په الر  تللی نه شي. 

ز  په دې عقید  یم هغه څوپ چې له ښځې سر  مینه ېولی نه شي لاه  )) هغه وویل: 

 هیواد سر  هم هیڅکله مینه نه شي درلودای.(( 

 لکړ  مو ووهې؟((  په خپلهغواړې زمو  )) رای په موسکو شو: 

 وم.(( نه، ز  یو سود  واقعیت بیون )) 

 ښویي ته سم ووایې.((  )) 

 زړ  دې ولټو  او وبه وینې چې ز  سم وایم.((  )) 

ز  پوهیږم چې ز  یو ېومل انسون نه یم. خاو عیوشاي او جسام پرساتي زماو لاه  )) 

 ېن وریو نه یو  نه د .(( 

زړ  مې در بوندې سوځي. ښویي هندا دلیل وي چې ته خواشینی او خپه یې، خو ز   )) 

به په اسونۍ سر  الس وانه خلم آن ېه د دې خندوونکې لوبې پوی تراژیدي هم وي. ز  

نه پوهیدم چې څرنګه پر هغې بوندې بری ومومم، ځکه چې تر اوساه پاورې د هغاې 

 خوی او م اج مو ته معلوم نه و.(( 
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 مول وي.((  مهتوچې ته پوهیږي هغه به د څو )) 

دوی یو  تور  غرڅه ولید  چې له دوی نه لیرې ګرځید . رای هدف ونیو، ېهنه ناورې 

کزې مه ېو ! پرېږد  چې وڅري. هوا کېر  تود  د  راځه د هغې وناې النادې  )) ېړې: 

خطاو ېلینو. غواړم ستوسر  د څه شي په بور  ېې وغږیږم. (( خو رای کزې وېړې او 

 الړ حیوان وتلتید.

ښه شو. تو به له یو  حیوان نه د ژوند  )) ېهنه چې د رضویت په توګه ژبه ټکوله، وویل: 

ته په خپل ملک ېې ګني ېرې؟  آیواخیستو ګنو  پر غوړ  اخیستې وای. په هر صورت 

 ) 

 (( .زیوت )) 

 ؟((ولې زموږ د بورې جوړولو په فوبریکه ېې ځون نه شریکوې )) 

اسهومو خرڅول په منډ  روان دي. ېه زیوت نه اخلاې لاږ تار لاږ  زر مناه خاو د ))  

 واخله.(( 

 ښه یې د ، خو ز  پیسې نه لرم.((  )) 

 غوندې زمیندار کېرې پیسې لري.((  مهتو)) 

د اسهومو بیه پنځوس زر  د ، خو ته ېولی شې په سلو ېاې پنځاه ویشات نغادې )) 

 ورېړې.(( 

 ز  پیسې نه لرم.((  )) 

 آیاوهر څومر  دې چې زړ  وي له مو نه یې واخله. زمو بونک ستو په اختیور ېې دی  )) 

ستو ژوند بینه دی؟ زموږ د بینې له ېنپنۍ نه یو ښه بینه لکی واخله. فکر ېوم ېولی 

شې په اسونۍ سر  هر  میوشت ېې له دو  سو  تر درې سو  روپو پورې د بینې پیسې 

ر  د بینې تر پولیسئ نه بله ښه پونګه اچاول ناه شاي سپنو ېړې. ستو د ېوچنیونو لپو

موندلی. زموږ د بینه لیکونو شرطونه وګور  او زمو مشور  په غوږ ېې ونیسه. لاږ څاه 

احتکور وېړ . دا دومر  میلیونران چې ته هر  ورځ وینې حرام شته یاې د احتکاور د 

خت ېې تود دی. یاو  الرې موندلي دي. د مولوچو، بورې، غلې او ربړ بوزار په اوسني و

ن او تاوز  یواښه معومله او په لکونو ګټه. البته چې احتکور یو پیچلای ېاور دی. مبتاد
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ېوران د مولونو او اسهومو په تبودله ېې ژر مویوسه ېیږي او تاووان ېاوي، خاو د یاو  

 تعلینیوفته او دور اندېشه سړي لپور  لکه ته، تر احتکور نه بل فوید  من ېور نه شته.(( 

یو ېلیوال په الر  تیرید ، یو  ټوېر  یې پر سر و ، ېهنه هغه ودراو  او ترې نه ویاې 

 په ټوېر  ېې دې څه شی دي؟ ((  )) پوښتل: 

بودار  ېوم مهم شی نه دي. د بوټاو  )) ېلیوال اریون پوتې شو. په خوار  ژبه یې وویل: 

 څو پوڼې او ریلې دي، بوزار ته یې د خرڅرو لپور  وړم.(( 

یوال هغه ته خپل) درملو دوېون( مهتویوت ور وښودل. عودي بوټي و چاې ېلیاوال ېل

 یې په عطورانو بوندې په کېر  ټیټه بیه خرڅوي، هغه یو  ریله راواخیسته او ویې ویل: 

مُسکن دی. دومر  ګټه لري چې یو خوراپ یې تبه، د زړ  ټکون، ټاوخی او بواسایر ))

 .((  بواسیر او د نس د بودو لپور  ...تداوي ېوي او دا هم اغی منه د ، د 

دغو ټولو لپور  اته آنې غوښتې، ېهنه یو  روپۍ راېاړ  او لاه هغاه یاې  هغه سړي د

 دا خځلې څه ېوې؟(( )) وغوښتل چې ټوېر  ېیږدي. رای ترې نه پوښتنه وېړ  : 

 ز  به یې په سرو زرو بدلې ېړم. ز  ېینیوګر هم یم.((  )) ېهنه په موسکو شو: 

 ؟(( دېینیوګر  نوی راز په څه ېې دی )) 

، یاو ساېر او یاو ېته ېولی شي زد  یې ېړې. خو لومړی بوید رسني زمو شوګرد ش )) 

چورپ لډو د معنولي ګوړې د ېېلودو په کول موته راوړې. ز  مابور یم له هار رناګ 

خلکو سر  معومله ولرم. ځینې خلک شته چې د ځینو بوټو په معولاوي ارزښت سښته 

یه لري. ز  به دا بوټی په هغو بوندې خرڅ ېړم ېه چیرې په یوې روپۍ ز  یو درجن عقد

 نوپو  خلک وغولوم او د هغو مننه او ېورودانی تر السه ېړم. دا یو  بد  معومله نه د .(( 

 خو ته څرنګه ېولی شي د دومر  زیوتو بوټو خواا په یود وسوتې؟((  )) 

د بوټو خواا هم ېومه موضوع د ؟ ېاولی شاي  ! آیوڅه سود  سړیه )) ېهنه وخندل: 

هر بوټي ته هر رنګ خواس ورېړې. زموږ سوامې چې پر دوی بوندې کېر خوندي. توسو 

له سوامي جي سر  نه دي ېتلي. ېله چې بل وخت زموږ لیدو ته راشي ز  به ساوامي 

جې تو ته در وپیژنم. له هغه وخت نه چې دی راغلی دی. خلک پرې راټول شاوي دي 

غه ېلونه ېلونه د هینولیو په ګوښه ېې په طبي بوټو بونادې مطولعاه ېاړې د . هغاه ه
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حقیقت درپ ېړی دی. ته بوید له هغه سر  وګورې. په اول نظار، هغاه ساتو د تیارو 

 وختونو په بور  ېې خبرې وېړې او راتلونکي به دې پیشګویي ېړي. 

مښکاې باوټي  مښکې له دې نه چې دی خپله جنلاه پاوی تاه ورساوې، د دوی پاه

وښوریدل. ېهنه په یو  ټوپ سر  د رای شو ته ودرید، پړانګ راښکور  او پاه ېارار  

خو ېهنه خپل الس د رای پاه اوږ   ،سر  له دوی نه تیر شو. رای خپل ټوپک جګ ېړ

څه ېوې؟ هغه مه پورو  ېه شو ته را وګوري زموږ  )) ېلېلود او په ورو یې ورته وویل: 

 ېور تنوم دی.((  

 په یو  کز به راچپه شي.((  )) 

 پرېږد  چې لومړی ز  ورته پورته شم ز  د ښکور شوقي نه یم.((  )) 

 نو ولې له موږ سر  راغلې؟((  )) 

 دا زمو قسنت و.((  )) 

 پړانګ د ټوپک د کز له سوحې نه لرې شو. رای چې ټوپک یې پر اوږ  ایلی و، وویال: 

 موږ کېر ښه چونس له السه ورېړ.(( ))

څه وخت به بیو زماوږ لیادو تاه  )) دوی په چوپتیو ېې الر  وهله نوببر ، ېهنه وویل: 

راشې. غواړم ېه چیرې امکون ولري بینې او اسهومو لپور  د غوښتنلیکونو فورمې نان 

 کېې ېړې. دواړ  فورمې زمو په جېر ېې دي. ((

 .(( اجوز  راېړ  چې پر موضوع بوندې فکر وېړم )) رای په پوی ېې وویل: 

وو. د میارزا لپاور  تیار او  خورشید میرزا او تونکو تنظایم شاوي په دریم ګروپ ېې

راتلونکی وخت د بې خوند  او خوشې ېوغذ په شون و. په مقننه شورا ېې د هغه ثقلت 

او د دوستونو په منځ ېې د هغه ورین تندی سر  عوضي نیول ېیدل د باې باوېۍ تار 

ودبه و . خو هغه بوټو او الپو وهونکو تاه هایڅ سرحد  م اجه او د اطوعت تر سهد  م

 ود نه و چې نور څومر  د د  پوروړيوخت نه ورېوو . د پور په موضوع ېې هغه ته په ی

 دي. د هغه یوازینۍ مشغولتیو شعر او شراب و. 

سړ  شوې و . تونکو د موېیو ویلي له کلې نه و. ېې د ښځو مینه له کېرې پښوا نه په د  

ښړو په حل او په څرخونو ېې و په پوی ته رسولو، د منوزعو او شعومرتدی د تاورتي م

لکاه ماور ماوهی. د  ېاولی  ،د پ ې د پر ځوی ېولو موهر او متښصپ و. داسې ښوی و
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شوای د ریګ پر سر  بېړ  وچلوي او د پرښو پر سر واښه شنه ېړي. له سود خورو نه 

یووو او مالسونو ته ځون رسول او د د زمیندارانو لپور  د پورو برابرول، د شپې میلنست

انتښوبوتو لپور  د ېوندیدانو ټوېل د د  د ژوند تیرولو خوصې وسلې وې. انتښوباوتو د د  

، د هغه لپاور  باه یاې  لپور  کېر  ګټه رسوله. د  به د احتنولي وړونکي ښه مرتړ ېوو

ېله به چې د ، سښته مبورز  ېوله او یو څو زر  به یې په خپل بونکي حسوب ور زیوتولې

خو ېلاه باه چاې د  ،د  به د ېونګرس د ېوندیدانو مرتړ ېوو  ملي ېونګرس الس بر و،

پونګه والو بر السی و، دی به د )هندومهوسوبو( تر څنګ والړ و، خو د  به د خپلاو ماخ 

ګرځونو او د جبهې د بدلون او اوښتنې په بور  ېې دومر  جدي منوقشې ېاولې چاې 

دی مرمت ېړي. له عولیرتبه مومورینو او متنفذینو سر  باه یاې  هیچو به نه شو ېولی

ښې اړیکې سوتلې. په دې ېې هیڅ شک نه و چې خلکو د هغه د بې اعتبور  په باور  

ېې خبرې ېولې، خو د هغه د زیوت ادب او تهذیر په نظر ېې نیول سر  هیچاو دغاه 

 موضوع په ښکور  نه مطرح ېوله. 

دا د ښاکور ورځ ناه د . نان  )) ې پوېې ېړې او ویې ویل: میرزا له خپل وچولي نه خول

 ورځ موږ بوید د شوعرانو سینپوزیم جوړ ېړی وای.(( 

 دا به کېر خوندور و.((  )) 

 موږ ېولی شوای دا سینپوزیم په یو  بوغ ېې جوړ ېړو.((  )) 

ر  دا ځل به انتښوبوت له کېارو ساتون و سا )) په پوی ېې تونکو مهم ټکی په ګوته ېړ: 

 مښومخ شي، ستوسو لپور  به هم اسونه نه وي.(( 

 دا ځل د ېوندیدېدو هیڅ تنویل نه لرم.((  )) میرزا په بې تفووتۍ سر  وویل: 

 ولې؟((  )) 

انتښوبوت خوابدوونکي او ځوروونکي دي. مو په دینوېراسۍ خپال باوور لاه الساه  )) 

میرزا په خپال ماخ ېاې د  ،یدلهرورېړی. د غر  په شون ېور د غرڅو یو  کله لیرې څ

سوي احسوس وېړ او میږي میږي شو، سترګې یې له اریونتیو ناه وازې پاوتې شاوې. 

هدف یې سم ونیو. د ټوپک له کزې سر  د ځنګله چوپه چوپتیو له منځه الړ  یو  تور  

 غرڅه ټکنۍ شو  او راولوید .
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ېوچني په څېر میرزا په وحشتنوېه توګه د هغې خوا ته ور منډ  ېړ  د هیاوني شوي  

 یې السونه پړېول او پورته پورته غورځید . 

په یوې نږدې ونې بوندې یو  سړي د ونې ښوخونه را موتول هغه له ونې را ېوز شو او د 

میرزا تر څنګ یې منډې ېړې. غرڅه چې په اور میږ  ېې لګیدلې و ، اخیرینۍ سلګۍ 

 یې وهلې، سترګې یې ورو ورو ځلیدلې. 

ښه حیوان و. ښه  )) لرګي موتوونکی چې غرڅې ته یې په زړ  سوي بوندې ېتل وویل: 

 غواړئ چې توسو ته یې یوسم؟ ((  آیوغوښه لري. 

کېر ښه، پورته یې ېړ . خو چیرته یاې  )) میرزا لرګي موتوونکي ته وېتل او ویې ویل: 

 بوید یوسو؟(( 

 ښوغلیه، هر چیرې چې توسو وایئ؟((  )) 

 ز  یې تو ته در ېوم دا ستو د .((هر چیرې چې ستو خوښه وي.  )) 

او ، ښاوغلیه دا چاې تاو  )) لرګی موتوونکی په اریونتیو میرزا ته وېتل او ویاې ویال: 

 ویشتلې د ، ز  یې څرنګه وړی شم؟(( 

 ز  یې تو ته درېومه ستو ېور له دې ځوی نه څومر  لرې دی؟((  )) 

او ، ز  پوهیږم دا حرله ناه د . هنادا  )) رزا ته وېتل: لرګي موتوونکي په ځیر ځیر می

 ولۍ سر  وېړ . هسبر دی چې نه یې وړې؟(( هغه دا خبر  په کېرې خوش

د اسرم دین مسلنون ته دا الرښوونه ېوي چې د مړینې په حول ېې پر حیوان بونادې 

ېه ناه د  مبورېه ېلنه ووایي او د هغې ستونی ور پرې ېړي بې له هغې نه یې غوښه پو

او خوړل یې منع دي. خو میرزا د داسې ضنیر او وجدان خووند نه و. په لسو وروستیو 

ېلونو ېې یې یو ځلي هم لنونځ نه و ېړی او یوازې یو ځلاي یاې دو  میوشاتې روژ  

 هندا اوس یې په سبر پو  شوې.((  )) ولۍ سر  وویل: هنیولې و . میرزا په خوش

شو او حیوان یې پورته ېړ پر اوږو یې واچوو  او د خپل  د لرګي موتوونکي وجدان آرامه

لیادل ویاې  ېور خوا ته روان شو. تونکو تر ونې الندې د دوی لپور  منتظر و. هغه چې

توسو چیرته ځئ؟ الر مو  )) دوی په مښولف لوري روان دي په هغو پسې یې منډ  ېړ . 

 ورېه ېړې؟(( 
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وان دې سړي ته ورېړ. د هغه ېور ته ځم، ته مو دا حی )) میرزا په مقصرانه کول وویل: 

 هم له موږ سر  راتلی شي.(( 

 ستو حواس پر ځوی دي؟((  آیو )) 

 ېوشکي وای.((  )) 

 د حیوان په ورېولو ېې ز  هیڅ دلیل نه وینم.((  )) 

 وله شي.(( هدی به تر تو یو مو په دې حیوان زیوت خوش )) 

موږ بوید له ېتوب نه خوند اخیستی وای، پاه هار صاورت  )) تونکو خپه او غنان شو: 

یو څه راوړي ... ز  غواړم له توسر  د انتښوبوتو په باور  ېاې  مهتوهیله ېوم چې رای یو 

چې ځون ېوندید ېړې، ز  په تو بوندې فشور نه شم راوړی. خو  ېوغږیږم. ېه ته نه غواړ

راوړی شو. ز  ستو ناه یاوازې موږ له سیولو ېوندیدانو څښه ښې زیوتې پیسې الس ته 

غواړم هیچو ته دا واقعیت مه څرګندو  چې نه غواړي. دا ځل ځاون ېوندیاد ېاړ . دا 

مهربوني له مو سر  وېړ  خواجه جنول طوهر له هنادې انتښوباوتي حاوزې ناه ځاون 

ېوندیدوي. د ښور شتنن خلک به هغه ته رایه ورېړي، خو په عومه خلکو او پرګنو ېې 

ه کېر ځوریږي. ته ېولی شې په اخیرینې شیبه ېې د هغه په ګټاه تېار ستو له نفوذ ن

شې او په آسونۍ سر  لس یو شل زر  روپۍ الس ته راوړې. هیله ېوم، موته غوږ ونیسه 

ته هیڅ ېور مه ېو . ز  به د هر څه بندوبست وېړم، ز  به ستو په غیوب ېاې اعرمیاه 

 زر  روپۍ له مو نه واخله.(( ولیکم او خپر  به یې ېړم او په هنوغه شپه لس 

لعنت دې وي پار تاو او ساتو پاه  )) میرزا هغه ته په سپکه سترګ وېتل او ویې ویل: 

 پیسو!(( 

له زړ  نه دې موته ښکنځل وېړل، خو د پیسو په لغته وهلو یوازې خپل  )) هغه وویل: 

 ځون زیونننوې.(( 

 ز  په زهرو لړلې پیسې په انبور نه شم راشکولی.((  )) 

 خو ته د مذهبي قوانینو مراعوت هم دومر  نه ېوې؟((  )) 

 د تور بوزار د پیسو غندل له مذهر نه ېوم خرف ېور نه دی.((  )) 

 ښپل تصنیم بوندې تادید نظر نه ېوې؟(( نو ته پ )) 

 نه.((  )) 
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ېیدو سر  ېوم مښولفات ناه  رئیسنو هیر یې ېړ . خو ته د یوې بینې د ېنپنۍ د  )) 

یو  آنه هم په اسهومو )ونډو( ېې پونګه نه اچوې، ټول هغه څاه چاې ز  یاې  لرې؟ ته

 غواړم ستو د نوم نه استفود  د .(( 

 ز  خواشینی یم چې موافقه نه شم ېولی.(( )) 

 په خپلاهنه درلود چې نور پیشنهودونه وړاندې ېړي. میرزا نوڅوپه  جرآتتونکو د دې 

ېولی شوای د هغه چو احترام وېړي ېاوم  درنووي او ستویلو ېې کوب شو. هغه څرنګه

چې د پیسو په ارزښت نه پوهید ؟ لرګي موتوونکي چې غرڅه یې په اوږو بوندې و  ژر 

ژر روان و او د الښ تر پیټي الندې دې او هغې خوا ته ښورید . لرګي موتوونکي الښ د 

 لود او دمه یې وېړ . ېونې پر یو  مونډ  بوندې ې

 ستړی شوې؟(( )) میرزا چې ورته راورسید ویې ویل: 

 ښوغلیه، الښ دروند دی.((  )) 

 یو څه الر به یې ز  یوسم.(( )) 

ې؟ ته فکر ېوې چې ز  یې نه ولې خوند )) لرګی موتوونکی په موسکو شو. میرزا وویل: 

 ی؟(( شم وړل

 ښوغلیه، دا پېټی ستوسې غونډې خلکو لپور  نه دی. دا پیټی زموږ لپور  دی.(( )) 

میرزا الښ پر خپلو اوږو راپورته ېړ او په الر  روان شو. خو پنځوس ګومه یې ال ناه وو 

یې وریږدید او په سترګو یې تور  تیور   ندتی چې اورمیږ یې په خوږیدو شو. باخیس

یرزا الښ په یو  پرښه بوندې ېلېلود، خپله غاوړ  راخور  شو . شل ګومه وروسته، م

 یې ښښي ووځي.  څویې وښوروله او اوږې یې په ګوتو ېلېلودلې 

ملګریه، ته هم مابور یې چې دا  )) په دغه وخت ېې تونکو هم راورسید. میرزا وویل: 

 بور تر یو ځویه یوسي.(( 

 میرزا نور د تونکو په سترګو ېې ځوی نه درلود. 

 یکي قدرت او توان معلوم دی، د ازمویلو حوجت ښلئ. موته خپل فبوید مو وبتوسو  )) 

 یې نه شته.(( 

 خو دا دومر  دروند نه دی. زمو خبر  ومنه.((  )) 

 ته مو تېر ایستلی نه شې.((  )) تونکو الښ ته په ځغلند  نظر وېتل او ویې ویل: 
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پیشنهودونو نه هر یو ومنم څو شیبې مښکې تو څو پیشنهودونه وېړل. ز  به د هغو  )) 

 ېه چیرې تو دا بور سل ګومه یووړ.(( 

نو دی یې ولې نه شي وړلی؟ یوزې  ېه چیرې میرزا دا بور وړی شي،))  : تونکو را وپورید

 دسلو ګومونو خبر  د .(( 

تونکو خپله ېورتۍ لرګي موتوونکي ته ورېړ ، په دقت سر  یې د خپلو بوټونو بندوناه 

ن پویڅې یې سر  را ونغوړلې او خپل مخ یې وچ ېړ. هغاه الښ تاه ېلک وتړل، د پتلو

 داسې بد بد ېتل لکه چې یو مارم قوتل خپل جرد ته ګوري. 

 ګور ، دغه د  ځم!((  )) د زړ  ورتوب په الپې وهلو سر  یې وویل: 

الښ راپورته ېړي او پر خپلو  څود  چې په یو  زنګون تکیهه ېړې و  ګوښښ یې وېړ 

یږدي. له دو  ځلو خواریو وروسته پاه دې بریاولی شاو چاې الښ پار اوږو اوږو یې ې

ېیږدي. خو د اورمیږ پورته ېول ورته ګاران و. ناږدې و چاې الښ بیرتاه پار زمکاه 

وغورځوي چې میرزا دی  جګ ېړ او په پلو یې ودراو . تونکو لومړنی ګوم واخیست تو 

 به ویل پله یې په جبه زار  ېې نلتې د . 

 فرین، زمو زلنیه! وړاندې ځه!(( آ )) دې تګ ته تشویق ېړ: یرزا وړانم

 تونکو یو بل ګوم واخیست احسوس یې وېړ چې په اورمیږ  ېې یې وبرېلید .

 در وړاندې ځه، ته هدف ته کېر نږدې شوی یې.((  )) میرزا بیو تشویق ېړ: 

 ستل، سترګې یې رکې راووتلې. میرزا پرې نورې ېاړې: یتونکو دو  نور ګومونه هم واخ

د . ز  به ټوېلی واټان پنځاوښ ګوماه ېام ېاړم.  ستولږ څه زیوت زور ووهه او بریو ))

 پنځوس ! وړاندې ځه !(( 

چې پر اوږو یې ماړ    تونکو هندا اوس په کېر بد حولت ېې و. هغه داسې احسوس ېوو

 ه ورمیږ ېې یې پناې خلې ېړې دي. شوې غرڅه نه، خو یو زمری دی چې د هغه پ

خو د پیسو مینه، د یو  پوالدي ګوکر په شون دی یې په پلو درولی و، خو نه د کېارې 

مودې لپور . سر یې وخوځید  په سترګو یې تور  تیور  را خاور  شاو  او پلاې یاې 

نوستلو ېې ورسر  وریږدیدې. په زمکه ولګید او د الښ الندې ژوبل شو.  میرزا په ېلی

ملګریه تو خپل ېوښښ  )) ښپل دستنول یې پکه ېړ. هغه ورته وویل: مرسته وېړ  او پ

 وېړ. دا ستو قصور نه دی. ستو د بښت م   نه شته. (( 
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ورور  )) تونکو د زور وهلو له السه تیکو وهله او سو  یې بند  بند  ېیدله. میرزا وخندل: 

 جونه، مو تر کېر  ځویه راووړ.(( 

ستو د احترام په خوطر مو دا ېور وېړ. تو غوښتل چې  )) ولي سر  وویل: تونکو په غوړ  م

 وله ېړې. اوس نو پر خپله وعد  وفو وېړ .(( هپر مو سوت تیري جوړ  ېړې. مو ته خوش

 خو تو شرط بویللی دی.(( )) 

 خو مو خپل زیوت ېوښښ وېړ، هنداسې نه د ؟((   ))  

 دا بله خبر  د .((  )) 

یو پر خپله الر روان شو. دوی له یوې ژورې ویولې نه پاورې وتال. د لرګي موتوونکی ب

لرګي موتوونکي ېور د ویولې تر غوړې په یو  ېلي ېې و. یو څو ېوچنیونو چې د املې تر 

پرر ،  )) ونې الندې یې لوبې ېولې د لرګي موتوونکي د ستړي مشي لپور  رامنډ  ېړ : 

 غرڅه چو وویشتله؟(( 

لرګي موتوونکي لنډ لنډ ځوابونه ورېول. هغه غرڅه د ونې النادې ېېلاود ، خپلاې 

یو ېټ راوړي. میرزا پرېکړ  وېړ  چې موسپلاین باه پاه  څوېوکلې ته یې منډ  ېړ  

ېلي ېې تېروي. موښوم ېله چې دوی روانیدل د ېلي خلک تر کېار  ځویاه ورسار  د 

 مښه ښې لپور  راغلل. 

شونډې ځوړندې وې. پیغلې مولتي له  مهتواستونه شوي وو. د دو  نور ګروپونه وخته ر

نورو نه جر نوسته و  چې دې ته بیښي غیر معنولي ېور و. رای او ېهنه وږي وو او پاه 

ځکه میرزا تیر ایستلی  ،سښتۍ سر  یې خبر  له خولې وتله. تونکو تندی تریو نیولی و

 وله ښکورید . هو. یوازې د میرزا ځېر  خندانه او خوش

 اتنه برخه

د غوا له راتګ سر  دهنیو کېر  بدله او مغرور  شوې و . د غوا له خبرو پرته یې هایڅ 

خبرې په خوله نه راتلې. یو  ورځ نوڅوپه وریځې راښکور  شوې او دموساني باورانونو 

خو مښکې له  ،لومړني څوڅکي راتوی شول. ب ګران د خپلو یویو په خوا ېې روان شول

به ېروند  بوندې پلې ېیږي دي، د رای نوظر اعرن وېړ تر هغو پاورې چاې  دې چې

دوی خپلې اجورې ور نه ېړي، هیڅوپ اجوز  نه لري چې د مني د ېلت لپور  ېروندو 

 ته الړ شي. 
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ب ګران چې اریون شوي وو د هغو ېسونو په شون چې چوړ  یې هډ ته رسیدلې وي په نو 

ېړې. ځینو د منکر وسو ور وټکوو . د هغه ېوروبور  اومید  سر  سود خورو ته ور منډې

په سونډي بوټو او هندارنګه په غننو او زغرو ېې کېر ښه و. خو د ېلی لوی سود خور 

توګور جهینګوري سنګ و چې د خپل ېوروبور تر څنګ یې د ښور د لوی سود خاور د 

 اجنټ په توګه هم فعولیت ېوو . 

رېولو لپور  د یاو  ېلاي ناه بال ېلاي تاه تلال. د د  فرعي اجنټون به  د پورونو د و

جهینګوري سنګ به هیڅکله بې له سښتو قونوني فورمولیتو نه چو ته پور نه ور ېاوو . 

ور ورساید. دی چاوغ،  هوريجهینګوري سنګ خپل غوښونه په مسواپ پوېول چې 

لاه  او د  تاه یاې اوږد  وو پلن او تور سړی و، اوږد  پ   یې درلود  او بریتونه یې هم

 مسښرې نه کېه څېر  ورېړې و . 

خپل نووړ  حولت هغه ته بیون ېړ. جهینګوري سنګ د ټګۍ موسکو وېړ  او ویې  هوري

 خو پوسر  پیسې دې څه ېړې؟((  )) ویل: 

رې موپیسې درلودی، ماو باه یېومې پیسې، توګو؟ ېه چ )) په خور  ژبه وویل:  هوري

ښکې خرا ېړی و.هیڅوپ ناه غاواړي ځون د سود خوارانو له منګولو څښه ال کېر م

 چې سود پرې زیوت شي.(( 

پوسر  ېول ستوسو خلکو عودت شوی. توسو ښه ګڼئ پرته له دې ناه چاې خپلاې )) 

 پیسې راوبوسئ، پور واخلئ.(( 

پر غوا سترګې خلې ېړې وې. هغه غوښتل د پیساو پاه  هوريجهینګوري سنګ د 

 لوبه ېې بریو تر السه ېړي.

نو، زمو پیسې ستو په اختیور ېاې دي. هار څاومر  چاې وغاواړې  ښه،)) هغه وویل: 

اخیستلی شې. خو ستو د ښه توب لپور  یو شی در ته وایم، د پور په مقوبل ېې یو څاه 

یو یو دو  ټوټې زېور، د پور معومله وروستنۍ ستون ې لري. برسایر   ګرو ېېږد ، فرضوً

کاک ورېړ چې یو  ټوټه ارزان  هغه ته هوريپر هغه ته مابور  نه یې چې سود ورېړې. 

 بیه ګوڼه هم په ېور ېې نه شته. البته دهنیو د نیکلو دو  بنګړي لري. 



133 
 

نو یو بل ېور وېړ ، غوا دې )) جهینګوري د نوې مفکورې په موندلو سر  داسې وویل: 

پر مو خرڅه ېړ . په ښه بیه به یې واخلم. پوهیږم چاې لاه هغاې ناه الس ناه شاې 

 مه بله الر  موندلې شې؟(( اخیستلی. خو ته ېو

 پریږد  چې له ښځې سر  مې هم په دې هکله خبرې اترې وېړم.(( )) وویل:  هوري

ددې خبرې یودولو، په ېور ېې غوغو جوړ  ېړ . غوا د ناونو کېر  خوښید  او په هیڅ 

ولې مو د غوا پر ځوی ناه  )) بیه یې هغه له السه نه ورېوله. سونو په تریو تندي وویل: 

 خرڅوې؟ د هغې له بیې نه به زمو بیه زیوته وي.(( 

دهنیو وروسته له کېر تشویق نه د غوا خرڅولو مفکور  ومنله. ګوبور چې په دې ورځو 

ېې په نورو ېورونو بوخت و له یو  لنډ مقوومت نه موافقه وېړ  . داسې پرېکړ  وشاو  

خاوب ویادې وې، غاوا لاه ېاور  اونې په ې د شپې له مښې ېله چې ند هوريچې 

خو فکر یې آرام نه و. هغاه الړ او د غاوا  ،د غوا خرڅرو ته بیښي تیور و هوريوبوسي. 

مښې ته ودرید. داسې ښکورید  چې د هغې تورې او اغی نوېې سترګې له اوښکو کېې 

شوې؟ دومر  ژر له مو نه موړ  )) داسې احسوس وېړ لکه چې غوا ورته وایي:  هوريوې. 

ستو وعاد   آیوپه تو ېې سو  چلیږي مو به خرڅه نه ېړې.  څوتو خو وعد  ېړې و  چې 

مو له تو نه څه کېر شی غوښتي دي؟ ز  بې له ېومې خبرې د خپال  آیوهنداسې د ؟  

 سرنوشت استقبول ته ځم. راته ووایه، ولې غواړې مو ووژنې؟(( 

ساترګې  آیونه شم ېولی! نه شم ېولی ! ز  دا ېور  )) نه نوڅوپه آواز پورته شو:  هوريد 

په مرست یې نه وینې؟ ز  به دا خرڅه نه ېړم. د درې سوو روپو څه پروا لرم؟ د خدای 

 ېړم، ېه چیرې د ګنیو حوصل ښه وي.((  به د دې پور هر  آنه ادأ

هو، مه یې خرڅو ، سبو تاه پاور  )) دهنیو چې په کېر غرور سر  مېړ  ته ېتل، وویل: 

 ېولی شو.((  یرې موږ وېولی شو نور پورونه ادأ ېړو، دا پور  هم ادأچ واخله، ېه

د هغه لیدو تاه ورغای. د سانې  هوريسوبو د هغه د ورور له نفستنګۍ نه ځورید  او 

لاه هغاه  هوريتداو  او خوراپ د نشتوالي له امله سوبو حولت ورځ په ورځ خرابید . 

او د رای د آخریني فرمون په بور  ېې  سر  د کېر ځنډ لپور  ېلینوست. د مولي ستون و

ورسر  وغږید او نو وخت راستون شو. ېله چې غوښتل یې ېور ته ننوزي، په تیور  ېې 
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هلتاه څاوپ  )) یې غوا ته نږدې یو نیم مښې څېر  تر سترګو شو ، پرې غږ یې وېړ: 

 دي؟(( 

 ز  یم، ورور . راغلی وم چې ستوسو له نغري نه لږ اور واخلم.((  )) 

  ، دا هیرا و د هغه ېشر ورور. آ

ګوبور په منډ  راننووت هغه چې خواشینی او عصبي ښکورید  به هیاوني حولت سار  

ېوماو بادو ساترګو  آیوزموږ په غوا څه شوي؟ له درد  توویږي او راتوویږي.  )) وویل: 

 وهلې؟(( 

ولاې داساې خراباې  )) تول له مښې لرې ېړ  او چې پورته ېید ، نو ویې ویال:  هوري

 خبرې ېوې. څو شیبې مښکې خو بیښي ښه و . مو ولیدله چې هلته والړ  و .(( 

دوی غوا د خوورین څراغ تر رڼو الندې سر تر پلو وېتله، خوله یې له ځګاو کېاه و . 

سترګې یې ځلیدې او نس یې پړسیدلی و. هغه پرته و  او پلې یې ټینګې راغوناډې 

   سر  خپل سر وټکوو . ېړې وې. د هنیو په نو امید

داتودین چې خپل ځون یې د ېلي ویترنار بولاه راولاي. دا  پنډت څومنډ  ېړ   هوري

د ېور ور  ته سار  راټاول شاول.  هوريخبر  په ټول ېلي ېې خپر  شو  او خلک د 

 ښکور  و  چې غوا مسنومه شوې و . 

اغله چاې د اوباو نیو رهنو امید  او او خواشینی پر ېټ اوږد وغځید، ېله چې د هوري

لوټکه تر ېټ الندې ېیږدي. د  ورو د هغې الس ونیو، ته به وایې چې دسیسه جوړوي 

 یو راز سوتلی شې؟ ((  آیو )) په ورو یې ورته وویل: 

آیو مو تر اوسه ستو راز افشو ېړی دی؟  )) دهنیو چې د خبر اوریدو ته لویوله و ، وویل: 

 څه غواړې ووایې؟(( 

 ندې شکننه یې؟(( آیو په چو بو )) 

 سړي ېور وي.(( یو  بیرونيد هیچو په بور  ېې فکر نه شم ېولی. ښویي د  )) 

 ته خو به چوته نه وایې؟((  )) 

 تو ته خو مې وویل نه وایم.((  )) 

 ېه چیرې چو ته ووایې، تو ته اخطور درېوم چې له وهلو به دې تکه شنه واړوم.((  )) 
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زمو وژل به ېومه ګټه ونه رسوي. ته به په دې بریولی نه شي چې مو غوندې بله ښځه  )) 

 پیدا ېړې. موته ووایه.(( 

 ز  فکر ېوم دا د هیرا ېور دی.((  )) 

 سپک او ټیټ سړی نه دی.(( خو نه، نه، دا واقعیت نه لري. هیرا پوچ خولی دی،  )) 

 مو په خپلو سترګو ولید ستو پر سر ز  قسم خورم.((  )) 

 تو هغه ولید، رښتیو وایې؟ څه وخت؟((  )) 

ېوم وخت چې ز  د سوبو له ېور  را روان وم ومې لید چې دی غوا ته ناږدې والړ و.  )) 

لږ اور زموږ له نغري نه واخلي. موږ خبرې سار  وېاړې او  څوهغه وویل چې راغلی و 

څکه. ز  داسې ګومون ېوم ېلاه چاې ز  د ساوبو ېار  وم د  غاوا چلم مو یو ځوی و

 پوتې د . ((  او راغلی و چې وویني غوا مړ  د  او ېه ال ژوند و  مسنومه ېړې

ښه، نو، ستو ورور هنداسې یو ساړی  )) نیو چې په سښتۍ سر  نفس وېیښ وویل: هد

 ن روزلی دی.(( دی، څه سښت زړ  لري. ته ګور ! مو له ېوچنیوالي نه د مور په شو

 (ه دې دا خبر  له خولې ونه وزي!(ښه، اوس، الړ  شه، وید  شه او هیچو ت)) 

ز ؟  )) دهنیو خپل سر لکه د منګوري مور چې راپورول شوي وي جګ ېړی او وی ویل: 

ېه له سپید  داغ سر  دی د پولیسو موموریت ته حوضر نه ېړم، ز  به د پرر لور نه یم. 

 ی هغه د لستوڼي مور دی!(( هغه ستو ورور نه د

 دهنیو، تو ته اخطور در ېوم ېه چیرې ... .(( )) ورته ګواښ وېړ:  هوري

چاې دی  څاو )) دهنیو چې له قور او غصر نه خوټید ، په خپلو خبرو یې ټینګور وېړ: 

بندیښونې ته بو نه ځم، ز  آرام نه شم ېولی. هغه بوید درې ېوله تیږې مید  ېړي. درې 

ېوله. او ېوم وخت چې له بندیښونې نه راوځي، دا د بې حسه ېکر  خووند بوید زیورت 

 د خپلو ګنوهونو جبیر  وېړي.(( څوته الړ شي 

کېر  لویه تېروتنه یاې وپوهید چې په ژوند ېې یې  هوريهغې ور په خرپ پورې ېړ. 

لس فوټه له هغه لرې پار  هوريهندا و . ېلی په تیور  ېې کوب و. غوا مړ  شوې و  او 

 ېټ بوندې نو آرامه دا خوا او هغه خوا را اوښت. 

 نهنه برخه
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د خپلې ښځې په وهلو پیل وېړ او هر ېاارررت باه  هوريسهور حوالت خراب شوي وو. 

کنځلو په ویلو خپل غچ اخیسته. ناونو د خپال پرې حنله ېوله، هغې د ښ هوريچې 

پرر په پلو ېې  ځون ور نلولی او ګوبور خپله مور پټه ېړې و . خو هر ېارررت به چاې 

به ګوباور پاورې واهاه او څاو ناور  هوريدهنیو خپل مېړ  ته ښکنځل او بد رد ویل، 

 ګوزارونه به یې پرې ور حواله ېړل.

خو د خندوونکې صهنې په لیدو سار   ،ور  راغللېلیوال د شور موشور د غلي ېولو لپ

، ماوغ   دې پاه هاوري )) مرمت ېړ او ورته یې وویل:  هوريېرار ودریدل. داتودین 

دهیرا سیوری پر تاو هام لویادلی  آیوڅوپ وهي!  يېکر  ېې شته؟ دا د ېور لکشن

 دی؟(( 

منځ ېې خبارې مهوراج، زموږ په  )) د داتودین پلو ته ور ټیټ شو او ویې ویل:  هوري

چې دا سنه نه ېړم، آرام به ونه ېړم. هر څومر  مې چې د دې تېروتنې په  څومه ېو ، 

 پوم ېې ونه نیولې، هنوغومر  دا ال پسې تیر  شو  او تېروتنې یې زیوتې شولې.(( 

مهوراج، ته خو زمو شوهد یې. ز  به  )) دهنیو چې سترګې یې له اوښکو کېې وې وویل: 

دی او د د  ورونه د زندان د میلو تر شاو  څوي ته هم الس ور نه وړم، د اوبو یو  څوڅک

د غوا د مړینې په بور  ېې راپور ورېړم چې دې  څوونه وینم. ز  پولیس ته ور روانه وم 

قوتل زمو په وهلو پیل وېړ. مو خپل ټول ژوند د د  لپور  بربود ېړی او دا دی د هغه انعوم 

 چې دی اوس یې راېوي. ((

تو بیو هم له خپلې ېکرې نه د خبرو په ېولو پیل وېړ.  )) خپل غوښونه وچیچل:  هوري

 تو لیدلی چې هغه غوا مسنومه ېړ ؟ (( آیو

تو وویل چې هیرا دې لیدلی چې غوا ته نږدې والړ  و. قسم وخور  چې تاو ناه دی  )) 

 لیدلی!(( 

 ز  قسم خورم چې مو نه دی لیدلی.((  )) 

 زوی پر سر دې قسم وخور !((  لیدلی دې نه دی؟ د )) 

خپل الس د ګوبور پر وچولي ېلېلود او قسم یې وخوړ چې هیرا یې غاوا تاه  هوري

 نږدې نه دی لیدلی. 
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څومر  درواغ وایي! څومر  په باې  )) دهنیو پر زمکه بوندې پرتلې ووهلې او ویې ویل: 

 شرمۍ سر  له خپلې خبرې منکریږي.(( 

دوی سر  اوس نور هیڅ شک نه و پوتې چاې هیارا  شو. ټول ېلی ېرار د دهنیو په خوا

له عدلي قضووت نه مښکې د جرم ارتکوب ېړی دی. ېله  هوريغوا مسنونه ېړې د  او 

 په ېرار  سر  ووت.  هوريچې داتودین هغه راپورته ېړ ، 

دی.  دادا، ز  پور  یقین لرم چې دا د هیرا ېاور پنډت )) سوبو هم هلته و، دهنیو وویل: 

 د فرصت منتظر و.((  ه له وروستنۍ شښړې نه راهیسېد هغ

ېه چیرې دا رښتیو وي، هغه کېر  لویه ګنو  ېړې د . آن ېه چیارې  )) داتودین وویل: 

للی نه شاي. روپاو، ورشاه او ښپولیس یې بندي هم نه ېړي دهرمو داسې جنویتونه ب

ي تو وویني. ېاه داتودین غواړ پنډتهیرا ته ووایه چې دلته راشي. هغه ته ووایه چې 

چیرې د  غوا نه وي مسنومه ېړي پرېږد  چې د ېلي د خلکو تر مخ د ګنګو په پوېو او 

 مقدسو اوبو قسم وخوري.(( 

 هیرا کېر بد سړی دی. (( )) دهنیو اعتراض وېړ: 

الړ او له دې خبر سر  بیرته راستون شو چې هیرا له ېور  وتلی دی.  په خپلهداتودین 

هغه لوټکه، رسۍ او امسوء له ځون سر  اخیستي دي. دی چې چېرته ځي ښاځې تاه 

 حول نه وایي. هغه پنځه روپۍ هم چې د  په ګوښه خونه ېې پټې سوتلې وې، نه وې. 

 دلی وای.(( هغه بوید وروسته له مخ توری نه لیږدی )) دهنیو وویل: 

او د د  ېورنۍ په هغه ورځ کوک  ونه خوړ . د غوا مړینه او د هیرا غویبېادل د  هوري

 ورځې خبر  و . پونیو، د هیرا ښځې وژړل. 

داتودین، جهینګوري سنګ نوېهي رام، د رای نوظر، د هغه څلور عساکر او د ماولیې 

پساې یاې  هوري. وو مومور پوتیشواري ټول د هغه په مخ ېې په غوړ  مولۍ سر  والړ

په ژوندانه ېې دا لومړنی ځل و چې د پولیسو تر مښې راغوښتل  هوريسړي ولیږل. د 

ېید ، لکه یو مارم چې د دار ېړ  یې په غوړ  ېاې وي، لاه کار  ریږدیاد  او والړ و. 

 ته ځون لکه ېیشر غوندې ښکور  شو.  هوري

یوې خوا  هوريهینګوري، پوتیشواري له جهینګوري سر  ژر تر ژر  مشور  وېړ  او ج

ز   )) یې خپل ېور ته بوت او دېرش روپۍ یې ورته وشنېرلې او ویې ویال:  هوريېړ. 
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توته پیسې په دې اعتبور درېوم چې ته یو صودق سړی یې، خو هیر دې نه شاي چاې 

 بېرته راشې او د پور سند امضوء ېړې.((

 ه برخهلسن

څومر  چې له الساه پاور  و   ريهوورځې تېرې شوې خو دهیرا هیڅ درپ نه وو. د 

خو په اخر ېې نو امید  شو. دی مابور شو چې د خپلې زمکې غام  ،ورپسې وګرځید

هم وخوري او اوس نو د هیرا غم هم پرې وربوندې بور و. خو یو انسون په یو  وخت ېې 

څومر  کېر ېورونه بوید سرته ورسوي؟ دی د خپلې زمکې نه د هیرا د زمکې پاه باور  

ه اندېلنه ېوله. پونیو چې یوازې پوتې و  له پښوا نه به ژر ژر خوابدې ېېد . د ېې زیوت

موجودیت ېې ېن ورې شوې و ، خو د هغه په غیوبت ېې یې ځون ناه شاو نه هیرا په 

به  هوريورسر  کېر په تکلیف او ربړ اخته و.  هوريسوتلی او ژر ژر به عصبي ېیدله او 

او آرامه وسوتي، خو هغې به د  ته ساتون   زیوت ېوښښ ېوو  چې د دې طبیعت سم 

 پیدا ېوله . 

او هیرا زمکې په ګډ  سر  په اجور  اخیستې دي او د پوسنۍ زمکې لپور  به یې  هوري

لپور  د منلو وړ نه و  چې د  هوريیو له بل سر  سیولي ېوله. خو پونیو یو ښځه و  نو د 

ې نوظر هم د پوتې اجورې حسوب هغې له بېوزلۍ نه ګټه واخلي دا لویه نیکنرغي د  چ

د  هاوريداسې ژر نه غوښته او پونیو هم ترې نه ځون بې غنه ېړی و. ېه څاه هام د 

اعتبور لپور  بوید وویل شي چې د  هیله درلود  د پونیو د مولیې د ورېولو لپور  بل پور 

 واخلي. 

او د و ر شوی د بورانونو د اورېدو وخت راورسید. د شولو د نیولګیو د ېلینولو وخت تی

ونه شو ېولی چې خپل نیولګي ېلاینوي.  هوريدوی د ېور وخت هم مهدود شوی و. 

ېه څه هم د پونیو ېرنه یې له یود  نه و  وتلې. د  خپله زمکه لاه یاود  ایساتلې او د 

شپې تر کېر نو وخته پورې به یې د پونیو د شولو غم خوړ. نتیاه داسې شو  ېله چې د 

شولو واښه نه  ندې و د پونیو په ېودانه ېې دوېلت د لو نه وروسته، د د  درمند لغړ  غ

 ځوییدل. 
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سر  خراباې شاوې وې.  هوريد هغې ورځې له شښړې نه وروسته د دهنیو اړیکې له 

ګوبور هم له خپل پرر نه ځون لرې سوته او داسې ښکورید  چاې زوی او ماور دواړو د 

 د تښریبولو او له هغه سر  د اړیکو د شلولو دسیسه طرحه ېړې و .  هوري

یو  پردي سړي حیتیت درلود. د د  حیتیت پاه ېلاي ېاې هغه نو اوس په ېور ېې د 

ټیټ راغلی خو له بلې خوا د دهنیو پرستیژ کېر لوړ تللی و، نه یوازې د ښځو په مانځ 

بلکې د نورینه وو په منځ ېې هم. په هندې وخت ېې و چې مرریو ېلي ته راغلاه  ،ېې

او نوروغۍ دا ځل د  د هغې ښکور شو. دی وروسته له څو ېلونو نه نوروغ شوی هورياو 

ېسوت اخیستو په کول د هغه پښواني زخنونه راتوز  ېاړی وو. دی د یاوې میوشاتې 

لپور  په بستر ېې پریوت. تبې د د  رنګ تک ژېړ او بدن یې نو توانه او ېنا وری ېاړ، 

 خو په عین وخت ېې د دهنیو زړ  هم نرم ېړ. 

خو آخر  هوريلې شوی وي. په داسې حولت ېې آن د دښنن په لیدو به د هغې زړ  وی

 د دې مېړ  و. یو آواز یې تر غوږو شو، دا دهنیو و .

په دې سړ  هوا ېې څنګه وید  ېیدا شم! ولې د شپې پاه دې وخات  )) وویل:  هوري 

 ېې د بوندې راوتلې یې؟ څه پېله شوې؟ ولې دې ګوبور را ونه لیږ .((

ر زموږ نوم پر زمکه وهلای. لاه ګوابو )) دهنیو پر ننانو وښو ېلینوستله. هغې وویل: 

 هغه څه چې کاریدم، لکه چې په واقعیت بدل شوي دي.(( 

 هغه له چو سر  شښړ  ېړې د ؟((  آیوه پېله شوې د ؟ څ )) 

 ښه به دا وي چې له هغې ګوکګرې نه وپوښتې!((  )) 

 شوې یې؟ ولې معنو وایي؟((  ګر ؟ ته لېونۍېومه ېوک )) 

 جونیو، هو څوپ؟((  )) 

 جونیو دلته د ؟ د پنځو میوشتو ېوچنی یې په نس ېې دی او ګوبور ورپ شوی.((  )) 

به ګوبور کېر ځله لید  چې د هغه شپون ېلي ته به روان و او دی هام شاکنن  هوري

شوی و. خو له د  سر  هیڅکله دا تصور نه و چې د ګوبور تیروتنه به تر دې حد  پورې 

 ورسیږي. 

ې ال تر اوسه هم د د  په نظر ېوچنی دی داسې یاو باد د دې سود  ځوان نه به چ آیو

ېلیوالو ته د یوې ج ایي میلنستیو پرېکړ  او  هوريجوړ شي؟ ېه څه هم انسون عنله 
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آن په ېور ېې د جونیو د سوتلو په بور  ېې اندېلنه نه ېوله. د  سر  د ګوبور اندېلنه 

بوید ورته ویلاي  آیو جونیو نه پوهیږي چې دی چیرته دی؟ هغه )) کېر  و . هغه وویل: 

 وي.((

ستو ېکر  له بوسو کېه د ؟ د هغه معشوقه چاې دلتاه  آیو )) هغې ورته په قور وویل: 

وي، دی به چیرې والړ شي؟ په دې شووخوا ېې بوید پټ وي. هغه به ورپ نه شاي. ز  

م اجوز  ور نه ېړم چې زمو ېاور ېاې له دې تور مښې جونیو نه کاریږم. یو  دقیقه به ه

پوتې شي. دوی دا ګنو  په هنوغه ورځ ېړې د  چې ګوبور د غوا د راوستلو لپور  د دوی 

ېلي ته ورغلی و او ېه چیرې د جونیو نس راپورته شوی نه وای، موږ به هیڅ پرې خبر 

پارې ناه  شوي نه وو. سهور ته به اواز  او انګوز  خپر  شي. ز  به هغه په خپل ېور ېې

ږدم. ېه چیرې ته په دې ېور ېې مداخله ېوي، یو له موږ نه بویاد پاه دې ېاور ېاې و 

 اوسو.(( 

دوی د خپل ېور خوا ته روان شول. له نینې شپې نه هم تیر  شوې و  او ېرار  ېراري 

هیله ېوم چې ېوماه صاهنه  )) الس ونیو او ورته ویې ویل:  هوريو . نوڅوپه دهنیو د 

 ېه نه ټول ېلی به زموږ پر سر راټول شي.(( جوړ  نه ېړي، 

هغه به له ېلي ناه د بونادې وشاړم! دا راز باه ژر یاو  )) په قور او غصر وویل:  هوري

 وروسته رابرسیر  شي. نو ولې نن رابرسیر  نه شي؟(( 

ېه چېرې هغې ته الس ور وړي پاه  )) دهنیو د هغه الس ېلک ونیو او ورته ویې ویل: 

 نورو سورو به پیل وېړي.((  

 پرېږد  چې نورې سورې پیل ېړي.((  )) 

 (( ؟ په دې تور  تیور  شپه ېې، دا به چېرته الړ  شي )) 

 الړ  دې شي. هغه زموږ ېور نه دی.((  پرېږد ، هر چېرې چې ځي )) 

د هغې په نس ېې ېوچنی دی او  دا ښه ېور نه دی چې د شپې یې له ېور نه وبوسو. )) 

 ېه چېرې څه پیښ شي د هغې لپور  به خطرنوېه وي.(( 

چې دا مري ېه ژوندی پوتې ېیږي. ز  ولاې دا پېغاور ولري دا په موږ پورې څه اړ   )) 

 ځونته پرېږدم او خپل ځون بدنومه ېړم؟ ز  به ګوبور هم له ېور نه وبوسم!(( 
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وعد  وېاړ  چاې  )) غوړ  ور واچول او ویې ویل:  نوڅوپه دهنیو خپل السونه د هغه په

هغه به نه وهي هغه هندا اوس پلینونه د . دا د هغې بدمرغي د  چې په دې حول ېې 

 اخته شوې د .(( 

سترګې ننانې شوې. د دهنیو مورنی احسوس او مینه د هغه څراغ په شاون  هوريد 

 خوا ته خپروي، له ورایه پرېلید .چې خپلې وړانګې هرې 

ته په دې زاړ  عنر ېې یوځل بیو هغه د تنکي زړ  خووند  نالۍ دهنیو، چې د   هوري

پنځه ویشت ېوله مښکې د نووې په څېر  ېې ېور ته راوستلې و ، ور په یود شاو. دوی 

د ور  له سوري نه وېتل. د خوورین څراغ تر ېنرنګه نور الندې جونیو نوسته و ، خپال 

په تیور  ېې د هغې خوښۍ په لټه ېې د  ېومه چاې د  دا آیوسر یې پر زنګنو ایلی و. 

یوې شېبې لپور  یې هغې ته خپله غولوونکې څېر  ور ښوولې و  او وروساته بیاو پاه 

 دایني تپه تیور  بدله شو ؟ 

پلو ته ور ولویدلاه او پاه ژړا یاې  هوريجونیو چې له کار  ریږدیدله پورته شو  او د 

مو له ېور  مه  ،پرته بل ځوی ېې د اوسیدو ځوی نه لرمدادا، ستوسو له ېور نه  )) وویل: 

 بوسئ.(( 

لورې هیڅ کاریږ  ماه.  )) ور ټیټ شو او هغه یې پر شو وټپوله او ورته ویې ویل:  هوري

 دا ستو ېور دی، ته هنوغسې چې د بوال لور یې زمو لور هم یې.((

یم. مو ته ځوی راېاړئ.  دادا، ز  یو  یتینه )) پر پلو ولوید  او ویې ویل:  هوريهغه د 

 پرر او ورونه به مې ژوند  پرې نه ږدي.(( 

زمو په ېور ېې اوسه او لاه  )) دهنیو چې خپل احسوسوت نه شوای ېنټرولولی، وویل: 

پرر او ورونو سر  به دې ېوم وخت چې دلته راشي ز  خبرې وېړم. له هغو سر  چاول 

 چلند زمو ېور دی.(( 

پرېلود  او د دهنیو پاه  هوري  بوندې نرم ملهم و. هغې دا خبرې د هغې په زخني زړ

پلو ېې ولوید ، دهنیو هغه راپورته ېړ  او په غیږ ېې یې خپل زړ  ته ېلکاه ونیولاه. 

ته اشور   دهنیو هوريلکه زړ  مرغۍ چې پر خپلو بچیونو بوندې وزرونه را خوار  ېړي. 

غې ته مخ ور واړاو  او ترې وېړ  چې هغې ته د لږ څه خوړو بندوبست وېړي. بیو یې ه

 ؟((ته د ګوبور په بور  ېې څه پوهیږي )) نه یې وپوښتل، 
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 نه، ز  هیڅ نه پوهیږم. ز  ستوسو د ...((  )) جونیو په ژړا شو : 

 د سیرب غوندې اوښکې یې له سترګو را جوري شوې.

ېله چاې  )) خپل خپګون او اندیلنه نه شوای پټولی. هغه ترې نه وپوښتل:  هوريخو 

 اندېلنن نه ښکورید ؟((  آیوخري ځل لپور  ولید آتو د 

 نه خو ز  نه پوهیږم چې هغه څرنګه احسوس درلود.(( )) 

 ته فکر ېوې چې هغه به ال تر اوسه په ېلي ېې وي؟((  )) 

 فکر ېوم تللی دی.((  )) هغې په ژړا او انګوال سر  وویل: 

ی. موږ د د  دښننون نه یو. هر څه چاې ز  هم هنداسې فکر ېوم، څومر  احنق د )) 

شوي، اوس خو شوي دي. څوپ بوید د ګُل تر  څنګ اغ ي هم ومني. له خپلې تېلتې 

 سر  یې موږ ټول بدمرغه ېړو.(( 

کارن هغه بوید ستو تر څناګ والړ  )) دهنیو چې جونیو یې دننه راهننویي ېوله، وویل: 

 وای. ېه چېرې راغی، د بوندې اوسېدای شي.(( 

دا موضاوع د « ګوبور چېرته دی؟» بېرته څپرې ته ستون شو او په چورت ېې و  هوري

د  په فکر ېې دومر  ګرځید  را ګرځید ، لکه یو مرغه چې په لوی آسنون ېې الوتنه 

 وېړي. 

د میوشتو میوشتو لپور  دغه غیر عودي پېله د خلکو په موغ و ېې د یوې نوې او توز  

ونیو ورونو چې د التیس په وسله سنبول و، شو و خوا ټاول پېلې په شون پوتې و . د ج

ځویونه په ګوبور پسې وپلټل. د ګوبور پته ونه لګید  بوال قسم خوړلی و چاې ناور باه 

سار  د د  د  هاوريېلي ته ور نه شي او د هغه مخ به ونه ویني! له  هوريهېڅلکه د 

بیه په سنرساي او د خپلې غوا  یېوژدې خبرې اترې هم پوی ته ورسیدې اوس نو د

هغه ته یې اخطور ورېړ ېه چېرې ټګي وېړي، سندالسه باه پارې  ،نغد  توګه غواړي

 عریضه وېړي او ېور به یې د پور تر ستنیدو پورې ترې نه واخلي. 

رټلی و په ېلي ېې داسې پټې خبرې رواناې وې چاې  هوريېلیوالو په رښتیونو سر  

بوندې وچې شي. یاوازې دهنیاو چاې اور  يهورګواېې د ېلي د څو  ګونو اوبه دې پر 

اخیستونکې و  د یو  داسې جدي او اغی نوپ تصنیم مښنیوی یاې ېاوو . پاه دغاې 

نه بدمرغه جونیو و . یو  ورځ دهنیو چې د ېلي له مورېېټ ناه  ستون   ېې د دوی ټولو
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داتودین په مښه ورغی. هغې خپل سرټیټ وا چوو  او غوښاتل یاې  پنډتراستنېدله 

ترې نه تیر  شي، خو داتودین داسې سړی نه و چې داسې یو فرصت یاې لاه  چې ورو

ه لګیادلې د ؟ څاه د ګوبور ېومه پتا)) نیتۍ سر  وویل: السه ورېړی وای. هغه په بد

 بدمرغه دی. هغه د ېورنۍ نوم پر زمکه وواهه.((  

 دهنیو هم کېر ځله د ګوبور په بور  ېې داسې فکر ېوو هغې په خواشینۍ سار  وویال: 

نو مو ته د ویلو څه پاوتې و  سړي بد  ورځ راشي عقل ېوچ ېوي، دادا، ېله چې پر ی))

 دي؟(( 

ښه ېور مو ونه ېړ چې هغه نووړ  نالۍ مو په ېور ېې وساوتله. ېاه  )) داتودین وویل: 

چیرې د شیدو په یو  ګیرس ېې مچ ولویږي، څوپ شیدې له مچ سار  ایساته ناه 

اچوي. مچ ترې نه اخلي او شیدې سوتي. په ېور ېې د هغې له سوتلو سر  توسو ټولاو 

وای ورېړې، ېور باه دې ځونونه د خندا وړ ګرځولي دي. ېه چېرې توسو دې ته پنو  نه 

سرحد ته نه و را رسیدلی. ز  نه وایم چې هلکون ېله ېله بد ېورونه نه ېوي. خو هغاه 

ونو ته میلنستیو ور نه ېړئ، برهننچې خلکو ته وریاې ونه ویشئ او  څوبیله خبر  د . 

بې فکر  دی، خو ز  په تو بونادې  هوريخپله) دهرمو( ژغورلی نه شئ. ز  پوهیږم چې 

 سوب ېوم.(( کېر ح

د داتودین زوی موتودین له یوې موچۍ سر  پټې اړیکې درلودې. خو په وچولي یاې د 

ېړي وو، ګنهاو یاې لوساته، ماذهبي  رصندل خنیر  وهلې و ، مقدس ېتوبونه یې بو

سندرې یې په کېر ځیر سر  ویلي او د خپلو ګنوهونو د پوېولو لپور  یاې د ګنګاو پاه 

غه دهرمو نو ېکړ  او باې داغاه پاوتې شاوې و . دهنیاو مقدسو اوبو ېې المبل. نو د ه

پوهیدله چې جونیو د دې د ستون و مسووله و ، خو په دې هم پوهید  چې ټولناه پاه 

 دوو بیلو بیلو اخرقي معیورونو بوندې پر بډای او خوار بوندې قضووت ېوي. 

د الس تاه  ز  دې ته تیور  نه یم، چې د یو  درواغان پرساتیژ )) دهنیو ځواب ورېړ: 

راوړلو لپور  د یوې ځوانې نالې ژوند قربوني ېړم. ز  پوهیږم چې جونیو په قونوني کول 

زمو له زوی سر  واد  نه دی ېړی. خو د هغې الس مو په خپل الس ېې نیاولی دی. ز  

څرنګه ېولی شم هغه په خپل الس له خپل ېور نه وبوسم؟ ېوم وخت چې بډای بد ېور 

رمتوي؛ خو ېه چېرې هندغه بد ېور یو خوار او غریر وېړي، وېړي، هیڅوپ یې نه م
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نو مخ نه لري. داتودین دومر  بې عوطفې انسون و چې ژر د داسې سود  خبرو تر توثیر 

الندې نه راته. غیبت او تر شو خبرې ېاول د هغاه دوهام طبیعات ګرځیادلی و. د  

جاود وي، خاو د هیڅکله داسې ېور نه و ېړی چې د د  په فکر په هغه ېاې خطار مو

خلکو په لوټلو ېې د برخې اخیستو نه یې هیڅ وېر  نه درلود . ېوم وخت باه چاې د 

زمیندار نوظر د پورونو د ټولو لپور  راغی، ځون به یې خوار او غریر وښود  او هغه باه 

یې تهدید ېړ ېه چیرې له د  نه پور وغواړي ځون به په څو  ېې واچاوي او ځاون باه 

خلکو ته پورونه ورېول. دی د سوزش خووناد و او لاه دواړو  ه خپلهپووژني. خو د  به 

خواوو نه یې ښه ګټه اخیسته. د هغه په ېړو وړو ېې د میلنستیووو او تهفو ورېول او 

اخیستل شومل وو. دی چې له ځون نه یې په درواغو کاېټر جوړ ېړی  و د ېلي نوروغون 

د  بوور نه درلاود خاو سار  د دې د ، هیچو په تداوي ېول به یې په جعلي دارو درملو

 داسې خوږې ژبې خووند و چې خلک به تل د د  په لومه ېې راګیر ېیدل. 

 ،، ته رښتیو وایيدهنیو )) هغه په کېرې هوښیور  سر  خپل سر وښوراو  او ویې ویل: 

 خو هیڅلکه داسې نه شي ېیدای چې د خلکو دود او دستور ته په سپک نظر وګورو.(( 

یې له ېوتر پوتیشواري سر  هندا کول مقوبله درلود . پوتیشواري د خپلې د مول هوري

څوارلسنې شپې د سپوږمۍ د راختو پاه  رهی ګور  له امله مشهور و، د هرېاو پ اتقو

شپه به یې د سوتیونوراین قرائت تنظیم ېوو ، د نوروغ پوښتنه به یې ېوله او د مرریو په 

موسم ېې به یې حکومتي وړیو ېونین وېشل. د پولیسو له مداخلې نه پرته باه یاې د 

ې به یې ب ګرانو په منځ ېې شښړې او ستون ې حل او فصل ېولې او د واد  په وخت ې

خو د دې ټولو  ،د والۍ او نور تی یني ټک و پوپ او پسول د نووې ېورنۍ ته پور ورېول

ېورونو مونو دا نه و  چې د  به له خپل موقف نه د مولیې د ېوتار پاه حیاث ګټاه ناه 

اخیسته. د  به خپلې زمکې د اجبوري ېور نه په ګټه اخیستو سر  یوې او اوبه ېولې. د 

منځ ېې د تفوهم د راپیدا ېولو په برخه ېې یې سترمهورت درلود او یو  او بل ب ګر په 

له دواړو نه به یې لږ څه اخیستل. هندارنګه د  به لږ لږ پورونه هم ب ګرانو ته ورېول او 

د وخت په تېریدو سر  یې ښویسته کېر څه ځون ته ټول ېړي وو، هار ېاول باه د  د 

او هغه به یې بیو د خپلې تهفې پاه  حوصل په وخت ېې له ب ګرانو نه تهفې اخیستلې

نوم د پولیسو او مهکنې مومورینو ته ورېولې. د مهلي مومورینو تر مرتړ النادې یاې 
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ځون مړاو . ټول له هغه نه کاریدل ځکه دی په سرتنبه ګۍ، سښتۍ او موذیتوب ېاې 

 ان لوټول او زبېلل، خاو د ضارورت پارټولو ته معلوم و. دی نو شکر  نه و، هغه ب ګر

 وخت ېې د دوی تر څنګ هم درید . 

 دا ستون   پیدا ېړ ؟(( په خپلهولې دې ځونته  هوري )) پوتیشواري وپوښتل: 

 څه دې وویل؟((  )) شوته وېتل او ویې ویل:  هوري

آیو  )) ته ځون ور ورسوي او بیو یې ورته وویل:  هوري څوهغه خپل ګومونه اوچت ېړل 

جونیو بېرته د خپل پرر ېور ته نه لیږي؟ خدای  غوندې فکر لرې؟ ولې دهنیوته هم د 

پوهیږي چې د چو ېوچنی د هغې په نس ېې دی او ستو د لور حول به څنګه وي؟ دغه 

 نالۍ چې ستو په ېور ېې وي څوپ به ستو د لور واد  ته زړ  ښه ېړي؟(( 

له داسې دو  مښې او بې مرستې زړ  سوي څښه موړ شوی و. هغه په ځواب ېې  هوري

هغه بېرته خپل ېور ته پرېاږدم.  آیوالال، ز  پوهیږم خو څه ېولی شم؟  )) ه وویل: ورت

ز  پوهیږم د بوال زامن د هغې د وژنې خیول لري، څرنګه ېولی شم هغه د مرګ خولې 

ته ور واچوم؟ زمو بې ېور  زوی هغه یوازې پرېلودله او ېه چېرې ز  یې هم له ېاور  

ځون ووژني او بیو به ټوله مرمتي په مو بوندې وي. ېه  وبوسم، هغه ښویي له نو امید  نه

چېرې ته ېولی شي بوال دې ته اړبوسه او پرې ویې منه چې هغه بیرته خپل ېاور تاه 

پریږدي، ز  به کېر مننون شم. او پوتې شو  زمو د لور خبر ، هغه خدای ته سپورم. هغه 

ې ېومه نالۍ باې واد  ناه د  به مو ته الر راوښیي. تر اوسه پورې خو زموږ په ټولنه ې

 پوتې شوې.(( 

د سولې سړی دی او هیچو هم د هغه بد نه غوښاتل. خاو  هوريټولو ته معلوم وو چې 

 ټولنه به څنګه له داسې ېور نه سترګې پټې ېړي. 

توګور جهینګواري سنګ دو  ښځې درلودې. د هغه لومړنۍ ښځه مړ  شوې و  او پنځه 

وخت ېې دی پنځه څلویلت ېلن و. د  بیو واد  وېړ خو  اوالدونه ترې پوتې وو. په هغه

دا ښځه یې وچه پوتې شو  او دریم واد  یې وېړ. اوس پنځوس ېلن دی او دو  ښاځې 

لري. د دوی په بور  ېې کېرې نووړې خبرې خپرې شاوې دي. خاو د ټاوګور لاه کار  

ر  یې داسې مېړ  په درلودو س هیڅوپ نه شي ېولی چې دا خبرې هغه ته ورسوي. د

پر سترګو د دود پرد  خور  وي، ښځې ېولی شي بې له ېوم کار نه هواخوري وېاړي. 
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ېه څه هم ټوګور عقید  درلود  چې له ښځو سر  په معومله ېې د اوسپنی  الس خووند 

ی نو د  په دې ټینګ بوور درلود چې هیچو آن د د  د ښځو مخ هم نه دی لیدلی، خو ،د

 دا چې د د  تر شو څه ېېدل دا نو بله خبر  د . 

د جونیو غوندې نالې بوید سر پارې شاوی وای.  )) هغه په هیاوني حولت سر  وویل: 

اوسي زماوږ هغې ته په پنو  ورېولو سر  معصومه ېړې د . ېه چېرې دا دلته و  هوري

ېلی به نوولی شي. بوید)رای( په دې موضوع خبر ېړو. موږ به هغه مښکې له مښکې پو  

ېړو چې په ېلي ېې د دغه نووړ  بود په لګیدو سر  د هیچو ع ت خوندي نه شي پوتې 

  ))  ېیدای.

و. هغه د ټوګور په دې نظر بوندې  برهنننوېي رام د رای نوظر یو خونداني او ستر  پنډت

ا موضوع رای ته ورسول شي، داسې فکر وېاړ چاې دا ېاور د د  پرساتیژ تاه چې د

رای ته د تاګ لپاور  هایڅ  )) سپکووی ګڼل ېیږي. هغه شووخواته وېتل او ویې ویل: 

اړتیو نه شته. ز  له دې سړي سر  پوهیږم. راځئ چې په هغه بوندې د سلو روپو جرینه 

ېې به ز  د هغاه د زمکاې د قبضاه  ولګوو. دی به خپله دا ېلی پرېږدي. په عین حول

 ېولو لپور  اسنود جوړ ېړم.(( 

خو د جونیو ېر  په هغه شپه یو زوی وشو.  ،ښویی دا موضوع یو څو ورځې ځنډیلي وای

بله ورځ د ېلي خلک په بېړ  سر  راټول شول او جرګه یې جوړ  ېړ . په جرګاه ېاې 

ل. د جرګې پرېکړ  اعارن او دهنیو هم را احضور شو هوريکېرو خلکو ګډون ېړی و. 

 دې سل روپۍ نغد  جرینه او دېرش موند  غله ورېړي. هوريشو  چې 

جرګه )) په زېړ غږ په داسې حول ېې چې سترګې یې له اوښکو کېې وې وویل:  دهنیو

والو د خوارانو په زبیلوپ به مو ښه ورځ په نصیر نه شي. موږ به پوپنو  او له منځه الړ 

ه ارامۍ سر  ژوند ونه ېړئ. ز  به یو  دانه غلاه او یاو  روپاۍ شو، خو توسې به هم پ

جرینه ور نه ېړم. دا څه کول خندوونکې لوبه د ؟ توسو فکر ېوئ چې د جرماونې پاه 

 لګولو او ټولو سر  موږ له خپل ملک او جویداد نه مهرومولی شئ.((

موناه یاو. موږ ټول د ټولنې اندا )) ېوښښ وېړ چې هغه ارامه ېړي، ویې ویل:  هوري

څنګه ېولی شو له هغې نه جر شو؟ ته بوید د جرګه والو پرېکړې ته غوړ  ېېږدې. لاه 

 داسې ژوند نه چې د بدنومۍ تور پرې لګیدلی وي، مرګ هر وخت ښه دی.(( 
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جرګه والو ز  یوازې په ګودام ېې غله لرم.  )) هغه جرګه والو ته مخ واړاو  او ویې ویل: 

مخ ونه وینم ېه به درواغ ووایم. ز  ستوسو د امر اطوعت  ز  دې هیڅ وخت د خپل زوی

ته تیور یم. خو ېه چېرې ستوسو په زړ  ېې لږ څه زړ  سوی وي لږ څه زمو د ېوچنیونو 

 لپور  پرېږدئ.(( 

د شپې تر نووخات  هوريضر سر  جرګه پرېلود  او الړ . خو غپه کېر رقور او  دهنیو

ري سنګ ګودام ته ور وړله. شل موند  غانم، له له خپل ګودام نه د جهینګواپورې غر

 او هندومر  نښود و.((  اوربشېپنځه موند  

له جهینګواري سنګ سر  نوست و او ېور یې په اتیو روپو په ګرو ېې اچولی و. د  هوري

جرمونې د پرې ېولو لپور  بله الرنه نه و  پوتې. لږ څه غنم او نښود یې په شال روپاۍ 

خرڅ ېړل. اتیو روپۍ نورې بوید د ېور له ګرو  ناه الس تاه راغلاې وای. ناوېي رام 

و پوتیشواري او داتودین منوقشه ېوله چې ېه خ ،غوښتل چې غوا یې پرې خرڅه  ېړي

چېرې غوایي خرڅ ېړي خپله زمکه به ځنګه یوې ېړي؟ ښه به دا وي چې ېاور ګارو 

 و خرڅول به دا مونو ولري چې دی له ېلي نه وبوسو. غوایونېړي. خو د 

ېولو نه وروسته راستون شو، دهنیو ترې  أد ېور د ګرو  د سند له امض هوريېله چې 

 وېړ  چې د شپې تر دې وخت پورې چېرته و. پوښتنه 

د هغاه  )) په داسې حول ېې چې خپل مهرومیت یې نه ښکور  ېوو  ویې ویل:  هوري

لنډغر نووړ  ېورونو ترفي مې ېوله. هغه اور ولګوو  او خپله ورپ شو، ز  بوید دا اور مړ 

لناه چیرتاه ېړم. ېور مې په اتیو روپۍ ګرو ېړ. نور مې څه ېولی شوای؟ اوس ماې ټو

 مني. ((

 یوولسنه برخه

ګوبور په شپه ېې را روان شو، له کار  یې پلې لړزیدې. دی په دې فکار ېاې کوب و 

چې په هغه شیبه ېې چې د جونیو پله ېلي ته ننوزي څه حول به وي؟ دی په شور او 

غوغو نه پوهید . د  انتظور درلود چې مور به یې کېار  پاه قاور او غضار شاي. دې 

به نوڅوپه  هوريد  په پلو ېې زولنې اچولې دي. دی له پرر نه لږ  کارید .  مفکورې د

 به زهر وخوري او یو به ېورته ارو واچوي.  دهنیواور اخیست او بیو به آرام شو. خو 
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نه درلود. هغه سوړ اسویلی و ایست ېه چیرې  جرآتهغه له مور سر  د مښومخ ېیدو 

نه د بوندې وشړي دا خوارېۍ نالۍ به چېرته الړ  دا په جورو سر  د ېور له ور   دهنیو

شي؟ آیو د د  مور په دومر  بې رحنه وي؟ ارو مرو به یو جناول جوړ ېاړي. خاو ېاه 

چېرې جونیو چیغې ووهي او د هغې په پلو ېې ولویږي ښویي زړ  سوی راشي. البتاه 

 دی د دغه توپون تر ېراریدو چېرته ځون پټ ېړی. 

ې نو ارامه دی. کېر  بد  شېبه و  چې له تو سر  مښومخ شوم. ېه زړ  م )) جونیو وویل: 

چېرته د غوا د راوستلو لپور  نه وی راغلی، دا پېله به نه و  شوې. ته الړ شه او د دوی 

 تګ لپور  الر  اوار  ېړ . بیو به ز  وروسته درشم.(( د را

ښیه چې له بوزار ناه نه ښه د  چې ته لومړی الړ  شې. ته داسې و )) ګوبور اصرار وېړ: 

راستنه شوې یې او ودې نه شوای ېولی چې په دې نووخت ېې ېور ته الړ  شې. ز  به 

 درشم.((

ستو مور کېر  بې پروا د . ېه چېرې یې زمو په وهلاو  )) جونیو چې ویریدله ویې ویل: 

 پی وېړ، نو بیو به څنګ ېیږي؟ ((

 هغه به تو ونه وهي.((  )) ګوبور هغې ته بیو کاک ور ېړ: 

 اوس نو ته ځه.(()) دوی د ېلي شو او خوا ته رسیدلي وو، ګوبور وویل: 

 ېیږ  مه.((  لیرېزمو نه  )) جونیو هغه ته وویل: 

 په یو  دقیقه ېې به راشم. ته الړ  شه.(( )) 

فکر ېوم له ستون ې سر  مښومخ ېیږم. ز  له تو نه کېر  ېرېه لرم چاې ز  دې دې  )) 

 حول ته راوستلې یم.(( 

 په قور ېیږ  مه. ز  به ستو تر څنګ ودریږم.(( )) 

 آیو موږ بل چېرته تلتیدلی نه شو؟((  )) هغې وپوښتل: 

 نه مه ېو .(( په داسې حول ېې چې موږ خپل ېور لرو؟ د هیڅ شي په بور  ېې اندیل)) 

 ژر بیرته راشه.((  )) 

 راځم.(( )) ګوبور ځواب ورېړ: 

 ته خو به مو نه نو امید  ېوې؟ ېه چېرته ته را نه شې ز  به څنګه وېړم؟((  )) 
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جونیو په مو بوور ولر . ز  خو سپک او ټیټ سړی نه یم. د ژوند تر اخریناې شایبې )) 

 پورې له تو سر  یم.(( 

الړ و، ېتل یې چې جونیو زړ  نو زړ  وړاندې ځي او ېورته نږدې د ګوبور چې بې ارادې و

شپې په تیور  ېې ورېه شوله. په نوڅوپه یې د مور اواز تر غوږ شو چې جونیو تاه یاې 

د ېرونادو  دهنیاوښکنځل ېول. وینه یې مړ  شو . یو  شیبه وروسته یې ولیدل چې 

و اوربشو غله تر پلاو النادې خوا ته منډې وهلې. هغه هم د ېروندو په منځ د غننو ا

 . هغه شو ته ودرید او غوږ یې ونیو مښې ته رسیدلې و . هوريېړل. دهنیو د 

آن پاه  آیاورحنۍ نه کېې وې!  دهنیو غږیدله. او ، خدایه د هغې خبرې څومر  له بې

یوې بدمرغې نالې بوندې هم د هغې زړ  سوی نه راته؟ هغه په پټه په خپل پرر پسې 

یې له السه ورېړ. دیوال ته یې تیکاه  جرآتروان شو. خو ېله چې ېورته نږدې شو  

وېړ  او ودرید. اوس به نو دوی ارو مرو هغه خوارېۍ نالې ووهي، په داسې حول ېاې 

 ړ دی او هیڅ شی یې په وس ېې نه دي. چې دی له ېور نه د بوندې وال

ګوبور د بې فکر  په حول ېې و او په داسې یو  شیبه ېې چې د راتلونکې اندېلنه ور 

و. بې له دې نه چې پور  پو  شاي چاې دا  یالس اچولیې سر  نه و  یوې سپرغۍ ته 

و سپرغۍ به یو  ورځ کېر ستر او دروند اور ولګوي او ټول ېور به په ېې وساوځیږي ا

نه درلود .ګوبور چې د خوږې ژبې خووند و. هغاه پاه  جرآتاوس د  ته د وړاندې تګ 

، ته رښاتیو وایاي خاو دهنیو )) کېرې هوښیور  سر  خپل سر وښوراو  او ویې ویل: 

 هیڅلکه داسې نه شي ېیدای چې د خلکو دود دستور ته په سپک نظر وګورو. (( 

بیرته راوګرځید. لږ څه وړاندې الړ او  څه ور پوتې شوي دي. په ېومو سترګو ورګوري؟

داسې روان و لکه یو سرتیری چې د جګړې له میدان ناه  ،د ګنو  په اسوس ېې کوب و

راتلتیدلی وي. په دې فکر ېې کوب و، چې د  څرنګه جونیو تاه د میناې او مهبات 

اظهور ېړی او څومر  له بوټو کېې وعدې یې ورېړې وې. د  ته هغه خوندورې شپې ور 

یود شوې چې په پوپ زړ  او له مینې کپ نظر سر  یې خپل زړ  پر هغې باویللی و.  په

وله او روښونه ېړي هغه یې لکاه یاوازې او باې همښکې له دې چې د هغې ژوند خوش

مینې مرغۍ په یو  وړ  ځوله ېې پرېلودله. هغه بېرته د ېور خوا ته روان شاو. ویاې 

یې رڼو تر سترګو شو . درز ته ور نږدې شو  لیدل چې ور تړلی دی او د ېوټې له درز نه
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او جونیو یې د خپلې مور تر څنګ ولیدله چې پر مخ یې اوښکې را روانې وې. پرر یې 

لورې زموږ ېر  اوسه. ېه پرر او ورونه دې راشي.  )) هغې ته نږدې والړ و. مور یې ویل: 

  .(( ز  ورسر  پوهیږم. تر هغه چې موږ ژوندي یو. ته هیڅ وېر  مه ېو

وله شو. اخر جونیو وسوتل شو . ېه چېرې د  سر  زر در لودای، په کېارې هګوبور خوش

ولۍ سر  به یې پر هغوی شیندلي وای. خو سر  له دې هم د  له خپل ځون سر  هخوش

یې د دې بدنومۍ د  څوزي وپه ټینګه دا پرېکړ  وېړ  چې تر هغو پورې به ېور ته نه ننو

یسې نه وي ګټلې. تر اوسه پورې یې زړ  نو زړ  لاه خپال لرې ېولو لپور  ښې کېرې پ

پرر سر  ېور ېوو  او د یو  حق په عنوان یې په پرر بوندې ژوند ېوو  بې له دې چې د 

لنه او هغه هم په دومر  لوړ  ښېورنۍ د مسوولیت احسوس ورسر  وي. د پرر او مور ب

ل لپور  یو شی لکه سپرغۍ د روحیه د د  ژوند ته یو نوی مفهوم ورېړ. نن د لومړي ځ

 د  په زړ  ېې روښونه شو . 

خبرې تاه راساتون شاو او د  هوريېله چې دهنیو او نور په خوب وید  شول، دی د 

راتلونکې لپور  یې په خیول پلونو پیل وېړ. هغه چیرته اوریدل وو. چې په ښور ېاې د 

رځ ېاې یاو  آناه قراردادي یو ېورګر په ورځ ېې شپږ آنې اخلي. ېه چیرې دی پاه و

کوک  وخوري، پنځه آنې ورته پوتې ېیږي چې په میوشت ېې لس روپۍ او په یو  ېول 

( روپو سر  ېوله ته ۰۲۱)( روپیو په شووخوا ېې ترې نه جوړیږي. ېه چیرې له ۰۲۱ېې )

ونه ېړي چې د  ته په ېناه ساترګه وګاوري. آن  جرآت، هیڅوپ به دا راستون شي

 وتیشواري به هم د د  احترام او البته مور به پرې فښر وېړي. پداتودین او 

ېه چیرې دی هنداسې پیسې وګټي، نور به نو د د  ېورنۍ خوار  پوتې نه شي. خلاک 

به د  ته م دور ووایي. څه پروا لري؟ ېور ېول ګنو  نه د . د د  م دوري به هم شپږ آنې 

، هغومر  به یې م دوري پورته الړ  ثوبتې پوتې نه شي. څومر  چې د د  تاربه زیوتیږي

شي. نهنه غرمه و . ګوبور چې د شپې هم کوک  نه و  خوړلې کېر له دغو چرتونو سر  

پړمښې وید  شو. په دغې ترخه سړ  هوا ېې ښه خوب ورغی. سپید  داغ د لکنهو په 

خوا چې شل میله لرې و، روان شو. د  ځون سر  حسوب ېاړی و چاې د موښاوم پاه 

به ښور ته ورسیږي. هیچو ته به څه ونه وایي چې چیرته ځي. د د  پرر به  شووخوا ېې

 د د  پته معلومه ېړي او دی به بیرته ېلي ته راولي. 
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نینه غرمه و . ګوبور چې د شپې هم کوک  نه و  خوړلې، کېر د لاوږې احساوس یاې 

لپور  یې  د لوږې د لیرې ېولو ،ېوو ، خو د کوک  د اخیستو لپور  یې پیسې نه درلودې

 یو څو دانې وحشي الوګون راوشکول او ویې خوړل. 

ې له ګنیو نه ګوړ  جوړوله او د هغې بوی یې ساپږمو تاه راغای. ژر د په نږدې ېلي ې

ېیڼې خوا ته چیرته چې د بورې شربت په یو  لوی لوښي ېې اېشېد  الړ او د کولچي 

السو ورغوي یې پیولاه ېاړل له څو  نه اوبه راوبوسي. د  څواو رسۍ پوښتنه یې وېړ  ، 

ملګریه، پاه وږي ناس اوباه ماه  )) یو  لپه اوبه وڅلي چې یو  ب ګر ورته وویل:  څو

څله. دا د  لږ ګوړ  در واخله. دا به اخري ځل وي چې موږ ګوړ  جوړوو. ېول ته باه د 

بورې فوبریکه په فعولیت پیل وېړي. دوی به د ګنیو ټول حوصرت چې په زمکه ېې وي 

 د ګوړې په بیه بور  تولیدیږي، نو څوپ به ګوړ  واخلي.((  واخلي.

 دولسنه برخه

د  الرې پر سر له کېرو خلکو سر  چې د ېور په لټه ېې لکنهو ته روان و مښومخ شو. له 

دوی سر  په خبرو خبرو مښکې له نهو باو نه د امین آبود بوزار ته ورسیدل. په باوزار 

شو چې دا دومر  خلک له ېوم ځوی نه راتلی شي.  ېې کېر  ګڼه ګوڼه و . ګوبور آریون

له څلورو تر پنځه سوو خلک د ېور په لټه ېې وو. په دوی ېې خټګر، ترېوڼ، پښ، ېټ 

وو. ګوبور خپل امید له الساه ورېاړ. د   اناوبدونکی تیږې جوړوونکی او عودي م دور

ځاون یاو څاه د هغه په اثر  څوڅه چونس درلود؟ د  هیڅ سومون یو شیون نه درلودل 

وښیي. یو یو، دو  دو ، یو په بل پسې ېور ته بیول ېېدل. ګڼه ګوڼه ېنه شاو  یاوازې 

زاړ  ضعیف او ورځ تېروونکی پوتې شول. ګوبور هم د دوی په منځ ېې و. وروسته میرزا 

خورشید نوڅوپه راپیدا شو. هغه دوی ټول د الس په ښورولو د ځون خوا ته راوبلال او 

وی! توسو، څوپ چې ېور غواړئ، مو پسې راشئ. په ورځ ېاې شاپږ ه)) اعرن یې وېړ:

 آنې. پنځه باې به مو رخصت ېړم.(( 

له یو موټی ختګر او ترېوڼ نه پرته نورو ټولو دغه پیشنهود ته ور ودانګل. په لږ وخات 

ېې یو لوی للکر جوړ شو او د مورش لپور  لیکه شول. میرزا مښکې شو او د سوالګرو 

پسونه چې په شپونه پسې روان وي. له هغو ناه یاو  لاه میارزا ناه  کله ورپسې، لکه

 ښوغلیه، دا څه ېور دی؟(( )) وپوښتل: 
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ه غوښتل ېیدل چې د ېباودي پاه له دوی څښد هغه ځواب دوی ته غولوونکی و. خو 

لوبه ېې ګډون وېړي ! ټول ېور هندومر  و. شپږ آنې د ېبودي د لوبې لپور  ېه چېارې 

ور دی. څه لېونی سړی دی؟ دوی شکنن شول چې ېوم چول ورته خو ښه ې ،رښتیو وي

جوړ شوی دی. کېرې زیوتې پیسې. یو پوهه هم ېله ېله سړی نه عایر شی جوړوي. 

د  څوګوبور زړ  نو زړ  میرزا ته وویل چې دی وږی دی او خپله م دوري پیشکي غواړي 

ړ چې ټولو تاه باه د خوړو لپور  څه پرې واخلي. شپږ آنې یې ورېړې. میرزا اعرن وې

م دور  پیسې پیشکې ورېړي. میرزا دوی د ښور نه دبوندې یوې ټاوټې زمکاې تاه 

 بوتلل. د دغې زمکې پر شووخوا بوندې ېټور  راچوپیر  شوې و . 

په دغې زمکه ېې یو  ېوچنۍ د لوخو خونه و  چې د شو خوا نه په غځیادونکو بوټاو 

ړ  څاوېۍ او یاو ېاوچنی میا  هلتاه پوښول شوې و . خونه خولي و ، یوازې یو  جو

. په یو  خوا ېې د ام او لینو نیولګي وایلودل شوي وو چې یو څو ېتوبونه پرې پراته و

شنه والړ و او په بله خوا ېې یې یو څو ګلدانونه ایلودل شوي وو. خو د زمکې زیوتر  

 برخه وچه پوتې و . 

ې ور ووېشلې. هغو سر  نو میرزا ېورګران ېتور ودرول او هغوی ته یې د م دور  پیس

اوس بیښي شک نه و پوتې چې دا سړی په رښتیو لیونی دی. ګوبور ته وویل شول چاې 

ګلدانونو ته اوبه ورېړي. دی به د ېبودي له لوبې نه خوند واخلي خو پروا یې نه درلود  

هغه په ېوچینوالي ېې د ېبودي لوبه کېر  زیوته ېړې د . هغه څه چې اهنیت درلاود، 

 د م دور  پیسې وې. هغه 

وروسته له کېرو ېلونو دغو انډیواالنو ته د ېبودي د لوبې وخت پاه الس ورغلای و. د 

کېرو لپور  د ېبودي نه یوازې خوطر  پوتې و . ټوله ورځ دوی په ښور ېې م دور  پسې 

. موښوم به نووخته ېور ته را ستونه شول. ستړي ستومونه به وو. وباه یاې وسرګردانه و

خوړل او وید  به شول. بله ورځ به بیو دغه ېور له سر  پیل شو. د دوی سوړ ژوند چاې 

و. دوی ود لنر له تودوخې نه مهروم و. دوی یې په یو  اتوموتیک موشین ېې بدل ېړي 

ښو او مړاوي شوي انسونون وو. د مسوبقې د چې نیم ژوندي د زاړ  فکر خووندان بې غو

کګر برید یو سرحد او دو  د لوبې د کلو مشران وټوېل شول. ټینوناه تشاکیل شاول. 
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غرمې ته نږدې لوبه تیور  و . د ژمي موسم و د لنر وړانګې هم ښې لګیدلې او د لوبې د 

 اجرا لپور  څه مسوعد  هوا و . 

  به تال د شاتننو ېې ټکټونه خرڅ ېړل. د ولۍ سر  دا د جول په ور همیرزا په خوش

کلو لپور  ځینې لیوني پرنونه سناول او هغه به یې د خوارانو پاه څښه د پیسو د راش

منځ ېې وېشلې. هغه دغه د زړو خلکو د ېبودي د لوبې اعرن د لوبو پوسترونو او پوڼو 

یو  بې ساورې  )) په واسطه کېر زیوت خپور ېړی و. په پوسترونو ېې داسې راغلي وو: 

چې زموږ  زاړ  خلک ال تار اوساه هام  ئلوبه، د دغې لوبې نندارې سر  به توسو ووین

 غلتلی او پیووړي ېیږي.(( 

ټکټونه له لسو روپو نه تر دو آنو پورې. د نکټویي لورنکي نندارچیونو لپور  ېوچوناه او 

په ېټور   چوېۍ شته. د درې باو په شووخوا ېې د مسوبقې میدان له خلک کپ شو او

راختل د نندارې لپور  د موټرونو او څلور ارابه یی و ګاوکیو ېاوروان راغلای و. پیغلاه 

تاه بلناه  مهتاو، ېهنه او رای هم راغلي وو. ېله چې لوبه پیل شو ، میرزا مهتومولتي، 

یاو فیلساوف  )) ورېړ  چې د ېبودي لوبه له دې سر  اجراء ېړي. پیغلې مولتي وویل: 

 ل فیلسوف سر  لوبه وېړي.(( بوید یوازې له ب

ستوسو مقصد دا دی چې ز  فیلسوف نه یم؟ رښتیو، د  )) میرزا خپل بریتونه توو ېړل: 

خو د دې مونو دا نه د  چې ز  فیلسوف  ،غوندې په نومه مې د دېتورا لیک نه شته مهتو

 نه یم. ېه غواړې ازمویلت یې ېړ .(( میرزا له ېهنه نه وپوښتل ېاه چیارې د یاو وار

 مسوبقې لپور  حریف په ېور وي. 

 ښه مفکور ! له تونکو سر  یو وار .((  )) مولتي نوڅوپه له خپلې څوېۍ نه راپورته شوله: 

 مو پریږدئ.((  )) ېهنه له وارخطویۍ نه تک سور شو او ویې ویل: 

خپل ېولي سر  وایستل او میدان ته سر  ووتل. هر یو د مسوبقې د لیکې  مهتومیرزا او 

ته ودریدل. نندار  چیونو پر دې بې مهورته او بې خوند  نندارې بوندې غوغو جوړ  خوا 

زاړ  بوبو تاه  )) ېړې و . دوی السونه پړېول په پیسو بوندې شرطونه وهل. یو  به ویل: 

 ګور  څنګه په نښرو راځي! (( 
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هډوېي  او آبلې خوا ته هغه ګور . هغه بوید د هغه مشر ورور وي. د دوی )) بل به ویل: 

ال تر اوسه پورې د پوالدو په شون دي. ښویي دوی په ژوند ېې دومر  غاوړي خاوړلي 

 وي لکه چې موږ اوبه څللي دي!(( 

 مهتاوټیم بد حول درلود. له نینویي نه زیوت د هغه لوبغاوړي ماړي شاوي وو.  مهتود 

 هیڅکله د ېبودي لوبه نه و  ېړې. 

ښاه  مهتاو )) عصبونیت سر  رای ته وویل:  میرزا د لوبې په هر اړ  پوهید . مولتي په

 لوبه نه ېوي.(( 

ز   )) رای د هغه مداخله ژر په خوښې سر  ومنله، هغه له ځاوی ناه راپورتاه شاو : 

 پوهیږم چې میرزا یو پیووړی لوبغوړی دی.(( 

نه ېاړ. هغاه لاه خپال ځاون ناه احناق له مښکې نه فکر و مهتوولې  )) ېهنه وویل: 

 جوړوي.(( 

په دې ېې څه حنوقت دی؟ اخر یو  لوبه د .(( یو څو شیبې غلې شو ،  )) مولتي وویل: 

 آیو په دې لوبه ېې د تفریح وخت نه شته؟((  )) بیو یې وویل: 

چورت ته ګور ! له میرزا سر  مسوبقه هغه فکر ېوو  چاې دا باه هام د )) ېهنه وویل: 

 فلسفې د درس په شون اسونه ېور وي.(( 

 دوی تفریح نه لري؟((  آیو )) وویل: مولتي بیو 

لوبه ژر پوی ته رسیږي. دخندا وړ هغاه وخات د  چاې میارزا دی  )) ېهنه وځوروله: 

 ښکته او پورته ېش ېړي، سر دې په زمکه ووهي او په زور  دې راپورته ېړي.(( 

تو سر  څوپ خبرې ېوي؟ مو له رای ناه پوښاتنه  )) مولتي د بدخویۍ له مښې وویل: 

 هوف ټویم شته؟ ((  آیو وېړ .

 نه، ز  فکر نه ېوم.((  )) هغه څواب ورېړ: 

په ټیم ېې چې په وروستیو پلو والړ و یوازې شل ېسه ژونادي  مهتود )) هغې وویل: 

. د لوبې په وروستۍ برخه ېې هیاونوت زیوت شول. نندارچیونو د لوبې اخرینۍ وپوتې و

یاوازینی  مهتوو شیبې وروسته یو څ سر  را نږدې شوي وو او نتیاې ته په بې صبر 

ژوندی پوتې و. د ټیم سرنوشت په د  پورې تړلی و. دی مابور و چې د دښنن ېنپ ته 

الړ شي، د دښنن لوبغوړي ګیر ېړي او بیرته خپلې لیکې ته ځون راورسوي. هر څومر  
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لوبغوړي چې دی ګیر ېړي، هغوی مړ  ېیږي او ېه چیرې روغ رماټ خپلاې خاوا تاه 

 شو، په هنوغه انداز  د د  د ټیم لوبغوړي بیرته ژوندي شنیرل ېیږي.(( راستون 

ته وې. هغه په آرامۍ سر  د دښنن د ېنپ خوا ته الړ. خلک کېر  مهتود ټولو سترګې 

خو د دښنن لیکې هنوغسې ټینګې والړې وې او له هغو نه تېریدل  ،هیاوني شوي وو

و څو ېسه بیو ژوندي ېړي نه و  پاوتې. اسونه ېور نه و. دا هیله چې ښویي د خپل ټیم ی

په نو امید  سر  ورغلت او میارزا یاې د  مهتومیرزا ټوپ وواهه، هغه له مر نه ونیو. 

ېړ او  د ټیم غړو نوڅوپه پرې ورټوپ لوبې لیکې ته راېش ېړ. په عین حول ېې د میرزا

و یاې خوشاې ال تر اوسه هم پر زمکه اوږد غورځیدل و. بی مهتوهغه یې په بېړ  ونیو. 

هڅه وېړ  چې د لوبې اسوسي لیکه موته ېړي. ېه چیارې د  دغاې لیکاې تاه ځاون 

رسولی وای، د خپل ټیم پنځوس ېسه یې بیو را ژوندي ېول. خو دی یو انچ هم وړاندې 

نه شوای تللی. میرزا یې پر شو نوست و. مولتي په خواشینۍ سر  هغوی تاه ورغلاه او 

 ښه ېور نه دی. لوبه خرصه شوې د .((  میرزا خورشید، دا )) ویې ویل: 

 څو ،ز  به یې تر هغو پورې پرې نه ږدم )) اورمیږ  ټینګ ېړ او ویې ویل:  مهتومیرزا د 

 چې دی ووایي، لوبه یې بویللې د . دی ولې نه وایي چې مو بویللې د ؟((

دومر  بې رحنه او سښت زړ  مه اوسه. ته خو ناه  )) مولتي چې نږدې راغله ویې ویل: 

 غواړې چې دی په زور  موتې ته اړبوسې؟(( 

ز  د قواعدو سر  سم لوبه ېوم. هغه  )) پر شو شلم نوست و ویې ویل:  مهتومیرزا چې د 

 ته ووایه چې ووایي مو بویلود ، بیو به یې خوشې ېړم.(( 

ل ځون خارا ېاړي. میارزا د هغاه هڅه وېړ  چې ځون پورته ېړي او په چل و مهتو

 اورمیږ ښکته خوا ته پورې واهه . مولي هڅه وېړ  چې میرزا ېش ېړي.

 .(( دا لوبه نه د  وحشت دی)) غې وویل: ه

د لیوني په  مهتونوڅوپه تو به ویل چې ېومه معا   وشو  میرزا پرا  پر زمکه راولوید او 

خپلاې خاولۍ هاوا تاه پورتاه  شون د اسوسي ېرښې خوا ته وځغوسته. نندار  چیونو

 واچولې. هیڅوپ پورته نه شو چې حولت څنګه سرچپه شو. 

 ورځ د .  مهتوراپورته ېړ او دا بریولی قهرمون یې قرګو  ته بوته. نن د  مهتومیرزا، 
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ې تاربه زد  ېړ . د یوې ښځې زړ  سوی ېولی شاي زماو ونن مې یو  ن)) وویل:  مهتو

 لوری په بریولیتوب بدل ېړي.((

پو  نه شوم. ښه نو د بریاولیتوب  )) ته وېتل او ویې ویل:  مهتومیرزا، مولتي او بیو یې  

 راز هندا و، ز  اریون وم چې تو څنګه وېولی شوای مو داسې پورته واچوې. ((

 واد  څه وخت دی؟(( )) چوی خرا شو او میلنونه هم رخصت شول. میرزا وویل: 

 د چو؟((  )) اریون شو   مهتو

 بته ستو.((ال)) 

 زمو واد  ! له چو سر ؟(( )) 

 څومر  معصوم ښکورې! په دې ېې څه د پټیدو خبر  د ؟(( )) 

 ز  هیڅکله نه پوهیږم چې ز  هم واد  ېوم.(())  

آیو ته فکر ېوي چې مولتي به په دې قنوعت وېړي چې له تو سر  د یوې دیني خور  )) 

 په شون ژوند وېړي؟(( 

مولتي یاو   په خپلهمیرزا چوپ ته بیښي تېروتلی یې.  )) جدي شو او ویې ویل:  مهتو

وله، ذېي او د آزاد فکر خوند  نالاۍ د  او برسایر  پار دې کېار ناور هښکلې، خوش

صفتونه هم لري. خو هغه صفتونه چې ز  یې د خپل ژوند د شریک په ځون ېې لټاوم 

وید د مصیبت او ځون هیرونې تاسم او په دې ېې نه شته. زمو په فکر او عقید  ښځه ب

ښکورندوی وي. په خپل شښصیت یې مهو او د خپل مېړ  له شښصیت سار  یوځاوی 

ېړي وي، بدن د مېړ  او روح د ښځې. ته به وپوښتې چې ولې نورینه بوید ځون مهو  نه 

ېړي؟ ولې ښځه؟ دا ځکه چې هیڅ نورینه د هغې وړتیو نه لري. ېاه چېارې دی ځاون 

له د  نه به یو تش شی جوړ شي. دی به ځون یوې سنڅې ته ننبوسي او له مهو  ېړي 

 ستر روح سر  به د خپل روح د یوځوی ېېدو خوبونه وویني. 

خو ښځه لکه زمکه صبرنوېه او زغنونکې د ، ارامه او ځون ژغورونکې د . ېه چېرې د 

یږي. خاو ېاه ښځې زیوتر  صفتونه او منی ات په نورینه ېې وي. له د  نه مهوتنو جوړ

چیرې د نورینه صفتونه او مشښصې په ښځه ېې وي، له هغې نه شیطون جوړیږي. یاو 

نورینه په واقعي توګه یوازې د ښځې خوا ته راېلل ېیږي چې په هغې ېاې د ښاځې 

 الزمې مشښصې موجودې وي. 
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ز  تر اوسه پورې د مولتي خوا ته نه یم راېلل شوی. څنګه ېاولی شام خپال ځاون 

په هر هغه شي ېې چې په دې دنیو ېې ښکلی دی ز  له ښځې تصویر او تشریح ېړم؟ 

خیول وینم. آن ېه ز  هغه مړ  ېړم په هغې ېې بوید بدله او ېسوت اخیساتلو روحیاه 

هیڅ راپیدا نه شي او نه را وپوریږي. آن ېه چېرې ز  د هغې په مخ ېې له بلې ښاځې 

روي، ېه ز  له داسې ښځې سار  سر  مینه وېړم، دا ېور بوید د دې حسودت را ونه پو

 مښومخ شم، د هغې په پلو ېې ځون وغورځوم. 

زمو د ېتوبونو لیکنې ز  داسې ښځه نه غواړم چې د انشټین په بور  ېې بهث وېړي یو 

ید ېړي. ز  داسې ښځه غواړم چې زمو روح لوړ ېړي او زمو د ژوند د پوېۍ اصرح او توی

 او صفو سبر وګرځي. ((

ز  ستو د عقیدې قدرداني ېوم. ېه  )) پله ږیر  وښوروله او ویې ویل: خورشید میرزا خ

 چیرې له داسې ښځې سر  مښومخ شوم، ز  به هم واد  وېړم.(( 

راځه دواړ  به پسې ګرځو. څوپ څه پوهیږي چاې یاو   )) په خندا سر  وویل:  مهتو

 ورځ مو بښت خرا شي!(( 

ېه غواړې لیکلی سند به هم  ،نه ېړي خو پیغله مولتي به دې داسې په اسونه خوشې)) 

 درېړم.(( 

له داسې ښځې سر  ز  یوازې ځون مشغولوم. البته چې واد  بیښي بله موضوع د .  )) 

 واد  د روح وقف ېول دي.(( 

 نو مینه څه شی د ؟((  )) 

تر هغو پورې چې مینه د دوو روحونو د یوځوی ېیدو په مکنلیدو ېاې ځاوی وناه  )) 

 منکن بریلي. پرته له دې نه مینه شهوت دی.(( مومي، تکومل نو

خپل ېولي واغوستل او الړ. موښوم و ګوبور ال تر اوسه پورې هام ګرناو تاه اوباه  مهتو

 ته اوس تلی شې.((  )) وله و ویې ویل: هورېولې. میرزا چې ترې نه خوش

او ، ته ېور غواړې. کېر ښه ز  به تو استښدام  )) ګوبور د ېور غوښتنه وېړ . میرزا وویل: 

 ېړم.(( 

 ښوغلیه څومر  به راېړې.(()) 

 څومر  غواړې؟(( )) 
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 څومر  ویلی شم؟ هر څومر  چې ستوسو زړ  وي. ((  )) 

 ز  به تو ته پنڅلس روپۍ در ېړم. خو ته مابور یې چې زیوت ېور وېړې.(( )) 

پنځلسو روپو لپور  هغه تیور دی چې ځون  ګوبور وویل دی له سښت ېور   نه کاریږي د

 مرګ ته ورېړي.

 ته به د دغې ېوټې په ېونک ېې اوسې.((  )) میرزا هغه ته وویل: 

 دیورلسنه برخه

چې ټول حوصل یې د جرمونې په پور  ېولو ېې ورېړی و یو  میوشت یې په هغو  هوري

لږو شیونو تېر  ېړ  چې په یو  لوښي ېې یې سوتلي وو. خو د جون د میوشتې له پیال 

ل او یاو  وېیدو سر  حولت بیښي خراب او له زغم نه ووت. پنځه میوشتې د نسونو مړ

پښوا نه هم پور ېې کوب و، د بل پور وار  ټوټه کوک  هم په ېور ېې نه وي. دی چې له

راورسید. ېور یې هم په اجور  نه شوای نیولی. د هغه د ګنیاو ېروناد  اوس تار اوباو 

خپل ېاور الندې و  او د د  ټول وخت دغه ېور نیولی و، وجود یې د اوسپنې دی! آن د 

ېوچني ژړا  ،وم ولپور  د د  بدن تر ټولو لومړی خوراپ ته اړتیو لري. تیور  موښ د اجراء

د  هاوري. له امله د جونیاو تای هام وچ شاوی و انګوال ېوله. خو د کوک  د نشتوالي

دوالري هټۍ ته منډ  ېړ . د هغو هټۍ تړل شوې و . د اخرینۍ هڅې په توګه منګارو، 

پور  ورېوونکي ته ورغی. منګرو نه یوازې هغه په نیغه له ځون نه وشوړ ، بلکاې یاو  

بوید درته ووایم چې تاو دا درې ېولاه د  )) وېړ  هغه ورته وویل:  خبر  یې هم ال ورته

پیسو سود هم نه دی راېړی. څومر  زړ  ورتوب! بل پور هم غواړې! خپلې ګارو  تاه 

دې پوم وېړ . د منوفق او بې اعتبور  سړي هندا حول وي ېوم وخت چې نوظر تو تهدید 

 پیسې څنګه ېیږي؟((  ېړي بې له خوله ښورولو نه پیسې ورته را بوسې. زمو

خواشینی او خپه راستون شو. هغه د ور  په زینه ېې نوست و چې پونیاو، د د   هوري

وریندار  راغله. د هغې پوم شو چې په پښلنځي ېې اور نه بلیږي لاه دهنیاو ناه یاې 

 بوبي ولې دې په نغري ېې اور نه دی بل ېړی؟ د پښلي وخت دی.((  )) پوښتنه وېړ : 

څه شی پوخه ېړم. میتو هر څه چې درلاودل ټاول پاه جریناه ېاې  )) وویل:  دهنیو

ورېړل. بې له دې چې د ېوچنیونو د مړینې او ژوند خیول ورسر  وي. سږ ېول د پونیاو 
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د زیور ګوللو لاه  هوريحوصرت ښه وو هغې په ښکور  دا خبر  تویید ېړې و  چې دا د 

 برېته دي ېله چې هیرا دا زمکه ېرله حوصرت د دې په نینویي هم نه و.(( 

ولې دې څوپ د یو څه غلې دانې لپور  زمو ېر  را ونه لیږ ؟ څه چې زمو  )) هغې وویل: 

دي هغومر  د میتو هم دي. په بد وخت ېې موږ بوید خپل غنونه سر  ووېشو. ز  ړند  

ېه چیرې میتو زمو د ژغورنې  ،نسون په ښېګڼې او  مېړانې اعتراف ېومنه یم. ز  د یو  ا

 لپور  را دانګلي نه وي زمو حول به اوس څرنګه و؟(( 

هغې سونو له خپل ځون سر  بوتله. هغوی له دوو کګو ټوېریو اوربشاو سار  راساتونه 

شول مښکې له دې نه چې دهنیو ترې نه مننه وېړي هغاه الړ . ېاوم وخات چاې د 

ت موسم راورسید او د بوران د نه اوریدو حولت کېر بهراني شو. د تودوخې ماوج اورښ

ندو بوندې لګید ، د ګنیو ېلت وچ شو. وروا سینه بوندې راغی. تود بود پر ېپر شو وخ

د ېلت د اوبو لګولو لپور  د سیند له اوبو نه استفود  په نوبت شاو . پاه نتیااه ېاې 

غو پورې چې د ابو دا منبع هم وچه شو . غروې شښړې او ېړېیچونه زیوت  شول، تر ه

او د کاګوانو حنلې په ټول والیت ېې پراخې شولې. د خلکو خوابدې او خپګون زیاوت 

  شو. څه مود  وروسته بوران و اورید. مړاوی روحونه راژوندي شول. د ېروندګرو لپاور

شوې زمکاه باه . داسې ښکورید  چې دا وچه او نینې دا بورانونه د سرو زرو اورښت و

د اوباو  څاو ،هیڅکله بیو خړوبه نه شي. یوې د بوندې ووتلې ېوچنیون په مناډ  الړل

تار  )) ټونکونه وګوري. دوی بېرته راغلل، نورې یې وهلې او السونه یې پړېاول چاې: 

 نینویي پورې کپ شوي!(( 

یو پر وچکولي خپل ېور ېړی و، د ګنیو ېلت له منځه تللی و، د خلکو ژوند زیوتر  د ګن

ېلت پورې اړ  درلود . دوی په سښتۍ سر  ېولی شوای د جوارو او ږدنو له خارڅرو 

نه  مښکې مولیه ورېړي، د پوروړیو د پور بیرته ورېول امکون خو کېر ېم و. دوی خپلو 

ځونونو ته په دې هیله تسلي ورېوله چې لږ تر لږ  د مولدار  لپور  شنه واښه خاو باه 

 پیدا شي. 

ت هم تیر  شو  او بوال چې ال تر اوسه پاورې پیساې ناه وې ورېاړل د جنوري میوش

تاه پاه  )) هغه په قور وویل: ېور ته راغی.  هوريشوې،  یو  ورځ په عصبونیت سر  د 
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هنداسې والړ یې! تو مو ته وعد  راېړ  چې د ګنیو د ېلت لاه ریبلاو څښاه  خپل لوز

 وي دي. پیسې راېړ .(( وروسته به زمو پیسې راېړې. ګني ال کېر مښکې ریبدل ش

 )) په غنولي حولت وویل:  هوريد وخت مهلت وغوښت. بوال ورته غوږ نه نیو .  هوري

ز  درته وایم چې پیسې نه لرم. ز  آن پور هم نه شم اخیستی، څه وېړم. ز  د خوراپ 

لپور  څه شی نه لرم. ېه چیرې بوور نه لرې، زمو ېور ولټاو  ېاه چیارې څاه دې بیاو 

 ،یویېسه.((دې وي. وموندل ستو

ستو ېور ولې ولټوم؟ زمو یې څه، چې ته پیسې نه لرې؟ ز  تو ته ستو لوز  )) بوال وویل: 

 در په یودوم. د ېلت رېبل خرا شوي دي. ز  خپلې پیسې غواړم.(( 

 ته موته ووایه څه وېړم.((  )) 

 نور څه پوتې دي چې درته ویې وایم؟((  )) 

 دم.((ز  اختیور توته پریږ )) 

 اخلم.(( غوایوننو بیو ز  ستو )) 

ورته وېتل. هغه بوور نه شو ېولی چې دا خبر  یې په غوږو اوریدلې د . تاو باه  هوري

بوال غواړي چې له د  نه سوالګر جوړ  آیوویلي چې ګنګس شوی دی سر یې ښکته ېړ. 

ېاه چیارې  )) وول، د د  د السونو د پرېکولو مونو لري.  هغه وویل: یو بغوایونېړي؟ د 

 ستو دهرمو حکم ېوي چې ښه ېور دی، بو یې ځه؟(( 

 په مو یې څه چې ته خوار یې او ېه بډای. ز  خپلې پیسې غواړم.((  )) 

 څه به وېړې ېه ز  هر چو ته ووایم چې مو ستو پیسې وخته درېړي دي؟((  )) 

داسې  ريهوبوال ټګون وخوړ. دا یې هیڅکله په موغ و ېې نه وو ګرځیدلي چې ښویي 

 دوېه ورېړي. 

خو ېه چیرې ته د ګنګو په پوېو اوبو  ،دا حقیقت نه لري )) بوال په خوابد  سر  وویل: 

 قسم وخورې مو ته بل څه نه دي پوتې، پرته له دې چې داتووان ومنم.(( 

 خو دا ېور نه ېوم.((  ،کېر زیوت مې زړ  غواړي )) 

 ته یې نه شي ېولی.((  )) 

 ه شم. مو فقط ټوېې ېولې.(( هو، ېولی یې ن )) 
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باوال ورور ،  )) یو  شیبه داسې ښکورید  چې په چورت ېې تللی وي. بیو یې وویال: 

ولې دې موته دومر  زړ  کپ دی. جونیو چې مو ېر  راغلې د ، زمو لپور  یې څاه ګټاه 

رسولې د ؟ زوی مې له الس الړ. د دوو سوو روپیو جرینه مې پرې ېړ . بربود شاوم او 

ته غواړې چې زمو اخیرنۍ ریلې هم را وبوسې. په مو بوور وېړ  ز  د خپل زوی د اوس 

ز  هغاه  ،ېړو وړو په بور  ېې هیڅ نه پوهیدم. مو فکر ېوو  دی د سوز مالسونو ته ځي

وخت په حقیقت پو  شوم چې جونیو په هنوغه شپه نو وخت زمو ېر  راغله. راته ووایه، 

ېوم بل چو یاې  آیوورېړې دا نور چیرته تللی شوای؟ ېه چیرې مو هغې ته پنو  نه وای 

 هم پروا ېوله؟(( 

جونیو چې د غوجلې د ور  ترڅنګ والړ  و ، ټولې خبرې یې واوریدې. اوس دې باوال 

توسو جونیو په هنوغه الر   )) ته هیڅ احترام نه درلود هغه دوی دښنن وو، بوال وویل: 

بوزم او نه به د غوا  غوایونز  به نه ستوسو  مو چې راوستلې بیرته راولئ، هغه راوبوسئ،

بیه واخلم. ز  دا نه شم زغنلی چې دا دې دلته لکه شه ادګۍ نوسته وي او موږ دې له 

شرمه چو ته ېتلی نه شو. هغه زمو لور د . هغه زمو په غیږ ېې لویه شوې د . خدای خو 

ز  غواړم چې د ېلي له شوهد دی چې له زامنو نه مې را بوندې ېنه ګرانه نه د . خو نن 

 د غوایي خیراتیو سر نه تر بله سر  پورې یې ېش ېړم، دا مابور  ېړم چې صدقه او 

وغواړي او د چټلۍ او مردار  په ېوټو او دیرو ېې د خوراپ په لټه ېاې سارګردانه او 

اللهوند  وګرځي. ز  د هغې پرر یم! هغې ز  وځورولم، خپل پرر! هغه شارم چاې دې 

نالې زمو ېور ته راوړی، په اوو نسلونو ېې به پرې نه ولل شي او توسو په باې شارمۍ 

تو دا ېور پرته له سپکووي او توهین ناه ناور څاه سر  هغه په خپل ېور ېې سوتئ. س

 دي!(( 

 )) دهنیو لکه چې غوښتل هر  خبر  یې د بوال په زړ  ېې داغ ېیدي په خبرو راغلاه: 

میتو، ګور . ز  هم دومر  نرمه ښځه نه یم. هغه څه چې ته غواړې، هیڅکلاه باه وناه 

ېاولی شاي  غوایونزموږ  شي. جونیو موږ ته له خپل ژوند نه را ته ګرانه د . ېه چیرې

ستو د نیکونو د ع ت او پت ترفي وېړي او له منځ نه تللی پت او حیتیات دې بیرتاه 

الس ته درځي، دوی بوز  . ز  هم وایم چې جونیو تیروتلې د . ېله چې هغه زموږ ېور 

ته راغله، غوښتل مې چې له ېور نه یې وبوسم. خو هغې وژړل او ز  هم زړ  لرم هغاې 
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  ورېړ . ته، میتو، چې اوس یو زوړ سړی یې، ال تر اوسه پورې ښځه غواړي ته مې پنو

ېوي چې دا  جرآتاو د ښځې په بور  ېې خپل احسوسوت نه شي ېنټرولولی، نو څنګه 

 ځوانه نالې مهکومه ېړې؟(( 

، د هغاې خبارې دي هاوري )) بوال په ځوریدلې، غنانې او غلې لهاه هیله وېاړ : 

 راوبوسه.((  غوایونمرمتو . واریدې؟ اوس نو مو مه 

 بو یې ځه.((   )) په قور سر  وویل:  هوري

 یو ځل بیو فکر وېړ .(( )) 

 مو فکر ېړی.((  )) 

و پړی راخرا ېړي، جونیو چې له پوولیو او ساتورو ناه کپ غوایونبوال چې روان شو د 

سوري یې اغوستی  او هلک یې په غیږ ېې و، د هغه په مخ ېې ودرید  او په لړزیدلي 

 د غاوایي خیاراتمه بیو یه، ز  ځم. ز  به صدقه او  غوایونېوېو،  )) غږ یې ورته وویل: 

ونه شوی ېړای، ځون به پاه  مې ژوند د غوایي خیراتټول ېړم. ېه چیرې په صدقه او 

 اوبو ېې کوب  ېړم.(( 

زمو له مښې نه لرې شه. بیو دې هیڅکله ستو ماخ وناه  )) بوال په لوړ آواز ورته وویل: 

 وینم، ته نفرین شوې او لعنتي ښځه! تو ته کوبید  هم ېم دي.(( 

ه جونیو هغه ته ونه ېتل. هغې غوښتل چې د خپل قور او غوسې په اور ېې وسوځي، هغ

 غوسه چې د تشدد او سپکووي نه، بلکې د ځون هیرونې نله نلونه و . 

لورې، چیرته ځاې؟  )) دې دو  ګومونه نه وو اخیستې چې دهنیو راونیوله، هغې وویل: 

دا ېور ستو دی، هنداسې اوس او زموږ له مړینې وروسته هم. ته ولې ځون پاه سایند 

 رټي په ېې کوب شي.(( ېې الهو ېړې؟ پرېږد ، هغه پرر چې خپل اوالد 

  او ویناې یاې باوز غوایاونته بوید له خپل ځون نه وشرمیږې.  )) هغې بوال ته وویل: 

 وڅله.(( 

ېه زمو خپل پرر مو نفرین ېوي، دا سانه ناه د   )) جونیو چې سلګۍ وهلې ویې ویل: 

چې ز  ژوند  پوتې شم. پریږد  چې الړ  شم او مړ  شم. مو توسو ته کېارې ساتون ې 

راپیدا ېړي. څومر  چې توسو له موسر  داسې په مهربونۍ رویه ېړې د  چاې آن زماو 
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بیو راژوند  خپل پرر هم نه شوای ېولی. ز  دعو ېوم او له خدای نه غواړم چې ېه ز  

 شم ستوسو لور دې و اوسم.(( 

هغه ساتو پارر ناه دی. هغاه دې  )) دهنیو چې جونیو خپلې خوا ته را ېشوله، وویل: 

دښنن دی. ېه چیرې مور دې ژوند  وای، هیڅکله به یې نه و پرې ایلی چې داساې 

! س ا ورسیږي په خپلهېور وشي. پریږد  چې دی بیو واد  وېړي. وبه یې ویني چې دی 

و پړي را خرا ېاړل او د غوایونجونیو خپلې خواښې پسې دننه ېوله ته الړ  او بوال د 

ېور خوا ته روان شو تو به وی له هغې میلنستیو نه راستون شوی چې هلته یې د خوږو 

 پر ځوی وهل خوړلي وي. 

پریږدو چې خپل السونه یې په ېور اچولي او په آرامۍ سار  ژوناد  هوريراځئ اوس 

ځکه هر شریف سړی بوید ولې  ،هغه پوهید  چې دا خلک غواړي دی وشرمويوېړي! 

داسې یو  نالې په خپل ېور ېې وسوتي ؟ دوی نه شي ېولی د دوی د زور لپاور  یاو  

دي، ښه جوړ  د . هار وخات  غوایونو ښه م ي غوایونشریفه نالې راپیدا ېړي. هغه 

یو روپو نه یې زیوت شای الس ېولی شي په سلو روپیو یې خرڅ ېړي. په هر حول دا ات

 ته راوړي دي. 

د ېلي نه د بوندې یې پر داتودین، پوتیشواري، سوبو او څو نورو بوندې سترګې ولګیدې 

 آیاوچې پر د  پسې یې منډې وهلې، ښه وکار شو. د ستون ې بوی یې تر سپږمو شو. 

سر  جګاړ   به بیرته ترې نه بوزي؟ ودرید. دی به له هغو غوایوندوی به دی ووهي او 

را خرا ېړل او هغاه  غوایونبوال، دا څه خبر  د ؟ تو  )) وېړي داتودین را نږدې شو: 

هنداسې د د  چوپ پوتې ېیدل و چې ته دومر  زړ  ور شوې؟ موږ  آیوچوپ پوتې شو. 

فقط یو  اشور  ېړې وای، ساتو د بادن هار  هوريپه خپلو ېورونو لګیو وو. ېه چیرې 

کولی وای. ېه نه غواړې چې ستون   راپیدا شي، نو هندا اوس وېلته به مو در نه راش

 بیرته ورستونه ېړ ، ته شرم نه لرې؟((  غوایون

له سود  توب نه ګټه اخلي. ېاه چیارې دی، ساتو  هوريهغه د  )) پوتیشواري وویل: 

پوروړی دی نو الړ شه عریضه پرې وېړ  او د هغه په مقوبل ېې دعوا وېړ . ته څه حق 

و بوندې الس ېیږدې؟ ولې، ېه چیرې دی تو بوندې جناویي عریضاه غوایونلرې چې په 

 وېړي، پولیس به تو ته ښه درس درېړي.(( 
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 غوایاونالال، مو هغه نه دی مابور  ېړی چاې  )) ل: بوال چې لږ ېن وری شوی و، ووی

 راېړي.((  غوایونوغوښتل چې  په خپلهراېړی. په زور مې نه دي ترې اخیستي. هغه 

لاه الساه ناه  غوایونرضو او خوښه  په خپلههیڅ یو ب ګر  )) پوتیشواري ځواب ورېړ: 

پر اورمیاږ  بونادې  د یوې ېولو لپور  ستو آیوورېوي. دی به بې له هغو څه ېور وېړي؟ 

 ترې واخله.((  غوایونڅغ ېیږدي؟ سوبو، 

پړی راېړ . ېه چیرته خپلې پیسې غواړي، عریضه وېړ ،  ېنه  )) سوبو ور وړاندې شه: 

تو هغه ته نغدې پیسې ورېړي؟ یو  بد شاګونه او باد  آیوتر مرګه پورې به دې ووهم. 

 اړي.((هم غو غوایونمرغه غوا دې پرې ور بور ېړ  او اوس یې 

و تر منځ چوپ والړ و لاه پوتیشاواري سار  غوایونبوال له ځوی نه ونه خوځید. هغه د  

 دعوا ګټه نه درلود . 

د څه لپور   )) داتودین خپله مر نیغه ېړ  او په هیاون سر  یې راټوب ېړ او ویې ویل: 

 بوزي؟((  غوایونېوي چې زموږ له ېلي نه  جرآتمنتظر یوست؟ ویې وهئ. دی څنګه 

پونشي چې یو تکړ  ځوان و، په شدت سر  یې بوال ته اوږ  ورېړ  او پر زمکاه یاې را 

د دوی  هاوريوویشت، هغه راپورته شو او بل ګوزار پرې حواله شو. دوی وېتل چاې 

خوا ته په خوپوړو او پورې وهلو روان  هوريخوا ته منډې راوهي، بوال راپورته شو او د 

 په زور  اخیستی؟((  غوایونمو ستو  آیو، دوی ته حقیقت ووایه، هوري )) شو:

 ، دی ېوښښ ېوي موږ وغولوي.((هوري )) داتودین وویل: 

ښه، حقیقت دا دی چې د   )) لږ څه وځنډید. د رامنډې وهلو په حول ېې وویل:  هوري

 واخلي. ((  غوایونله مو نه وغوښتل چې جونیو ورستنه ېړم، ېنه دی به زمو 

ته په سپکه سترګه وېتل. بوال خپله غوړ  جګه ېړ ، په مغرور  سر   هوريټولو  دوی

 ورپسې وو.  غوایونپه الر  روان شو او 

 رلسنه برخهاڅو

د ټولو په نظر د )ټپنک( په شونې مولتي په حقیقت ېې اقتصودي او زیورېله و . د دې 

بونادې ژوناد ناه  ژوند یوازې د آس د ځغوستې میدان نه و. څوپ ټول وخت په خوږو

ېوي. د دې لپور ، سوتیري د ژوند ستر هدف نه و او نه شښصي ګټه. خاو ابتاذال پاه 

 یقیني کول د ژوند د ترخو نوخوالو په ېنولو ېې مرسته ېړې و . 
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د هغې پرر له هغو فوق العود  او ېنیوبو ېسونو نه و چې به لکهاووو روپاۍ عویاد یاې 

ورونه برابرول، د دوی شته او ملکیت به یې خرڅول د درلود. د  به د زمیندارانو لپور  پ

عولیرتبه مومورینو په مرسته به یې له ستون و نه خرصول، هندا د د  د ژوند ېور و بور 

لتي شه ادګیو تر منځ د واد  بنادو بسات آیوو، د بیلګې په توګه، دوی د راجوګونو او 

ېوي او په دې معومله ېې په خولصه توګه زر روپۍ الس ته ورځي. د معومرتو ېاوچنۍ 

چلوونکی دالل بولي، خو هغه دالالن چې لوړې او سترې معوملې سرته رساوي لکاه 

 ېوول، له راجوېونو سر  ېور ېوو  او له والي سر  به یې چوی څله. 

درلودې او غوښتل یې چې دوی په انګلستون ېې زد  ېاړ  وېاړي. د  ېوول درې لوڼې

نورو شتننو په شون دی هم په دې بوور و چې انګری ي زد  ېړ  یو سړی بیښي بدلوي 

ښویي انګلستون اقلیم په دې ېور ېې څه رول ولري، وایي د سړي ذېووت زیوتوي. خو 

موند. مولتي ال په انګلساتون  د د  د دې ارزو له درې برخو نه دو  برخو یې تهقق ونه

. د خبرو ېولاو د تاوان لاه الساه  هم شو  ، ګونګۍچې په ژوند ېې معیوب و  ېې و

ورېول په دې مونو و چې د ژوند د معشیت او ېوروبور سر  هم خادای پوماوني وېاړ . 

 عودت نه و.  ر و. د بدې ورځې لپور  سپنو د هغېدعویداتو انډول یې له خرڅ سر  براب

دا شو  چې دوی په دې څو وروستیو ېلونو ېې موزې خپله ګوزار  ېولاه یاونې نتیاه 

خوله او الس و د ېورنۍ د خرڅ ټول بور په مولتي بوندې پروت و په میوشت ېې د هغې 

له څلورو تر پنځو سوو روپو عوید سر  د لوړې سطهې ژوند اوس منکن نه برېلاید . 

 د زد  ېړې خرڅ برابراو . خو دی په یو کول سر  د هغې د دوو خونیدنو 

شپه و  خو هوا تر اوسه پورې هم تود  و . مولتي او خویندې یې په چنن ېې نوساتې 

وې. د چنن واښه د نه پوملرنې له امله مړاوي او وچ شوي وو، ځوی ځوی واښه دومار  

باوغوان د چنان  آیاو )) وچ شوي وو چې خوور  ورڅښه را پورته ېید . مولتي وویل: 

 پوملرنه نه ېوي؟((سوتنه او 

هغه ټول وخت وید  وي. هغه تیور دی چې د هغو ېورونو  )) دوهنې خور سوروج وویل: 

 د نه اجرا ېولو لپور  چې بوید ېړي یې وي شل دلیله درته ووایي.(( 

سوروج په اجتنوعي علومو ېې د لیسونس زد  ېړ  ېوله. هغه د لاوړ قومات خووناد ، 

کنګر  او نر  او په طبیعي کول ژر خوابدې ېېدونکې و . په هر شي بوندې شکننه و . 
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کاېټرانو ورته ویلي وو چې زیوت فکر ونه ېړي او غرنیو سینو ته الړ  شي، خو ېورنۍ 

 لته ولیږي. یې دومر  پیسې نه درلودې چې دا ه

ېوچنۍ خور وار دا فکر ېوو  چې سوروج ته کېر  پوملرنه ېیږي. ېه پاه ناوروغ ېیادو 

سر  څوپ ېولی شي دومر  د نورو زړ  سوی الس ته راولي، نو ولې دا خپل ځون نوروغ 

. سترګې یې له ځر نه برېلیدلې او ونه اچوي! پرته له سوروج نه هر شی په دې ګران و

پرر ټوله ورځ هغه د بل چو د ېورونو لپور  د بوندې  )) هغې وویل: پوستکی یې ځلید . 

 لیږي. هغه آن د سو  ایستلو وخت نه لري او توسو وایئ چې وید  د . (( 

څکله هغه د بوندې ناه لیاږي. دا درواغ پرر هی )) سر  وویل:  سوروج په توند م اجۍ

 دي.(( 

، دا ېور ېوي. نان هام هغاه تلای و، هغه یې هر  ورځ لیږي هو )) وار دا ځواب ورېړ: 

 پوښته ترې نه وېړ .(( 

 ولې وېړم.(()) 

مولتي په هوښیور  سر  موضوع بدله ېړ . د ښځو لیک په دې وروستیو وختونو ېاې 

ي په ېاې چزیوتر  د مولتي د هڅو له امله منځ ته راغلې و . د ښور زیوتر  تعلینیوفته 

 ولو احسوسوت راپورولي و. پښوانۍ وینو د نی مهتوراتولې شوې وي. د 

لیک پرېکړ  وېړ  چې د  ته غوښ موتوونکی قونوني ځواب برابر ېړي. د دغې ځوابیاه 

او  ر  مولتي د موادو پاه ټولاو لګیاو و وینو دند  د مولتي په غوړ  و . د ورځو ورځو لپو

منوقشې یې تنظینولې. نورې ښځې هم وې چې وینو ته یې تیوری نیو . ېوم وخت چې 

د ښځو لیک ته راغی اکیټوریم کپ و هغه د غرور احسوس وېړ. د ګډون ېوونکو  مهتو

بلکاې د دوی  ،او اوریدونکو عرقنندي نه یوازې د دوی په مښونو ېې له ورایه ځلید 

ېولي اغوستل هم د هغوی د عرقنند  ښکورندوی و، ښځو ښه ېاولي اغوښاتي وو او 

داسې یې ځونونه په زیور او ګوڼو بور ېړي وو تو به وې د واد  مهفل ته راغلي دي. دوی 

پړ ېړي او پر هغه بوندې بری ومومي. څاوپ  مهتوکاېټر  څوخپل ټول ېوښښ ېړی و 

قوي وسله نه د ؟ مولتي یو  نوې سوري او آخرین مود بلوز ویلی شي چې برم او جرل 

یاوازې و او یاوې  مهتواغوستی و. د هغې مخ له ورایه د نووې غوندې ښکورید  کاېټر 

کلې ښځې یې په مقوبل لوري ېې. خو ښځې ال تر اوسه پورې پر ځون ویسو ناه وې. د 
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غر مید  مید  ېاړي. حقیقت یو  سپرغۍ او شغله ېولی شي د بې ېفویته او نووړتوب 

میرزا، ېهنه او د بریښ مدیر مسوول په اخریني ېتور ېې نوست وو. رای لاږ وروساته 

 راغی او شوته ودرید. میرزا هغه په اشوري سر  ېلینوستلو ته راوبوله. 

شکریه، ز  کېر راحت یم. ګڼه ګوڼه زیوته د  او د هول هوا بند  د .  )) رای ځواب ورېړ: 

 ست ېوي. ېهنه، مبورپ دې وي!(( مولتي د جلسي ریو

ېړې دي. ز  یې له نظر نه  سترګې پټې مهتوهغه اوس په  )) ېهنه په تریوتندي وویل: 

 ((لویدلې یم.

خطوب ېوم.  وحبونو. ېله چې ز  توسو ته د الهېدیوې ص )) وینو پیل وېړ:  په خپله مهتو

توسو ېله  آیودی. خو دا ېومه غیر معنولي خبر  نه د . دا درنلت او ع ت ستوسو حق 

خطوب وېړي؟ ېه چیرې توسو هغه تاه د  ی دي چې یو  ښځه نورینه ته د الهېاوریدل

ځکه زړ  سوی، فدا ېوري او قربوني د یاوې ښاځې  لهې خطوب وېړئ. هغه تېر بوسئا

ارزښتنوپ خصلتونه دي. او نورینه څنګه؟ هغه څه ورېوي؟ هیڅ. ورېړ  د هغه ېور ناه 

خپل حق له نورو واخلي. مبورز   څو ،ونکی دی. هغه مبورز  ېويبلکې هغه اخیست ،دی

 د هغه د ېرېټر اسوسي خصلتونه دي.(( 

 توپوني چکچکې او شوبوسي.((  )) 

 دا سړی پوهیږي چې څرنګه د ښځو زړونه الس ته راوړي.((  )) رای وویل: 

هغه ېومه نوې خبر   )) د برېښ مسوول مدیر چې د رای خبرې خوند ور نه ېړ، وویل: 

 ین هندا مفکور  وړاندې ېړې د .((نه د . حقیقت دا دی چې مو په څو مهفلونو ېې ع

نوځنګه ېله چې زموږ منورې ښاځې ویانم چاې د فاداېور  او  )) وړاندې الړ:  مهتو

قربونۍ له ژوند سر  قنوعت نه لري او د مبورزې په ژوند پسې منډې وهي او ټول وخت 

لنه وغاواړم ښبرابر شوې دې. ولې، ب ګودر ور پر نوببر  د خوښۍ داسې فکر ېوي چې

 لنه غواړم، ز  فکر نه ېوم چې دا به دوی ته د مبورېۍ ویلو موقع وي.(( ښکېر  زیوته ب

میرمن ېهنه په کېر ځیر او غرور سر  مولتي ته وېتل. مولتي خپل سر ښکته واچاوو . 

 ړی دی. حقیقت توسو ته مښومخ وایي.(( یو زړ  ور او بې بوېه س مهتو )) میرزا وویل: 

هغه وختونه تېر شوي دي چې ېولی مو شوای ښاځې  )) د برېښ مسوول مدیر وویل: 

 .(( نۍ سر  تېر بوسئپه اسو
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دا چې وینم یو  ښځه د نورینه په شون چلند ېوي دومر   )) وینو ته ادامه ورېړ :  مهتو

لند وېړي. ز  پوهیږم چاې پاه لکه چې ووینو نورینه د ښځې په شون چ ،مې ځوروي

توسو  ېې به یوې ته هم داسې نورینه د بوور او مینې ارزښت او وړتیو ولري. ز  په عین 

وخت ېې توسو ته کاک درېوم چې داسې یو  ښځه هم نه شاي ېاولی د یاو  نوریناه 

 اعتنود او تلپوتې مینه الس ته راوړي.(( 

ومل په دوران ېې ز  د ښځو موقاف د انسوني تندن د تک )) د ېهنه مخ تک سور شو: 

لوړ ګڼم. دا به ټولنې ته هیڅ ګټه ونه رسوي ېه چیرې ښځې د پیدایلات او تکاوین 

معبد خوشې ېړي او پرېکړ  وېړي چې د جګړې میدان ته ور ودانګي ز  په دې باور  

ېې متبت نظر لرم له افتښور نه لیرې د  چې نورینه خپلو تښریبي او ورانوونکو تنویرتو 

ه زیوت اهنیت او ارزښت ورېړی دی. د خپل ورور د ازاد  په اخیساتلو او د هغاه د ت

وینې په زبېللو بوندې فکر ېوي په هغه بوندې یې یو ستر بری موندلی دی. ېله چاې 

دی  هندا ېوچنیون چې میندو د دوی له ویناو ناه روزلاي او پاوللي دي. د زرهاووو 

ل ېیږي او ېله چې میندې د هغه پر وچولي موشیندارو په ګولیو ووژني هغه قهرمون بل

زایواني رنګ راېوږي او د خپلې دعو په وسیله یې د جګړې میدان ته لیږي. دی فکار 

چې نړ  ورته اړتیو لري او د بریاو دې تباوهۍ  چې ورانی او تبوهي هغه شي دی ېوي

 لپور  د هغه غوښتنه او تنویرت ال نور هم پیووړی ېیږي. 

رخاه ې شیطوني غری ې د زړ  لړزوونکی، ویاوړونې او ورانی راپه بنن موږ څه ونیو؟ د

، زمکه یې سوځولې او ښورونه یې د خوورو سر  برابار ېړی دی. نفوس یې پوپنو  ېړی

غواړئ د دغاه شایطوني نڅاو تاه د  آیوېړي دي. د یوې صوحبونو له تو سونه پوښتم. 

تلپوتې ېیدو بڼه ورېړئ؟ ز  له توسو نه هیله لارم چاې دا شایطوني قوتوناه یاوازې 

 پریږدئ او په خپلو هغو دندو پورې ونللئ چې ستوسو حقیقي میراث دی.(( 

 مولتي آن سر هم نه پورته ېوي.((  )) ېهنه وویل: 

 ی.(( وایي واقعیت د مهتوهغه څه چې  )) رای وویل: 

په دې ېې هیڅ نوی شی نه شته. هار  )) د برېښ مسوول مدیر وار په وار لنبه ېید : 

هغه څوپ چې د ښځو د نهضت ضد وي داسې بې مونو خبرې ېوي. ز  دا نه منم چاې 
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نړ  د مینې او فداېور  له الرې پرمښتګ ېړی دی. په واقعیت ېاې دنیاو د ټینګاور 

  . (( مېړانې او عقل له مښې وړاندې تللې د

 ،هغه اصلي فیلسوف ناه دی )) د ېهنه ایسور شوي احسوسوت راوپوریدل او ویې ویل: 

 بلکې نقلې فیلسوف دی. فیلسوف داسې انسون وي...(( 

 ... چې له حقیقت نه انهراف نه ېوې.((  )) پرې ور زیوته ېړ :  اون ېورنوتها

ز  د  )) یاد وویال: تعریف یې د بشپړ قنوعات وړ وناه ګرځ اون ېورنوتهاېهنه چې د 

 .((حقیقت او نه حقیقت په بور  ېې څه پوهیږم

، وناه ته د احترام نه پرته غلی نوساته و فیلسوف هغه څوپ سوروج چې خپلې خور  

موږ د رای ورېولو حاق )) شوای ېولی نور زغم وېړي او ځون ونیسي. هغې نورې ېړې: 

 غواړو. د نورینه سر  برابر !(( 

هاو. ماوږ د رای حاق  )) د هول له هرې ګوښې نه په لوړ اواز هندا خبر  تویید شاو : 

 غواړو!(( 

ماړ  دې وي د ښاځو د نهضات  )) ودرید او په لوړ اواز یې نورې ېاړې:  اون ېورنوتها

 دښننون!(( 

نظم. نظم! هغه ېساون چاې غاواړي ویناو وېاړي  )) مولتي خپل الس پر مې  وواهه: 

 وروسته به موقع ورېړل شي.((

د رای حق د نوي عصر مود  دی. دا یو سراب دی. ټګي او چلباوزي د .  )) وویل:  مهتو

څوپ وایي چې ستوستو شښصیت بشپړ رول نه شي لوباولی. ځکاه چاې ستوساو د 

اوسو. لومړی تار ټولاو  فعولیت سوحه مهدود  د ؟ موږ مښکې له دې نه چې هر څه و

انسوني موجودات یو. زموږ ژوند په ېور ېې پیل ېیږي. هندلته د  چې موږ ناړ  تاه 

راځو او روزل ېیږو. هندلته د  چې د ژوند له مهنو مرحلو نه تیریږو. ېه چیرې دې ته 

مهدود  سوحه وایي. ز  نه پوهیږم چې ېومې سوحې ته نومهدود  وویل شاي. توساو 

که ودروئ چې د انسون سرنوشت په ېې ټوېل ېیږي او جوړیږي او هغو غواړئ دا فوبری

فوبریکو ته منډ  واخلئ چې هلته انسون ټوټې ټاوټې ېیاږي او ویناې یاې زبېلال 

 ېیږي؟(( 
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دا د نورینه وو استبداد او ظلم دی چې په ښځو ېې یاې د بلاوا او )) میرزا نورې ېړې: 

 راپوریدنې روحیه خلق ېړې د .(( 

ز  موافق یم. نورینه د ښځو په مقوبل ېې له ظلم او بې عدالتۍ نه  )) ورېړ: ځواب  مهتو

ېور اخیستی دی. موږ بوید خپله بې عدالتي له منځه یوسو نه دا چې ېوچنی د حناوم 

 له اوبو سر  یوځوی ایسته وغورځوو.(( 

ښځې حقوق غواړي د دې لپور  چې له هغو نه په ښې ګټاې اخیساتو  )) مولتي وویل: 

 د دوی حقوق تر پلو الندې نه ېړي.((  څووېولی شي د نورینه وو مښه ونیسي  سر 

په دې نړ  ېې ستر حقوق د خدمت او فداېور  له الرې الس ته  )) ځواب ورېړ:  مهتو

راغلی دي. او توسو هندا اوس د دې حقونو څلتنون یوست. د رای ورېولاو حقاوق د 

ی شم چې وایم زموږ ښځې غرب خپال هغو په پرتله ېم ارزښته دي. ز  کېر خواشین

ایډیول ګرځولی دی. هلته ښځې د خپل پټ او ع ت له مقوم نه رالویدلې دي. هغه نور  

د ېور میرمن نه د . بلکې د ځون ښودنې او نندارې یو  ټوټه د . د جوی ې نندارتون او 

 څاوولۍ وسیله د . په غرب ېې ښځه غواړي چې ازاد  و اوساي هد سوتیر  او خوش

ولي هخاو جسانوني خوشا ،ولی شي د ژوند تر اخیرنۍ حد  پورې خوناد واخلايوې

هیڅکله زموږ د ښځو ایډیول نه دی ګرځیدلی، راځئ هغه شیون را واخلو ېوم چې په 

غربي ېلتور ېې ګټور دی. تل د یو  او بل ېلتور تر منځ راېړ  ورېړ  نه شته. خاو پاه 

او افرس نله د . د غرب ښځې نور  پټو سترګو د نورو پیلې ېول د اخرقي ېن ورتیو

نه غواړي چې د ېور د میرمنو په حیث پوتې شي. ېله چې ز  تعلینیوفتاه ښاځې پاه 

غرب ېې وینم چې په ښکور  سر  د خپل بدن السونو پلو ښکر او طلسم نندارې ته 

ږدي. د دوی لپور  خواشینی ېیږم. د جذبوتو او پوریدنې لپاور  د دوی لوالتیاو د دوی 

ې دومر  پټې ېړې دي چې نور د حیو په بور  ېې فکر نه شي ېولی. د ښځو لپور  سترګ

 ر دې نه لوی اهونت بل نه شته. ((ت

شکنن یم چاې دا منوقشاې  )) هول بیو له چک چکو کپ شو. میرزا اون ېور ته وویل: 

 هم رد ېړای شي.(( 

و  چاې د  پاه دې دا یوازینۍ معقوله خبر   )) اون ېور د ضد او ېینې له مښې وویل: 

 وینو ېې وېړ . (( 
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 نو یو  خبر  په توپور ته شو .(( )) میرزا وویل: 

ز  هیچو ته غوړ  نه ږدم. ز  به هغه ټکی پیدا ېړم. انتظور وبوسه  )) وویل:  اون ېورنوتها

 او سیل ېو . سبو بیو د برېښ ورځپوڼې ورېو .(( 

ستو مقصد دا دی چیرته چې حقیقت تو رابولي چیغې او نوري نه وهي؟ ستو یاوازې  )) 

 هغو منوقشو ته پوم وي ېوم چې ستو مړاوی شوی نظر یې را ویښ ېړی.((

دا یو  دسیسه او توطیه د  چې د نورینه وو له خاوا  )) خپلې وینو ته دوام ورېړ:  مهتو

و الر  تعقیبوي لکه غوایي چې د نورو تنظیم شوې د  هغه نورینه چې د جنسي تنویرت

په ېروندو ېې خوشې شي او هر شي چې پر مښه ورشي حنله پرې وېړي. د نورینه وو 

دسیسه پښوا غبر ېې بریولۍ شوې د . هلتاه ښاځې انځاور شاوې ناونځکې دي. ز  

د توبې او فاداېور   څوشرمیږم چې دا نووړ  بود اوس په هند ېې په لګیدو پیل ېړی، 

ه منځه یوسي. تعلینیوفته ښځې په خوا کول کېر ژر په دې نوروغتیاو اختاه عنعنه ل

ېیږي. د ېورنۍ میرمنې ایډیولونه له السه ورېوي او خپال ځونوناه پاه باې منوسابه 

 پتنګونو بدلوي.(( 

موږ د نورینه وو سر مشورې نه غاواړو. ېاه  )) سوروج په قور سر  خپل اواز پورته ېړ: 

رفاوي موږ ناونې نور نه غواړي واد  ته حموږ هم غواړو. زوسي، نه غواړي آزاد و انوری

 بڼه ورېړي. وروسته له دې نه مینه به د واد  یواځینی اسوس وي!(( 

له هرې خوا نه. په خوا کول مښکې ېتورونو نه چې هلته میرمناې نوساتې وې کېار 

 السونه پړېیدل.

هغه څه ته چې توسو  )) رېړ. په سړ  سینه یې ځواب و امه او ېرار  والړ وچې آر مهتو 

مینه وایي. یو ابهوم دی د تنویل اوښتنې لوڅ مخ دی. هنداسې چې زیوتر  وخات لاه 

نفسي ېورونونه الس اخیسته یو انکور د مودي مهرومیت یوازینۍ چوڼ شوی ناوم دی. 

واقعي خوښي او رښتیوني تسلي او کاکګیرنه له ځون نه فورغ خادمت څښاه الس تاه 

نه فورغ خدمت د حقوقو سرچینه او د قادرت منباع د . چیرتاه چاې راځي. له ځون 

خدمت نه وي هلته بې اعتنودي وي. څرنګه چې توسو د نورینه وو ژوند رهبري ېاوئ. 

ستوسو مسوولیت زیوت دی. ېه توسو وغواړئ ېولی شئ د ژوند بېړ  لاه منځاه ناه 
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توسو به هم له ځون دناوت سوحل ته ورسوئ. خو په یو  ښویېدنه به بېړ  کوبه شي او 

 سر  کوب ېړي.((

وینو پوی ته ورسید . دا چې موضوع د شښړې او مښولفت وړ و . کېرو ښاځو د خبارو 

ناه پاه  مهتاوېولو اجوز  غوښتې و . کېر  نووخته شوې و . مولتي هم جلسه له کاېټر 

مننې سر  پوی ته ورسوله. مښکې له تنومیدو نه هغاې اعارن وېاړ چاې راتلاونکې 

به یو ځو ېسه میرمنې په هندې موضوع پورې اړوند خپل نظریوت وړانادې یکشنبه 

 ېړي.

ز  له هرې خبرې سر  چې تو وویل موافقه  )) ته مبورېي ورېړ  او ویې ویل:  مهتورای 

 لرم.(( 

نو څوپ یې ورېړي؟ ېهناه پاه  ،ېه چیرې توسو مبورېي ور نه ېړئ )) مولتي وخندل: 

ېوښښ یې ېوو  د هغې موغ   ولاولي. ناو بیاو یاې ځیر سر  مولتي ته وېتل لکه چې 

 زمونې نه وروسته پوتې دی.((له  مهتوزمو په نظر داېټر  )) وېړ او ویې ویل:  جرآت

 ېومې نظریې؟((  )) د مولتي لهاه تند  غوندې شو : 

 زمو منظور خدمت او فداېوري او نور ټول دي.((  )) 

نظریوت د سل ېوله پښاوا لاه ماود  لویادلي  مهتو) )ېه چیرې توسو فکر ېوئ چې د 

وله شو چې ستو نوي او له مود سار  برابار نظریاوت واورو. هنظریوت دي. موږ به خوش

 څنګه څوپ ېولی شي په واد  ژوند بریولی شي ته ېومه خوصه نسښه لرې؟(( 

 ولول و، خو د هغې په قور ېیدو تنومه شو . هېهنه وشرمید. د هغه مقصد د مولتي خوش

خپلاه امساو لاه  مهتویرمن ېهنه خپل مېړ  پسې د موټر خوا ته الړ  میرزا هم الړ. م

چې مولتي له السه ېلک ونیو. په ساترګو  را واخیسته او د تګ په حول ېې و ستیک نه

ته داسې نه شې تلی. راځه چې پرر ته دې  )) ېې یې تننو او هیله له ورایه برېلید . 

 ور سر  وخور .(( ور وپیژنم. د موښوم کوک  له م

ېه نه خپاه ېیاږې. نان  )) په سوتیر  او شوخۍ سر  خپل غوږونه راېش ېړل:  مهتو

 سوروج به زمو سر وخوري. ز  له دغو ناونو نه کاریږم.(( 

نه، هوش ېوم. ز  یې څورنه ېوم چې څه ونه وایي. ولې. هغه به آن خپلې شاونډې  )) 

 هم بیرته نه ېړي.(( 
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 کېر ښه. ز  به یو څو شپې وروسته درشم.((  )) 

 نه، مو یوازې مه پریږد  سوروج زمو موټر بیولی. ته به مو ېورته ورسوې.((  )) 

 به موټر ېې سپور  شول.  مهتودوی د 

 ه برخهپنځلسن

جرینه ېړی دی. ناوېي  هوريهغه شپه چې را ورسید  چې د ېلیوالي جرګې مشرانو 

لیږ . د هغه نه خوښید  چې په داسې یو  موضوع ېې دی رام نوظر پسې یې سړی ور و

زمو په دربور ېې د هغو ېسونو  )) په تیور  ېې پوتې شي .هغه نوېي رام ته اخطور ورېړ: 

 لپور  چې دوی هغه ېورونه چې بوید وېړي، نه ېوي؛ ځوی نه شته.(( 

په دې ېې ز  یوازې ناه وم. ماو د  )) نوېي رام چې له دننه خوټید  په نري اواز وویل: 

 دومر  کېرو په مښکې څه ېولی شوای؟(( 

مردار  خوله دې وتړ ! تو بوید  )) رای د هغه وتلې خېټې ته په ځیر وېتل او ویې ویل: 

یو ځل دا موضوع مو ته ویلې وای. ز  به د جرګې مشرانو ته اجاوز  ور ناه ېاړم چاې 

شران څه حق ته ونه رسوله شي. د جرګې م موضوع اړوندو مقوموتو څو ،جرینه ولګوي

روندګرو په منځ ېې ودریږي؟ ز  پرته له دغو جریناو ناه څاه لری چې زمو او زمو د ې

عوید لرم؟ ېه چیرې جرینې ستوسو خلکو په جېبونو ېې ولویږي. نو ز  څه ېور  شوم؟ 

 نه څومر  اخیستې دي؟((  هوريز  په هوا بوندې ژوند وېړم؟ دوی له  آیو

 صوحر. اتیو روپۍ.((  )) 

 نغدې؟(( )) 

صوحر. نغدې یې نه درلودې. لږ څه یې جنس ورېړ. د پوتې په مقوبل ېې یې خپال  )) 

 ېور ګرو ېړ.(( 

پو  شوم! نو تو او ستو ټګنورو د  )) خوا یې ونیوله:  هوريرای ژر خپله خبر  واړوله او د 

د ېړی دی! ز  ستوسو نه پوښتم ال پښوا بربو ېروندګرجرګې مشرانو زمو یو  بو اعتبور  

په ېاورونو ېاې الس  ېروندګرچې توسو څه حق درلود چې پرته زمو له مشورې زمو د 

ووهئ؟ ز  ېولی شم ستوسو ټولو دار او دسته د دې ېور له امله اوو  ېوله په بندیښوناه 

 او د هغه زوی موته راولیږ .((  هوريېې واچوم. ودریږ . 

 د هغه زوی د پېلې په شپه تلتیدلی دی.((  )) و، وویل:  نوېي رام چې کېر ېم راغلی
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مو ته دا چټي درواغ مه وایه! هیڅ ځوان وروسته له دې نه چې  )) رای له قور  وپړسید: 

نو ولې یې هغاه ولي. نه تلتي. ېه چیرې دی تلتید ، خپله د ژوند ملګری ېور ته را

ته. آن ېه توسو د خپلاې باې ېور ته راوستله؟ په دې ېور ېې ستوسو نه د یو  الس ش

ګنوهۍ د ثبوت لپور  ځون د ګنګو اوبو ته هم ور وغورځوئ په توسو بوور نه ېوم. له رای 

سر  منوقشه ګټه نه درلود  بودار تل رښتیو وایي او حق په جونار وي. ېلاه چاې یاو 

قور او غضر یې خپل معراج ته  څو ،شتنن راوپوریږي هغه به تر هغو پورې ارامه نه شي

 نه رسیږي. و

ېله چې د جرګې مشرانو د رای پرېکړ  واوریدله. له کار نه ېرخت شول. غله یو ځاوی 

و . خو پیسې دوی ال پښوا سر  وېشلې او خرڅې ېړې وې. په دې ېې هیڅ شک نه و 

خو د دوی لپاور   ،لپور  په لکهوو ارزید  هوريېور تر ګرو  الندې و . د  هوريچې د 

بویاد د د  د  هوريهیڅ. دلته رای و چې غوښتل یې خپله برخه یو پوو غوښه واخلي. 

غضر اور ته لنن وهلي وای. پوتشیواري الل تر ټولو زیوت ویریدلی و. هغه ښاویي آن 

 خپله دند  له السه ورېړې وای. 

ون درېړې و  چې ځ مو توسو ته خبرتیو )) پوتیشواري خپله غوړ  جګه ېړ  او ویې ویل: 

 خو حرا ستوسو سترګې ړندې ېړې وې. اوس هام د دې غوا په ېور ېې مه داخلوئ،

زماوږ ېاور  ،ته الړ شي وس. ېه چیرې رای پولیچونس شته. هر یو شل روپۍ راوبوسئ

 خرا دی.((

ل پیسې نه لرم. موږ مابور  یو شل روپئ ! ز  ش )) داتودین په کېر قور او غضر وویل:  

 آیوو ته میلنستیو ورېړو او مذهبي مراسم پر ځوی ېړو. دا ټول پیسې غواړي. هنیونبر

هنو د ورانوونکي په شون به یې ي چې مو بندیښونې ته ولیږي؟ د برېولی ش جرآترای 

سار  ناووړ   برهنندی پوهیږي چې له یوې  آیوېور له خوورې او ایرو سر  برابر ېړم! 

 چلند څه مونو لري؟(( 

هندا شون خبرې وېړې. هغه وویل چې د رای نوېر نه دی. نه یې  ګوري سنګ همنجه

وهلی او نه یې له جبر او زور نه ېور اخیستی دی. له بلې خوا دوی هغه ته موقع  هوري

ورېړې د  چې د خپلې ګنو  مترفي وېړي. دوی ولې د دې ېور لپور  بندیښونې تاه الړ 

 شی؟ 
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  ژر په چل ول بونادې ځاون خارا نوېي رام کارید  چې ښویي ونه ېولی شي دومر

ېړي. د د  تنښوا په میوشت ېې ایله لس روپۍ ېید . خو ېلنی عوید یې د شکونې لاه 

مدرېه له زرو روپیو ېم نه و. هغه د خپلې ګروندې ېورونه د اجبوري ېور له الرې سرته 

 رسول او ېوم وخت به چې د پولیسو دفتر ته وغوښتل شو. آن د پولیسو آمر به د  ته

څوېۍ تعورف ېړ . خو پوتیشواري د مولیي د ېوتر په توګه موقف درلود او د ساوتیر  

په کول یې په پور ورېولو ځون مشغول ېړی و. ېه چیرې دی له خپلې دندې نه ګوښه 

ېړای شي د د  بد  وضع به څنګه وي؟ دو  ورځې په دغو اندېلنو ېې راګیر شاوی و 

ه موغ و ېې راوڅرخید . ېلاه ېلاه باه یاې چاې او بیو نو ببر  یو  عولي مفکور  یې پ

وت. ولې د برېښ مسوول ومهکنې ته تګ راتګ ېوو  یو ځل به د بریښ دفتر ته ور نن

او په هغه ېې ولیکو چې رای څنګه له خپلاو وو  مدیریت ته یو بې نومه لیک ونه است

 ېروندګرو نه پیسې شکوي؟ 

د هندې مفکورې پر بناو دوی یاو  دا به څه وېړي. د نوېي رام دا مفکور  خوښه شو .

د داساې لینوناو  اون ېورنوتها غه یې د برېښ دفتر ته ولیږ . پنډتلیک برابر ېړ او ه

لپور  شین ټوېو نوست و. هغه ژر تر ژر  رای ته یو یودداشت ولیږ  او په هغه ېې یاې د 

ناه لیک مهم ټیکي ولیکل. لیکونکی د خپلو ادعوګونو د ثوبتولو لپاور  داساې انکاور 

منونکي حقویق لیکلي دي چې دی دې ته اړبوسي چې ویې مني. د یو  مسوول مادیر 

په حیث د د  مسوولیتونه حکم ېوي چې دا لیک د عومه خلکو د ګټاو لپاور  خپاور 

ېړي. البته ېه چیرې رای په دې بور  ېې څه ویل لري. دی باه هغاه هام پاه کېارې 

ه دی د حقیقت له الرې نه منهرف ولۍ سر  خپور ېړي. خو دوستي او ملګرتیو بهخوش

 نه ېړي. 

رای په خواشینۍ سر  خپل سر وټکوو . د د  لومړنی عکس العنل او پرېکړ  دا و  چې 

ته ښه وهل ورېړي او هغه ته ووایي چې اوس آزاد دی چې د وهلو خبار  اون ېورنوتها

  له لیک سر  یوځوی خپور ېړي. دوهم ځل یې چې له ځون سر  ښه فکر وېړ پرېکاړ

ښویي د د  پاه زیاوتې  ډسندستي راوغواړي، هر کول ځن اون ېورنوتهایې وېړ  چې 

د  څوچې له چکر وهلو نه راستون شوی و ېلینوست  اون ېورنوتهابدنومۍ تنوم شي. 
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  ماوغ   ال ورځې د سرمقولې په بور  ېې یې یو لږ څه په موغ و ېې را وګرځي. خو د د

 واز تر غوږو شو. موټر د دریدو آ نه یې د. له دبوندې لهوند  او سرګردانه وو

اون وت . وهغه خپل ېوغذونه تیور ېړل او په لیکلو یې پیل وېړ. رای باې خبار  راننا

د هغه د ستړي مشي لپور  ورجګ نه شو او نه یې هغه ته څوېۍ تعورف ېړ .  ېورنوتها

پاه لاوړ  په سر سري کول یې ورته وېتل. ته به وایي په زمکه ېې یو  متهم ته ګوري.

زمو یودداشت درورسید؟ مو اړتیو نه درلود  چې تو ته لیک  )) واز یې ترې نه وپوښتل: آ

خو دوو ملګرو پاه مانځ ېاې ....... هایڅ  ،درولیږم. مو بوید لومړی حقویق څېړلي وای

 ارزښت نه لري؟(( 

نه پیسې نه وې اخیستې او هغه ېولی شوای دا ال امونه په اسونۍ سار   هوريرای له 

چې په دې منځ ېې اون ېور پاه څنګاه خپال رول  هغه په دې لټه ېې ود ېړي. خو ر

نو ز  بله الر نه لرم پرته لاه دې ناه  )) په خواشینۍ سر  وویل:  اون ېورنوتهاولوبوي. 

خاو  ،چې دا خبر خپور ېړم. زمو نه خوښیږي چې له یو  ملګري سار  دا ېاور وېاړم

رې ز  د خپلو دندو په سارته رساولو ېاې حقیقت د خلکو شو او مخ نه ګوري. ېه چی

 نوېومه شم د مسوول مدیریت څوېۍ د سوتنې هیڅ حق نه لرم.(( 

دا به ېومه ګټه ونه رسوي. مښکې له دې ناه چاې ز   )) رای ېلینوست او ویې ویل: 

وځوریږم ته به د دغې ورځې چې دا ګوم دې اخیستی افسوس وېړې. ېه چیرې تاه د 

 دوستونو او ملګرو خیول نه سوتې. ز  یې هم پروا نه لرم.(( 

مو مه تهدیدو !  )) د یو  سرښندوېي او سرتیري حولت ونیو او ویې ویل:  اون ېورنوتها

رځ چې مو د ورځپوڼې مسوول مدیریت دند  په غوړ  اخیستله. موله خپل ژوناد هغه و

سر  خدای په اموني وېړ . د یو  مسوول مدیر لپور  تر دې نه د شرافت او پت نه کګ 

 (( لپور  د مبورزې په الر ېې مړ شي؟ اناوم نه شته چې د حقیقت او عدالت

پورې موته د یو  ملګاري پاه شاون خبر  خرصه شو . ز  ستو چلنک منم تر اوسه  )) 

 آیوخو ېه چیرې د جګړې خبر وي. راځه. زمو دوسته چې وجنګیږو! زمو دوسته.  ،ګڼلې

ته اریون شوی نه یې چې ز  ولې ستو د دې عولي پنځو ګنو ېې ګډون ېوم؟ ز  پیساې 

نه لرم. خدای به موته پیسې راېړي. ستو د خولې پټولو لپور  پنځه اویو روپۍ درېاوم. 

 ز  فوسد ېیدونکی نه یم.((  )) را پوریدلی او هیاوني شوی و:  ون ېورنوتهاا



177 
 

زمو ګرانه دوسته. دا تو ته د بډې ورېولو مونو نه  )) د رای لهاه د تورې به شون تیر  و : 

 لري. (( 

 نو مونو یې څه د ؟(( )) 

احنق یې چې فکر ېوې هغه ېسون چې پاه  آیوراځه. راته ووایه چې څه مونو لري؟  )) 

ز  به توته  ،آرامۍ سر  ستو تووانونه ګولي ټول احنقون دي؟ د حسوب دفتر دې راوبوسه

 ((در وښیم چې زمو له دارایي نه دې څومر  اخیستې دي. په زرهووو په لس هووو زر  .

وخت یې رای صیر ته ښه پوهیږي چې  )) وویل:  ،اون ېور چې لږ غوندې نرم شوی و 

 راغلی مو دا ېور ېړی دی.(( 

تل دی د عومه خلکو له ز  یې منم په یو دو  پېلو ېې تو زیوت تتبیت ېړی دی. خو  )) 

ګټه معتبرې ګڼلي دي. هر وخت چې ته یوې شاښړې او جنااول تاه ور  ګټو نه خپله

دانګي. د ځون لپور  دې زیوت عوید او ع ت ګټلی دی. ېه چیرې غواړې هندا چول پار 

و بوندې هم ووهې. ز  نه غواړم چې تو سر  مرسته وېړم. البته ز  به تو ته پیسې در نه م

ېړم. ځکه هغه تو ته د بډې ورېولو مونو لري. د هغې پر ځوی به ستو د میرمناې لپاور  

 ګوڼه تهفه درېړم. ېوم اعتراض شته؟ 

انو په شون ز  دغه خبرونه چې تو تر السه ېړي دي. هیڅ بنیود نه لري. د نورو زمیندار

هم جرینې لګوم او هر ېول یو څو زر  پیسې راټولوم. ېه چیرې ته وغواړې چې ماو د 

عوید له دې منبع نه مهروم ېړې. ته به هم تووان وېړې. زمو دوساته. ژوناد وېاړ  او 

پریږد  چې ژوند وېړو. په دې خندوونکي لوبې او کرامې ېې څه پراته دي چې نندارې 

 ل او زمو موقف هم پرې ېن وری ېوې؟(( ته یې رابوسې او خپ

هیله ېوم ېلینه ز  غواړم خپال  )) له الس نه راونیو:  اون ېورنوتهارای پورته شو او 

موقف هم توضیح ېړم. په دې ېې شک نه شته چې تو له مو سر  کېر  مهربوني ېاړې 

څنګه چې ته پوهیږې ز  به د دغو پرنسایپونو د  د  او د هغې لپور  ز  ستو مننه ېوم.

 ((دفوع په خوطر آن خپل ژوند له السه ورېړم. 

کېر ښه زمو دوسته. هرڅه چاې  )) رای چې بیرته ېلینوست په نرمۍ سر  یې وویل: 

دې زړ  غواړي ویې لیکه. ز  نه غواړم چې زمو د پت د سوتلو لپور  ته خپل پرنسیپونه 

چیرې ته پر مو بوور او اعتنود لرې. دا ځل له دې خبرونو نه تېر تر پلو الندې ېړې. ېه 
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شه ېه چیرې ېوم بل د اخبور مسوول مدیر وای مو به د خلکو په مخ ېې دربولی وای، 

خو ته زمو ملګری یې، ستو حوالت بیښي جر دي. دا د ورځپوڼو عصر دی. راځه ناور د 

 څنګه دی؟((  دې موضوع په هلکله ونه غږیږو. را ته ووایه تیراژ

د ېینې سر  سر  اعتراف وېړ چې د  څه نو څه ېورونه سنبول ېاړي دي  اون ېورنوتها

په اوسنۍ حولت ېې له دې نه زیوت ښه توب انتظور نه لري. ماو پاه  )) هغه زیوته ېړ : 

دې مفکور  ژورنولی م نه دی غور  ېړی چې پیسې وګټم. ېه چیرې وېولی شم له هغو 

ر  چې ز  یې الس ته راوړم د خلکو لپور  خدمت وېړم. زمو هیلاه ټولو شتو او عوید س

 دا د  چې زمو وطن پرمښتګ وېړي او سنسور شي.(( 

خو د ښه خدمت ېولو  ،ز  ستو د احسوسوتو ستوینه ېوم )) د رای زړ  سوی زیوت شو: 

لپور  یو سړی بوید آرام ژوند ولري. ېه چیرې هغه پاه ماولي ساتون و ېاې ورپ وي. 

 تیراژ تر اوسه پورې هغومر  پوتې دی؟((  آیوولی شي ښه خدمت وېړي؟ ولې، څنګه ې

اصلي خبر  خو داد  چې ز  نه غواړم د خپل اخبور ستندرد او معیور ټیټ ېړم. ېاه  )) 

چیرې پرېکړ  وېړم چې ز  د سیننو د لوبغوړو راپوروونکي عکسونه خپور  ېړم. تیراژ 

و د اخبور پولیسي نه د . د لوستونکو د راجلبولو به هغو ته پورته شي. ز  پوهیږم دا زم

ز  هغه د اخبور لاه شاون ناه لارې  ،لپور  کېرې نورې د مهورت نه کېې الرې هم شته

 بولم.(( 

د اخبور د ګډون    د ستوینې وړ د . ز  یو نظر لرم:ستوسو کېر  زیوته اینونداري کېر )) 

 ، ز  باه یاې د ګاډون پیساې ېوونکو په لیست ېې سل نومونه زمو له خوا شومل ېړ

 درېړم.(( 

شکریه، دا د کېرې خواشینۍ ځاوی  )) په مننې سر  خپل سر ښکته ېړ:  اون ېورنوتها

دی چې له اخبورونو سر  د خلکو مینه ېنه شوې د . زماو د ښاوونځیو، پوهنځیاو او 

د  اې لږوالی نه شته. خو یو هم را وړاندې نه شو چې د اخباورونویمعبدونو لپور  د بود

پراختیو لپور  څه مرسته وېړي. اخبورونه د ټولنی ې زد  ېړې لپور  تر ټولو ارزانه الر  

د . ېه چیرې اخبورونه هم د پوهنځیو په شون مرستې تر السه ېاړای شاي. دوی باه 

خپل وخت د اخبور مښونه په اعرنوتو ضویع نه ېړي. ز  ستو له دې مهربونۍ نه شکریه 

 ېوم.(( 
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ولۍ نلې نلونې نه شوای پټولی. د رای پیشهنود همخ د خوش ېورنوتهااون رای الړ. د 

له هغو ېږو وږو خبرو سر  سر  چې مښکې یې وویل  اون ېورنوتهاد تېر ایستنې نه و. 

سښته مولي ستون   درلود .  اون ېورنوتهاشوې، دغه پیشنهود ومونه. حقیقت دا و چې 

ېورېوونکو تنښوا نه و  ورېړې د ېوغذ هغه په دې دریو وروستیو میوشتو ېې د اخبور د 

د سوداګر صورت حسوب چې نه ږدې زرو روپیو ته رسیدلی و ال تر اوسه پورې هنادا 

 شون بې ورېړې پوتې و. 

دا پیشنهود لکه بود راوړې ګټې په شون هغه وخات را ورساید چاې دی یاې د پاور 

 غوښتلو له اهونت نه خرا ېړ.

 سنه برخهشپوړل

په ېلي ېې دا خبر خپور شو چې رای د ېلیوالي جرګې مشران ورغوښاتي دي. دوی 

نه شکولې وې ترې نه اخیساتې دي.  هوريیې توهین ېړي او هغه پیسې یې چې له 

انګوزې داسې هم وې چې دوی یې بندیون ېړي وو. خو دوی د هغه پلو ته ور ولویدل 

لږ څه آرامه شوې و  د جرګاې د  خپلې نوړې یې څټلې او بیو را وتلتیدل. دهنیو چې

ښویی د بې وزلو چیغې او فریودوناه وا ناه  )) مشرانو په بور  ېې غږید . هغې به ویل: 

وري، خو خدای یې اوري. دوی فکر ېوو  چې په دې پیسو بونادې باه ما ې چړچاې 

وېړي. خدای داسې لړزوونکي څپیړ  ورېړ  چې پیسې هم ترې نه په خوا شوې. ېاه 

 شي زمو پر ېور هم قبضه وېړې او دیوالنه یې وڅټې.(( غواړې ېولی 

نه درلودل. د سپټنبر په میوشت ېاې  غوایون هوريد ېرېیلې وخت رارسیدلی و. خو 

له یو  ېروندګر نه د هغه غوایی اخیستل د هغه د السونو د پرېکولو په مونو و . په نورو 

ېلت د ېرلو په وخت ېې  ېرندو ېې یوې روانې وې په ځینو ېروندو ېې به ب ګرانو د

 زمکه وچه ېلکه دښته و .  هوريسندرې ویلې، خو د 

 څاوپونیو یو  جوړ  غوایي درلودل او سوبو هم. خو دوی له خپلو ېورونو نه وزګوریادل 

له دې ېروندې نه ابلې ېرونادې تاه پاه  هوريدوی سر  مرسته وېړي. ټوله ورځ به 

روندو ېې به یې ېور وموند او په نور ېاې لیوالتیو سر  چټي او خوشې ورته. په ځینو ې

به وزګور او خوشې نوست و. له هغې غلې دانې سر  چې د  تر اوسه پورې ټوله ېړې و  

د ېورنۍ د غړو نسونه یې مړول. دهنیو، روپو او سونو هم په هندې کول ځون تاه ېاور 
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ستون   موندلی و. تر هغه پورې چې د ېلت موسم دوام درلود. کوک  پیدا ېول ستر  

 نه و . 

دبوندې د دوی موغ   یوغي ېیدل او د شپې له خوا به د ښځې او مېړ  پاه مانځ ېاې 

شښړ  راپیدا ېیدله. سپټنبر تیر شو. له عنلي پلو  ېور پیدا ېول نو منکان و. د دوی 

 برخه لیک د ګنیو په دغه ېلت بوندې چې اوس والړ و، تړلی و. 

اپ لپور  د هیڅ شي نلې نلونې هم نه موندل د ژمي یښه شپه و  او په ېور ېې د خور

ېیدې. ورځ یې په نښودو تیر  ېړ . روپو د سوړ  نغري تر څنګ ېلینوستله او له لوږې 

نه نو ارامه و . د ور  تر څنګ یې غلي غلي وژل. د خوراپ لپور  هیڅ شی ناه مونادل 

ر ته یاې د ېید . ېوم وخت چې دې ونه شو ېولی نور  د لوږې زغم وېړي د پونیو  ېو

اور غوښتلو په پلنه ورغله. پونیو په لوښي ېې سوبه اچول او د ږدنو چپوتی یې پښوله. 

 اوبه وېړې.د دغو خوراېي شیونو بوی سر  د روپو خولې 

 تر اوسه پورې مو په نغري ېې اور نه دی بل ېړی؟((  آیو )) پونیو ترې نه وپوښتل: 

 ور  څه شی نه و. نو اور مو بل نه ېړ.(( د پښولو لپ )) روپو په خوېسور  سر  وویل: 

ښپلو فکرونو ېې کوب و چې داتودین، رای او نور د څه لپور  څه نوې ساتون   پ هوري

 راپیدا شوې د ؟ هغه د داتودین پلو ته ور ښکته شو او هغه ته یې څوېۍ تعورف ېړ . 

دا وخت ستو زمکه شوړ  پرته د . تو هیڅکله زماوږ  )) داتودین په مهربونه لهاه وویل: 

مرسته ونه غوښته. ېه چیرې تو زموږ مرسته غوښتې وای. بوال به هیڅکله حرېت نه و 

ز  تو ته په دې پوپ او سپیڅلي تور قسم  هوريو ته الس وروړي. غوایونېړی چې ستو 

شي لپور  ز  بدنوم خورم چې مو هیڅګله پر تو بوندې جرینه نه د  ایلې. دهنیو د هیڅ 

 ېړی یم. 

ال ال پوتیشواري او جهنیګوري څنګه دا ېور ېړی دی. ز  یوازې د نصوب د پور  ېولاو 

نور هم له تو سر  سښت چلند وشي. مو د هغو نظار لپور  هلته وم، خلکو غوښتل چې 

وغوند  اوس دوی خواشیني دي. دوی فکر ېوو  چې ېولی شي ېورونه هنوغسې وشي 

ل. خو دا یې هیر ېړي وو چې دلته ېوم څوپ هم شاته چاې پار دې چې دوی غوښت

 سینه بوندې حکنروایي لري. ته د خپلې ېرېیلې په بور  ېې څه نظر لرې؟(( 

 ز  نه پوهیږم. زمکه به هنداسې شوړ  پوتې وي.((  )) اواز کک شو:  هوريد 
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ساتو د ېلات ستو زمکه به تر هغو پورې چې ز  دلته یم شوړ  نه شي. سبو باه ز   )) 

بندوبست وېړم. زمکه تر اوسه پورې هم ننانه د . هیڅ تووان نه لري یوازې دومر  به 

وشي چې د حوصل اخیستل به لس ورځې ټول وخوري. موږ به په نینویي سر  شریک 

شو. فکر ېوم دا منوسر ېور دی. هندا نن موته دا فکر راپیدا شو. ز  کېر ځوریږم چې 

 (( ځوروونکې د . ړ  پوتې شي. دا واقعوًستو شودیور  شوې زمکه شو

چې د بوراني موسم په وخت ېې زمکې ته سر  ورېړې او بیو یې یاوې ېاړې و   هوري

راځه، ز   )) اوس په دې معومله بوندې موافقه وېړ . داتودین په خوشهولۍ سر  وویل: 

دل وي. به تُښم درته وتلم. ته ېولی شې سبو سهور لومړنۍ ېور چې ېوي هغه تُښم شین

 کوک  خو به دې خوړلې وي؟ (( 

 دوی نن شپه نغری نه دی لګولی.((  )) په بې میلۍ سر  وویل :  هوري

ز  ستو دښنن نه یم. مو ځوروې. په دې ېاې  )) داتودین د غندنې په توګه ورته وویل: 

څه خبر  د  چې دومر  حسوس یې؟ په موږ ټولو دا حول راځي. هنداسې نه د ؟ څاه 

فرق ېوي ېه چیرې ته له ټیټې فرقې نه یې او ز  یو برهنن یم. موږ ټول د یوې ېورنۍ 

ماه غړي یو. موږ د ژوند له ترخو او خوږو سر  مښومخ ېیاږو. ېاه سابو ورځ موتاه ېو

ستون   راپیدا شي. ېه چیرې ستو مرستې ته را ونه دانګم بل چو ته به ورشم؟ په هار 

 صورت ته هرڅه چې شوې، شوې. راځه ز  به یو یو دو  موڼد  غله درېړم.(( 

په ېاې وې  اوربشېوروسته له نیم سوعت نه له یوې ټوېر  سر  چې یو منډ   هوري

له یې سبو ته د ېلت ېوروبور پیل شو. میچن ېولې ژړ اوربشېراستون شو. دهنیو چې 

او د هغې ېورنۍ دومر  په شوق او زیور سر  ضربتي ېور ېوو  چې تو باه ویلاي  هوري

ټول حوصل به د دوی وي. څو ورځې وروسته دوی ېلت ته هم پاه هنادې شاوق او 

م ې اوبه ورېړې. داتودین بې بیه کېر ښاه ما دوران درلاودل. اوس ناو د هغاه زوی 

 ېر  کېر تګ راتګ درلود.  هوريمودادین د 

موتودین چې بې بوېه او څو ژبی و. هغه څه چې له ښې یو بدې الرې نه راپیدا ېول پاه 

شرابو او سوتیر  یې لګول. یو  موچي ښځه د د  معشوقه و  او د  تر اوساه د ځاون 

لپور  ښځه هم نه و  موندلې. ټول ېلی پرې خبر و. خو ټولو ځون غلی نیاولی و. زماوږ 

موږ خپل خوراپ سپیڅلی وساوتو. ناوروا او مناع خوراپ زموږ دهرمو د ؛  ېه چیرې 

شوي شیون ونه خورو، زموږ دین سپیڅلی پوتې ېیږي. زموږ خاوراپ د دهرماو ناه د 

 خرف ېورونو په مقوبل ېې یو پوښ دی. 
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داتودین چې اوس د هوري شریک و. کېر ځله به دا موقع ورته برابر  شو  چې له جونیو 

سر  د هوري ېر  د خپل راتګ وختونه داساې سر  خبرې ورېړي. هغه به په ځیرېۍ 

عیور ېړل چې څوپ به په ېور ېې نه و. جونیو په رښتیو ښکلې نه و ، خو ځواناه و  او 

له موچي نه ښه ښکوریدله، ښوري ژوند هغې ته د ښه اغوستلو او په زړ  پورې خبارو 

و ساتر  ېولو ېړ  وړ  ور زد  ېړي وو. هغه حیونوېه و . ېوم چې د یوې ښځې تر ټولا

ګوڼه د . ېله ېله به چې داتودین د هغې ېوچنی په غیږ ېې اخیسته، هغاه باه کېار  

ته څه شي دې تاه اړ ایساتلې  )) خوشهوله شو . یو  ورځ هغه له جونیو نه وپوښتل: 

 چې له ګوبور سر  را وتلتې؟(( 

 قسنت دلته راوستلم. نور څه ویلی شم؟((  )) هغې په شرمنوېه توګه ځواب ورېړ: 

څومر  بې وفو دی. د توغوندې لکشاني یاې  )) داتودین چې غنان ښکورید ، وویل: 

ېله یوې خوا او ېله بلې خوا ګرزي هغه له خپال  په خپلهدلته یوازې پرېلودلې د  او 

لوز نه اوښتی دی. فکر ېوم چې ېوم بل چیرته یې سر ګرم ېړی دی. داسې خلک بوید 

 په ګولۍ وویشتل شي.(( 

ېه چیارې  )) پیل وېړ. داتودین شووخوا ته وېتل او د هغې الس یې ونیو: جونیو په ژړا 

هغه تللی پریږد  چې تللی وي تو هیڅ شی له السه نه دي ورېړی. ز  به تو ته هر هغه 

 څه چې ستو هیله وي در ېړم. پیسې، ېولي، ګوڼه او نور هر څه چې ته وغواړې(( 

مهوراج تاه کېار  )) او شو ته ودرید:  جونیو په ارامۍ سر  خپل الس ترې نه خرا ېړ

 مهربونه یې. ز  د دوو وندیو په منځ ېې ورېه شوې یم.(( 

هغه یو بدموش دی. سود  انسون دی. ېله ېله به یې له خپل مور  )) داتودین دالسو ېړ : 

او پرر سر  شښړ  ېوله. بد اخرقي د هغه عودت دی. ېه مداخله نه وای ېړې او دی مو 

 رلی د پولیسو امر به دې نیول و. ولې. آن هغه د غر ېور هم ېوو . (( نه وای ژغو

د بوراني موسم په وخت ېې آن لرګی هام نام  )) موتودین په دفوعي حولت ېې وویل: 

 اخلي. نو غله یې ولې وا نه خلي؟ ((

هغه ووت سونو د هغه مالس ورګډوک ېړ. په راتلاونکي موسام ېاې د باورې ناوېې  

غلي ېهنه ملکیت و په تولید پیل ېوو د فوبریکې ننویند  ګون له یو  فوبریکې چې د ښو

 هوريېلي نه بل ېلي ته سرګدانه و او د ګنیو والړ ېلت یې اخیسته. یو  ورځ دوی د 

ېلي ته راغلل د خبرو اترو په لړ ېې ېروندګرو ته معلومه شو  چې په ګوړ  بونادې د 

و نه زیوته ګټه نه درلود . څرنګاه چاې ګنیو بدلو په فوبریکه بوندې د ېلت له خرڅر

ګڼي او ګوړ  عین بیه لري، نو په ګوړ  بوندې د ګنیو بدلولو زیور او ربړ ګلل څاه ګټاه 
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لري. ېه آن چیرې دوی په دې ېې لږ غوندې پیسې تر السه ېوي. نقصون یې په فوري 

نغدو پیسو اخیستلو ېې وځي. یو ېروندګر ېولی شي پر دغاو پیساو بونادې غاوایی 

واخلي. بل ېولی شي د زمکې اجور  ورېړي. بل یو ېولی شي د پور ورېوونکو تند  لږ 

 غوندې ورموته ېړي.

. د  هیله درلود  چې و اخیستل ووغوایونزیوته غوښتنه او هیله د یوې جوړې  هوريد  

د ګنیو له خرڅرو نه د سلو روپو په شووخوا ېې الس ته ورشي، دا به د  ته یو  جاوړ  

. خو پور  ورېوونکي به څنګه شي؟ داتودین دا ټولې پیساې باه آن د دوی غوایي شي

 څاوسود هم پور  نه ېړي. د  په خپل ژوند ېې داسې الر  چور  ناه شاوی مونادلی 

 و اخیستل وو. غوایونپیسې الس ته راوړي او څوپ پرې خبر نه شي. ستر  مسئله د 

خو څنګه؟ دوی به ټول له ېراچیو نه د هغه مول ښکته ېیدل او د تلې پر سار د هغاه 

پیسې اخیستل وګوري. هنداسې هم ېید   داتودین او ملګرو به د سایوري غونادې 

هغه تعقیر ېړی او سم په هغه وخت ېې به ځونونه را ورسوي چې پیسې له یاو  الس 

 نه بل الس ته راځي. 

 ېوېو. ته څه وخت خپل ګني فوبریکې ته وړې؟((  هوري)) موښوم ګیردار وویل: 

 مو تر اوسه فکر نه دی ېړی. ته څنګه؟((  )) ځون تیر ېړ:  هوري

ېو ېو، مو هم تر اوسه په دې بور  ېې فکر ناه  )) ګیردار په تیر ایستونکې لهاه وویل: 

 دی ېړی. (( 

چې تر پور الندې کېار   نور ېلیوال تیر ایستونکي وو. ټول یو پر بل شکنن وو. د ټولو

 ستر  غوښتنه دا و  چې د جهینګوري سنګه له څوېیدارو سترګو نه ځون وغړوي.

نه شې ېیدای چې جهینګاوري سانګ ېاولرا ماړ  آیو )) نه وپوښتل:  هوريسوبو له 

 ېړي؟(( 

 په هغه صورت ېې به د د  له ېورنۍ نه څوپ سوتنه وېړي؟((  )) په موسکو شو:  هوري

بوید د هغه د ېورنۍ په فکر ېې و اوسو او ېه د خپلې؟ هغاه پاه آراماۍ او موږ  آیو )) 

راحت سر  دو  ښځې سوتلې. موږ ته د یوې نس مړول ګران ېور دی. زموږ ټول حوصل 

 به دی واخلي. موږ ته به هیڅ شی پوتې نه شی. (( 

 موته خو نه وایې. ورور . ز  آن غوایي هم نه لرم.((  )) 

ر لږ  دو  یو درې ورځې ونیسي. ولې د تلې جنودار ته ونه وایو چې د ګنیو وړل به لږ ت

 : انیس اخبور( ۰۲)د تللو په ېور ېې لږ بیړ  وېړي؟ 

 پوی
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 خذونهمو

نبلې میوشاتې پرلاه ثور، جوزا، سرطون، اسد او ساُ د  لنری ، ۰۳۱۱س اخبور، ېول: انی 

 پسې ګڼې.

 .، نو چوپ اثرژبوړې فن دهاري لنری ،  ۰۳۸۸ خنوش، عبدالقدیر،  

فولبین) ګ ینه داستون هوی ېوتوهه نویسند  ګاون لنری ،  ۰۳۱۱رهپو، مهند صدیق،  

 مطبعه دولتي، مخ )د(. (هند

مخ، چاوپ  ۵۰۱، د اردو ادب توریخسکسینو، رام بوبو، د میرزا مهند عسکري ژبوړنه، 

 ځوی: انتظورالج، غفور من ل.

 ،جهون دانش خپرندویه ټولنه.د نړ  ادبیوت،  لنری  ۰۳۸۸غوربندي، میراجون،  

د چاوپ  غور  ېیسې(، چندپرېم د لیکوال ع ت )د منشي  ،لنری  ۰۳۱۱قیوم،  ېریم، 

 ځوی دولتي چوپښونه ا لینو ټویپ.

، سیوسي و اجتنوعي، مانوعه مقوالت علني لنری ، ۰۳۱۰ ماروح، سید شنس الدین،

 وین .تغونستون، ېوبل، مطبعه افغونستون چوپ ځوی اف

، د پلتو ژباې تاه د روشان الل ملهاوتر  خدمتوناه لنری ، ۰۳۱۰،نیوزی، رفیع اهلل 

 .فونډېشن، افغونستون ټوین  مطبعه موستر  تی س، افغون ا هند

، سوهیته ندي ادب ېي توریخه میردي،۰۱۱۱، مترجم خورشید عولم ،وجیندر سنوتک

 .اېوکمي

لومړی  )لرغونې او منځنۍ دور (، د پلتو ادبیوتو توریخ لنری ، ۰۳۱۱ مل، زلنی،د هېوا

 .ټوپ، دانش خپرندویه ټولنه

 



 

 یمننه او کور ودان

 شخصتت  هېتتداد لتتا  اه ف هل  تتا    لتت د افغانستتنام ي تتر ک   تت   

( څخ  د زړه ل  ک ت  يللت  يتدې دتد د در ا ت       حکم خام حب بر) راغ ښ

  ه تتاړې دتتد د   ثتتر ا تتامه د  تتدتتات کتت   تتد اهړه هميتتتهر ي تتر ک  

ټدلتتد دمنتتد دتات لتتتې  تتد ل تته يتتر دهر دا لتتتې يتت  دهاه لتت ېر يتدړ لتت     

هېدادهالد څخ  ل  ختدما دمنتت  ه  ت  يتده دتد لت  خ ته ي لتدې اه         

 يادې هس د ينايدند د دات دا لتې ال لسد هغځدېر

څخت  د   راه دتالدهنک  ستثدناامې  ژيتاړهنکر   د ځه ي ا ددر ا   ل  

اه دتالدلد ودهت     ژياړلد  سثدهلددد ددر ا   د  زړه ل  ک   يلل  يده

 شد ر

 ل  ف هل ر ي ل 

 د افغانسنام ي ر ک    
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