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 خبرې له خبرو پیدا کیږي
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 دمتلونو کیسې
 
 
 

 علم ګل سحر
 
 

 مخمتل                                       ګڼه 
 خدای چارې په مدار کړي ..۱-

 دخره څښتن ته ورپیښه ده۲
 ته مې وزې وهه زه به دې ....۳

 ړنګه شې درې نر دې پڅ...۴
 انصاف له حیوان سره هم ۵
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کو احمد دخسو دغلو ، ک۶
 دمرکو

 اوبه تر غاړې زوی او لور ۷
پکه چا په ورا نه پریښوده -۸
... 

 نه به وخت نه به دوران راشي .... – ۹
 

 له نه سړو ملک شو بلو -۱۰
 په ګیدړه پورې خپل پوست اور دی -۱۱
 ناوې ګوره ، سر یې اوبه -۱۲
 بخت مې بیداریږي، کاک مې... -۱۳
 غړي وتليما چې دخاوو مړي لیدلي ، زما کور  -۱۴
 

 که شپه تیاره ده،مڼې په شمار دي -۱۵
 

 یږيخوښنه  د صاحبانو کابل  -۱۶
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 ورسته وه ۍڅه توره تېره وه څه اب -۱۷
 ...څوک چې چېرې اوسي خوى به دهغو -۱۸
 تر بلخه راسره ده خپله برخه که راغلمه -۱۹
 

 له نه سړو ملک شو بلو -۲۰
 

 کرمیه چې غم نه وي ، غم به راوړي – ۱۲
 دشپیتو بړیڅو ورځ په ورځ کمی دی  – ۲۲
 

۲۳- 
 

 هر ښار ځان ته ده خواجه لري -۲۴
 

 چې دلته داسې حال دی ... -۲۵
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 عزرایله وروره روغ او ناروغ پیژنه -۲۶
 

 چې بیګاته وې حیران ... -۲۷
 

 من خورم چارک ګټم ،مورې اوسم که درځم -۲۸
 ه زوی لوړیپه سترګو وینې پ -۲۹
 

 نیکی سین هم نه وړی -۳۰
 

 ارمان افغانستان یوه سترګه دوه کسان -۳۱

 
 داپكې وو او داپكې نه وو -۳۲
 

 د كانګړې په ډب كې الړې بټه ګرامه -۳۳
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 ... كه حال وايمه نو بې بې مې -۳۴
 ى خوار تر چاشيټو -۳۵
 

 كتابونه دريابونه دي -۳۶
 

 تر خپل كافر مې جاركړې -۳۷
 

 تان د بيار خورې صفت د پتېوات كړېتو -۳۸
 

 ... اخر زمان شو ، درې مې راوړې -۳۹
 ...موږك د سوړې د ننوتو نه وو چې -۴۰
 ...چاته له ازل نه ده او چاته له -۴۱
 ژاړي ۍاوښانو به ژړل خو بور -۴۲
 

 ُسدم ته شين دى -۴۳
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 ...له چې  دى نه به وا نه وړم چې -۴۴
 د خوارانو ځای جامراد دی -۴۵
 

 له خپلې شړۍ سره سمې پښې غځوه -۴۶
 

 ... څوك يي؟ د زرجانې -۴۷
 ...تهار وخوړه كهې كه دا -۴۸
 د انسان سترګې بې له خاورو نه مړيږي -۴۹
 

 اوبه له پاسه خړې دی -۵۰
 

 په عمر کې  دې یوځل شکوم -۵۱
 ...دتو کلیا نو څلی  -۵۲
 

 اګا یې په یوه هګۍ نه ډېر وي -۵۳
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 خوری دا بله هم... چې په خندایې -۵۴
 شوی په غزني ،سابرو کور... -۵۵
 ټوپ کړي نه ټوپ کړي -۵۶
 

 ...بخت چې دې بیدار شي -۵۷
 ورادې راغله پکې ،دا ګومان ... -۵۸
 د نورو یې له نورو د ... -۵۹
 دایوه برخه زما ده،یوه مې د ټوپک... -۶۰
 خدای خبرچې ښو ته ورک ... -۶۱
 نچېرته هندوان چېرته توتا -۶۲
 

 دژمی به لمر مه نازېږه او د... -۶۳
 دي پيسې راوړه تر وې ډېرې -۶۴
 

 ...په يوه ډله ورېرو كې نو رجان پروت -۶۵
 كه نر دى هم راوېې لوشه -۶۶
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 ...دبركلي پخه نه وه او د كوز -۶۷
 ...كوكه وروره ته غال كوه زه -۶۸
 پېريانو ته غزني څه وي -۶۹
 

 ..به .زه  يبه مې كونړ ووينرخ -۷۰
 

 ...نه ګله ښه ده نه دابله  سر  -۷۱
 یوه ترور یوه وریره یوه ګله... -۷۲
 چې سیپو شومه پرې پوه شوم -۷۳
 

 زه له ادیلې نه تیر یم -۷۴
 

 پوزی دی که پوزۍ خو ودیږي داود زۍ -۷۵

 
 تر قل هواهلل مه تیریږه -۷۶
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 داملوکو په طول کې که ... -۷۷
 خانده خانده ډیرښه کور دې دی -۷۸
 رښتیا وینا مال قربان کوله چې ... -۷۹

 
 هرچا سره پنج خویار اشنا سره نه پنج -۸۰

 
 
 

 ېخبر ۍلومړ
 

ف وي نپه شفاهي ادب كې شايد متل يواځينى ص
ي . د ې اوچت مقام لرو ژبو كټولچې د د نيا په 
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ه د هغه جمتل د دې اهميت او عموميت لويه و
د  ېپه معنوي غنا پورې اړه لري . په متلونو ك

د اخالقو،عقل او پوهې کچه د يوه اولس 
ياته په ز پرتلهصنف په  شفاهي  ادب د هر بل

ن ) قانو ټولنیز. د پښتو د څرګندیږي اندازه 
په ي زوااو ي يزټول مفاهيم يوا کابوپښتونوالي ( 

يواځي  دي . پښتو متلونه نه ېې خوندمتلونو ك
ون د ښتپښتو ادب غوره نمونه ده بلكې د پد  

وسيله  پاره بهترينهلتو او كلچرد ادراك نفسيا
ې د ك ۍهم ده . زموږ ليكوالو په تېره نيمه پېړ

ونې وړ متلونو د راټولولو او خپرولو كارته د ياد
 كړې او ورسره يي په متلونو پورې پاملرنه

ونو . په متل ېكيسې هم له پامه نه دي غورځول
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معناكولو  ې د متلونو پهزنه يواپورې تړلې كيسې 
ادب  هم د یې ، بلكې پخپلهمرسته کوي  ېك
ې یسکد طنز او  بللی شو چې صنفخپلواک يو

ې موندلى شو . ډېرې ښې نمونې پك  
وریکو کلډیوکی د فولرا يپه ازاد      

د متلونو  ېم ېپروګرامونو د برابرولوپه وخت ک
زیات  ې،چې ثبت کړ ېخول لهو کد خل ېکیس

 ېکتاب کي په لومړ (ې د متلونوکیس)شمیر زما 
د خوست  ېک په پسرلي ( کال ۱۳۸۷) د ېچ

له خوا  ېټولن ېوالیت د فرهنګیانو خپلواک
شاعر ،یس تکړه لیکوال ئد ر ېټولن ېددغ

 چاپ شو.  بسم اهلل حقمل په هڅو ياوڅیړونک



 

 

 14 

هر متل اوریدلی لیکلی  ېچ ېله هغه وروسته م
دلته  ېی ېپوښتنه م ېدی او د شالید او کیس ېم

هم  ېده . داس ېهغه دغه څخه کړ او هلته او له
 ېیا م ېاوریدل ېد یو متل کیسه م ېچ يد يشو

 ېنه ده ،او که م ېپخپل وخت یاددښت کړ
هر  ېچ ې،بیا م ې ده را څخه ورکه شو ېلیکل

په اړه معلومات  ېده ،چا ی ېڅومره پوښتنه کړ
 پیدا نکړای شم. ې.او شاید هیڅ ی يراکړ ينه د
وار په وار اندیښنه  دا ېموضوع م ېدغ

  ومتلون د هبله امله  ۍغور ېزموږد ب  ېزیاتوله،چ
.د متلونو تر  يو ېشو ېهیر  ېسکی څومره

او  ې،مستوبلۍ ،کاکړۍ څنګ به څومره لنډ
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 ېاو سندر ې،نار ېکیس ېوریککلفول ېنور
 .ي و ېشو ېاو ورک ېهیر

زموږ د وطن د تیرو جګړو اومهاجرتونوپه      
 ېچ ېهم و ۍلاو ولسوا يکل ېداس ېوخت ک

 ېو ېشو ېیو مخ له اوسیدونکو تش
 يمهاجر شو ېمخې یو له ټول ېی ي،اوسیدونک

 .ل و
او  ېیو شمیر متلونه د هغو کیس ېطبعی ده چ  

او که  يهیریږ ېسندر ېوریککلفول ېنور
 يډیر څه له السه ورکړنو موږ به  ينه ش ېراټول

 .يو
دغه کتاب بشپړنه و،چی تکړه لیکوال او        

غږوکړ .خدای  ېشاعر الل پاچا ازمون راباند
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 يژر چاپیږ ېشته خوشحاله شوم،ځکه څومره چ
او موږ د   کمیږيویره تلو دله منځه  ېدومره ی

 . ينورو متلونو راټولولو ته هڅو
او معلومات ال  ېد متلونو زیاتره کیس      

نه و،خوګران استاد اسد  يبشپړاو کمپوز شو
 هواره کړه. اهلل غضنفردغه ستونزه هم

استاد غضنفرد هجرت په کلونو کی د     
او له  ېکړ ېراټول ېکیس ېډیرمتلونو 

هیواد ورځپاڼه  ې پښتونخواڅخه په خپریدونک
 ې،چې راکړ ې.ماته یې و ېکړ ېخپر ېی ېک

.د يد ېددغه کتاب مهمه برخه هم دغه کیس
کړه ټولنیز بهیر فعالو غړو ت ـ میرمن کلتوری
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په لږ  ينور ېصدیقی او راحل لیکوالو ماریا
 کمپوزکړل . ېوخت ک

د نورو  ېاو معلومات م ېددغو متلونو کیس     
،له دغو ښاغلو او  ي د يلیکل ېکسانو له خول

دلته نوم یادوم  ېیواز ېسره ی ېآغلو څخه په منن
 ينور ي،غالم ول ،نجیب اهلل پوپل :فریدون الهام
اهره س زرمتی، فیق،نور محمد نورر،محمد رفیق 

، خاطره اسحاقزۍ  يزرغونه رحمتشریف ، 
محمد صدیق امرخیل  ،اسد اهلل بلهار جاللزی،

، عبدالقدیم  زاده يسید جان قاض ،ومان نیازی ،
، مرضیه فرزاد المع ، ، سمیع اهلل جاللزی ویاړ ،
 .،اجمل تورمان امین 
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او ګران  ياو ماریا صدیق ينور ېله اغلو راحل
وم چی په تنګ او لنډ څخه مننه ک يروښان زرمت

 دغه کتاب کمپوز کړ. ېی ېوخت ک
او  ېدقدرمن استاد اسد اهلل غضنفر د مین    

پخپله ایستلی  ېزیار ی ېپوروړی یم چ ېلورین
 ېی ېماته راکړ او د زیاتو متلونو کیس ېو،ویاړی
 . ېولورل ېرا باند

الل پاچا لیکوال او شاعر  رد تکړه او نوښتګ    
 يدا کتاب تر تاس ېالص و،چمینه او اخازمون 

 ېډیره ډیره مننه کوم ،چ ېزه تر، در ورسیده 
 ياو ادب ته نه هیریدونک ېژب ېخپلیې تل 

 .ي د يخدمتونه کړ
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 د د متلونود کیسو تر څنګ ېکتاب ک ېپه د
ځینو متلونود منځ ته راتلو په اړه معلومات هم 

یو څو داسې متلونو کیسې د . يد يلیکل شو
تل شوې دي چې دمخه زما په بل هم بیا را اخیس

کتاب کې هم راغلې وي خو د دغو دواړو 
او دا دنورو روایتونو پر کیسو ترمنځ توپیر شته 
 بنسټ لیکل شوې دي .

ې مې ژمنه کتاب ک يپه لومړن ېد متلونو کیس
به هغه  کړې وه چې په را تلونکي کتاب کې

اوس په هغه ډول د  ېمتلونه هم را اخلم چ
،او  ې په اړه څیړنه کړ ې، ما ی يتطبیق وړ نه د

آن  ېځین ېله مختلفو کسانو سره غږیدلی یم چ
نه  ېوم ،وخت لږ و ې،دا چ يهم د يرد شو
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شوای کوالی دغه ډول ټول متلونه دلته راواخلم 
 يراتلونکبل رضا وه په )ج(که د لوی خدای

 دا متلونه هم راواخلم. به ېکتاب ک
 

 ګرانه لوستونکیه!
ې کیس ېد متلونو ډیر ېسیمه کاو  يستا په کل

  ېکیس ېوریککل،فولې،لنډۍ،کاکړۍ،مستوبل
او  ېکیس ې،او د ماشومانولوب ېاو سندر ې نار،

 ېرا ټول يال تر اوسه چا نه د ېشته چ ېسندر
.همدا اوس قلم راواخله له با خبرو کسانو ې کړ

په نورو ژبو  لیکه، ېاو مشرانو پوښتنه وکړه،وی
 یی وژباړه.
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ۍ د نورو کتابونود لیکلولپاره د لړ ېزه ددغ
 .په الره یم ېته سترګ ېټولومرست

 اوس همدومره
 مینه او درنښت
 علم ګل سحر

 څارندوی مینه-کابل
 لسمه نیټه ېکال د سلواغ۱۳۸۷د
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 خدای چارې په مدار کړي 
 بنده نه دی چې تلوار کړي               

وایي یو وخت یوه خان پخپلو یتیمو تربورونو 
ډیر ظلم کاوو  ، ددوی پالر هم ده وژلی و ، 

خو په حکومت کې یې رشوت تیر کړی و 
او دهغه دمرګ پړه یې د وژل شوي پر ورور 

ور اچولې وه ،یعني یو ورور ووژل شو او 
دابل دهغه دمرګ په تور  بندي شو ددغه 

کور ټولو غړو ته ټول حال معلوم و خو څه 
و زامن یې نه شوای ویالی ددغو ددواړو وروڼ

او کورونه دغه ظالم ته ور پاتې شول  ، 
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دیتیمانو آواز هیچا نه اوریده ، ددوی انا چې 
مشره او تجربه کاره میرمن وه ډیره ډاډه وه ، 

چې ظالم ته به خدای پخپله جزا ورکړي  
خو دکورنۍ نورو غړو به بې صبري کوله ، 
انا به یې ډاډ ورکاوو کلونه تیر شول  ټولې 

ته ویل خدای به دې ظالم ته  کورنۍ به انا
څه وخت سزا ورکوي  انا به یې ویل تاسې 

خدای کارونه په کرار کوي بنده ئ وکړ صبر
 خونه دی چې تلوار کوي .

ډیر کلونه نور هم تیر شول  یوه ورځ دغه 
ظالم سړي له خپل ورور سره جنګ وکړ  

خپل ورور یې وواژه او دی بندي شو په 
اهدي خلکو پرې ش   همدې وخت کې
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وویله چې دغه سړي دمخه هم دا بل سړی 
وژلی و ، دا ظالم سړی  په عمري بند 

محکوم شو اوالدونه یې ددا نورو یتیمانو 
 غوندې  بې سرپرسته او خوارو زار پاتې شول

 له هغه وروسته دامتل وشو چې:
خدای چارې په مدار کړي ، بنده نه دی چې 

 تلوار کړي
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 ه دهدخره څښتن ته ور پیښ
ویل کیږي د چا خر له بار سره په خټو کې 
لویدلی و او په ویاله کې بند پاتې و ، دخره 
څښتن چې هرڅومره زور وواهه ویې نه 
شوای کوالی چې خر له خټو وباسي  له یو 
بل الروي یې مرسته وغوښته ، الروی راغی 
خریې تر غوږو ونیو خو دزړه زور یې نه 

یر شو ، کاوو په دې منځ کې ډیر وخت ت
شپه را نږدې وه ، دخره خاوند ولیدل چې 
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الروی هسې لګیا دی دزړه له اخالصه مرسته 
 نه کوي نو ورته ویې ویل :

وروره کور دې ودان ورځه ورځه چې په تا 
ناوخته کیږي دخره ځښتن ته هسې هم ور 
پیښه ده .یعني چې ماته خورا پیښه  ده مجبور 

 یم خپل کار به کوم .
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 ې وزې وهه ته م

 زه به دې روژې وهم                   
وایي په پخوا زمانو کې یوه مالدار سړي روژې 

نه نیولې ، چا ورته وویل چې روژې نیسه خدای 
 هغه و چېبه دې په مال کې هم برکت واچوي ،

په روژه نیولو پیل یې  دروژې په میا شت کې 
وکړ، خو هغه کال د وزو ناروغي هم خپره شوه 

ده ډیرې زیاتې وزې درلودې ، هر سهار به ، 
چې له خوبه پاڅیده لیدل به یې چې څو وزې یې 

مړې شوې دي ، دې سړی هم بیرته په روژه 
خوړلو پیل وکړ ، چې هره ورځ به یې وزې 
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مړې ولیدلې ، ده به هم ډوډۍ را وغوښته ، 
ډوډۍ به یې خوړله او دا به یې ویل چې خدایه 

ې روژې وهم ،ددې ته مې وزې وهه زه به د
سړي ټولې وزې مردارې شوې او روژه یې هم 

ونه نیوله یعني دوه تاوانه ور واوښتل، له هغه 
وروسته دا خبره د متل غوندې مشهوره شوه
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 ړنګه شې درې نر دې پڅ ، ښځې تیرې
 

وایي یو وخت  د یوه کلي خواته یوې درې 
ته له بلې سیمې کډې راغلې ، دا خلک په 

ره کې میشت شول په دوی کې رواج و  د
چې دباندې ټول کارونه ښځې سرته ورسوي 

. 
نار ینه به یې په کورونو کې ناست ول ښځو 
به خواري مزدوري کولې ،که به یې له بل 
کلي او قبیلې سره جګړه هم پیښه شوه نارینه 
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به په کورونو کې ناست ول ، ښځو به جنګ 
 کاوو .

جنګ شو  یوه ورځ یې له بل کلي سره
ددغې درې ښځو سختې جګړې ورسره 
وکړې او دبل کلي ډیر کسان یې مړه او 

 ټپیان کړل . وروسته له هغه دا متل وشو چې:
 ړنګه شې درې 
 نر دې پڅ ښځې تیرې                  
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 انصاف له حیوان سره هم په کار دی
 

ویل کیږي د اوسني هلمند والیت په بست کال 
عادل د پا چاهي مرکز یا کې د نوشیروان 

پالزمینه وه ، نوشیروال عادل یو ډیر عدالت 
خوښوونکی سړی و، له هر چا سره به یې 

انصاف کاوو او دچا حق به یې نه پخپله خوړ او 
نه بې بل چاته اجازه ورکوله چې د چا حق 

 وخوري یا ظلم پرې وکړي .
نوشیروان ددې لپاره چې خلک وکوالی شي په 

دربار ته راشي او خپلې غوښتنې  آساني سره دده
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وړاندې کړي دبست کال په دباندې برخه کې 
پر یوه دیوال زنګ نصب کړی و، هر چا به چې 

غوښتل نوشیروان وګوري او خپل عرض ورته 
وکړي ، دا زنګ به یې واهه ، بیا به د پاچا 

عسکر ورتلل او دا سړی به یې د پاچا دربار ته 
رض ته رسیده راووست .او نوشیروان به یې ع

 ګي کوله 
وایي یوه ورځ یو خر د کال له څنګه تیریده ، په 

زنګ پورې لګیدلی ، پاچا چې زنګ اوریدلی 
خپلو کسانو ته یې امر کړی ، چې عارض دده 

حضور ته راولي ، د پاچا کسانو ولیدل چې 
انسان نشته او خر په زنګ پورې لګیدلی دی ، 

ه وویل رایې پاچا ته یې دا خبره وکړه ، پاچا ورت
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وله ، حتمآ څه خبره شته ، عسکرو خر دپاچا 
حضور ته راووست ، پاچا ولیدل چې خر ډیر 

ډنګر دی ، سمدالسه یې امر وکړ چې دخر 
 څښتن حاضر کړي .

پا چا د خره څښتن ته مناسبه سزا ورکړه او 
توصیه یې ورته وکړه چې انصاف له هر چا سره 

 م شو.په کار دی وروسته له هغه دا متل عا
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 احمد دخسو د اوړو ، ککو دمرکو
 

دپروان په والیت کې دوه وروڼه ول، یو وایي 
احمدخان نومیده او بل یې ککو نومیده ، احمد 

خان به خواري مزدوري کوله ، او پخپله 
کرونده کې به یې کار کاوو او دکور خرڅ به 

یې برابراوو . ککو په ځواني کې د نصوار 
ی کې کار کاوو ، له همدې جوړولو په کارځا

کبله یې سترګې دوخت په تیریدو سره ړندې 
شوې وې ، ده به کاروبار نه کاوو یوازې به په 

کور ناست و ، میلمانه به چې راتلل ککو به 
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ورسره ناست و، مجلس به یې ورسره کاوو او 
دکلي کور ټولې خبرې او مرکې به ککو تر سره 

 کولې .
زامن لرم احمد  مور به یې ویل چې شکر دوه

دخسو دغلو ککو دمرکو یعني احمدخان کورته 
لرګي ، غله او نور خرڅ برابروی اوککو مرکې 

خالصوی وروسته بیا دا خبره متل شوه. ددې 
 متلونو د منځ ته راتلو سیمه دپروان والیت دی.
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 اوبه چې شي تر غاړې 

 زوی او لور شي تر پښو الندې              
 
وایي د نوح )ع( دتوفان په وخت روایتونه  

کې  یو سړی  له توفا ن څخه دخالصون 
لپاره له خپل زوی او لور سره د یوه لوړ غره 

سر ته  وختل خو هلته هم اوبه ور ورسیدې  
سړي لور او زوی را واخیستل او دیوې بلې 
جګې څوکې سرته وختل خو هلته هم اوبه 
ور ورسیدې چې اوبه ډیرې شوې او دده تر 

ړې ورسیدې نو دځان دخالصون په خاطر غا
یې زوی هم تر  خپلو پښو الندې واچاوو  
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خو اوبه نورې هم ډیرې شوې او بیا دسړي 
تر غاړې ورسیدې سړي دځان ژغورلو لپاره 
خپله ګرانه لور هم تر خپلو پښو الندې 
واچوله خو توفان و ، اوبه نورې هم ډیرې 
شوې او سړی له اوالدونو سره یوځای غرق 

 شو.
دې ته ورته زما دسترګو لیدلي حال یوه 

 کیسه ده:
لمریز کال کې چې ما په بي  بي  ۱۳۷۷په 

سي راډیو کې کار کاوو ، د بی بي سي دفتر 
هغه وخت په پیښاور کې و او زما کور په 
کابل کې و ، کله کله به دتورخم الره 
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بندیدله او موږ به  له نورو الرو لکه څڅوبي 
 ښاور ته په ډیرو ستونزو تللو.او ... په الرو پی

یوځل په همداسې خطرناکه الره ور برابر 
شوو ، په غرونو کې مو سختې  اوخطرناکې 
الرې په پښو ووهلې ، ها خوا مو یو پایکي 
موټر  کرایه کړ چې د پښتونخوا په لوړو 
غرونو مو واړوي ، موټر په ډیره خطرناکه 
الره دغرونو په ډډو او دغره په سر الره 

نډوله  ، با االخره دغره پر سر یوه ډیر ل
خطرناک پیچومي  ته ورسیدو،له موږ سره 
په موټر کې ډیر کسان ول په دې کسانو کې 

کلنو  ۱۰ـ ۸له یوه سره خپلې دوه کوچنۍ د
په شاوخوا کې لورانې هم وې چې ده په 
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ټوله الره کې ډیر کړاو ورسره ګاله ، موټر 
په خوا دپیچومي سرته وخوت خو بیرته دشا 

را خوشی شو ، بریکانو یې کار پریښود ، 
موټر دغره له سره دراپریوتو په حال کې و  ، 
نور دژوند هیله نه وه پاتې ، څو کسو ځا نونه 
له موټره وغورځول . ددوو وړو نجونو پالر 
هم خپلې لوڼې پریښودې او خپله له یې له 
موټره ټوپ کړل ، ما دا یوه کوچنۍ نجلۍ 

وه چې راسره وایې چوم خو را تر الس را ونی
 باندې ناوخته شوي ول. .

موټر د غره له سره د لویدو په حال کې و او 
دلوی پیچومي اخیري برخې ته رسیدلی و  ، 
بس د خدای فضل وشو موټر په همدې 
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وروستۍ څوکه داسې ودریده لکه څوک 
چې یې په الس ټینګ تکیه کړي . هغه سړی  

شو او خپلې هم بیرته موټر ته را پورته 
کوچنۍ لوڼې یې ښکل کړې له سترګو یې 
دخوښۍ اوښکې روانې وې ټولو پورې خندل  

 او ماته  دا متل را یاد شو :
 اوبه چې شي تر غاړې

 زوی لور شي تر پښو الندې                    
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 پکه چا په ورا نه پریښوده،
 دې دسر کجاوې غوښتې                   

  
رواج دی  ېکلیوالو سیمو کې داس په زیاترو

چې دناوې دراوړلو لپاره لومړی درې ورځې 
یا هم یوه ورځ دمخه خیښې دزوم له کوره 
دتاوې کورته ځي  او بیا دواده په ورځ ورا 
دناوې د راوستلو لپاره ځي  اوبیا ناوې راوړي 

. 
پخوابه یې ناوې په ډولۍ او کجاوو کې 

 راوړه .
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پکه نجلۍ وه دا تر وایي په یوه واده کې یو 
نورو مغروره هم وه نو ویل یې چې زه له 
نوري ورا سره نه ځم ، زه له ناوې سره 
یوځای د مخې په ډولۍ کې کینم ، چا ورته 
وویل اوس هم خوشحاله اوسه چې موږ دې 
له ورا سره پریږدو ته ال خوشحاله نه یې او 

 دسر کجاوې غواړې .
 له هغه وروسته دا متل وشو .

 نږدې بل متل هم شته وایي: دې ته 
پکې ورا دې راغله،دې ویل  ګومان مې نه 

 . شي
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یا) ورا دې راغله پکې دې ویل ګومان مې نه 
شي ادکې چې کیسه یې په همدی کتاب 

 کې راغلې ده.
 
 

 نه به وخت نه به دوران راشي ، 
 نه به بلبله سلیمان ته په خندا راشي             

 
کې ټول حیوانات  ویل کیږي په پخوا زمانو

او مرغان د سلیمان)ع( تر فرمان الندې و، 
 الوتونکو پاچا سلیمان پیغمبر و .دټولو 

یو وخت چتکی چې په ځینو سیمو کې یې      
بولي او یوډول کوچنی مرغه دی په بلبله مین 
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، چتکی سلیمان پیغمبر ته راغی عرض شو 
یې وکړ چې په بلبله مین شوی غواړي 

ي خو بلبله دده خبرو ته ورسره واده وکړ
 .ارزښت نه ورکوي 

سلیمان)ع( بلبله راوغوښته ورته ویې ویل چې 
له چتکي سره واده وکړي ، بلبلې ورته وویل 
ما زما ښکال وګوره او کوچنی چتکی وګوره 

 ، هغه زما الیق دی؟
، خو سلیمان )ع( پخپله خبره ټینګار کاوو 
او بلبله له سلیمان )ع( څخه خواښینې شوه 
 ویې ویل چې بیا به دده دربار ته رانه شي .
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هغه وخت وویل شول چې نه به وخت نه به 
دوران راشي نه به بلبله سلیمان ته په خندا 

 .راشي 
شرط کیښود وروسته سلیمان)ع( چتکي ته 

ورته ویې ویل چې والړشه ماته داسې لرګی 
راوړه چې نه کوږ وي نه سیخ   وروسته له 

 ره واده وکړي .هغه به بلبله له تا س
که مو فکر کړی وي چتکی تمامه ورځ 
ستړی وي له یوه ښاخ نه بل ته له یوې ونې 
بلې ته ټوپونه وهي او په داسې لرګي پسې 
چې نه کوږ وي نه سیخ سرګردانه دی او تر 

 اوسه یې ال نه دی پیدا کړی.



 

 

 46 

ویل کیږي داسې لرګی چې نه کوږ دی نه 
 ګی دی.سیخ شته او دا لرګی د غنم دوږی لر

 
 
 
 

 
 

 په ګیدړې پورې خپل پوست اور دی
 

وه ګیدړه د کلي یوه کور ته یو وخت ی
ورغله چې چرګان وخوري خو د کور 

خبر شو ، دهغه په نارو نور  خاوند پرې
کلیوال هم خبر شول ، ټول کلیوال په ګیدړه 
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 پسې راووتل کیدړه تر مخ کلیوال پسې و
نږدې و، چې ګیدړه ونیسي خو ګیدړې یو 

 م چیغې کړې:د
 اور دی اور دی. -

د کلي خلکو فکر وکړ چې په کلي کې اور  
لګیدلی بیر ته وګرځیدل او د کلي په لوري 
یې منډه کړه ، ګیدړه په روغو پښو ترې 
خالصه شوه . کلیوال چې کلي ته راورسیدل 

 اور نه و،لګیدلی.
له ګیدړې څخه چا پوښتنه وکړه چې ته خو 

م ولې دې دروغ تل وایې چې زه دروغ نه وای
 وویل چې په کلي کې اور لګیدلی؟

 ګیدړې ورته وویل:
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ما هیڅکله دروغ نه  -
دي ویلي رښتیا هم 

 اور و.
ورته ویې ویل چې تا دروغ ویلي هیچا هم 

،کلیوال چې بیرته کلي ته ورغلل اور ونه لید
 اور نه و،لګیدلی تا هسې چیغې وهلې.

: ما دروغ نه دي ویلي ما ګیدړې ورته وویل 
یڅکله دا نه دي ویلي چې په کلي کې اور ه

بل دی. ما ویلي چې اور دی او هغه اور زما 
، په ما پسې مې خپل پوست اور پوست دی 

، کلیوال زما د پوست لپاره په ما پسې دی 
منډې وهي چې ما ونیسي او له پوست څخه 

 مې ګټه واخلي.
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 نو  ماته  خپل پوست اور دی.
شو چې په له دغې پیښې وروسته دا متل و

 ګیدړې پورې خپل پوست اور دی.
 
 
 

 بهناوې ګوره ، سر یې او
 

ویل کیږي دغه متل لومړی ځل د پروان 
والیت په غوربند کې ویل شوی دی. کیسه 
داسې ده وایي د غوربند درې په یوه کلي 

، سنګارونکې میرمنې د کې یوه نجلۍ ودیدله
دغې ناوې په سینګارولو ډیر وخت تیر کړ . 
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له وه ، د ناوې د را والړولو وخت و، ورا معط
خو سینګارونکې ال د ناوې سینګار نه وو 

 .تمام کړی
وراباڼي په تنګ شول اخیر راغلل 
سینګارونکې ته یې وویل چې دا دې څومره 
زیات وخت پرې ولګاوو و ژر ناوې جوړه 

 .کړه چې ناوخته کیږي 
زه ناوې سینګارونکې میرمنې ورته وویل 

، که اوبم او سینګار یې کومبیا یې سر ګورم 
نجلې ښکلې نه وی نو زه ډیر زحمت نه باسم 
او ژر یې سینګار خالصوم و خو که خدای 
ښکال ورکړې وی نو زه هم ډیر وخت پرې 

 تیروم ترڅو ال ښکلې شي .
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ځینې کسان وایي چې دا خبره بر عکس 
شوې، دغه ناوې ښکلې نه وه او 

ل چې ورا باڼو ته په غوصه وویسینګاروونکې 
ناوې بد رنګه وه ،ځکه مې دومره وخت پرې 

 تیر کړ ، ایله بیله سینګار شوه.
ددې متل بله بڼه داسې ده چې وایي: ورور 

 یې ګوره خور یې غواړه.
یعنې که ورور یې ښایسته وی خور به یې هم 

 ښایسته وي .
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 بخت مې بیداریږي
 کاک مې په څلورو روانیږي                

 
د پاستی هغې ډوډۍ ته وایي چې د کاک 

ډبرې په تبۍ یا تبخي پخیږي . په کلیو کې د 
را ټولیږي کلي خلک د جمعې په ورځو کې 

او په زیارتونو یا پخوانیو هدیرو کې په تبخي 



 

 

 53 

ډوډۍ پخوي په الره تیریدونکو مسافرو او 
 نورو خوارانو ته یې خیراتوي.

ددې متل کیسه داسې ده وایي یو وخت په 
په یوه ار کې همداسې د کلي میرمنو کنده

، یوې ساده زړه هدیره کې کاکونه پخول 
دا چې  میرمنې اوړه په کشپ اچولې ول ،

 دۍ یې د ډبرو په تبۍ پخوله  د کشپډو
رته و، ددې میرمنې پام رنګ هم ډبرې ته و

چې وروسته لږ تود شوی و ،  نه و ، کشپ
روان شوی و، میرمنې متوجه شوې چې اوړه 

دی ، حیرانې شوې ، ساده میرمنې روان 
وویل چې اوس مې بخت را بیدار شو چې 

. له هغه کاک مې هم پخپلو پښو تلالی شي 



 

 

 54 

وروسته په سیمه کې دا طنزیه متل عام شو 
 چې:

 بخت مې بیداریږي
 کاک مې په څلورو روانیږي                

ددې متل د کیسې په اړه بل روایت هم شته 
مسافرو وړه واغږل ،اوریې څو تنو څړه   وایي 

کاکونه یا  .يبل کړچې کاکونه پا خه کړ
ککوړی په سفر کښې پخوی،وړه ښه ټینګ 

بیا یې په ښویو ډبرو وپیچی اوپه انګا  يالنده کړ
رې وبا پډبرې  يیې ښخ کړی.چې پا خه ش ر

سی او خوری یې دوی هم چې کاکونه په اور 
کښی ږ دول ،په غلطۍ یې په کشپ )شمشتۍ(د 

 ې ګومان وکړ.چې کشپ یې په وړ و پټډبر
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کړ او په انګار یې کېښود ،داورله تاوه کشپ 
روان شو ده د کاک حرکت په نېګ شاګوم 

 پهونیو،پاڅید له خوشحاله یې اتڼ شروع کړ او 
 ې به یې ویل:اتڼ ک

بخت مې را بیدار شو کاک مې په څلورو 
 راروان شو.
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 ما چې دخاوو مړي لیدلي ،
 زما کور غړي وتلي                          

 
کاله وړاندې د پکتیا په  نويدغه متل کابو اتیا 

 .زرمت کې ویل شوی دی 
خاوو په زرمل یا زرمت کې د یوې غونډۍ نوم 
دی چې د همدې غونډۍ په شاوخوا کې سخته 

جګړه پیښه شوه ، ځینې کسان وایي چې دا 
ا خپل منځي جګړه وه خو ډیر بیا وایي چې د
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جګړه دسیمې دخلکو او سقاوي لښکرو تر منځ 
 پیښه شوه .

د سقاو حکومت غوښتل چې خلک بیعت    
ورکړي خو د زرمت خلکو بیعت او مالیه نه 

ورکوله ، چې بیا وروسته سقاوي ټوپکوال 
ل د زرملې ځوانانو هم دخاوو زرمت ته راغل

شاوخوا ورته ونیوله ، چې ددواړو   غونډۍ
جګړه پیل شوه په جګړه خواوو تر منځ سخته 

کې له دواړو خواوو ډیر کسان ووژل شول 
دجګړې مړي څو ورځې په میدان پا تې ول ، 

وایي کوم سړی دې غونډۍ ته ورغلی و ، دلته 
یې مړي لیدلي ول ، چې بیرته خپل کورته تللی 
و ، په کور ډیر خواشینی و ډوډۍ نه خوړله چا 
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ا جې ترې پوښتنه کړې وه ده ورته ویلې ول : م
 دخاوو مړي لیدلي  زما کور غړي وتلي .

 چې دده دا خبره وروسته وروسته متل شوه 
غړي په دوو معناوو کارول کیږي یو داچې 

غړي یو ډول پنډې پنډې ډوډۍ دي چې دډبرې 
په تیغنه یا تبخي اوه اته پاستي په غوړو کې 

یا دښې شپې په شپه یا نورو  یې پخوي بیا
ړي هلته یې کلیوال او خیراتونو کې جومات ته و

 مسافر خوري دمړي کورته دعا کوي .
بل غړي یو ه استعاري جمله هم ده کله چې 

سختې پیښې له امله ډیر هیجاني  څوک دیوې
 .هم نو وایي چې غړي مې ووتل شي
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ددې متل په اړوند یې دواړه معناوي صدق  
 کوي.

ویل کیږي دسقاو لښکرو دپکتیا په جګړه کې 
ختللو وسلو او ماشینګڼو هم دهغه وخت له پرم

کار اخیستی و . په دې باره کې ولسي سندرې 
 هم شته لکه: 

 اسالم دی ، ملک د
 داسې حال به په چا وي عالمه 
    سقاو ظالم دی   
 ماشینګڼ پرې چلوي عالمه 

 ملک د اسالم دی
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په دې برخه کې نورې سندرې او لنډۍ هم شته 
ه پرې ، که خدای کول په نورو کتابونو کې ب

 . پوره خبرې ولرو
 
 
 

 که شپه تیاره ده،مڼې په شمار دي
 

ددې متل کیسه داسې ده وایي دوه کسه په 
یوه کوټه کې ګډ اوسیدل ، د ډوډۍ له 

 د مڼو په خوړلو بوخت شول . خوړلو وروسته
په وخت کې څراغ تیل  مڼو د خوړلو د 

. یوه ملګري ژر ژر مڼې خوړلې خالص کړل
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بل انډیوال یې ورته پام  ، ده فکر کاوو چې د
نه دی و هڅه یې کوله د شپې له تیارې ګټه 

 واخلی او ډیرې مڼې وخوري .
خو ملګری پوهیده چې د کوټې ملګری د  

، نو ورته ویې ویل مڼو په خوړلو لګیا دی 
په تیاره کې زما برخه مڼې مه خوره ، که چې 

شپه ده او تیاره ده موږ لیدلی نه شو خو د مڼو 
 وم دی .شمیر معل

 ځ ته شو چېوروسته له هغه دا متل را من
 که شپه تیاره ده،مڼې په شمار دي  
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 یږيخوښنه  د صاحبانو کابل 

 
په  پېرنګيان چې په ډېره دبدبه د شاه شجاع

مرسته له هنده راوخوځېدل او د بې اتفاقه 
ى کېښنوله افغانانو په پالز )تخت ( يي خپله ناټک
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دل او کښې خو کامياب معلومې نو په اولو شپو
ګوټ  يي د هند په ګوټبرياليتوب ډمامې دخپل 

کښې وغږولې ، مګرد دوى د سرلوړى 
ې داستانونه او حماسې الپاى ته نه وې رسېدل

. په  له خپلې خاورې وايستل دویافغانانو چې 
ښتونکو هند کې به د پېرنګيانو تالى څټو د پو

شول ،  نهولې راستا دې پوښتنې ته چې صاحبان
ل احبانو کابې د صهس) داسې ځواب ورکاوه : 
نه ه متل جوړ شواو تر نخوښ نشو( له دې ځواب

ټوي نو چې څوک خپل مجبوريت په بله بها نه پ
 دا متل ورپوې کيږي . 
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ورسته وه  ۍڅه توره تېره وه څه اب   
 

، خوله ورخو  روايي يو وخت ډېر هوښيا     
ره له چې سه،ر کې اوسېدپه يوښا ډېر ظالم سړى

 ډېرو ظلمونو به چا پړ کولى نشو او سرې
 .يو وخت يي د خپلې هګرځېدسترګې به 
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ه کړ ، او ده ال تور توره پرې پهخواښې څټ 
اپه هغه ټوال نا څتېکى ته نه وه وراچولې چې کو

وو. نیاو سړى يي و هځاى نه راورسېد  
ندي په دوه لومو کښې ب ۍدى لکه هوښياره مرغ

ترې ه و کله چې قاضي د قتل د علت پوشتنوه ا
چه وکړه نو فکر واخيست وروسته له ډېره سو

 يي قاضي ته وويل : 
ه ورستۍ احب څه توره تېره وه او څه هم ابص

 وه ، زه پکښې مالمت نه يم .
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  ي سڅوک چې چېرې اوسي خوى به دهغوى 

 
ې يو وايي په پخوا زمانو کې د کندهار په ښار ک

يي  چې په ټول ښار کې ه اوسېد) آهنګر (  پښ
د هنر او لياقت اوازه خوره وه او ان تردې چې 

پاچا به هم خپله توره او نور سامان په ده 
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 ن وو .پاچا بهجوړول . پښ په پاچا ډېر ګرا
و خ چې دى ونازوي ،ې وهمېشه په دې فکر ک

د ده هرې مرستې له هغه مالدار سړى جوړاوه 
الر که پښ مالدار شي نو د پ اچاپوهېده چېپاو 

به شا کړي .  نيکه کسب ته  
يوه ورځ له ډېره فکره وروسته پاچادى 

ته وې ويل :راو و توروغوښ  
دې زه پوهېږم چې ستا يو زوى دى او ډېر دربان 

له  ګران دى که ستا خوښه وي ستا زوى به زما
 ۍبچوسره نور يو ځاى اوسي . ده په خوشحال

اله زامنو سره يو ځاى د پاچ ېي ومنله او زوى
له اولو ورځو کې پښ بې حده خوشحا شو . په

خو وروسته يي د خپل زوى په خوى کې  ،و
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 بدلون وليد نو اندېښمن شو . اخر داسې وخت
خي راغى چې زوى او پالرله يو بله په خوى بې

 ېي پاچا ته شوالخره پښ مجبوراپردى شول .ب
 عرض وکړ چې صاحب زما زوى بېرته زما زوى

ړه .پاچادې عرض ته حيران غوندې شو . ک
 وزير ورته وويل : 

 غريب اي تا دیرښتيا وا صاحب داسړى -   
پرې اېښى دى خو زوى دې ور شهزاده کړى 

دى .  د دوى دواړو کله هم سره پالرولي 
 ،زوى ولي نه کيږي . څوک چې چېرته اوسي

ي .س نو په خوى به د هغو  
ېرته ى زوى بد پښ نازول لپاچا چې نه غوښت    

 توسته راو ۍخوار کړي پښ يي هم شاهي ماڼ
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ول سره مل ش بېرته سره خپل اواو زوى او پالر 
ى .برنى متل له همدې کيسې راپاتې شوى د   

 دا ډول هم ویل کیږي :
 چې اوسې په خوی به دهغو سې.

 
 
 

تر بلخه راسره ده خپله برخه که راغلمه  
 

ه ناايي چې په تېرو زمانو کې دوه شپهسې و
ر يي د پالتوب نشپو)شپني( چې  ل،ووروڼه 

ه دا . خو کشر ورور تهاونيکه له وخته پېشه و
 خپل ېډول ژوند خوند نه ورکاوه . يو وخت ي
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مشر ورورته وويل چې د تره لور به درته 
وغواړو . کشري ورور له واده کولونه انکار 

وه لومه شعکړ .دا خبره مشر ورور ته عجيبه مو
شر وښتنه يي ورڅخه وکړه . کاو د دې علت پ

 ورور ورته وويل :
ې په دې سپېره کور ک -

ټول عمر ژوند تېرول 
خوند نه راکوي ، اخر 

وروا ترکله به سپېره ښ
زموږ خوراک وي . 

زما زړه دى چې نور د 
پالر او نيکه کسب 

ړ ته وال پرېږدم او بلخ
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شم . مشر ورور په 
اوله کې هغه له تګه 
منع کړ خو وروسته 

دل چې ورور يي ولي
يي وخت په وخت 

او  ي کمزورى کيږ
و تنګ دى نه پ ېزړه ي

ي د بلخ د سفر اجازه ي
ورکړه . کشر ورور 

درى شپې او درى 
تر ،  ورځې مزل وکړ

لخ ته بڅو چې 
دې شو هغه چې ږورنې



 

 

 72 

د بلخ د ښار لوړ 
برجونه او دېوالونه 

 يراتلونکوليدل نو د 
 ژوند تصوراتو  داسې

ول کړ چې شا او غمش
ېره بیخي هې وا يخ

 هشوه. يو وخت يو
 وه او ورتهاسپاهي ودر

يي ويل :  و  
ه پاچا دې ځرا - -

.غواړي  
د بد چې ب ، ده چې پورته وکتل پاچايي وليد 

 ورته ګوري .پاچا ورباندې غږ وکړ:
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هلکه سترګې دې  -
 ويني ؟

 ده ځواب ورکړ : هو 
؟  ېبيايي وپوښت : مست خوبه نه ي  

 ده وويل : نه 
؟  ېت : عاشق خو به نه يبيايي وپوښ  

نه .  : ده ځواب ورکړ   
ړې څو نورې پوښتنې يي ځينې وکهمدا رنګه 

په پاي  ورکړل .د پوښتنو یې منفي ځوابونه چې 
نو  کې پاچا ورته وويل روغ او جوړ بني ادم يي

انه ي خياله رزه دې ولې نه ليدم او ولې داسې ب
 پوه ، که دومره ېښتيا وايتېرشوې ؟ ماته به ر
نو انجام به دې ډېر  ې وویلشوم چې دروغ د
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بيان  هم خپل حقيقت داسې ورته نبد وي . شپو
 کړ : 

ۍ په رصاحب له لرې ځايه دخوارۍ او مزدو -
نه مې نيت راغلى يم چې دبلخ برجونه او دېوالو
کې يال وليدل نو دخيال په نيلي سپور شوم په خ

ې دسرو زرو کڅوړه  مې دبلخ په دروازه ک
ټوال شوم پاچا دښآرکوه خو پدې قانع ن وموندله

نه کړم .دکوټوالۍ په منصب مې هم زړه اوبه و
ې څښلې دپاچا وزير شوم زه په خيالونو کې د

او  ځاى ته رارسيدلى وم چې پاچا لور راکړې وه
رولم ينولم چې سپاهي ودزه په تخت ک ېنور ي

دې دنيا ته راوستلم. ېاو له هغې دنيا ي  
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 و کې داسې ډوب وم چېصاحبه:زه په خيالون
ر نو ستاسو خوښۀ نو،ځان مې هم هېر کړى وو

.ئچې هره سزا راکو  
:  ويلې پاچا چې دده خبرې واوريدې ورته و   
و ه دبلخ پاچا وې خزه يوه لور لرم زما زوم ب -

 چې زما زوم نه خوښيږي ته يدا څوکاله کيږ
.له ننه زما زوم شوې او دبلخ پاچا سر  
ا شاهې ماڼۍ کې دومره قسمماښام ته يي په    

ه پ يکارخوراکونه وخوړل چې دشپون خوقسم 
.ګيډه دردشو   

 درمل دپاچا طبيب دڅو ورځو په مخه څه دارو
ت دې وخه سره له پرهيزه ورته تجويز کړل پ

 دپاچا دلور رنګ ، ې پاچالور هم ور وداه کړهک
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 دهغېکټ مټ دهغه دتره د لور په څېر وو او 
دې  . دى ګه کې  ګل وغوندې يي په چپه ستر

له ځانه سره یې وویل :.  ورته والي ته حيران شو  

تر بلخه راسره ده خپله برخه که راغلمه  
ل چې دا خبره متل شوه کله کله داسې هم وی

 کیږي .
رخهخپله بدر سره به وي تر بلخه چې والړ شې   
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  له نه سړو ملک شو بلو
 

، د هغه بلو خان د آدم خان د راز ملګری و
له ټولو رازونو خبر و او او د ستونزو په 

 وخت کې به د هغه ترڅنګ والړ و .
آدم خان نور ملګري او یاران هم لرل لکه 
میروخان او نور . خو د بلو ځانګړنې داوې 
چې یو آدم خان ته تر ټولو نږدې و ، چې په 
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آدم خان به بده ورځ وه ، اول غږ به یې په 
 و .بلو 

ن توتیا چې دده په نامه وه د کله چې آدم خا
پالر له کوره را وتښتوله ، په سبا یې د هغې 
د ورور بازید خان لښکرې له آدم خان سره 
د جګړې په نیت راغلې . آدم خان پر بلو غو 

 کوي :
 بلو پاڅه سر اوچت کړه 

 چې تنګسه وی زموږ مل اوسه مدت کړه      
 د توتیا پوځونه راغله

 ې ،غ کوه همت کړهپر یارانو باند      
بلو خان ډیر زړه ور او تورزن سړی و ، د 
بازیدخان له لښکرو سره یې سخته جګړه 
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وکړه ډیر کسان یې په تورو ووهل ، چې د 
بازیدخان وار را رسیده ، هغه وارخطا شو نو 

 پر آدم خان یې ناره کړه:
 ځوانان دې میړني دي

 درته وایم یو تر بله ګړندي دي      
 و در نیسه دغه خپل بل

 دغه ستا دیار خو سترګې د خوني دي   
، ویل کیږی بلو یو بیوزله او غریب سړی و 

پخوا تر دې مریی و لکه چې په دې ناره کې 
 معلومیږي .

تترخان چې د آدم خان تربور او سیال و ، د 
 یوې النجې په وخت کې بلو ته وایي :

 خامه بلو خامه
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 درته وایم ته غلط والړې نادانه    
 ته اول مریی زما وې

 د کابل پر نخاس ودرې غالمه    
بلو ساده سړی هم و ، کله به چې آدم خان 
نه و ، نو ده به د خاني او ملکي اکټونه کول 

 ، نو خلکو به په طنزیه انداز ویل :
 له نه سړو ملک شو بلو

 .له هغه وروسته دغه متل عام شو
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 کرمیه چې غم نه وي ، 

 ېوړغم به را    
 

کرمی د فتح خان بړیڅي د شپیتو یارانو په 
ډله کې یو یار و ، دی زړه ور او په عین 

 شر خوښوونکی سړی هم و .حال کې 
فتح خان د فتح خان او رابیا د نکل له مخې 

 .زیاتره ستونزې همده را پیدا کولې ته 
کله چې فتح خان له خپلو بړیڅو سره له 

په یوه ، ماښام یې بست کال څخه روانیږي 
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دښته کې واړول فتح خان دوه زړی و چې پر 
کومه خوا والړ شي فکر یې وکړ چې د شپي 

یوه سانګه پر ځمکه لکه کړي سهار چې 
هرې خواته کږه وه پر هغه خوا به ځي . فتح 

 خان دا دنده کرمي ته وسپارله .
. بیرته نیمه شپه لکه کړه  )نیزه(کرمي سانګه

چې سانګه یا له خوبه را پاڅید ، ویې لیدل 
لکړه د مکې شریفې په خوا نړیدلې ده ، 

کرمي د هندوستان په لوري و نړوله ، سهار 
 ح خان ناره وکړه :توختي یې پر ف

 سر له سره پالنګه هسک کړه فتح خانه
 یو مې سانګه هندوستان په لوره کږه ده

 فتح خان څه ونه ویل ، کرمي بیا ورته وویل:
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 ح خانهسر له سره پالنګه هسک کړه فت
 یاغي شوی هندوستان رعیت دی

فتح خان او ملګري یې هندوستان ته ځي 
هلته د شمس الدین نومي پاچا تر واک 

الندې سیمه کې چې اوسیدونکي یې بې 
 اتفاقه دي میشت کیږي .

دغه خلک ګواریان)مغل( دي . یوه ورځ 
دغه ګواریان له فتح خانه هیله کوي چې 

روغه  ددوی او ددوی د مخالفینو ترمنځ
جوړه وکړي ، فتح خان د هغوی تر منځ 

 سوله کوي .
خو کرمی ددې لپاره چې دغه خلک دسولې 

 ،ټول وژني .تړون او دغه وعده ماته نه کړي 
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کرمی هر وخت فتح خان ته ستونزې او 
النجې پیدا کولې ، یوه ورځ شمس الدین 

پاچا د سیمې له خلکو څخه د مالیې د 
دری تنه عسکر  راټولولو لپاره ددوی کلی ته

لیږي ، کرمی دوه عسکر وژني ددریم ژبه 
پرې کوي ،دغه عسکر پاچا ته ورځي خو 

پاچا یې په خبره نه پوهیږي بیا دری تنه 
عسکر ور استوي دا ځل کرمی دوه عسکر 

وژني دریم په منډه ترې خالصیږي ، ځي او 
پاچاته دغه خبر وروړي فتح خان چې راځي 

یږي په کرمي له موضوع خبریږي په غوصه ک
 ناره کوي :

 کرمیه چې غم نه وي ته غم راوړې
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 کرمیه پر لم غوټه سپرو واوړې
کرمی فتح خان ته نورې ستونزې هم پیدا 

کوي چې په پایله کې ددوی او پاچا تر منځ 
 جګړه نښلي.

 له دې وروسته دا متل منځ ته را غی چې :
 کرمیه چې غم نه وي غم به راوړې

ې تل ستونزې او اوس هم هغو کسانو ته چ
 النجې پیدا کوی خلک دا متل وایی چې

 کرمیه چې غم نه وي غم به راوړې
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 دشپیتو بړیڅو ورځ په ورځ کمی دی
 

 شمس الدین پاچا د خزانېکله چې کرمي  د 
شمس الدین عسکریې  دوټ اوکار وان ل
 اس الدین له بړیڅانو سره د جګړې تووژل،شم

رو د شمس بیا وکړه .قتح خان او دده ملګ
ګړه الدین له پوځ سره دولس ورځې پرله پسې ج
له وکړه ،د شمس الدین پوځ ته ډیره مرګ ژوب

ه تر بدارانو سرصواوښته شمس الدین له خپلو م
 دروغې جوړوې تهسره سال وروسته فتح خان 

ل و غوښتل چې ټو یې وړاندیز وکړ اوله دوی
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 دده دربارته ورسې او سوله سره وکړي ،فتح
ې پر ه خو کرمي و نه منله په پای کې یخان ومنل

ان ه له فتح خبیکړه وکړه چې نیمایي  یاران 
 بهر سره دشمس الدین دربار ته ځي او نیمایي نو

یده ک  يهرله کرمي سره پاته کیږي چې فتح 
وکړه : ېکرمي ناره پر  

فتح خان باور مه کړه ،د                        
 مغول په کال مونه 

نهې تیپوم پسد مغول اول کال                      
ه وشول شمس الدین د فتح خان او د هغ هغسې

 سونه وتړل.خو کرم خان یا کرمي الدملګرو 
هوښیار سړی وه په دوی پسې راوتلی و،چې 
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ول غر مویې لیدل د ملګرو السونه یې تړلې دي پ
 یې ناره کړه :

  يلڅولو پرسرغم ده جوړ کړم اوس ب          
ونه یې فتح خان نازک الس يچې تړل               
خپل  ول یې ووژل اوتورې راوایستې،ډیر مغټولو

 ملګري یې ټول را خالص کړل.
ده له دې وروسته به هره ورځ سخته جګړه کی

ا هره ورځ به یو یا دوه بړیڅان زخمی کیدل ب
ن او شهیدانیدل په پای کې فتح خان ،کرم خا

 څوتنه نور پاتې شول.
خته جګړه کې داناره کړه:فتح خان س  

  هندوستان مې د مچیو ګبینی دی              
میږيهر څو چې یې وهم نه تما  
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 دشپیتو بړیڅو ورځ په ورځ کمی دی
 

له د نکل دغه ناره متل شوه اوس چې په کومه ډ
ی راځي نو خلک دامتل وایي:ې کومه کمک  

 دشپیتو بړیڅو ورځ په ورځ کمی دی
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 هر ښار ځان ته ده خواجه لري
 

دکندهار ښار په ختیځ کې د شپږمې ناحیې 
ددغې نومیږي  (ده خواجه) ،اړوند یوه سیمه

او  خوله ور سیمې اوسیدونکي ډیر با جرآته
. که څوک کومه حاضر ځوابه خلک دي 

خبره ورته وکړي په همغه شیبه کې قانع 
دوی په همدې .کوي کوونکی ځواب ور
 .صفت مشهور دي 
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که څوک د چا دکومې خبرې په مقابل کې 
قانع کوونکې خبره وکړي او یا کوم څوک 

په کومه معامله کې د خپل منطق په قوت 
بریالي شي نو وایي چې هر ځای خپل ده 

 خواجه لري.
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 93 

 
 
 
 

 چې دلته داسې حال دی
 په لندن کې به څه حال وي     

 
خپلواکي په جګړه کې د افغانستان  د هیواد د

ټولو خلکو برخه لرله او د جګړې په مختلفو 
، د هغه جبهو کې له انګریزانو سره جنګیدل 

وخت دیوې سیمې طالبانو یوه بیله جبهه 
 جوړه کړې وه .
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دوی یوه ورځ دکلي یوه پخوانۍ او زړه ونه 
چې منځ یې ګوګ و ، ووهله د ونې منځ یې 

پ یې ترې جوړ کړ و نور هم تش کړ او تو
 د ونې منځ یې له باروتو ډک کړ .

د ونې خوله یې د لندن په لوري و ګرځوله  
،ټول طالبان پرې را ټول شول باروتو ته یې 

باوتو انفجار وکړ او ونه اور ورته کړ 
وچاودیدله . شاوخوا دوړې او دودونه پورته 

شول . یو شمیر طالبان او مالیان پکې ټپیان او 
ول ، یو نفر چې سخت ټپي و تر شهیدان ش

څنګ پروت یوبل ټپي ته په زګیروي او عین 
: مال فالنی حال کې خوشحاله انداز وویل 

نو اخونده وګوره چې دلته داسې حال دی 



 

 

 95 

په لندن کې به څه حال وي یعني چې موږ 
یې دومره مړه کړو په لندن کې خو به یې 

ټول سټ کړي وي . وروسته له هغه دا جمله 
 وه.متل ش

 
 

 عزرایله وروره روغ او ناروغ پیژنه 
 

هم  خپل یواځني زوی تر ایمان په یوې کونډې
 ګران وو.که به دهغه په سر هسې درد شو ددی

ې ر آسمانه وختل . یوه ورځ یتواخ به  –ویش 
وړ د زوی تبه وه دایې سرته ناسته وه او په ل

 آوازیې ویل:
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 ستا يوۍ زویه ستا بال دی خدای پرما کړ 
ځای دې خدای ما واخلی او .........پر  

 ې یوهې دا خبرې ددوی په ګاونډ کد کونډ 
ه دې ته حیران شوچې کونډاو ېاوریدلو لمی ز

 لمی تهپه زوی څومره بی حده خوږیږی آخر ز
ي رراځه د کونډې فداکا ېچ ورولویده،دا فکر 

ورو غوندې د  ه همدې خاطرامتحان کړه .نو پ
ه( بام درڅی )دریچ دوی بام ته ورپورته شو .د

 النۍب :کړه او وې ویل  ېته یی خوله ورنږد
 ترورې!

لمی ځواب ورکړ چې زدی وویل څوک یې ؟  
ولی ستا دعا خدای قبوله کړه خدای پاک زه است
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هله واخلم  ستا ساه ېای دد زوی پر ځ ېیم چ
ځان د آخرت سفر ته برابروه ! ژر کوه   

اب وایل یې ؟ هغه ځردی وویل ته په رښتیا عز
ه ورکړ چې عزرایل نه یم نوڅوک یم هله ژرکو

 د ټوکو وخت نشته ځان چمتو کړه .
ه یې د ژوند مینې غلبه وکړه مرګ ت په کونډې

ل : ځان ټینګ نه کړ او په خوله یې ورته ووی
 عزرایله وروره روغ او ناروغ وپیژنه !
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  النچې بیګاته وې حیران ،څه به وساتی فی 
 

وانۍ متل کیدو کیسه څه ډیره پخجملې د  ېدد
خان نه ده . هسې وایې چی نایب السلطنه نصراال

وه یوه ورځ ی ،ې ومرحوم به ژمی په جالل آباد ک
غلل ډله طالبان د صحبت غوښتلو په عرض ور   
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وويل )  نائب السلطه پنځه روپى وركړې طالبانو
رشو صاحبه دا پنځه شپږ روپى چې هر خان ته و

او  پاچايان ياست . د شاهانو. تاسو  ېراكوي ي
 شهزاده ګانو بخښنه بايد شاهانه وي

 ؟ياهانه بښنه څه وشنایب السلطنه وویل : 
 دوی ځواب ورکړ )پاچایان فیالن یا هاتیان

چې  امر وکړ ي(نایب السلطنه هم سمدستيبخښ
 ېه دطالبان پ يدوی ته یو غټ فیل ورکړل ش

ه یې پ شول او فیل خوشحالهغیر مترقبه بخښنه 
 درب ودروب راون کړ .

بر دې سيمو طالبان او ماليان چې خږن و اورید ل
يلو شول د فيل د ليدلو او دوى ته د مباركى و
ې لپاره ډلې ډلې ور روان شول . طالبانو به چ
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ړې څه ټوك ډوډۍ د وظيفې په توګه راټوله ك
. د  شوه ۍ)ګوله(وه ، هغه به ايله د فيل يوه مړ

 به مجبور وو چې بلهځانو او مېلمنو د پاره 
وتلى  سرشته ونيسي . دوى له يوې خوا له سبقه
او  لووو ، له بلې خوا يي خرڅونه له وسه تېر ش

ى ال دا چې فيل په شاهي اخور اموخته شو بله
وو د طالبانو په وچ ټوك ورځ په ورځ 

ل بازار . طالبانو له مجبوريته في هكمزورى كېد
په  وښت .ته وېوست ، خو چا په ټنګه هم نه غ

ل د خانانو ملكانو يي وګرځاوه . هغوى هم د في
 ساتلو توان په ځان كښې ونه ليد . اخر يي
لسلطنه مصلحت په دې شو چې فيل بېرته نائب ا

 ته وروړي . دوى فيل وروړو او عرض يي وكړ
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ره وېرېږو څوك چې د ااز جې مونږ د فيل له
ګه بېګا ډوډى ته حيران وي هغه به فيالن څن

بېرته  فيالن له شاهانو سره ښايي كه يي ساتي .
دا به مو لوى احسان وي .  ېواخل  

ۍ جګ نائب السلطه وويل : زه فيل تر پنځه روپ
لې هم غنيمت وګڼ ۍنه اخلم . هغوى پنځه روپ

خو له او فيل يي بېرته نائب السلطه ته ورکړ
متل جوړ شو .  ېه يڅخې کیس  

 
 

 

. 
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 من خورم چارک ګټم ،مورې اوسم که درځم 
 

پاره پخوا زمانه کې به خلک د ګټې وټې لپه 
مدې هندوستان ته تلل. یو تن غزنیوال هم په ه

 نیت د هندوستان مخه وکړه او کونډه موریې
.خپلې ګټې ته منتظره کینوله   
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مورته لیک راوستاوه  یې وروسته څو کلونوه ل
کړی وو )من داسی بیان خپل حال یې پکې  ېچ

 ې اوسم که درځم (ټم مو رخورم چارک ګ
  جمله پسې متل شوه. له هغه وروسته دا 

 
. 
 

 په سترګو وینې په زوی لوړې
 

ي ي راغالکړور سړی د چا له رمې دوه درېیوه
راواخیست د غله  ېخاوند پل پس رمې، د ول

وریو  یې د هغه په وريکور یې پیدا کړ او خپل 
وپیژندل. ېک  
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وړ غال ځان خالصول غوښتل نو په ل له ېغله چ
وویل : ېاواز ی  

ما به څه رنګه پردی وری غال کاوه ،زوی   -
ه ددې مې دې مړ شې چې پردی وری غال کوم

د مال څښتن  زوی په سر که ما غال کړی وي
وویل  ورته هک  پک شو او په حیرانتیا سره یې

.ېپه سترګو وینې په زوی لوړ  
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يوړ سین هم نه ينیک  
 

ې د یوې کوترې ځاله د یوه داس هسې وایي چې
هیده . ې یې سین بې په بیخ کمر په غاړه وه چک

دانې ره پال ې به تمامه ورځ د خپلو بچوڼو کوتر
ه او یډه ښه ماړمانې راټولولې بچوڼی یې په ګ
 ېچ کوترې بچوڼوددنیاله هره غمه بیغمه وو.د 

ې خواته یشوې او  شاو لږ څه سترګې خالصې
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عادت ته حیران  یمې وغړولې نو د مور دېل
 ېبه ددوی له خوړو ځنې څو دان ېهغ ېشول چ

 یې بچوڼو هره ورځ سین ته اچولې .یوه ورځ
ل: ورته ووی ېورڅخه ددې کار وجه وپوښتله هغ

 يځان ساتل او مړول ضرورنه د زېبچو!یوا
ه بچو یې پ يکول هم ضرور د يبلکې نیک

و سره له اوب ېوکړه چ ېتعجب سره پوښتنه ځن
ل : ، مور یې ورته ووی يلر ي کول څه معنانیک
له هر چا او له هر څه سره ښه ده . ينیک  

 ېوروسته یوه ورځ چ ېله دې خبرو څو ورځ
ته  کوتره په ځاله کې نه وه یو مار ددوی ځالې

وکړ  راپورته شو . بچوڼو یې د الوتلو کوښښ
کې  په سین خو یو هم د الوتلو قابل نه وو.ټول
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دوی د  و وپیژندل چیلویدل.په سین کې کبانو
ته  سینبه یې چې هره ورځ  يهغې مور بچوڼې د

ګو ته ستر يدانې رااچولې کبانو ته د هغې نیک
ستل یایې ساحل ته راو يودریده د کوترې بچوڼ

 او له الهو کیدو یې وژغورل .
ل دوی د سین په غاړه وموند ېکوتر ېماښام چ

چیانو واوریده نو ب ېاو د کبانو د نیکۍ کیسه ی
 ته یې وویل:

هم نه  سین يبچیانو چې نیکئ اوس خو پوه شو 
         ي .وړ
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 ارمان افغانستان 
 یوه سترګه دوه کسان

  
وایي یو وخت یو سړی له بله وطنه د 

 افغانستان د لیدلو لپاره راغلی و .
دی د افغانستان مختلیفو سیمو ته والړ او 

کال ننداره یې وکړه .دده ددې هیواد دښ
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دافغانستان طبعي منظرې ډیرې خوښې شوې 
، خو دافغانستان په وروسته پاتې والي یې 

افسوس کاوو ، چې دومره ښکلی وطن ولې 
 دومره وروسته پاتې دی.

دغه سړی د هیواد دمنظرو په سیل بوخت و ، 
 چې دې وخت کې دوه کسه نور هم راغلل 

دواړو سترګو په دغو دوو کسانو کې یو په 
، دې ړوند و او دابل په یوه سترګه ړوند و 

د منظرو په اړه معلومات سړي دا بل ړانده ته 
 ورکول .

فکر وکړ چې دا ښکلی وطن بهرني سړي 
وګوره او دا وګوره چې په دوو کسانو یوه 
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سترګه لري . نو هلته یې افسوس وکړ ویې 
 ویل :

 یوه سترګه دوه کسان،ارمان افغانستان  
 بیا دا خبره پسې متل شوه.چې 

 
 
 

 

 
داپكې و او داپكې نه و           

 
ېره زمانه هم څه ډ د کیسې د پیښیدود دې متل 

من پخوانى نه ده هسې وايي چې د امير عبدالرح
 خان په زمانه كې چاخزانې ته الره كړې وه .
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اهه پاچا ته راووست . هرڅو چې يي وو ېتورن ي
اى هر ځل وهلو په پنه كاوه . هغه به د ېاقرار ي

ې و . داپككې صرف دومره ويل :   
ل په )تې يپاچا امر وكړ چې ) تېل داغ ( كړ

داغ( هم اقرار نه شو او يواځې دا خبره يي له 
ې له دې خبرې و.( داهم پكخولې راووته چې ) 

بل څه له خولې ونه وتل .پرته یې   
ته  پاچا ډېر په قهر شو او امر يي وكړ چې توپ 
 ې. تورن چې د پاچاامر واورېده نو وي يوتړ ېي

ې(ا نه و پكويل :) د  
ل : امير ترې پوښتنه وكړه : ماچې وهلې تا وي

ر مې په تیلو کې د سوځولو ام( چې ېدا و پك)
 ې و( چې د توپ امردا هم پكتا ويل : )وکړ 
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رو ې ( د دې خبمې وركړ تا وويل : ) دا نه و پك
 مطلب څه دى؟

بې اقراره هم وژنې  تورن وويل : اوس خو مې 
دا  ښه به وي چې حقيقت درته ووايم . حقيقت

ته اړ كړم ، د  دى چې زه لوږې ، تندې غال
خوار غريب په مال مې زړه ونشو . شاهي 
چې  خزانې ته مې مال وتړله . په دې ښه پوهېدم

انه تړل ، دا غول، قين فكه ونيول شم نو وهل ، 
ې كدا ټول تكليف مې مخې راځي . هر څه پك

 خو دا فكر مې نه وو كړى ،ې منلى وترمخك
ړې . ته به مې توپ ته تکه مې اقرار ونه کړ چې   

او  كړ ېازاد ي ،وركړ امير ته د ده خبرې خوند 
متل جوړ شو .  ېله كيسې ي  
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ې الړې بټه ګرامه كانګړې په ډب ك د  
 

 وې د دواو بټه ګرام د پېښور په دوابه ك كانګړه
هندوان  ېي . پخوابه په كانګړه كنومونه د كليو

ترګې همېشه س ېو ته به ينهم اوسېدل چې پښت
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يت ن شپه له شپو نه څوتنه غله په دې وې . يوه
اره كړي ، خو تي ټراوخوځېدل چې كانګړه لو

ډېره زياته وه . شپې پسې واخيستل او د 
. غلو  كانګړې په ځاى بټه ګرام ته ورتېر شول

ه د ته چې خلكو تبټه ګرام لوټ كړ. او وروس
ګرام د  هغوى د اصلي نيت پته ولګېده نو د بټه

 غال له پېښې برنى متل جوړ شو . 
 كه حال وايمه نو بې بې مې وال ) وهل ( خوري

پټه خوله يمه بابا مې مار خوري  كه  
  

چې يو  کیږي د دې متل د ابتدا په باره كې ويل
ه منځوكې سر ولوخت يوه ښځه او مېړه پخپ

. د دوى اختالف ورځ په ورځ  وران شول
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ړه په زياتېده او ان خبره دې ته ورسېده چې د مې
ه غياب كې ښځې ورته مار پوخ كړ . د مار پ
الر كيسه د دوى زوى پوه شو او چې كله يي پ

 ورته دسترخوان وغوړاوه ، نو ېراغى او مور ي
 هلك له ځان سره وويل :

ه كه حال وايمه بي بي مې وال خوري كه پټ 
له يمه بابا مې مار خوري . خو  

 ى خوار تر چاشي ټو       
 

ي او او ستومانه ښي بوختم سړى ځان ډېر یيون
نو په دې تظاهر كړي چې د ټولو خلكو د غمو
بار د دوى پرسردى . برنى متل د همداسې 

سې ده كسانو لپاره استعماليږي او كيسه يي دا
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 هپ ه باغ كې د ) وټى (قرغزني په چې پخوا د 
اړه چې د بازار كالنتري ورپه غ ،مه يو سړى ونا

په ى به تل ستړى ستومانه ښكارېده شټووه . 
ه خو چاته نه معلومېد ېكاري ،ورځ به اللهانده و

ا د ده هرڅوك خبر و .چې كله به چ ېپه ستړياي
خبره  ځورول غوښتل نو د نوي كالنتر د ټاكلو

ي ټيوې خبرې به بيا په و ېوكړه او د ېبه ي
. لرلس كلي غوښتي واوخوار څ  

 د ټوكمارو دې لوبو هغه خوار دې ته اړ كړى 
چې د حفظ ما تقدم د پاره هر وخت د  ،و

ار ډك ك هبې ګټې اما له مسؤوليت يكالنتر
 وغندي او ځان د دې درنې دندې په ساتنه كې

 مجبور وښئي . 
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 هغه به همېشه هر چاته ويل :
 ى خوار ترچاشي ؟ حاكمټووروره ! څه وكړم  

وايي  وايي : كالنتره مامور وايي :كالنتره ، خان
ي : وټيه ، غريب وايي وټيه د هر چا غږ تر وټ

ى خوار ترچاشي . ټ، ودى   
 
 

 كتابونه دريابونه دي
 

سته په هند كې يو پښتون د ماښام له جمعې ورو
ور جومات ته ورسېده په لمانځه ودرېد څوتنه ن

ديانو مقت . دراغلل او په ده پسې يي اقتدا وكړه 
ېده ې لسګونو ته رسرپ ك وپهسترګ دشمېر   
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، و دى چې په جهر قرائت كولو ته مجبورشوى
ې قل هو يي په الحمدهلل پس کې په لومړي ركعت

يران ې ح احد ولوسته خو په دويم ركعت كاهلل
 و چې څه وكړي . په همدې حيرانى كې ييش

له خولې ووته : ۍبې اختياره دا لنډ  
جدا جدا  –الرې دوې شوې  جدايي راغله    

 به سره ځو ويشتلي زړونه .
ن وكړه او روا ېچې لمونځ ختم شولنډه دعا ي 

دى  ې څوك شكي شوى و ،شو . په مقتديانو ك
ترلمن ونيو او ورته يي وويل : ېي  
ر كه څه هم تاسې پښتانه دينداره ياست او ت 

ا خو د ئمونږ هندوستانيانو په دين ښه پوهېږ
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دلي ولوسته ما بېخي نه وه اورېسوره چې تاسو 
 دا تاسو له كومه را پيدا كړې وه؟ 

 ده ورته وويل : 
ې ال ې به مكتابونه دريابونه دي په يوه ك -

 لوستې وي  .
 

 
 تر خپل كافر مې جاركړې

 
يږي ې ډېر اورېدل كدا متل چې په غزني ك     

 دا ده چې يو ېوه كيسه يي يركيسې لدوه 
 ال او امي تر منځګر كې ديوه ملوخت په ش

 جګړه وشوه . امي به مال ته د دين او پير او
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ور مذهب كنځلې كولې . مال به له ډېره قهره ا
ر ته وت لمثله كنځلو كفاواخيست خو چې په با

نځلې ه ونيوله . امي ال مالته كنو خوله به يي پټ
دي ې چې د مال يو مقتدي راپيدا شو . مقتلوك

ړې پير كنځلې وكهم امي ته د دين او مذهب او 
. مال كه څه هم په خوله منع كړ او ورته يي 

چې كفر ته ووتې ، خو له زړه ځنې  لووي
ل :خوشاله وو او بې اختياره يي له خولې ووت  

تر خپل كافر مې جار كړې .    
زني په دې متل پورې تړلې دوهمه كيسه هم په غ

وې ده او د وخت په لحاظ په كې پېښه ش
اړه لري . پورې  ۍ پېړ هنولسم  
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رېزانو د هسې وايي چې په افغانستان باندې د انګ
 يرغل په وخت كې يو وطن پلوري له پردو

 ېلښكرو سره مل شو او دهغو لپاره به ي
اخيسته  په تحقيق او محاكمه كې برخه دافغانانو

اى . ده په دې غرض چې سبا ته په قوم كې ځ
له او ولري . له خلكو سره ډېره بده وضعه نه كو

نو ګروېږنو و نيم به يي حتي د انګرېزانو له پوښتي
 بېخي خالصاوه هم . خلكو ته چې تر پردو

په  نو د ده ،كافرو خپل خائن ښه معلوم شوى و
كړې  ويل چې تر خپل كافر مو جار ېهكله به ي

ې ړي په حق كاو دا خبره اوس د هر هغه بدس
رر په وجه چاته ډېر ض يويل كيږي چې د خپلو

 ونه رسوي . 



 

 

 122 

 
 
 
 
 
 
 

ړې وات كصفت د پتې ،توتان د بيار خورې  
 

ايي د بهار او فتح اباد چې عوام ورته پتېوات و
 سیمو افغانستان د ننګرهار په واليت كې د دوو

نومونه دي . چې لومړى يي د سره رود په 
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 يولسوالى او دوهم يي د خوږيانو په ولسوال
 پورې اړه لري . 

 و كې يوهچې د ) بهار( په كروند يهسې واي
وات  ېده چې پت پنېرود بلبلې چغار وابزګر 

فکر  كول . بزګر داسېیې پت پتيې وات ... 
و يوې چې بلبله د ) پتې وات ذكر كوي ن ،كړو
په قهر  پرېښوده ، چوكه يې پسې راواخيسته ېي

 يي وويل :
د  بې شرمې  توتان د ) بيار ( خورې او صفت 

 پتې وات كوې . 
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هشو ، درې مې راوړ اخر زمان  
يو ترې روان شو        

 
وښتل ې څه پخول غمسافر په بېديا كوایي یوه 

 هغه د نغري جوړولو د پاره خوا او شا سترګې
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غه وغړولې چې څه لوټې ، ډبرې پيدا كړي . ه
ې په خو د دريمې لوټ ېدوه غټې لوټې پيدا كړ

چې  راواخيست ګی یا څسکیيزځيو  ېګومان ي
، يي اور بل كړچې كله  دى پرې پوه نشو

افر ې د اور له تاوه خوځېدو ته اړ شو . مسګځيږ
ت بيا هم هغه ونه پېژانده او د ) لوټې ( له حرك

د تعجب اظهارداسې وكړ: ېنه ي  
اخرزمان شو درې مې راوړى يو ترې روان شو  

 . 
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،موږك د سوړې د ننوتو نه و  
پورې وتاړه  ۍچې چج يي ال په لك   
 

 ولسې وايي چې يو وخت موږ كانو د خپه      
نډه پاره غونډه وكړه . په غولحقوقو د ساتنې 
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بايد ا ره لپه چې د ځان ساتنې ړفيصله وك ېكې ي
 يو پاچا ولرو او دهغه اطاعت وكړو . موږكانو

جدا  دې لپاره چې له نورودخپل پاچا وټاكه خو 
تاړه . پورې ورو ۍ نخښه ولري يو چج يي په لك

ا د خپل پاچا د درناوي د پاره د هغه ش نموږكا
ول چې پيشو راغله . موږكان ټ ،او خوا راټول و

 ېي ۍكپه يوه خوا بله خو وتښتېدل او پاچا چې ل
شو او  ې بندپه چج پورې تړلې د غار په خوله ك

 وروسته له هغه دا متل وشو چېپيشو وواژه .
ا موږک په غار نه شوای ننوتالی چج یې په ش

ی و.پورې تړل  
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هچاته له ازله ده او چاته له مير افضل  
 

چې  ،مير افضل په خوږياڼو كې يو شرير سړى و
ن د سيمې ډېر كسا ېد خپل رذالت په وجه ي

 كړولي او ځورولي و . دا چې ميرافضل د دوى
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د كور كلي سړى و او دهغه له السه ورپېښ 
ه غمونه ورته ازلي او اسماني نه ښكارېدل او ل

 هلهغه پيدا كړي غمونه په شمېر هم  ې خوابل
ل نو خلكو به وي ،ه كم نه وخاسماني غمونو څ

ېښه چې چاته له ازل نه او چاته له مير افضل نه پ
متل جوړ شو  . دغهده او له همدې جملې نه   

 
 

ژاړي ۍاوښانو به ژړل خو بور  
 

ۍ ورت په اوښانو باندې بخويل كيږي چې يو و
ب ت او درنښت په سببار د ډېرښد یا بوجۍ 

ۍ شوې بور ۍچې سورشوې . څاروان  ۍسور
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ۍ ويل : اوښانو ژړل خو بور ېوليدې نو وي
وروسته له هغه ددې سړي دا خبره متل ژاړي .

شوه ، هغه څوک چې د لږو سختیو په وخت 
و کې تر هغو نورو چې په ډیر کړاو کې وي خ
یل شکایت دوی ډیر کوي په اړه یې دغه متل و

 کیږي چې :
بورۍ ژاړي. ،اوښانو به ژړل   

 
 ُسدم ته شين دى

 
كلي  دې د يوهږبونيرسره ن پښتونخوا لهُسدم د

ير نوم دى . هسې وايي چې د ُسدم يو سړى بون
خت ته د خپل اشنا كره ورغى خو د ورتګ په و
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. د  بارانونه شول او همغلته پاتې شو ېكې ي
شوه  اوږده همېلمه ځنډېدا په پردې كور كې ډېر

نه اسمان شين كېده او نه ده دا بهانه  ، ځكه
 هېروله . 

ې ته يوه ورځ چې كوربه له بهره د مېلمه كوټ    
ار وراغى نو مېلمه د اسمان پوښتنه وكړه هغه خ
ياره چې ډېر ورسره په تنګ شوى و ، نو بې اخت

 يي وويل :
ُسدم ته شين دى .    
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 رله چې  دى نه به وا نه وړم چې دى كه مې س
 په چې دى الړ شي چې دى 

 
غه چې دى د يوه سړي د خبرو تكيه كالم و . ه

درو جملو كې دوه ، درى  –به په هروو دوو 
وه چې د  اځله چې دى چې دى تكرار
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يوه  اورېدونكو په غوږونو طبعآ ښه نه لګېدو
ه نور ورځ چا ډېره په ټينګه ورته وويل چې دى ب

ه هم و . هغنه وايي خو د ده عادت نه په بله كېد
ع د ډېرو من ېد پرېښودو وال نه و . سړي ته ي

ويل : ېوسته او وي صه وروكولو په وجه غ  
ه له چې دى نه به وانه وړم چې دى كه مې سر پ 
دى الړ شي چې دى . چې    
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 له خپلې شړۍ سره سمې پښې غځوه
 

دغه کیسه څه وخت او ه ده چې نمعلومه 
ره شوې ده ، خو دکوم پاچا په وخت کې تی
په ښار کې  وایي چې د وخت پاچا به

زلو کسانو حال به یې ګرځیده د خوارو او بیو
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پوښته که به پوه شو چې دا سړی واقعآ بیوزله 
 دی نو له هغه سره به یې مرسته کوله .

یوه ورځ دغه پاچا د ښار په دوره راووت 
ژمی و، ډیره یخني وه څو تنه غریبان ناست 

ډیر حریص و  ددې لپاره  ول . یو سړی چې
د پاچا پام ځانته واړوي شړۍ یې په ځان چې 

راسمه کړه او ددیواله خواته کیناست ، ددې 
رسره واو مرسته  لپاره چې پاچا یې وویني

، پښې یې ښې وغځولې او تر شړۍ یا وکړي
 . کمپلې یې را وایستلې

شړۍ  پاچا چې راغی ویې لیدل چې دا سړی
تلې دي ، پاچا لري خو پښي یې ترې ایس

توره را وایسته د سړي دواړه پښي یې غوڅې 
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ویې ویل چې دې سړي پخپله برخه کړې 
قناعت نه دی کړی کوالی یې شوای په 

کې پښې او ټول ځان پټ کړي خو  شړۍ
. باید پښې یې غوڅې شي چې  وحریص دی 

، له هغه له شړۍ یا کمپلې سره برابرې شي 
 وروسته دا خبره متل وګرځیدله.

 
ې وك يي؟ د زرجانې زوي ! الړې پكڅ  
 

ېښه ې پمتل كيسه د ننګرهار په روداتو ك د دې
شوې ده . داسې وايي چې يو وخت د دوو 

و بل د ي ېې يك يپه بدكورنيو سره بدي وه . 
،  ډېر سړي سره وژلي او ډېرې ښځې يي بورې
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 ۍ د يوې كورنورارې او كونډې شوې وې . 
يو  خاونده بس يوه كونډه زرجانه نومېده چې له

ه زوى ورپاتې و . څرنګه چې مور يي خوله ور
اره و او تكړه او دى بالعكس بې خولې او بې ك

 ه دباو خلكو   ر په نامه مشهور شوى ونو د مو
ه زرجانې زوى باله . د زرجانې زوى ته د ساد

تر  ښكارېده .ه همه نمبدى  ۍګى په وجه كورن
لى و . نيمو شپو به په مېلو چړچو پسې بهر وت  

رنګه اخر يوه شپه د ښمنانو ورته الره ونيوله . څ
چې تياره وه ، نو هغوى به له هر الروي نه 

 هم ېپوښتنه كوله چې څوك يي له ده نه ي
وچه ؟ ده ساده بې له سېپوښتنه وكړه : څوك ي

 ځواب وركړ :
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سمدستي  ېيد زرجانې زوى ! يوه دښمن     
ولې نو خې ! او د ټوپكوورنارې كړې : الړې پك

. يي ورواړولې  
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يژوندى وارتهكه دا  ۍتهار وخوړه كه  
  ۍپه غد يبيا به نه ځ    

 
ومى يو په پخوا وختونو كې په لوګر كې تهار ن

ال چې پردو كورونو ته به ورلوېده ، غ ،سړى و
ه ونه  وې به يي كولې څرنګه چې ده كله په سر

دلى رمېش ،خوړلې او په غال غديو كې كله نه و
به خوند نه وركاوه . همېشه  ۍنو حاللې ډوډ
كل كې و . تدنوې غالپه   

ه د د خداى كارونه دي ، يوه شپه له يوه غله سر
 په څرپ ېچا كره ورولوېده . د كور خاوند ي

هار راواخيسته او ت ېپس ېراويښ شو ، كهي ي
په كهي په سر وواهه . تهار چې كله هم  ېي
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او له  پاريي خطا شوپرځېدلى وار  ،داسې بد نه و
پر ملګري داسې ناره وكړه : یې وارخطايي  

يا هار ژوندى وي ب، كه دا ت ۍيهتهار وخوړه ك 
وې ناره د نورو س. د تهار  ۍپه غد يبه نه ځ

متل ډېرو نارو په څېرچې هيريږي هېره نشوه او د
ې خپله په بڼه د هغه چا لپاره ويل كيږي چې يواځ

  راوګرځوي .له بدې الرې  ېترخه تجربه ي
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 د انسان سترګې بې له خاورو نه مړيږي 
 

 هسې وايي چې يو وخت په ننګرهار كې يو
نو رسېدلى او صاحب حال سړى اوسېده . 

 زر او وايي خيست او سره  يي وموند یهډوك
و كېښودل . خو د هډوكي سر په سرپرې  ېي

ل او ې پټ نشو . ده دوباره سره پرې كېښودك
ه كى يوه برخه لوڅه پاتې شودا ځل هم د هډو

 ه نواو دريم ځل چې بيا دا كيسه تكرار شو
ې ان د سترګانسد  داغيبي اواز پرې وشو چې 

هډوكي دي ، دا پرته له خاروو په بل څه نه 
ځل  مړېږي . ده له غيبي الهام سره سم په څلورم

 اوره واچوله او بيايي په زروخاول په هډوكو 
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ل په زرو كې كې ونيوه . دا ځل هډوكي ټو
 ښېپی ونيول شو . وعده يي پوره شوه او له دې

 متل جوړ شو . 
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 ياوبه له پاسه خړې د
 

ددغه متل کیسه تاریخي شالید لري چې له 
 بې څخه را ژباړل شوې ده.بلې ژ

ه ول چې له اموي خلیفه ګان ټول څوارلس تن
 ههجري پورې یې په پراخ ۱۳۲خه تر څ ۴۱

 .چلولی دی اسالمي خاوره خالفت 
سره له دې چې ددوی په منځ کې د معاویه 

او عبدالملک مروان غوندې محیل او با 
تدبیره کسان ول خو یو یې هم په تقوا او بشر 

پالنه کې خپل سیال اتم خلیفه عمر بن 
. دغه خلیفه ټول عبدالعزیز ته نه رسیدل 

اسالمي اصول مراعاتول او د خالفت دوره 
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ه وه ، ساده ژوند یې د عدل او انصاف دور
یې درلود او د خپل ورځني لګشت لپاره یې 

تر دوو درهمو زیاتې پیسې له بیت المال 
 .څخه نه اخیستلې 

یوه ورځ دغه خلیفه له شامي عرب څخه 
وپوښتل : زما کسان ستاسې په سیمه کې څه 

 ؟کوي ،چلند یې څنګه دی 
هغه په موسکا ځواب ورکړ :اوبه چې له 

وي په ویالو کې به هم ورخه رڼې او صافې 
رڼې اوبه راځي اوبه تل له سرچینې څخه 

 خړیږي .
عمر بن عبدالعزیز د شامی عرب له ځواب 

 څخه ډیر سبق زده کړ.
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ځینې بیا دغه خبره د یوناني حکیم ارسطو 
بولي ، ځکه هغه ویلي دي ) پاچا د سیند یا 

او د دولت نورې څانګې د ویالو په  دریاب
 (را جال کیږي څیر دی چې له سینده 

یو شمیر نور بیا دا خبره د افالتون بولي چې 
 ویلي یې دي :

) پاچا له د ډیرو اوبو لویه ویاله داسې دی ، 
چې په وړو ویالو ویشل کیږي که د لویې 
ویالې اوبه خوږې وي د کوچنیو ویلو اوبه 
به هم خوږې وی ، که دلویې ویالې اوبه 
 . ترخې وي د وړو ویالو به هم ترخې وي

خو شیخ فریدالدین عطار بیا دا خبره د ابو 
علي شفیق بلخي بولي چې د کعبې نیت یې 
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، هلته هارون کړی و او بغداد ته ورسیده 
الرشید ور وغوښت ورته ویې ویل : ما ته پند 

 راکړه .
شفیق د حکیمانه وعظ په ترڅ کې ورته 

 وویل :
ته سر چینه یې او  -

ستا عملونه ویالې ، 
ه که د سرچنې اوب

رڼې وي د ویالې به 
هم روښانه او رڼې 

 وي .
په هر صورت دا خبره که د هرچا وي 

لومړی په عربي او بیا زموږ ژبې ته راغلې 
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ده .په افغانستان کې دا متل په دوه ډوله 
 . ویل شوی

 اوبه له ورخه خړې دي
 اوبه له پاسه خړې دي .
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ل شکومپه عمر کې  دې یوځ   
ا شم مامهغه بیا کاکو    
 

 غلوالر نیولې وه  .کرۍ ورځ څوک الروي
 دېږباندې پېښ نه شول،ماز دیګر مهال د نور
ې ځ کیو اشنا په مخه ورغی غلو په خپل من يکل

سره وویل :چې مولونه مووهلي دي څه مو 
یې  یپېژني،سپک الس به پرې تیر کړو . سړ

ل یې یې ترې کوزه کړه یو کس غونیو او پنډه 
ې شو.په دې وخت ک شتو ېېیو نو باندپه ج

یې ویل: و مسافر غل و پېژانده او ورته  
 ته هغه کاکو ماما نه یې؟
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ې ته وویل:هیسته ،خوار شې په عمر کغله ور
 دې یو ځل شکوم هغه بیا کاکو ماما شم.
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يها غاړه و دتو کلیا نو څلی د ځنګله  

 
 یو وخت یو غله خپل یار ته وویل :چې     

ړو .راځه توکل وک  
 هغه ورته وویل د څه شي توکل ؟

ار ها غاړه )د ښله د ځنګ ده ورته وویل چې
و ت ته یې دارنګه يخواته (به غال وکړو،ملګر

ه ډکښنې نه په ر نکړ او له اند یکل خوند و
ه نه ها لهجه یې وویل:د تو کلیا نو څلی د ځنګل

. غاړه وي  
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 ې په یوه هګۍ نه ډېر وياګا ی

   
و ې خېټحال ک چې په عینسک سړی یو  مم 

کتل او و یې ده ،شکنې تهوو،اوسپوره یې نه تېری
 ښځې ته یې وویل:

ه یې هم پکې ماته کړه .ښځې ت یوه بله هګۍ   
یل:وچې دده خسیس طبیعت  معلوم ورته ویې   
پل یوه هګۍ خو پکې نشته ،ممسک چې په خ

راف کولو خوند خیال دلومړي ځل دپاره داص
ره غرور وویل :اخیست ،هغې ته په ډې  

ه ،ښ اګا یې یه یوه هګۍ نه ډېر وي ، چې وي
. وي دې  
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دا بله هم درواخله  ېچې په خندایې خور  

   
وې  ېکړ ېغوړ ېته چاروغ يپیتاوه شپانه وی  

له ې ترې وتښتو،ګېدړه راغله یوه چارو غه ی
ه  خیسته ګیدړه مخ تااور ې،چوپان لکړه پس

 ها ها ،څوګېدړه په غار ېشپون ورپس
له ننوته،چوپان د غارله خولې په لکړه چغ وه

له به ینګی کړې.چوپان هغجداړې ورته  ې،ګیدړ
غه هم ورو غور ځوله او ورته یې وویل:وچار  

وا خله چې په خندا یې خورې دابله هم در وا 
 خله .
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:چا ورغه یو قسم پای پوش ده چې له یادونه
ه پښو نې جوړېږی او شپا نه یې په ژمي کې پڅرم

..ځینې خلک ورته سو ګلې هم وایي کوي  
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  شوی په غزني ،سابرو کور سپڼی غړي

 
و او  ه تللیت د سابر و نومې ښځې خاوند غزني

ې ړې وعده ورکړې وه چښځې ته یې یوه نیمګ
 و داوړم .سابرربه درته  ) یو ډول رخت ( شوی

کول  یې مزي يډلو په طمعه لګیا وه،سپڼسنګ
ه دا خبر یبه معلوم شو او.نورو ته دا کار عج

 ور،سابر و ک پسې وشوه چې شوی په غزني
. سپڼسي غړي  
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يکړ پنه ټو يټوپ کړ  
 

ول نو والب ورکبا نو چاته جپخوا به چې طبی    
نه  ویالې به ټوپله دا به یې هم ورته ویل چې 

.ېوه  
،پام ل ي وچې جوالب کړ يیوه ساده سړ     

یل څه ا ورته ووچ ې ټوپ کړله ویالې ی، یې نه و
وه دې وکړل لکه چې د ډاکټر خبره دې هیره ش

ویل: او ویې ، ده بیرته بلې خواته را ټوپ کړ  
.ينه ټوپ کړ يټوپ کړ  

 چې وروسته دغه خبره په متل بدله شوه .
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ه دې ،ګوبی بيې بیدار شدبخت چې   
 

زیزشيعبدالغ  
 

ه د یو  ېګوبی د غزني په یوه خواره کورنۍ ک   
الر دو سره یې پیله رالوې .د ګوبيهلک نوم و

ي وبته من شو.د ګشاو  ېروپۍ پیدا کړې ډیر 
و په د پوره کول وتیاوپالر ته د ژوند د نیمګړ

یدا د زوی نوم د بد لولو فکر هم پ ېسلسله ک
 شو مال یې را و غوښت او ورته یې وویل :چې

د زوی  مال یې، په زوی مې یو کتابې نوم کېږده 
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ون دښه کړ.کلیوالو ته دا بدل عزیزلنوم ور عبدا
 بخت یو ښه مثال ښکاره شو او دا خبره یې

 نو يبیدار ش چې وکړه چې بخت دې ېپس
.يز شیبه دې عبدالعز یګوب  
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دې راغله پکې ،ورا  

ېادک دا ګومان مې نه کېږي  
 

ړه له چې یوه پکه پېغله وه چې د مې يوای ېهس 
ې ی خو یو وخت ،یې امید ختلی و  ند لومو

له چا را غبخت بیدار شو ،څوک یې غوښتلو ته 
ه دې څوک   پکې ته وویل چې غوښتلوت  

 دې ورته وویل چې ګومان مې . را غلی دی    
ه زېری پرې وشو چې کوژ ده دې دکیږي ،  نه 
. 

خو دې بیا هم وویل چې ګومان مې نه 
ابر شو ې چې واده بریوروسته  ېکېږی.څو میاشت
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ې غږ پرې وکړ چ ۍبو ډ ېواو ورایې راغله نو ی
ر چې ډی ې!خو پکې خوار ېراغله پک ېاندړو

 آسانه  اوپه ل ی تېرکړی وامېدۍ ککلونه په نا 
امید زړه ته الر نه کوله ورته وویل:ې ې  

 داګومان مې نه کېږی ادکې .
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  نورو یې له نورو د موږک یې له بنۍ د
  

 ي،موږک او یوه سپ ېهسې وایی چې دګېدړ  
 په مخ هریو ېورځ دره  یارانه شوه .دوی به س

ا به ې لخوخود شپ ، وتلی و ېپخپل کار پس
او د  وی سره یو ځای شوپخپل ګډ کور ک

ځی به یې یو بل ته دو ر ېخوب تر وخته پور
. ېکول ېکیس  

ادمان په کیسو کې به بنی ياو سپ ېد ګیدړ 
،حیوانان ،کلی ،کورونه ،بېدیاوې او 

خود  ، څه شامل و ر،مطلب داچې هېکروند
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ۍ په هکله د بنموږک خبرې به ټولې 
 تکراريته به د موږک  يوې،ګیدړې او سپ

 هپر د یارۍ ګخوند نه ورکاوه،م هیڅکیسو 
نه  به یې باندې ضې اوریدې او اعترایخاطربه 

 کاوه.
ی ب راغیوه وخت داسې وشوچې سال          

ړې بو الندې کاو  ېاو بېدیا و ې،کروند يکل
ځو ر خلک پکې مړه شول د سېالب په وراو ډې

 ېړېرې کتاو ګیدړې هم ډېرې لوږې  يې سپک
او د موږک خوار خو مړاوژوند بېخی ورک 

سی و، سپي او ګیدړې پخپل ورک یارپ شوی 
 دې شپه ورځ ژړل او نور یې د شپو په کیسو ک

خبره نه وه . بلهموږک له ویر پرته   
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په  ویی یوه شپه دپه همدغو غم لړلو شپو ک   
 ی دراغچې موږک  ، ې سره ناست وخپل غارک

 موږک پیداکېدو دوی دومره خوشاله کړل چې
ښام چې بیا ېره کړه په سبا ماتټوله شپه یې و یښه 

 هکله موږ ياو سپیو ځای شول نو ګیدړې سره 
بیان  رتهوه وغوښتل چې د سیالب د شپو کیس

موږک وویل: کړي ،   
غږ مې  وداوړو په بنۍ کې وم چې داوبزه 

واورېده یو وخت مې پام شوچې څوک بنۍ 
.ماښام ي دوږې یې ړ ځای کخوځوی او په لو

ه دمراووتم خو ځمکه ل ۍ له بن،  چې رالنډ شو
نوتم ۍ ته نوه ،هرڅه ګډ وډ معلومېدل،بېرته بن

 کړ چې شکر مې وې تېره کړه.شپه مې په بنۍ ک
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نۍ ه،هغه شپه او سبا مې هم په بخو روغه و ۍ بن
چې  له ځان سره وویل ېه کړه ماښام ته مې تېرک
په  ېپېره کړه .ددویمې شتاځه بله شپه هم دلته ر

د  نور اوړه هم واچول ما ېمازدیګرچا په بنۍ ک
ۍ شپې هم په خورا بېغم ۍ داوروستۍخوشال
ېرې کړې.تهورې   

:موږک نور پټه خوله شو ګیدړې ورته وویل  
 ښه نور څه حال وو؟

 موږک وویل:
د  ګې زما تر راته مې هېره شوه چرښتیا دا خبر

ېښودله ځای ک يمخه یې بنۍ بیرته په خپل اصل
 ، صه ورغلهوته موږک په خبره ډیره غ ي،سپ

: ویې ویل  
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 ېه کووروسته له دې به مونږ ته د بنۍ کیسې ن
ې چې ورسره ومنله،په راتلو نکې شپه ک ،موږک

خپله  نوبت راغی نو هغه ته خبر و دبیا د موږک 
ه اده شوه،خوچې هر فکر یې وکړ بلوعده وری

تله یې و غوښ بخښنهموضوع ذهن ته ورنغله او 
. 
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ې د ټوپک ده ،دایوه برخه زما ده،یوه م  

درېیمه والکه درکړم          
    
 یې هچې یو، دوه کسه غال ته سره تللی و   

له  و،وروستهټوپک درلود او بل یې تش الس 
ړ.د درې ټوټې کغال سره کېنا ستل او مال یې 

 ټوپک خاوند وویل:
مه یوه برخه زما دغه بله مې د ټوپک .درېی اد

ه له طبعًا دهغه بل وه خودنیا بد شی ده،وروست
 څه سوچه یې زیا ته کړه :

دادر ېیمه نووالکه در کړم.     
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هکه بدو ت ښو ته ورک دیخدای خبرچې   

 
، وی وشلګری هندو هم مله کډوالو سره يو 

یو د سور لۍ خر  ېیوازهندو هم 
 لوعادت دی چې له باده پناه پهدرلود.دکډوا
هم  ېتیروي په هغه شپه یې شپه ایسار ځای ک

دهندو خر ورک شوی وو،په چې په ماښام یې 
 ې واړل .هندو شا وخوا ته لنډیوه خوړک

کتل،دخره پته ونه لګېده ،آرام و
ر ې نه ګویل:الال!ولې پسڅمالست.چاورته و

 ځې ؟
:واب ورکړده ځ  
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 که یې خر ښوته ورک دچخان خدای خبر دی 
.بدو ته   

 هغه ورته وویل:
رک ،و په ورکه کې د ښوبدو خبر څه معنا لري

، ښکاره ده چې بدوته ورک دی .دی    
 هندو بیا ورته وویل:

خان!د خیر له ځایه خدای خبر دی ،خدای پو 
ت که بدو ته ؟هغه من یهېږی چې ښوته ورک د

ښتی یې نشې او وکړ چې نا مرده غو هورت
؟ يبه الښه څه و ېداخبرې کوې،په ورکه ک  

 هندو وویل:
  .ير وځه که مې ال په دې کې خی
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ینګې والوت،ورېځې ټ چې شپه پخه شوه با د را 
ې شوې،تالندې بر ېښناوې شوې اوپه خوړ ک

ته اړول را غی،کډ والو منډې کړې ،هسکو غسې
،د یې چې سترګې سره و غړ ولېر وختل ،سها

ي ا لږ مال د چا ډیر بو ده ګان ضایع شوچ
په څټ واړول  يکال يا ورپاتې شوچو،هر 

ر ب،چې لږ کړمزل شروع  یې اومخ په پور ته
ې آرام الړل د هندو خر به شنو ورشو ک

ندې څرېده،هندو تر څټ ونیو چې پښه یې وربا
ویې ویل:وتړوله    

 و ته ورک دیښمانه ویل چې خدای خبر ، خر 
ه چې ښو ته ورک و،که ورک ن که بدوته!دادی

.ی وړای بېګا به تر ګردو له مخه سېل وو  



 

 

 169 

 

انتان چېرته تووچېرته هند  
   
یو هندو هم یوه ورځ دوکان و تاړه او د توت  

خوړلو په هوس د توت ونې ته پورته شو،خوله 
بده مرغه له ونې را ولوېده ،په خوله ولګیده او 

 کولی کله چې ایپې یې خبرې نه شوش رېډې
 احساس یې يښمانیپه خبرو راغی نو د خپلې پ

 داسې بیان کړ:
زمایې څه چې توت خوړلوته مې زړه ښه 

 کاوه،چېرته هندوان چېرته توتان!
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ادژمی به لمر مه نازېږه او دد ښمن په خند  
 

و ،خ يچې چېرته سفر وکړ ،د یو چا زړه و    
ن مخه وه،ورځ به یا اوریا وه او یا به آسما يدژم
ځو پوښلی و.یورپه   

ه هره ورځ د آسمان دشین کېدو د بهغه     
عاوې کولې،یو سهار چې راویښ شو دعا یې 

  ې دوریځوآسمان ک  وه ،په ټولې قبوله شو
رشو وپه کړ،په آس سنه نور صبرودنخښه نه وه،

ه پورې رلما نځتاو سفریې پیل کړ،د ماسپښین 
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ۍ یلبې غمۍ الر ووهله خو وروسته سیې پوره په 
ټ رېځو پې د آسمان مخ وا والوته،په یوآن کر

ې دومره ډېره شوه کړ او واوره په لږ وخت ک
نه ، دی   و کې پټ شولچې هر څه په واور

ه الره کومه یوه وه،دبیر ت يچې اصل هپوهید
ر خب،ې ورکه شوه ،نو رنه ونستنیدو الر هم ځ

یرته د ب ، ياو شپه به چېرته تېرو يچیرته ځ
 او د نا معلوم  ورکه شوهې نستنېد والرهم ځ

ه یې په لوریې مزل کاوه ،د ماښام خوات برخلیک
نډواله ،په ک نا څاپه په یوې کنډوالې پېښه وشوه

 ه خپل،یوې کوټې ته لې ې څو تشې کوټې وک
ې سره ور ننوت او د سهار په انتظار پکآس 

 څمالست.
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الې له ې یې د تو رې کنډوهغه توره شپه کپه    
ر ېروی آواز واورېده هغه ډېیوې کوټې نه دزګ

و رته خو وروسته یې تو کل وکړ،ورپه وویر ید 
وکړ چې څوک یې؟له هغې خوا  شو او غږ یې

ی یې آواز واورېد چې زه یم د خدای بنده د
 زړور شو،کوټې ته ورننوت اوویې ویل:

واب سالم ځم علیکم!له هغې خوا د السال
شو.ده هغې خواته چې غږ ځې را والړ  لورکړ
واړاوه ،ویې ویل: یې مخ،  شوی  

 ولې دې زګېروی دی؟
ې هغه ځواب ورکړ چې السونه او پښې مې تړل

 دی ،اول دا خالص کړه،بیا به حال ووایم .دی
ې ه ورته وکړه چکیس ههغه خپل، دې شو  ږورن
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څنګه وړم مازدیګر خپل دښمن غلط کړم 
ې ی یسونه اوپښې یې راوتړلې،په جوال ک،ال

 ې ځای ته راورسولم .دهګه یې دواچولم او څن
،او ړورته وویل چې په دښمن دی څنګه باور وک

؟يتا دا لوبه وکړ داوخت دې ورکړ چې پر  
 هغه ورته وویل:

زه د هغه مکار په خندا تېروتم!   
دې  ېلپوښتنه وکړه چې و نېوروسته بیا هغه ځ
ورته  ه کیسهده چې خپله ټولدلته شپه شوه او 
دژمی زه هم یې وویل چې  وکړه په پای کې 

لی یم.ایستلمرتېر   
ره شول،تر ما پاسهار ته دواړه په آس س    

ی فر وکړ او دخداشپښین سهار یې یو ځای س
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 واړو ژمنه وکړه چې دا ې دپامانۍ په وخت ک
 خبره به هر چا ته کووچې:

او ددښمن په خندا!ه ېږ زپه لمرمه نا يدژم  
 دا متل داسې هم ویل کیږي چې :

نازیږه ، د دښمن په خوږه د ژمي په توده مه  
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 دي پيسې راوړه تر وې ډېرې

 
هسې هم متل دى ،چې وايي : ماما چې څټ  

ورته تمه پيدا شي . خو  ییهم ګروى نو د خور
وږى خوري وه  پخوا چېرته د يوه ګو جر اروا

چې هر څه يي د ماما له كوره پوره كول غوښتل 
. 
رځ ښه نه وږې وسترګ باندې يي دا  ۍ په مام 

ر د مېړه په خاطر يي څه نشو ورته مګلګېده ، 
 ويلى . 
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د  ی یېيوه ورځ چې ماما په كور نه وو ، خور ي
ورته  ۍ یېېده . مامدرته و ۍشلومبو په تمه مام

 وويل : 
 پيسې راوړه ، تروې ډېرې . 
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 په يوه ډله ورېرو كې

 ې ايرو ك نو رجان پروت خاورو 
 

په خوګياڼو  ی نور جان نو مي چې ويل كيږ    
ين حال عچې ډېر او په  ،كې يو سپين ږيرى و

ه يي درلودل خو د ده ژوند ې تكړه ورېرونك
ګيله من او همېشه به يي  له ورېرو نه ،خراب و
مله چې وروسته پسې متل شوه په جه ندا موزو

 خوله وه :
په يوه ډله ورېرو كښې نورجان پروت خاورو  

 ايرو كښې .
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 دى هم راوېې لوشه  كه نر

 
يوه نازولي هلك ته به مور همېشه دغوا شيدې 
وركولې ، خو يوه ورځ غوا مړه شوه او هلك 

سره  معمول لهچې له لوبو كورته راستون شو او 
وغوښتلې نو مور په كيسه  ېيي له موره شيد سم

چې غوا یې اوس د غریبي له وجې  خبر كړ
ه ، . هلك غوايي ته الس ونيو خرڅه کړې ده

 مورته يي وويل :
 له هغه شيد ې راته ولوشه .  

چې بچيه هغه خو نر دى ،  لموريي ورته ووې
شيدې نلرې . هلك په سلګو شو د مور خبره 
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يي ونه منله او په ډېر ټينګار يي ورته وويل چې 
 كه نر دى هم راوېې لوشه . 
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 دبركلي پخه نه وه 

  او د كوز كلي تېره شوه
 

وږى  واراخوو یووخت یچې  ييل كيږداسې و
. د خيرات ځاى ته چېرته خيرات نه خبر شوى و

ې چا ورته وويل چې په بر كلي د تګ په الره ك
كې هم خيرات دى . ده له ځان سره فكر وكړ 

خو مې هسې هم خپله  ۍچې د كوز كلي ډوډ
 خپله كړه .  ۍ ده ، راځه دا د بر كلي ډوډ

ه كړه او د اروا وږى بركلي ته الره وركږ
خيرات ځاى ته يي ځان ورور ساوه ، خو هلته 

پخه نه وه . ده لږ څه صبر وكړ ، مګر  ۍال ډوډ
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دكوز كلي  ېګېډه ورباندې غالبه شوه بېرته ي
هغو په ه  الر ونيوه څو چې كوز كلي ته رسېد

تمامه وه .  ۍالس را تېر كړى وه . ډوډ ۍډوډ
وېره دى ستړى ستومانه ځينې را والړ شو  او په 

 د بر كلي خواته رهي شو . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 182 

 
 كوكه وروره ته غال كوه زه به قسم خورم 

 

چې  ،لكوك او كوزى دوه غبرګوني وروڼه و
په كړه وړه او بڼه كې د يو بل په څېر وو او 

سره نه پېژندل كېدل . دوى دواړه د كار كسب 
. په دې سره سال شول چې غال به  لمېړونه نه و

 يپاره چې څوك پل ورنه وړكوو خو ددې ل
 دابل ته وويل  : يكوز

كوكه وروره ته غال كوه خو كه د چا شك   
درباندې راغى يايي وليدلې نو دمااو تا فرق 

څوك نشي كولى ، ستا په ځاى به دا لوړه زه 
كوم چې والكه مې په ټول عمر كې غال كړي 

 وي . 
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 پېريانو ته غزني څه وي 

 
زیات ه مهال ډېريوه د برخې خاوند ته غرم

چې و  له مېلمانه راغلل د ده په كور كې سېوا
. نور  لنور د خوړو هېڅ هم  نه وۍ ډوډ

ونه موندله خپل  ې. بله الره ي لكورونه لرې و
نومېده را وغوښت  ( مېلو) مطيع پېرى يي چې 

او حال يي ورته بيان كړ . مېلو په سترګې رپ 
 كې داسې خوراكونه حاضر كړل چې نه كوربه

.   لاو نه مېلمنو كله خوړلي و ل كله ليدلى و
ده مېلو وپوښت چې داسې خواړه خو په نژدې 
كليو كې نه پيدا كيږي دا دې له كومه راوړل 
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هغه وويل چې دا مې په غزني كې د پاچا له 
كوره راوړل . مېلمنو چې د مېلو خبره اورېدلې 

 وه ده ته يي وويل : 
و خو غزني نه شاهانه و وكه څه هم خوراك   

ته پسې تګ وراتګ د نه منلو خبره ده ، كوربه 
 وويل :

 پېريانو ته غزني څه وي .  
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 بهزه  يبه مې كونړ ووينرخ
 وړم صابون را ۍيوه چك 
 

دا متل په هغه چا پورې ويل كيږي چې خپل ډېر 
هم ماهميته كار او هدف هم ورته خورا كم 

ې ده ښكاره شي . د دې متل د ابتدا كيسه داس
 : 

و ګرځنده اوسياح سړى اوسېده یمانه كې پخوا ز
چې د خپل خره په شايي ډېر ځايونه ليدلي او 

. هغه ته خپل خر يو بوده نه بلكې د  لكتلي و
الرې مل او ملګرى ښكارېده او داسې ګومان 

يي كاوه چې خر هم د ده په څېر د ناليدليو كليو 
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ولو ټ ولخپاو سيمو له ليدلو خوند اخلي . ده پ
خو يو كونړ  ،وولى ویسفرونو كې خر ورسره ب

 . يي نه خرهچې ده ليدلى و او  ،داسې ځاى و
چې د الرې په  ،له ده سره په همېشه دا فكر و

 مله باندې كونړ وويني . 
ې صابون پكارشو ، ده يو وخت په كور ك

صابون راوړل بهانه كړل او خريي د كونړ په 
  لور رهي كړ. په الره چا وپوښت :

 څه كوې ؟ 
ده ورته وويل چې خر په مې كونړ وويني او زه 

صابون راوړم . ده خوار كه څه هم  ۍبه يوه چك
له زړه دا خبره كړې وه خو خلكو ته يي خبره 
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عجيبه معلومه شوه چې د دوو بې اهميته 
 لپاره دومره اوږد مزل كوي .  مقصدونو
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 نه ګله ښه ده نه دابله ،

 يو تربله  يسر دې وخور 
 

دوه ښځې وې او له دواړويي ښه زړه  يديوه سړ
نه درلود . يوه ورځ يوه خپلوان وپوښت چې 

ښځه ده كه  و( ښهد ده د يوې ښځې نوم  )ګله 
 ؟دابله 

سړی چې له دواړو میرمنو په تنګ و دا موزونه  
 جمله یې په ځواب کې ورته وویله چې:

يو  سر دې وخورېنه ګله ښه ده نه دا بله ،  
 .تربله

 .  هپسې متل شو دا موزونه جمله چې 
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 یوه ترور یوه وریره،

 یوه ګله یوه ډیوه 
 

مرا  تو )په دې متل پوري چي د دری ددې متل 
 ېداس يورکو (  معناحاجی بګو مه ترا مال

 ېچیرته دوه همځولي پېغل ېچ ي کیسه کیږ
سره ترور او وریره وې دوی به همیشه سره یو 

همیشه به یې کوښښ کاوه ځای ګرځیدې او 
چی د یو بل صفت وکړي. ددې ستاینو په لړ 

یې د یو بل د حسن هم ډېر تعریف کاوه او  ېک
ې ورېرې ته ډېوه او ورېر رپه همدې وجه به ترو

 ترور ته ګله ویله. به
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ترور او ورېره یو وخت چیرته له ورا سره   
والو چي  يکل يته تللې وې. د پرد يکل يردپ

شو نو له  ما یو بل ایښی نومونو ته پاد دوی په د
 ددې نوم ښودلو وجه ال جالهرې یوې یې ج

وپوښتله ترور ورته په ځواب کی وویل چي د 
ورېرې می سپین مخ له سپین والی او ښکال لکه 

اده ی نو چي زه دا ووینم ، ډېوه را یډېوه ځلېږ
 نوم یې را څخه هیر شي.  يشي او اصل

ویل نو که می زه وریره چي یې وغږوله هغې و
له ونه په دې ښایست چي دا یې لری ، ګ  ترور

م. د دوی دا خبري وایم نور به څه ورته ووای
یوې بوډۍ واورېدلې نو هغې دا نورو ښځو  ېچ
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یوه ترور یوه ورېره  ئته وویل بس سر مه خوږو
 ، یوه ګله یوه ډېوه.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 192 

 
 سیپو شومه اوس په پوه شومه ېچ
 

 نیو وخت یو ډېر شته من خا ېپه ننګرهار ک
 ېڅرنګه چ هاوسیده چی سیف الدین خان نومید

و او  ېسیف الدین خان هم له پالره نازولی پات
نو مصرف یې ډېر زیات  ،هم یې جایداد ډېر و

ه خپل جایداد څه پ ېکاوه. هغه په څو کالو ک
و تمام کړ او ښه ځوان توب او څه په ډمو ډمام

نه  ېنو څه ور پات ه له دې خوبه را ویښید ېچ
وارۍ له کبله د هغه خ دو. هغه خوارۍ او

پخوانی احترام کمښت غبرګ احساس کړل  
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ر ورخ تیری اوبه نه جاروتلی مګر چاره نه وه ، ت
 .هر عمر نه راستنیداو تی

په دا تیر عمر سیف الدین خان یوه ورځ د 
پښیماني د شدید احساس په حال کی په الره 

 یده: واورا غږ یې د چ ېروان و چ
 ې!سیپو اکا ستړی مه ش

اعتنا  ېده چی خپل هغه دروند نوم دومره ب
واوریده نو د سالم د ځواب پر ځای یې هغه ته 

 مخ ور واړاوه او ورته یی وویل: 
 چی سیپو شومه نو اوس پوه شومه.
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 نه تیر یم ېلادیزه له 

 
او  يو کی ډېر اوریدل کیږدا متل په اپرید 

څوک د څه  ېچ يل کیږعموما هغه وخت وی
تاوان په منلو سره د زړه ډېر  يیا معنو يماد

 . يبړاس ایستلو ته چمتو ش
یو  ېچ يکو ېل د راپیلیدو کیسه داسد مت

که چا د پیر  ېوه چ ېوخت اورکزو ناغه تړل
وکړې نو یوه ادیله به جرمانه  ) کنځا ( زېړې

ورکوي . د همدی فیصلی نه راوروسته له یوه 
ې . ده په غویي پسهغويي وتښتېداورکزی بزګر 

. سړی یې هله ده تښتېد یې او غویمنډي وهل
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ی ورته اډېر ستړی کړ خو د پیر زیړې یې نشو
کولی.اخر یې زړه ډېر بړاس وکړ، نارې یې 

 کړې:
 …زه له ادیلې نه تېر یم، ستا پیر 
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 پوزی دی که پوزۍ 

داود زۍ يخو ودیږ  

ته څو کسه چې د داودزیو واده  يهسې وای 

ه دې او له کورنیو سره یې پ ل و يراغل يیوسفز

 ته يپوزچې  ، خبره ډیره اوږد بحث شوی و

ه دې پ ي. یوسفزپوزی ویل پکار دي که پوزۍ

و خو ه ووایتچې باید پوزی ورل خبره ټینګ و

ثې په سمه وبلله. د فریقینو مباح اودزیو پوزۍد
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او  يناستو کسانو واده هیر کړی و او د پوز

یل چې تا به و ،زۍ بحث داسې داسې تود وپو

ه کل ي د يته سره راټول شو ېبس همدې خبر

و ستړې شوې ن ېخواوې په خبرو ښ هچې دواړ

وه ااړته یې مخ ور و ياوریدونک يیوه سپین ږیر

دی   او پوښتنه یې ځنې وکړه چې پوزی ټیک

 ؟ هغه ته چې ددوی بحث بې موقعۍ که پوز

یې ورکړ: وابځنو داسې  ،معلوم شوی و  

زۍ.دداو يخو ودیږ ۍپوزی دی او که پوز   
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 تر قل هواهلل مه تیریږه
 

 ،و صالح اکا یو خو له ور او تجربه کار سړی 

ی ې وې زویې ډیرې لیدل د زمانې سړې تودې 

ه ې نیانو په شمار کد مال ،یې څه موده طالب و

اړه مال ته کلیوالو ز غراته خو د صالح اکا په تبلی

 وټاکه لمونځ يدی یې په امام ځواب ورکړ او

، اذان او وړو ماشومانو درس دومره ګران نه و
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ي ې غواړتحصیل او کافی تجرب لیکن امامت ډیر

ل:. یوه ورځ یوه ښځه  ورته راغله ورته یې ووی  

ال که تاویز ورله راکړې، مغوا مې ناجوړه ده ،  

ې حیران شو. صالح اکا چې حاضر وو زوی ته ی

 وویل:

واهلل  مه تیریږه!تر قل ه  -  

ه و بله ورځ بلې ښځې د میړه له السه سر ورت

زوی  ټکاوه  او تاویز یې وغوښت صالح اکا په
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رته ې وځژغ وکړ چې تر قل هواهلل مه تیریږه ښ

 وویل :

ه نه لرم خو یوه کاس ېصالح اکا قل هواهلل د 

به درکړم. يزیړ غوړ  
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ې که داملوکو په طول ک  

   ې کړهې پرې پټکونګټ راشی نو سترګ

ه او پ ي املوک اخیستی و،سړ ه سترګ وږيیو

 ېخوړل دده داملوکو په منځ ک خوند خوند یې

رته املوکو سره یې  دوله چې  ،یو ګونګټ هم و

و والی په وجه  دتول په وخت ورپام شوی نه و

 ته واچاوه او خو چې کله یې ګونګټ خولې
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ده دهغه چینګ واوری  ېی دغاښونو په منځ کې

ویل:  ېو ون  

ه یو رانه نګ کې که ینګ کې تو تو وال کیکه چ

 پاتې شی.  او ګونګټ یې وخوړ.

له دې کاره برنۍ طنزیه  يسړ يروا وږددې ا

 جمله د متل په شکل پاتې شوه.
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 خانده خانده ډیرښه کور دې دی ! 

 

وایې چې یو غل د چا  خوار کره ورغی  يهس

و   هڅ یده چېځیوه بله خوا ګر ېغل په کور ک

دل ؟ پوښتنه یې ترې وکړه ، څه دې ومون مومی 

دامه غله ځواب ورنکړ او د کور پلټلو ته یې ا

ورکړه د کورخاوند ورو ورو پسې خندل او 
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ي یخدده ننداره یې کوله غل چې له څه موندلو ب

وویل :  ېناامیده شو نو د زړه له سوخته ی  

 خانده خانده ډیره ښه کور دې دی!
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نا مال قربان کولهښتیا ویر  

وچې ځای یې خرمنه    

ه  دننګرهار والیت د خوږ یاڼو په خرمن 

با سیمې نوم دی چې  نن س ېې  دیوولسوالۍ ک

 څه ناڅه آباده ده  خو پخوا  بیخی ډاګ وه او 

نه اوسیدل. ېڅوک پک  

ې چ ل ې یو ځل داسې وشوپخوا اوختونو کپه 

ته ور مالقربان ولید او ېیوې ښځې پهً خرمنًه ک
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ی او کلی پریښی د ېویې ویل مال صاحب  تاول

؟ ېې اوسپه ډاګ ک  

 ې مېکړ چې په کلیو کمال قربان ځواب ور

. مال توضیح و غوښتله ېښځ يڅوک نه پریږد

ته  دا ځکه چې زه رښتیا وایم د ښځی زړه ل ووې

ه د مال خبره ونه لویده ورته ویې ویل چې پ 

ه س کمثاًل دا او ي رښتیاو  خو څوک بد نه من

لې خوا نو زه به و ېته ما ته یوه رښتیا خبره وکړ



 

 

 207 

  ښتیاې ده نو زه یو رچې داس لبدوم مال ووی

 درته وایم!

 ل :ې ووایه مال وویل زر ځله خو یووی ېښځ 

ې زمه ده چستاسو غوندې ځوانې ښځې ته څه ال

 ېاندب ېګرځې په ښځ ېمحرمه په ډاګونو ک ېب

یې ندل وصه شوه مال وخوداخبره بده ولګیده غ

 ویل:

ه اوس چې پوه شو ې درومه خپله الره وهه خپل 

.الره به وهم   
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بره ته راستنه شوه نو د مال په خ يښځه چې کل

ا یې فکر وکړ او دا یې ومنل چې هغه درښتی

ې او وروسته به ی يویلو په وجه په ډاګ اوس

 يوهمیشه ویل چې رښتیا وینا خو مالقربان ک

خرمنه ده . یېچې ځای   
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جهرچا سره پنج خویار اشنا سره نه پن  

 ،لې ورهسې وایی چې یو وخت دوه تنه بې ال

ړ وو چې د خپل بدخوی په وجه به اکثرًا خړاو پ

ه په دې سره سالشول چې که خلکو ب ځیوه ور

ونو دهغوی د هرې  ناحقه او ناروا کار ولید

ًج او به صرف وایو چېً پن خبرې په ځواب کې

ې څو یتکراره وو چې   دا پنج ویل به ترهغه
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ي ندې راغلی او خوشرابا يدلیونو ګومان  نه و

نه یو. ېکړی ی  

په  دوی پخپله سالعمل وکړ او څو وخته یې   

ې چ لبې غمۍ تیره کړه خو يوځل داسې وشو

ته چې ی پړ راغی هغه وپوښدایو  ددابل په حق ک

ل ؟ولې دې داسې وکړ  

له ارودايوه کلیمه تکر یواځي ېده په ځواب ک 

ر له چې پنج، پنج ... یاریې ورته وویل چې آخ

 هر چا سره پنج له یار اشنا سره خو نه پنج!
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