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 د سر خبرې

ځينې كسان پخوانيو آثارو ته د تاريخ تېرو درملو په سترګه ګوري ، حال دا چې د ځينوو 

كليله او دمنه په هموغوو تلاواتې اثوارو كوې  وام  د   چوې . آثارو تاريخ نۀ  تېرېږي

ست  به يې همېشه د انسوان پوه ګ وه وي او  د ماكيواولك د كتواد وونوغي  وان ك لو

 .عوارض هم نه لري

په كليله او دمنه كې يو فيلسوف د وخت پاچا ته ځوابونه وركوي ، ځوابونه يې مصوور   

فيلسوف د پاچا د هري پوښتنې په ځواد كې يو نك  اچوي چوې د پاچوا . او مغل  دي

نكلونه د حيواناتو حكايتونه دي او په تمثيلك ژبه مو په ا نسانك  دوه اكثره. زړۀ يې منك

 .ژونغ كې  ريكوي

په دوو نكلونو كې زمر  د څلوربولو پاچا وي او د پاچايانو تېروتنې د زمري د كيسوې    

پاچا به يا له زړۀ نيك بنوك آد  وي ، . د پاچا هم خوښېږي . په  امه كې پاچا ته ورښيك

 . اوېز النغي راولى وي چې سمغستك يې منكيا به د فيلسوف تر 

دا لوومى  ځو  . د كليلې او دمنې تعريف مې ډېر اورېغلى و خو پوره مې نه وه لوستې 

ژباړه يې ډېره سليسه او د پښتو د اوسنيو نثرونو پوه  وان . د  چې پښتو ژباړه يې لولم

) مطلو  يوې  ده ، يعنې د پخوانيو متكلفو نثرونو اثر وربانوغي پورون نوه د  چوې تور
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ممكن دوې ازادي تر مې به د ژبواړي موتن توو لى او كووچينى . ډېر وي( وپوهېغي 

دوه كار اثر له اوسنۍ  زمانې سوره برابور كوى  او د دي  زموانې د خلكوو د . كى  وي

 . لوستو وړ يې ګرځولى د  

زه محتر  منلك صاح  ته د دومره ښې ژباړي او د ژباړي لااره د دوموره ښوه انتخواد  

 اركك وايم او په لوستونكو زړۀ ور وږ كو  چې تاريخ تېر اثر نه لولئ ، بلكې داسې اثور م

كليلوه او د . لولئ چې د اخالقو او د ښكال په څېر د هري زمانې خلكو ته اهميوت لوري

 . منه د اخالقو او ښكال يوه سرچينه ده

 

 

 په درناوي ، محمغ صغيق پسرلى
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 د مرګ دارو

پاچا چې مرګ پوه سوترګو . و، دري واړه بغكاره، نامنونكك او ناپوههد پاچا دري زامن و

ليغه، د خا  مملكت راتلونكې ته خورا انغېښمن و، ځكه چوې زامون يوې دري واړه نوا 

. اهله وو او د دي متره يې نه په كې ليغه چې د نيكونو ميراث دي خونغي كوىا   وك

د  اږو ميا تو په تور  كوې برهمن ويشنو رمان يې راوووښت، امر يې ورته وكى چې 

 .نا اهله  ازادګان داسې وروزي چې هر يو يې د پاچايې وړ  ك

ويشنو رمان په پينځو برخو كې يو كتاد وليكه چې د  ازادګانو د روزنې له پاره توري 

 :يا پينځو اصولو نو  وركى« پانچه تانترا»دي كتاد ته يې د . كار واخلك

 د ملګرو تر منځ بېلتون – ۱

 ملګرو د مينغلو طريقهد  – ۲

 د كاروانو او ګونګيانو  ګىه – ۳

 د ګ    ويو  تو له السه وركول – ۴

 بې فكره كىنې – ۵

دا كتاد يې په داسې ډول وليكه چې كه  اګرد هرڅومره نامنونكى او بواوك هوم وا  

 .بايغ له دي كتاد سره يې مينه پيغا  وي وا  او څه يې تري زده كىي وا 
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دري . سته ويشنو رمان له خالو  اګردانو سره د پاچا حضور ته ورووى اږ ميا تې ورو

 .واړه هغسې هوښيار او له كماله ډک وو، لكه برهمن يې چې پاچا سره ژمنه كىي وه

كيسه نه وايك چې ويشنو رمان ته له خا  دوه تخليقه څه ګ ه هم ورسوېغه كوه نوه، 

ك خزانوې د تروولوو ارزښوتمن كتواد دي د  واه« پانچه تانترا»خو پاچا امر وكى چې د 

توكك په صفت وسات   ك او پرته د  اهك كورنۍ له وىو دي ب  چا ته د هغه د كتلوو 

 .ا ازه نه وركول كېږي

*** 

په دربار كې مشهوره وه چې په هنوغ كوې ( زېږد  كال  اوخوا ۵۷۵)د نو ېروان پاچا 

ار تور وولوو پووه نو ېروان د خا  دربو. داسې يوه دوا  ته چې مىي پري ژونغي كېږي

برزويه هنغ توه والړ، كلونوه . ط ي  برزويه ته ووي  چې والړ  ك او دوه دوا پيغا كىي

كلونه يې د هنغ له پوهانو سره ناسته والړه وكىه او د ژونغبخښونكو درو په ل ه كې يې 

ډېور بوووك . نه كتابتون پري ښود، نه يې د  هرن خاونغ ط ي  او نه د باور وړ  ووګك

لوه كلونوو . ل كىل، ډېر تركي ونه يې وازمېي  خو يو مى  هم ژونوغ  نوه  وويې را وو

كلونو خواريو وروسته په دي پوه  و چې هغه درم  چې د  يې په ل ه كې و نوه كوو  

بووى و او نه كو  مينرالك تركي ، بلكې يو كتاد و چې د پاچا په خزانه كې ډېور كلوك 

ته به تش الس نه ورځك، لوه عالموه يوې برزويه لوړه وكىه چې نو ېروان . سات  كېغه

ځان  اسوس كى، په س  ډوله چ  او ول يې ځان د هنغ د پاچا خزانوه دار توه نېوږدي 

كى، په ښه خو ، په ښو خ رو، په ښو سوواتونو يې د هغه زړه خاو  كوى، تور دي چوې 

ا ازه وركىل  وه چې هغه كتاد هملته د پاچا په زېرمتون كې وګوري او يووه نسوخه 

 .واخلكتري 

نو ېروان چې پوهه او عغل يې تر ننه زمو  په سيمه كې يادېږي برزويه و نوازاوه او دا 

 .كتاد يې د لمر رڼا ته راويوست
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*** 

 

د ع اسيانو په پېر كې ابن مقفع دا كتاد له پهلووي څخوه عربوك توه وژبواړه چوې بيوا 

د « ليله او دمنوهك»وروسته همغوه د عربك ژباړه د كتاد د نوي خارېغا سرچينه  وه او 

 .نىۍ په اكثرو ژبو وژباړل  و

د ابن مقفع ژباړه د اصلك پينځو كيسو سربېره څه زياتونې هم لري چې يوه برخوه يوې 

په پهلوي متن كې  وي دي او كېغا   ك چې يو يا دوه بابه په خاله ابن مقفع پوري 

 .يله دوو زياتونو سره عربك كليله او دمنه اتلس بابه لر. زيان كىي وي

*** 

 .په فارسك كې د كليله او دمنه دوه بڼې ډېري من   وي دي

 ۱۱۴۷د ابوالمعالى نصراهلل منشك ژباړه چې د وزنوي پاچا بهرا   اه له پاره يوې پوه  -

په نامه يوادېږي او پوه فوارس « كليله و دمنه بهرامشاهى»زېږد  كال كې كىي ده، د 

ه ژباړه ده، ژباړونكك په كې لوه موووو  دا ژباړه ازاد. كې يې ډېر مينه وال مينغلك دي

سره سم د پارسك ژبې د سترو  اعرانو ويناوي، د قرآن ايتونه، احاديث او عربك مقوولې 

 . هم راوړي دي

« بيهقوك»يوا « كا فى س زوار »مال حسين بن على كا فى چې په « انوار سهيلى» -

. س.ل ۱۱۱) هم مشهور د  په پينځلسمه زېږدي پېىۍ كې د سولطان حسوين بوايقرا

له دي نوي ژباړي څخه د مال كا فك سو زواري موخوه د . په دوره كې ژباړلى د ( مى

بهرامشاهك كليله او دمنه د ډېرو پېچلو تركي ونو او نامانوسو لغتونوو څخوه د لوسوتونكو 

كال ابوالفض  بن م ارک عالمك د انووار سوهيلك . س.ل ۱۱۹وروسته په . خالصول وو

تر سرليك النوغي وړانوغي « عياردانش»ليكنو څخه يو تركي  د او د منشك نصراهلل د 
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د هنغ په نيمه وچه او افغانستان كې انوار سهيلك او عياردانش د بهرامشاهك كليلوه . كى

 .و دمنه په پرتله ډېر مينه وال درلودل

تر نن دري سوه كاله وړانوغي پوه « عياردانش»پښتون ليكوال افض  خان خ ك همغا 

تر سرليك النغي وژباړه خوو لكوه څنګوه چوې ښوايك « علم خانه دانش»روانه پښتو د 

 .پښتو ژبيو لوستونكو ته د كليله او دمنه كيسې په خاله ژبه تراوسه نه دي رسېغلې

*** 

 دا كتاد

 اوخوا څلوېښت كاله پخوا چې ما ليك  او لوست  زده كىل نو په كوور كوې موو زموا د 

 . ما به د كورنۍ نورو وىو ته لوستلهپالر په قلم ليك   وي يو كتابچه وه چې 

 .دا كتابچه په روانه پښتو د كليله او دمنه ژباړه وه

هغه متن چې دوه كتاد تري ژباړل  و  ما ته نه د  معلو  خو د ژبواړن پوه يوادو د 

كليله او دمنه يوه عربك نسخه وه چې د رسالو په ډول په مصر كوې چواش  ووي وه او 

ژباړونكك هڅه كىي چې د كليلوه او . سانه  وي بڼه ښكاريظاهراً د ابن مقفع د متن ا

دمنه له روحيې سره سم، پښتون لوستونكى د دي متن په لوسوتلو كوې د پوردي والوك 

، «چغور»پر ځوا  «  تربه»د )ځينې نومونه يې هم پښتو كىي دي . احساس و نه كىي

كوړكووړۍ »پوه پښوتو كوې « حمامةالمطوقه»راولى د  او « برګى»پر ځا  « بنغبه»د 

په يو نيم ځا  كې ژباړن د پښتو . د ژباړي نثر هم روان او ساده د (.  وي ده« كوتره

د څلوېښت كاله پخوا ژبنك معيار سره سم مترادفان هم كارولك دي او كله كله يې پوه 

 .تركي ونو كې د كلمو ځايونه سره اړولك دي

دوه اثر د هېواد پوه  په لسيزه كې مې پالر هڅه وكىه چې ۱۳۵۵په ياد مې دي چې د 

 .مط وعاتو كې خاور كىي خو د وخت چارواكو يې د دي اقغا  مخه ونيوله
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څو څو ځله په هېواد كوې  -د نورو ډېرو په څېر  –په څلوېښتو كالو كې زمو  كورنۍ هم 

د ژباړن ځينې ليكنوې چوې زموا پوه يواد دي اوس . دننه او له هېواده بهر كډه كىي ده

. هم په دوو كډو كې يو څه زيانمن  و  د « كليله او دمنه». زمو  له السه وتلې دي

 .دوه مخه يوځا  له منځه تللك دي، څو كرښې ب  ځا  ړنګې  وي دي

د دي متن د چمتو كولو پر مهال، كله مې چې پروف لوست  اړ  و  چوې هغوه ځايونوه 

ر چې اوس په الس كې نه وو د بهرامشاهك كليلوه و دمنوه او د ابون مقفوع د موتن پو

. نخښو تر منځ ښوول  ووي دي][ دوه ځايونه د كتاد په متن كې د . بنسټ ډک كى 

همغا راز له اوسنك دود سره د متن د امال د برابرولو په تر  كې موې كلوه كلوه هغوه د 

چې زما په انغ يې د متن روښانتيا ته زيان رسواوه حو ف ( او، نو، تر څو چې)ربط توري 

 . ړونكى به زما دوه ګستاخك راوبخښكهيله ده چې د اثر ژبا. كىي دي

 نجي  منلى

 ۱۳۳۱حم  
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 لومړۍ پرده

 د جهيل مالقات

د سني چوان په غرب کې يوو  )هانګ چو ته موږ له اوسي غره څخه راغلو 
 (غر دی

 (سپينه منګوره او شنه منګوره راننوتلې)
 د انسانانو په نړۍ کې داسې حسن څوک ليدلی شي؟

ويالوه پورود دیه هلتوه هيچوه چوې د   يو        دلته معبد چې سيوری يې پر 
پوور غووااله وداله دهه ولووې يووې پووه غووااله کوودې ودالې د ل نووددې دهل چووې لووه     
کښووتيو سووره تچووا  وکووړ  او د وردالووو غوالپوودلې غووو   پووه شووچا  کووې    

 .رپدد 
هوورې مووږ هوو  پور  وه      ( دنجل  توب له لوالو هيادتو سوره )شنه منګوره 

ګوره چوې  وو  ننودارچيان  وواله     ! دا هو  پر  کلی دی! ځای ته راغلې يو
 ! واله د 
موږ د امې غره پر سر د حقيقت څېړنه کوله په غره کوې پوه    !هو: سپينک 

د انسوانانو لوه نوړۍ څخوه هوره ورس پوه سوپينو وري وو         . غار کې مېشته وو
موږ به هپ  پاسره کړی وهوت بوې يايودې پوه لچون وو او ځنګلوو       . بېلېدلو
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. ې دغه  کلي او د هندا ځوای توه راغلوو   نو کې تېراوه دا  پره  ه شوهل چ
 .ګوره چې والاندې نړپدلی پ   کار ! شينک 
 دې پله ته چې نړپدلی واييل نو ولې نړپدلی نه دی؟! هورې: شنه
پ  د هپ  نوم غونودې نړپودلی نوه دی او ننودارچيان     ! اوه شينک : سپينه

داسوې  وکلې غونواۍ او    . هر وهوت د دغوه پلوه د ليودو لپواره دلتوه راځوي       
 ! ه ده چې اومې غر مو پرپښود.  يلونه د  
 (ورس ناڅاپه وريځ کېد )
 (باد را الوځي او ورس وريځ کېد )

ګوره هغه دی يو ځووانل چوې چتورۍ ورسوره ده او دې پلوو را      ! هورې: شنه
 !روان دیل څنګه  کلی ځوان دی

1پوانن »دا هوو د  ! اوه( شنې ورتوه ځووان ورو وود   )سپينه چېرته؟ 
پوه څېور    «

 .ديانګ په کوڅو ګرځېده دیل چې د
دا هوو بواران دیل   ( په مسا او غلچکي نظور پوه چوورد کوې ورکوه ده     : )شنه

 !راځه چې ځو هورې
لووه ورونووو کالووه ارام وروسووته ومووا واله پووه  .  ووه ده ل راځووه چووې ځووو: سووپينه

 .اضطراب او نا کرارۍ کې دی
شنې له دې سره ديوې پناګاه په موندلو کې مرسوته کولوه او هسوهسوين    )
 .(ه داسې حا  کېل چې چترۍ ورسره دهل په باد او باران کې راځيپ

                                                 
 .يو  کلی مش ور سړی. 1
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او  دا دی بواد او بواران   . د مور له ويارته د کور په هووا روان شووم  : هسو
تور دې  پور   . د ونو څانګې  ور  او د وردالو غو   تويېد . دوااله راځي

 .توقف نه شم کودی
چوې يووه شوېبه د     دا هو له هر وهت نه سخت باران دیل راځوه ! هورې: شنه

 .يوې ولې دندې کښېنو
 . پره  ه ده: سپينه
پووه داسووې حووا  چووې را روان دیل د ولووې دنوودې دوې تنووه نجووونې       )هسووو 
نجونووو ( نجونووو تووه ! )دا ولووه هووو بوواران نووه شووي ايسووارودی    ! اوه(: ګووور 

 وبخښئل کوم ځای ته ځئ؟
دی دلته  وه او وما باداره راغلول چې د غربي   ي  مېله وکړو او دا: شنه

. او  غواالو چې چينګتانګ درواوې ته ودالې شو. باران راباندې راغی
  اغليه ته کوم ځای ته ځې؟

تاسووې څرنګووه د دغووې ولووې دنوودې پووه   . وه چينګپووو درواوې تووه ځووم : هسووو
 .داسې وورور باران کې ځای نيولی؟  ه دا ده چې وما چترۍ واهلئ

 نو ته به څه وکړې؟: سپينه
 .شته وما پروا نه : هسو
 .نه داسې نه کېد : سپينه

 (کښت  وان را کاره کېد )
 .وه نندارچيان په کښت  کې د شګويو مېلې ته بيايم

. وه بووه دالشووم او هغووه کښووت  بووه پووه کرايووه راولووم . سووخت بوواران دی: هسووو
 .تاسې م رباني وکړئ کښېنئ
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 (چترۍ اهلي. )دا دې له موږ سره  پر  ه د !  ه: سپينه
 دا څه  ه د ؟: هسو

 .وه به يوه پياله شراب وڅښم. تر څو دا څپه راپورته کېد : کښت  وا 
 !اې کښتي وانه: هسو

 کښت  غواالې؟: کښت  وان
 .هو: هسو 

 چېرته ځئ؟: کښت  وان
لومړی چينګتانګ درواوې ته او بيا موا چينګپوو درواوې توه بوځوه     : هسو

 .او کرايه دې واهله
تختوې  وويې د ه نجوونې    د کښت  .  پره  ه دهل را وهېژئ: کښت  وان

 .دې پام کو ل چې ونه لوپد 
 (کښت  ته هېژ )شنې د  راکړه : سپينه
دی لوه نجونوو لوده    )وهېژئ (: په داسې حا  کې چې کښت  ته هېژ )هسو 

 (ياصله والاندې درپد  او په لستوڼي له باران نه مخ پنا کو 
 .سخت باد لګېد ل نژدې سره ودرپدئ: کښت  وان

راځووئل چووې دا چتوورۍ سووره ووپشووو او برهووه  . دیل اور هووول بوواران : شوونه
 .پکې واهلو

 .وه  پر  ه يم(: په داسې حا  کې چې تعظيم کو )هسو 
 .نه ارو مرو به راځې: سپينه
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شوونه منګوووره قوودم وراهلوويل چووې پوور هسووو هووم چتوورۍ ونيسوويه هووو دلتووه  )
سپينه منګوره نيچه  کاره کېد  او بېرته را والاندې کېود ل نوو هسوو او    

 .(نه سره دوااله يو ځای درپد سپي
دا  پره هوندوره دهل چې پوه   يو  او د پسورلي پوه بوارانيل      : کښت  وان

 .توپاني هوا کې په مينه سره يو ځای ودال ياست
 (سپينه او هسو تر بڼو دندې سره ګور )
 (باران درپد  او هسو لد والاندې درپد  او پله ته ګور )

اله او اسچان شوين شوو او وموا کوالي      هل باران هو ودرپدهل وريځ د: هسو
 .له ونو نه رالوپدلو څاڅکو باندې دنده د 

 .  ي  څرنګه صاف  کار ! هورې: شنه
پووا  شووين اسووچانل بوواران وهلووې غونوواۍ او ومووا ورپښووچين  ! هووو: سووپينه

 .کچيسل چې شچا  يې رپو ل څومره هوند کو 
 .دهدا هو  پره  کلې نجل  (: چې د دې په  کال واله بايلي)هسو
شينک  له دغه ځوان نه پو تنه وکړهل چې چېرتوه اوسوېد ل چوې    : سپينه

 .يوه ورس يې د تشکر لپاره مالقاد وکړو
ګرانه تاسې چېرته اوسېدئ؟ وموا بواداره غوواال ل چوې     ( هسوته! ) ه: شنه

 .ستاسې شکريه پر ځای کړ 
دې ته کوم حا ت نه شتهل وما کورګی د چينګپو دروواې نوه وتلوې   : هسو
او دا يو کچکی هدمت ول چې ما ستاسوې و کوړ او دوموره    . سره دیماڼ  

 .نه ارو ل چې تاسې تکليف و ګالئ او وما ځای ته راشئ
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دا څو ( هسو په څنګ شو او ځواب يې ورنه کړ)ته  پر م ربانه يې : سپينه
مووره شوورم نوواک سووړی دیل پووه ځووواب راکولووو هووم شوورمېد  او سوور ځوالنوود    

 .ی ورو يهد هپ  سکونت ځا! شينک . نيسي
څوواد  درواوې نووه د بانوودې صوواحم موووږ د چينګتانووګ  (هسوووته) ووه : شوونه

رېل هچدغه ځای وما د وماڼ  سره اوسېدول ته به هلته يوه سره هېچه وګ
 .هرو مرو وګوره ږکه وهت دې پيدا کړل نو مو. بادارې ځای دی

تاسووې لووه څوواد موواڼ  سووره اوسووېدئل کومووه ورس بووه درشووم او      ! اوه: هسووو
 .قاد به وکړمستاسې مال
پووه داسووې حووا  . )دا دی چينګتانووګ درواوې تووه راورسووېدلو: کښوت  وان 

کېل چې سپينې منګورې چترۍ په د  کې نيولېه په دقت سره هسو ته 
 (ګور 
پووه داسووې حووا  کووېل چووې اسووچان تووه اشوواره کووو ل بيووا پوورې لووړې           )شوونه

 ( باران شروع کېد )دا هو بيا ورپد  (: راهپرپد 
 ن شول او  به څه کوو؟دا هو بارا: سپينه
 ...دا ده چترۍ: شنه
 . پره  ه ده ل چترۍ تاسې واهلئل وه به يوه ورس ورپسې درشم: هسو
 پره مننهل ستاسې له م ربان  څخه  پره مننهل چې تور دغوه ځايوه    : سپينه

هغه سره هېچه ومووږ دهل  ( ساح  ته اشاره کو )له موږ سره بدرګه راغلئ 
 ورئ؟هيله کوم چې  پر ژر موږ وګ
ګرانه سبا بوه ضورور   ( بېرته هسو ته راګرځي)شينک  راځه چې کښته شو 

 .راځې
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 .ارو مرو به درشمل د هدای پامان: هسو
 .دهدای پامانل  پر مو په انتظار کې مه پرپدده او ژر راشه: سپينه
! دا څنګه ساعت تېره نجل  ده(: په داسې حا  کې چې دوی پرپدد )هسو
چې بېرته اسچان ته داله او ما ترې د نوم پو تنه  دا هو رب النوع دهل! اوه

 !مېرمنې يوه شېبه صبروکړه. هم ونه کړه 
 (شنه بېرته راګرځي)

 څه شی د ؟ چترۍ بېرته غواالې؟: شنه
 ستا د بادارې نوم څه دی؟. اوهل نه: هسو
 وما د بادارې نوم سپينه دی؟: شنه
 وما نوم پېژنئ؟.  هل پېغله سپينه: هسو
 ستانوم؟ ستانوم هسو نه دی؟(: په هندا)شنه 
 هو څرنګه دې وما نوم وپېژانده؟. هچدا دی : هسو

پر چترۍ نه د  ليک  شو ؟ سبا ته په وهت راشه او وما بواداره بوه درتوه    
 .په انتظار و 

 !ارو مرو به درشمل په مخه مو  ه: هسو
 (سالم ورکو  او پاتې کېد )په مخه دې  ه : شنه
دا (: له ځوان سوره هانود ل دا تورې لورې کېود       په داسې حا  کې چې )هسو 

ديوې ځوانې او محبوبې نجلو  د هودمت وال   . هو  پره هو ياره نجل  ده
له  پرې هوشوحال  نوه يوې بيوا د سوپينې نوومل نهل د دې نووم څوه و؟ د         . )ده

 .دی...دې نوم
 .د دې نوم سپينه دی(: په مسخره)کښت  وان 
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 .هول ر تيا سپينه دی: هسو
لکه چې مخکې تر دې دوی نوه پېژنودلې؟ موا هيوا  کواوهل      تا : کښت  وان

 .چې ته ګوندې د دې کورن  غړی وې
کاشکې په توپواني هووا کوې    : )دا هغه مثا  دیل چې هر شاعر وايي: هسو

 .(له هطرونو سره مخ شوی وای
 .باران به دوی درسره يو ځای کړ : کښت  وان

 (دی هسو په هبرو کې  ې  وهي)
 (پد  او ساح  ته رسېد هسو په چورد کې لو) 
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 هغه لويه خېمه چې د کور غوندې وي

 دويمه پرده

 واده

 (رسه خېمه، د جهيل پر غاړه)

 .پر دې در راځه!  اغليه هسو(: را کاره کېد )شنه 
 (شنه ننوځي او هسو هسين ورپسې دی)

د کور د درواوې در مې  ارو کولهل چې هغه سړی راغویل چوې وموا    : شنه
 .ر کې وههور يې په انتظا

 (.دا دننه کور ته ځي. )م رباني وکړهل پر چوک  کښېنه( هسوته)
نو يوه  اپېرۍ د څواد معبود سوره نوژدې د   يو       (: ځچکې ته ګور )هسو 

 .پر غااله په دغې سرې هېچې کې اوسېد 
 (شنه په چادک  سپينه راولي)

 دا څه د ؟: سپينه
 . لی دیهغه هو راغ: وايي( شنه ورسره پسپسکی کو  او هاند )

 (دا د ناستي کو ې ته ځيل چېرته)نول چېرته دی؟ (: هوشاله شوه)سپينه 
 !ورس مو په هير مېرمنې: هسو
 .ستاسې ورس په هيرل ګرانه م رباني و کړهل پر څوک  کښېنه: سپينه
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 (دوی کښېني او شنه چای تيارو )
ای کله چې پرون موږ د   ي  پر غااله باران ونيولوه نو که ته نه و: سپينه

او چترۍ دې نه وای راکړې او کښت  دې نه وای را ته پيودا کوړېه نوو وه    
 .نه پوهېدم چې ما او ملګرې به مې څه کو 

 .دا هو هر څوک و ل دا کومه ديادونې وال هبره نه ده: هسو
 .شنې ته لد شراب راوالهل چې ويې څښو: سپينه
 (ژر وځي) هل : شنه
 .(اب په پيالو کې اچویشنه پيالې او د شرابو لو ي راوال  او شر)

 !ستاسې د سر په سالمت : سپينه
 !ستاسې د سر په  ه سالمت : هسو
 تاسې څومره يامي  لرئ؟: سپينه
وه دوالو کې ومل چې وما پالر او مور مړه شو  او وه او  له هپلې : هسو

وما اهښي وما سره  پر  ه دیه هو له کله چې پوه هپو    . هور کره اوسېدم
 .نو ماته يې په يوه درملتون کې کار پيدا کړی دی منځ کې  ه نه د ه

چووې تووه پووه   (: پووه داسووې حووا  کووې چووې واله يووې وربانوودې سوووځي     )سووپينه 
درملتون کې کار کوېه نو څرنګوه دې د   يو  دليودلو وهوت پورون پيودا       

 کړ؟
وما موور د لينجوين غونواۍ تور     . وه د   ي  د ليدو لپاره نه وم تللی: هسو

لين و او د هغې د هديرې دليدو لپاره مې نيچه پرون د هغې ت. شا  خه ده
ګړۍ رهصت اهيستی ول وه بېرته راتلمل چې له تاسې سره موخ شووم او د   

 .باران وور و
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م ربوواني وکووړهل  ( هپلووه پيالووه پورتووه کووو   ! )تووه څووه  ووه ووی يووې  : سووپينه
 .وڅښه
 .م رباني کوئ: هسو
يوو څنوګ توه    وروسته له شرابو څښلو سپينه په ورو پاڅېد  او شنه ځان )

 .(کو 
 !شنې: سپينه
 .هانم! هو: شنه
 (دا په پټه شنې ته په شرم کې څه وايي. )پټ څه درته وايم: سپينه
 نو څنګه به وه له ده نه دا پو تنه وکړم؟: شنه
 (سپينه يې په څنګ  وهي)

 ولې پخپله ترې پو تنه نه کوې؟(: په پټه وايي)شنه 
ه ځووي او پووه شوورم کووې لووه کووو ې  دا بېرتوو.... )هووورې م ربوواني وکووړه: سووپينه
 (وځي
وما باداره غواال  پوه شيل چوې توا واده کوړی کوه     (: هسو ته مخ کو )شنه 
 نه؟
وه هو  پر بې ووله او غريم يتيم يمل د واده يکر قدر هم کوودی نوه   : هسو
 .شم
چې تا واده نه دی کړیل وما باداره هم تور اوسوه پېغلوه ده او غوواال      : شنه

 واله پورې ماندينه شيل ته په دې کې څه وايي؟ چې ستا محبوبه او په
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دا هو دومره  ه هبره دهل چوې موا پوه هووب کوې هوم دا هووب نوه دی         : هسو
ليدلیه هو موا درتوه وويو  چوې وه غريوم او د درملتوون مو،دور يومل هپو           

 ؟.کور نه لرمه نو وه به څنګه تاسې دوااله و ساتالی شم
ضرورد غم نه شته کله چې  دا هو اسانه دهل موږ سره د هپ  ورځني: شنه

ومووا د بووادراې پووالر مړشووو نووو دې تووه يووې  پوور مووا  او شووته پووه ميوورا             
پرپښود ه نو ته پوه درملتوون کوې کوار کووې او وموا بواداره هوم دوا درمو           
پېژني او په طم پوهېد  او چې تاسې سره یې واده وکړ نو دوااله بوه يوو   

 ځای کار کوئل نو په دې صورد کې څه غم دی؟
 .ه نور به دالشم او هپلې هور ته به دا کيسه ووايم : هسو
ته ولې دومره تاد  کوې؟ دا  ه نه د  چې او  ته واده وکړې او بيا : شنه

 دې هپله ناوې درسره بوځې او هپله هور او اهښي دې وګورې؟
 .هو وه د واده اسباب او سامان نه لرم: هسو
دې د کووژدې  وو     پاهل څه د واده سامان غواالې؟ هچدغه چتورۍ بوه  : شنه

پرپودده چوې د واده شوچعې    . اسباب برابر کوړ  او نون  پوره بختووره ورس ده    
 (شنه شچعې بلو . )بلې کړم او ته او  په هو   ګرځه

دا (: په داسې حا  کې چې دې ناڅاپي چانس او بخت توه حيرانېود   )هسو 
 ....ولې
 :او  نو هر څه تيار د ل ا اوه راکړه چې ساو  وال کړم: شنه
مسايران سره يو ځای کېود  او يووې چتورۍ دا کوار تور سوره کوړل چوې          دوه

دوه يارن يې سره  واله کړ ل او  نو   ي  د مينې يوو بحور دی او مينوان    
 .له هدايه هو ي کو 
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 .او  موويک شروع کېد  دا او  د ناوې د راوتلو وهت دی
شونه هسوو مخوام لچور     . څرنګه چې موويک په لوی سالون کې پيو  کوو   )

لو درو  او سپينه چې سرې  امې يې اغوستې د ل د ګلونوو توا    هاته پ
يې په سور کوړی دیل راولوي سوپينه او هسوو يوو بو  توه  يټېود  او احتورام           

 .(کو 
او  اسچان او ځچکې ته احترام وکړئ او بيا هپلو پالر ګنيو ته ه نو : شنه

 .بيا يو اوب  ته او بيا ځئ د هپ  ناويتوب هونې ته
پووای تووه رسووېد ل شوونه دوی سووره مرسووته کووو  او د    احترامووي مناسووباد )

 .(ناويتوب کو ې ته يې بيايي
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 درېمه پرده

 فاهای

 (د چنشان هانقاه)

 .(ياهای په کوچ کې کېښني او مريدانو ته تو ه کو )

وموووږ هانقوواه لووه پېړيووو راهيسووې د حکومتونووو پووه لوپوودو او    :  ووو  وايووي

بووه چووې پووه دايچووي  و   راپورتووه کېوودو کووې پووه يوووه حووا  پوواتې دهل لکووه او  

 .ب ېد  او په لوی درياب کې لوپد 

په مرګاني انسانانو مې رحم راځيل چې د دريو مرګنيوو ګنواهونو   : ياهای

دندې راځي چې ش ود پرستيل ق ر وغضم او بخ  و حرص د ه هو د 

 .شرارتونو سين به پخپله در ځي او د قدر دان  غر هچدلته ودال دی

په دې تاوه وهتو کې يوه نجل  چې . اه راهم يموه ياهای د چنشان دهانق

سووپينه نووومېد ل چينګيانووګ تووه راغلووې ده او ماتووه معلومووه دهل چووې دا     

نجلو  د ورونووو کوالو د منګووورې روې دی چوې د انسووان پوه بڼووه ګرځېوودلی     

دا نجل  د هانګچو پر هسوهسين مينه شوې او له هغه سره يې واده . دی

 وووال کووړی دیه څرنګووه د بووودا پووه   او  دوی يووو درملتووون هووم  . کووړی دی
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ځچکه کې دا  و  بال ووغچالوی شو؟ وه به هرو مرو هسوهسين ته له دې 

موا يامنوګ لېدلوی دیل چوې د     . بال نه نجاد ورکړم او دا بال به بنودۍ کوړم  

 .دغې هبرې څېړنه وکړ ه هو هغه تر اوسه بېرته نه دی راغلی

 (يامنګ را ننوځي)

 .غلموه هو بېرته را! پالره: يامنګ

د سپينې منګورې او هسو هسوين پوه بواره کوې دې څوه معلومواد       : ياهای

 حاص  کړ ؟

ما هسوهسين وليود او ومووږ هانقواه توه يوې يوو بوار سوند  تح وه          : يامنګ

 .راکړه

 .ماته به دې يو ځ  راوستلی وای: ياهای

مووا ده تووه ويوو  چووې د دې مياشووتې پووه پن لسووم وموووږ د موو هبي    : يامنووګ

ن او احتورام ورس ده او ومووږ متوولي دې غوواال      رييس د مجسچې د ت،يي

اوبلوووه دا چوووې دوی هوووم درسوووره راولوووه هسوووو بوووه راتوووهه هوووو د ده د  ووو ې   

هدمتګارې شنې ووي ل چې وما بادارې امر کړی دیل چې موږ د څواد لوه   

کشيشانواو کاهنانو سره هېڅ ارتبوا  نوه سواتو تور دې کوه ياهوای يوې هوم         

 .وغواال  دی نه شي تالی

په کوم ځای کې چې بودا حکومت کو ل ! و مره بدسترګې دهدا څ: ياهای

 څنګه دا بال دومره چټياد وايي؟
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 (دی هپلې  امې بدلو  او هپله امسا اهلي)

په داسې حا  کې چوې د مريودانو پوه  وولي کوې ودال او امسوا يوې پوه د          

 .وه ځم او هسو هسين له دې ظلم څخه ژغورم: کې دهل وايي

 .رسره ځوموږ هم د! مريدان پالره

 (وځي)نهل تاسې هچدلته اوسئ: ياهای
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پرده څلورمه  

 اخطار

 (پاومو درملتون)

دلته هو د سين په غااله  پورې  وې تواوه مېووې هرڅېود ل چوې لودې        : هسو
 .هوهپلې ماينې ته يوسم

 (شنه د ده ستړ  مشي ته راوځي)
 ! اغليه بېرته رغلې: شنه
 هول باداره دې چېرته ده؟: هسو
 .غانو په معاينه بوهته دههغه د نارو: شنه

 .د هدای پامان (: ناروغ ته)سپينه 
 . پره مننه: ناروغ
ته هو بېرته راغلوې  ! اوه( دا راوځي او هسو ګور )د هدای پامان : سپينه
 !يې
 .دومره  پر سخت کار هم مه کوهل لده دمه هم کوه! هو: هسو
 (دی د مېوو پچ  پټو )

 څنګه دمه وکړم؟ ناروغان وما په انتظار د ل نو: سپينه
 !هپ  حا  هم مه هېروه ګرانې: هسو
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البته هپ  ځان هوم نوه هېوروم د دې سوترګې     (: د هو   په حا  کې)سپينه 
 (.په پچ  لګېد 

هچدا او  د تانګ تينګ  ،يرې له مېوه پلورونکي سره په ساح  : هسو
دا مېوې  پرې کم يابه د ه نو ما هم تاته له دغو مېووو  . کې مخامخ شولم

 .مېوه راواله لده
 . پره مننه( مېوه اهلي. )ته هو وما په حا   پر م ربانه يې: سپينه
پووه داسووې حووا  کووې چووې مېوووه پوور مېوو، ږدې او لووه هپلووې موواينې نووه    )هسووو 

کله مې چې توه  . وه يو غريم يتيم وم. ته بايد دا ونه وايې(: دسونه تاوو 
و ي ګوورمل  وليدېه دا هچدا ستا د واده برکت دیل چې وه په ځان کې ه

موږ دلته په چينګکيانګ کې استوګنه کوو او دا هم ستا برکت دیل چې 
وموږ درملتون په برياليتوب سره په کار لوپدلی دیل وه نه پوهېدمل چوې  
څرنګه ستا پوره شکريه اداء کړم وما د مېرمنې مينه د بحور غونودې ژوره   

 !دهل شنې
 .ګرانه هچداسې ده! هو: شنه
ه ووايوهل چوې سوتا د بوادارې د دموې پوه وهوت کوې د         او  اکتر ت! ځه: هسو

 .ناروغانو مراقبت وکړ 
 (وځي. ) ه  اغليه: شنه
 (.په هندا وځي)ګرانې راځهل وه ځم چې بستره درته  واله کړم : هسو
 .وه دستي درځم: سپينه
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وه پوهه شوومل چوې   . وما مېړه  پر م ربان دیل هو ي او غم راسره وپشي
و موووږ دغووره غووار بووې يايوودې نووه دی پوورې   انسووان  پوور هوووق مخلووو  دی ا 

 (هسو بيا راننوځي. )ايښی
 څه شي معطله کړې؟: هسو
دوی د  په د  د هوب کو ې ته ځيل چوې پوه دې وهوت    . )درځم: سپينه

 (کې شنه راننوځي
 . اکټر ته مې ووي : شنه
 (دوی  و  پاتې شو )
 (ياهای امسا په د  راننوځي)

راتېر شومل دې هټ  ته راغلمل چوې   وه په کښت  کې په يانګڅې: ياهای
 .دا بال وشړم

 دننه څوک شته؟
 (هسو راننوځيل چې مېوه پر ځای کړ ل ياهای ته سالم اچو )

 .پالره هر کله راشئ! نه: هسو
  ه اوسې ل هسو ته يې؟: ياهای
 ستا نوم څه دی؟! هو: هسو
 وما نوم ياهای دی؟(: په نرام )ياهای 
يووا  کواوهل چوې توه کوووم يقيور يوې او څووه      موا ه ! توه راهوم ياهووای يوې   : هسوو 

 .غواالېل ما مخکې يو بارسند  درلېدلي د 
 .تاوموږ پوره شکريه ادا کړې ده او وه دلته سوا  ته نه يم راغلی: ياهای
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البته چې ناروغوه يوې؟ وموا ماينوه سوتړې ده او اسوتراحت يوې کوړی         : هسو
 .دی

روغ  درملنوه  ماينه دې موه راپواڅوهل وه راغلوی يوم چوې سوتا د نوا       : ياهای
 .وکړم
 .وه ناروغ نه يم: هسو
کووم يووه بود روې پور توا بانودې  وادو        . موخ دې توور دی  (: په ت ديود )ياهای 

 کړی دیل څنګه په هپلې ناروغ  منکرپدې؟
 دا بد روې چېرته دی؟: هسو
 .ستا په هوا کې دی: ياهای
 .وه هو څه نه ګورم(: په  ار چارپېره ګور )هسو 
موا توه معلوموه دهل چوې     ( پسپسکی ورسوره کوو   )هسو دلته راشه : ياهای

ستا ماينوه د ورو کوالو د منګوورې روې دیل چوې د انسوان پوه بڼوه او وتې         
 .دی
وه  ا  درکوم چې وما ماينه  پره  ه   ه ده ته څرنګه  رئوت کووې   : هسو

 .دا هو  پره لويه بې ادبي ده! او وايې چې دا د منګورې روې دی؟ پالره
سوړی يوېه نوو وه ځکوه پخپلوه راغلومل چوې توا توه          هسوو توه  پور  وه     : ياهای

حقيقت څرګند کړمه که ته په دې هپله بې عقل   ينګار وکړېل يووه ورس  
 .به دې ووژني

کووه دې ومووا د وژنووې اراده درلوووددیه نووو دومووره مينووه بووه يووې ولووې    : هسووو
 .راسره کوله
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دغه مينه ستا دغولولو لپاره دهل که وهوت راغویل نوو لوه سوتوني      : ياهای
 .دې تېر کړ به 

دې هپلوه هو ووي او اسوتراحت د نوورو ناروغووانو لپواره وقوف کووړی      : هسوو 
 دیل نو دا کېدای شي چې ما و غولو ؟

 ......... ه: ياهای
دومره مه سرووری کېدهل ستا   ه د اومې منګوورې روې دیل کوه وهوت    

 .راغیل وبه دې وژني او بيا به په هپ  و ود او ژوند ارمان وکړې
موا ماينوه هووږه او م ربانوه  و ه دهل دا لويوه ګنواه دهل چوې         و! پالره: هسو

 .تورو ور پورې وتړ  شي
اژدهوا  “ته احچق يې او هبره نه اورېه هو کله چې د !  اغليه هسو: ياهای
په دې مېله کې هلک شراب او څه سر که هوور ل  )مېله  واله شوه “ بېړۍ

  کووا  د دغووه مېلووه د قچوور . چووې د مووارانو وهوور وربانوودې تووايير ونووه کووړ     
نو ته ورته يوو څوو پيوالې سور کوه يوې       ( پن چې مياشتې په پن چه ورس و 

شراب ورکړهه نو دابه په هپ  شک  واوال  او تاته بوه معلوموه شويل چوې     
 . ه وه نو او  ځم. مار ر تيا وي  

چووې ياهووای ووده نووو هسووو هووم يووو څووه     : )پووه مخووه دې  ووه ! پووالره: هسووو
 (مالمتيا احساسوله او چورد يې وران و

دبوودګومان  توور تووايير دنوودې راځووي او پووه    ...)اوه(: را ووکاره کېوود  )شوونه 
چورد کې لوپد ه هو کله چې د هپلې   ې د  وو او  وې ګوووارې يکور     
ورلوپد ه نو دياهوای هبورې ورتوه دروغ  وکاره کېود  او بوه هنودا هپلوې         
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د )داڅوه چټوي هبورې وې    (: وپرې ته رهصت ورکوو  او ورسوره وداع کوو    
 .(او قدم وهيل ځي مېوې پچ  اهلي
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 پنځمه پرده

 څکاک پسې د شکل او ښتل

 (يو سالون چې د اهلي اتا  ته رهنچايي کو )

مېلوه بيوا راغلوه    ” اژدها بېوړۍ “وهت لکه دغشي غوندې تېرپد  اود : شنه
ما هپلې هور ته ووي ل چې ځه چېرته ځان کاږهل چوې د مېوړه بود ګومواني     

ه هوو دا وايوي چوې وه بايود لوه      دې ويده پاتې شي او در باندې پوه نوه شوي  
ځکه چې وما او د ده بېلتون  پر ګوران دی دا بوه ب انوه    : هپ  مېړه سره یم

وکړ ل چې نا واله يم دا غواال  چې وه چېرته غونايو ته والاندې داله شم 
. او د څه وهت له پاره ځان پټ کوړم هوو  ار پودم چوې دا رانوه پواتې نوه شوي        

وه بايود  . و بوه څوه بوال راپرپووو     څوک پوهېد  چې پور مووږ دواالو هوينود   
 .يواوې غونايو ته وداله شم

 !شينک : سپينه
وما هور ولې ماته نوارې وهوي؟ وه هيوا  کوومل چوې دې هوم د       (: راځي)شنه 

 ؟!يرار او تېښتې قصد کړی دی
 (ژر د باندې ووځي)
هسو چې د مست  ايار پکې ليد  کېد ل دننه راځي چې د شرابو لو ي )

 .(ورسره د 
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مېلووې پووه ورس هلووک هو ووي کووو  او مووا هووم هپوو  کورتووه شووراب   د: هسووو
 !راوال 

 ګرانې بيداره يې؟( نارې کو )
له ځان سره واييل وه هر کوا  پوه هچودې ورس    ! هو(: را کاره کېد )سپينه 

 پره هپه يمه هو دهپ  مېړه د هو   لپاره ځان هوق او هوشاله  کاره 
 (کوم

 ؟.مړۍ دې هواللې ګرانه
د مېلې د احترام لپاره يو څو پيالې د درملتون له  هو هچداسې مې: هسو

 .ملګرو سره وڅښ  او موږ  و   پر هوق وو
وه او ته عادتاً يو ځای  و ۍ هورول هو نن  پر هپه يم؟ ځکوه چوې توه  وه     
نه يې او لکوه چوې ناروغوه يوېل وموا ملګور  غوواال  ل چوې يوو څوو پيوالې            

 .سرکه يې شراب د دو  لپاره ته وهورې
دی پيالوه تشوو  او بلوه پيالوه     )به وه يووه پيالوه شوراب وڅښومل     دا دی او  
 ( کو 
وه روغه نوه یوم او شوراب نوه څښومل وموا لوه هوانوه دو  توه تشوکر           : سپينه
 .ووايه
مېلوې شوراب   “ اژدهوا بېوړۍ  “ته هو پوره شراب هوره يېل نو ولوې د  : هسو

 ؟!هور  سره يو ځای ونه کړو
ورس بايد په دې بانودې شوراب ونوه    نن نهل بله ورس نن ! اوه(: بې يکره)شنه 
 .څښې
 نن ستا باداره ولې شراب نه څښي؟(: په چورد کې)هسو 
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دا هووو نوون روغووه نووه ده پووردې (: دسووتي هپلووې هطووا تووه متو ووه کېوود )شوونه 
 .سربېره دا چې څه په نس شته هم لر ل د هغه لپاره هم شراب  ه نه د 

وهوت دیل يوو څوو    دا هو ر تيا دهل هو تر هغوه وهتوه پوورې د  پور     : هسو
چې توا هوم  پور کوار     ( شنې ته!)پيالې شراب څښ  څه پروا لر ؟ وه پوهېدم

 .ته هم يوه پياله شراب وڅښه. کړی شينک 
 .ته هو پوهېدېل چې ما هېڅکله شراب نه د  څښلي.  اغليه مننه: شنه
 . هل نو ځه نن رهصت يې: هسو
 .وه غواالم چې د هپلې بادارې هدمت وکړم: شنه
 .ه رهصت يېل نن به وه دا کار وکړمته ځ: هسو
پوه سوترګو کوې ورتوه وايويل ځوه او پوه        . )شوينک  ځوه داله شوه   ! هو: سپينه

 (غونايو کې ځان پټ کړه
 ....هو: شنه
 .ځه پروامه کوه: سپينه

 (شنه په کرکه دو  پرپدد  او ځي)
موږ غواالو چې مېله له کوره دبانودې تېوره کوړوه نوو وموا لپواره يووه        : هسو

 .ب وڅښهپياله شرا
وه روغه نه يمل م رباني و کړه او دومره راته مه (: وارۍ ورته کو )سپينه 
 . ينګېده
ته هو  ه شراب هوره يوې کوه نون شوراب ونوه څښوېل نوو ملګور  بوه          : هسو

 !!يوه پياله. راپورې وهاند 
 .نن شراب نه شم څښالی. وه ر تيا روغه نه يم... هو: سپينه
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 (.ناڅاپه هاند )و.... ته هو ما.... نو ...  پره  ه: هسو
 ولې هاندې؟: سپينه
 .يوه  وکه را ياده شوه: هسو
 څه  وکه؟: سپينه
 .هېڅ نه شته(: له وپرې څه نه وايي)هسو 
 .ولې له هپلې ماينې څخه يو شی پټوې؟ ووايه: سپينه
 .هغه بله ورس ماته ووي  شو ل چې ته دغه وې: هسو
 څه وم؟: سپينه
وې وې او دا يوې هوم راتوه ويلوي د ل چوې کوه       د ورو کالو منګورې ر: هسو

تووه سوورکه او شووراب وڅښووېه نووو تووه پووه هپوو  حووا  بېرتووه اوالې او منګوووره   
 .کېدې
څوه؟ دا چټيواد چوا    (:  کان هور  هو اهتيوار لوه دسوه نوه ورکوو      )سپينه 

نو ګومان کومل چوې لوه مانوه دامتحوان لپواره      ( تبسم کو )درته ويلي د ؟ 
 .ېشراب څښ  غواالې او ما اوموي

داسې نه ده کوه موا پور دې چټيواتو بواور او عقيوده       (: په غوسه کېد )هسو 
درلوددی نو تا ته به مې نه وي ل هو چې روغوه نوه يوېل نوو نوه غوواالم چوې        

 !! پروڅښېل يقط يوه پياله
 .دا به څومره بده و ل که وه بېرته منګوره شم(: تبسم کو )سپينه 
ته هو پوهېدې چوې توه پوه موا     مه په غوسه کېدهل (: دع ر هندا کو )هسو 

احترام )که ته بالوایل نو ماله تاسره مينه نه شوه کودی . څومره ګرانه يې
 (دی د ننه ځي).  هل نو دا يوه والوکې پياله واهله (کو 
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وما مېړه هو  ې هبرې وکړېل هو له دې  وکې ! نه(: چورد هراب)سپينه 
وکوړوه هوو لکوه چوې د      نه وه  ارپدم ما هيله کوله چې په هوشال  به ژوند

 .مېله راته بال شوه” اژدها بېړۍ“
ما هو څوک نه د  اوار کړ ل ولې هلک ويار کاږ ل چې وما مېړه ماسره 

؟ کوه وه او  شوراب ونوه    .وران کړ  او دغوه  وه ژونود موو پوه لغتوه ووهوي       
څښمل نو هغه به ګومان وکړ ل چې وه ګونودې لوه سورکې څخوه ووپرپودمل      

دا شي او دا هوږه مينه بوه موو ګواه و ه او النګوه     شک به يې په واله کې پي
 .شي
 (هسو يوه واله پياله راوال  او شراب پکې تويو )

 !ګرانې دا پياله وڅښه: هسو
پروانه شتهل ځکه چې وموا  وادو ودهل او دا هور څوه بوه پوه  وه تېور         : سپينه
 !دلته( پياله څښي. )شي
 .دغه بله پياله واهله!  ه: هسو
 (د کې لوپد په ترد! ...) ه: سپينه
 !د اوږده او د هو   د ژوند په هاطر: هسو
 !د اوږده او ګا ژوند په هاطر: سپينه
 .هو شايد چې تر  پره په هو   او اوږده د مينې ژوند وکړو: هسو
 .راواله! هو(: ځان هېرو ل بله پياله څښي)سپينه 
 .يوه بله پياله هم(: د هغې پياله بيا  کو )هسو
 .نور نه شم څښلی( ره را ولېد  او شکنجه کېد له ځان س! )اوه: سپينه
 .ته بېخي  ه يې(: هپه)هسو 
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 !شينک ( په ناميندۍ! . )هو(: په احتيا )سپينه 
 .هغه تللیل راځه چې وه دې بسترې ته بوځم: هسو
وه  ووه يوم او شوورابو رابانوودې کووم ايوور نووه دی   (: شوورابي هنودا کووو  )سوپينه  
 ...اچولی

 .(سترې ته بيايي او هپله ترې راوځيهسو د پردې تر شا سپينه ب)
دا هو د اوو مياشتو اودد په نس لور  او  وه نوه    ! نه(: په راوتلو کې)هسو 

چوورد  )او  به نو څه وکړم؟ .دهل ولې مې په وور ورباندې شراب وڅښ 
 (.وهي

دی )وه به دالشم درملتون ته او د وهرو ضد د ارو به ورته راوالم . پوه شوم
ولې ونه درپدم چې يکر وکړم؟ کوا  موې   ( ته راګرځيبيرون ځي او ژر بېر

ژر ده چې . هغې  پر سخت کار هم کړی و. سرکه يې شراب نه وای ورکړ 
پوه چوورد کوې    . )ماته يو ماشوم ووپدو ل راځه چې دا سره پرده  ګه کړم

 !و درپده( دی چې څه وکړ 
 که وما   ه انسان نه و ل نو څه به کوم؟

ويوو  چووې سووتا ماندينووه د ورو کووالو د والې     هغووه بلووه ورس ياهووای ماتووه و   
منګورې روې دی او چې د سرکې شراب وڅښويل نوو پوه هپو  وااله شوک       

او  هوو دې څښوولي د ل کوه وه پوورده پورتوه کووړم او دا ر وتيا مووار     . اوال 
دا ! نوه ( بيوا پوه يکور کوې لووپد      ! )شوې و ل نو څومره  ار او هووف بوه و   
وه !  کلې دهل څرنګوه بوه بوال  وی    هوله ماسره  پره  ه ده او د ګ  په شان 

 .بايد د هغه راهم چټياتو او بې عقلو هبرو ته ونه ګورم
 (د سپينې غد اور )
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وه او  ويده يم او لده  ه هم يومل دوا پور مېو، کېودده او پورې موې ږده       ..... 
ګرانووې دا شووربت مووې هووم دلتووه  ( دی پوور مېوو، دارو ږد )چووې لوود سوور کېووددم 
 (.وځي دی بېرته. )کېښود او وه دالم

څووه چووې د دې پوور دې شوواته د ل هچوودا بووه دې     (: را ووکاره کېوود  )ياهووای 
 .لد واله پيدا کړه او ورشه هغه  ادو ګره   ه دې وګوره. داروشي 
ياهای بيا اهطار را کړل چې وما ماندينه مار دیه وه نه غواالم چوې  : هسو

 هغه رابيداره کړمل هو څرنګه د هپ  واله شک لرې کړم؟
ګرانوې موه   ( د پردې تر شاه وګېروی اورپد  کېد )ته يوسم وه به دا دوا ور

بوې هوشوه   ! )مرسوته ( پورده پورتوه کوو    . )هپه کېدهل ما درته دوا راوالې ده
 (شنه راننوځي( )لوپد 
 !پاڅه هورې پاڅه( ګور  چې هسو پرود دی! )نه: شنه

 .....سپينه اوه
 .مېړه دې له  اره مړ دی! ژر پاڅه: شنه
و  او په  ار کې دهل چې هپ  مېړه په غوولي پورود   سپينه پرده پورته ک)

دا ورباندې ورکښته کېد ل چې راويې  وورو ل هوو پوه ژالا پيو      . ګور 
سوترګې يوې واوې   ! وموا مېوړه لوه  اره موړ دی    ! وموا بوې وولوه مېوړه    ! نه( کو 

پاتې د  او غا ونه يې سره ورغلي د  او دواهم پر غولي توی شوې دهل 
 .نور هم واله هور او د دغې منظرې په کتلو 

 !!نهل ملګريه
دا د ژالا وهت نه د ل ته بايد يکر وکړېل چې څرنګه موږ او  د ده : شنه

 .عال  وکړو او بېرته د  ه ژوند هاوند شي
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 ه دې ووي ل ته له ده سره اوسه او وه بوه د  واپېريو غوره توه د ده     : سپينه
 .دوايي بو ي پسې داله شم

ې د  اپېريو لښکرې ونيسیل بيا به څه که هلته د! ماته ګوره هورې: شنه
 کوې؟
وه هو د ده د عال  لپاره د دوا بوو ي راوالمل دارو د توورو غورو تور     : سپينه

پووه څڅنووده   ! )هووورې! وه ځوومل نه . شووا و  او کووه لووه سووين نووه پووورې غووااله      
وه د اپېريو غره ته ځم او مېړه مې پوه توا سوپارليل    ( او کوله کوره وځي

وغ به شيل کوه رانوه غلومه نوو د يخوې غوڼواۍ پوه        که وه بېرته راغلمل هو ر
هوا کې يې واچوهل چې له قبره يې د مينې وا ه راشنه شوي اويووه د ولوې    

وه به ځان بلبله کړم او را وابوه لووځم او پوه هغوه     . ونه هم ورسره نژدې وکره
 .ونه کې به د ده په مينه د غم چغار کوم

 (ې ته ورکوېهپله توره سپين! )دا ماته پرپددهل هورې : شنه
 (.سپينه توره اهليل بيا هسو ته په ځير ګور  او شنې ته سالم کو )

 (وځي او ځي! )ما پر تا وسپاره! هورې: سپينه
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 د ښاپېريو د غره لښکر

 شپږمه پرده

 د  اپېريو غر
 ( چا  او کچا  په ګاا)

د  وواپېريانو غوور  پوور  ووکلی غوور دیل د بلبلووو او مرغووانو هوووږې       : دوااله
نغچې او طاليي هوال شنه  ناونوه او دوايوي بوو ي او د غرونوو سورونه لوه       

 .سپينو وري و سره  کروهيل دا څومره  کلی ځای دی
 !هر کله:  چا 
 !هر کله: کچا 
ې راځووه چووې يووو ځوو  توور ! مشوور راتووه ويلووي د ل د غووره ګ،مووه ووهووو :  چووا 

 .تاوشول چې څوک نه و  راغلي
 . پره  ه ده: کچا 
کله چې موږ دغه مبارکه ځچکه سواتول نوو توورې موو سوره ځلېود ل       :  چا 
 (به ګاه به نڅا دوااله وځي)
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 اوومه پرده

 ولټدوابوټي راپ

 (د ښاپېريو غر)

پوه سورو سوترګو د  واپېريو     ( ننوځي)توره په د  ( را کاره کېد )سپينه
بايد د شينک  منلي وای او شراب مې بايد د مېلوې پوه   غره ته راغلمل ما 
مېړه موې دشونې پوه تصورف کوې پرپښوی او ع ود موې         . ورس نه وای هواللي

کړیل چې څو مې دوابو ي نه و  راوال ل بېرته نه ځوم پوه  ا ه واله پوه دې    
څوومره بدهويوه  واپېر  پوه در کوې د غوره       ! نه( بېرته ځوي )غره حچله کومل 

 .وه به بېرته ځان وباسم ساتلو لپاره ودال د ل
 ( چا  راننوځي او د دې در په توره بندو )

د غره ساتونکی  چا  دی ته څه بدشی يې چې په غال دلته راغلوې  :  چا 
 !يې

اې ساتونکيه پېريه وه سالم درته کومل چې وه پوه اوموې غوره کوې     : سپينه
وسين اوسېدم او در تيا په لټه وم او هانګچو ته راغلمل هلته مې له هس

سره واده وکړل او  هغه مرګانی پرود دیل ناروغ دی او وه راغلې يوم ل  
 .چې ستاسې دوابو ي د هغه د تداو  لپاره يوسم
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څرنګوه  . دا وموږ مخصوص بو ي د  او چاته يوې نوه شوو ورکوودی    :  چا 
 يې يوه مرګاني انسان ته ورکړو؟

 !د هدای لپاره ديوه مرګاني انسان پر حا  واله وسوځه: سپينه
 .که نه نو او  به دې په دې ځالنده توره سچه نيچه کړم! ځه:  چا 
 .چې يو ځ  وه دوابو ی واهلمل بيا مې لس مرګونه هم منلي د : سپينه
 !مخه دې کوه! وه وايمل چې ځه:  چا 
 (دی ورباندې وار کو )

 !وه هم نوره له سره درته تېره يم! وبخښه(: ځواب ورکو )سپينه 
ينه پر  چا  وهم ږد ل دوابو ی راشکو  او کچوا   دوی  نګ کو ل سپ)

په مناه راځيل سپينه دوابو ی په هولوه نیسوي او  چوا  او کچوا  دواالو     
سره د  نګ له پاره ځان تيارو ل  نوګ کوو  او پور ځچکوه لووپد ل او       

 .(هم هغې هچاغه بو ی په هوله کې کلک نيولی دی
 !ودرپده بال(: هپله توره راپورته کو )کچا  
 .(ر په مناه راځي او عسکر يې ورسره د مش)

دوموره واله وره یوې چوې راغلوې     ( سپينې توه ! )کچاله د  دې ونيسه: مشر
 يې او وموږ دوابو ي غال کوې؟

که وه دلته و هوم وژ  شومل دوموره هبوره نوه ده ل هوو       ! محترمه پالره: سپينه
 ؟.څوک به وما د مېړه د ژوند غم وهور 

مېوړه سوره يوې لورې او هپو  ژونود دې تورې         ستا په مينه چې له هپو  : مشر
او  ته حاملوه هوم يوې وه بوه دربانودې رحوم او لوور        . قربان کړیل  پر ايرين
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وکړمل ورځه دا بو ی يوسه او د مېړه غال  دې ورباندې وکړه او  نو ځه 
 .او دغه غر نور پرپدده

د دغووې بووې تچووې هيلووې د پوووره کېوودو لووه هوشووال  نووه او ووکې        )سووپينه 
 .ه هدايه  پر شکر دیل بېرته راګرځيل مشر ته سالم کو لوي(: تويو 
 .عسکرو ځئ نور هپ  قصر ته ودال شئ! دلته نوره مه درپده: مشر
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 اتمه پرده

 سپينه خپل مېړه ته ډاډ ورکوي

 (د ننه خونه)

له  پر ربړ وروسته د هپ  مېړه د ژوند د ساتلو لپواره د دوا بوو ي   : سپينه
وم هووو او  دی راسووره  پووره سووړه وضوو   پووه پيوودا کولووو بانوودې بريووال  شوو 

 .وه به د هپ  ايينې په مخ کې وژاالم. کو 
 (شنه هپه غوندې راننوځي)

دی وما له بادارې سره ظالچانه رويه کو ل تور دې چوې لوه ماسوره هوم      : شنه
 تا  امې اغوستي؟( دې ته ګور ! )هورې. په درواغو چلېد 

 راځي؟بېرته راغلېل وما مېړه هم (: په هوشال )سپينه 
وه يې چې وليدلمل ځان يې په حساب کولو مشغو  کوړه هوو چوې    ! اه: شنه

 .ومې کت  د حساب  په يوه وااله کتاب لګياول د څو مياشو کتاب و
وه هيا  کوم ل چې د او  هوم دی پور موا امتحوان     (:  پر په تکليف)سپينه 
 (ژاال . )کو 

چواوه او دی لوه   شنه هچداسې دهل تا د ده د ژوند لپاره ځان په هطر کوې وا 
تاسره دا  و  نامناسبه رويه کو ل که وه ستا په ځای وایل نو په ځای بوه  

 !مې پرې اپښی وایل واله پرې مه هوږوه
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 ؟.هورې لکه چې درنه هېر د ل چې وه شتچنه يم: سپينه
 .البته نهل هو هر کله دې چې ماشوم وويداوهل نو بيا يې ورته ور کړه: شنه
دې هسوهسوين دوموره ګوران دی او دوموره مينوه      پر مابان! شينک : سپينه

ورسره لرمل چوې کوه دا توو  سويندونه وچ شوي او  وو  ګټونوه موادل  کوړه          
ته مې هڅوېل چې .  کړه شي هم وه د ده  دايي او بېلتون نه شم وغچالی

ته لده پوهوه شوه   . بېرته اومې غره ته دال شو او هسوهسين په ژوند پرپددم
لرمل که ځچکه او اسچان النګ شيه نو هوم بوه    ل چې له ده سره څومره مينه

 .وه دی هوشې نه کړم
وه نه غواالمل چوې بيوا غرنوی او يوواځې ژونود وکوړول د منوي لوپودلې         : شنه

پاڼې بېرته مناانو ته ورالوځي؟ د ده  و  لوظونه بواد يوووال ل مخکوې لوه     
دې چووې مينووه پوور کرکووه واوال ل تووه بايوود بېلتووون غوووره کووړېل نووو ورتووه         

 .وهل چې واله دې  ه پسې وچو انتظارمه ک
کوه څوه هوم وه سوتا د نظور      . وه ګومان نه کومل چې دی به داسوې و  : سپينه

 .  ه او مېړه په اسان  بېلېددی نه شي. يې ستاينه کوم
 ه که ته د هغه دبېلتون نيت نه لرېل نو او  يو تدبير وکړه ل چې د : شنه

 .دې وکړ هغه بېرته درسره عالقه پيدا شي او اعتچاد دربان
 پوره  وه ده ل توه  وه وايوېل وه بوه نوو يکور         (: په احترام سر  ورو )سپينه 
د ورپښچو اووه يو ه سپين تار به د هغه ! هورې. در مې پيدا کړه... وکړم

 .شک لرې کړ ل شينک  ما هو يو پالن وسنجاوه
 څه پالن دې سنجولی؟: شنه
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ر واالوم او د وه بووه هپوو  ورپښووچين کچبربنوود پووه نقووره يووي  وواما       : سووپينه
اشپ،هانې په ستن به يې په هېژولوو راولومل نوو بيوا بوه وه لوه ده سوره د دې        
منظرې د ليدو لپاره ورشم او ورته وبه وايمل چوې دغوه د  وه بخوت اژدهوا      

 .دهل دغه کار به پر ما باندې د هغه بدګوماني ورکه کړ 
کوړه  دا هو  پر  وه يکور دیل تور څوو چوې وه دې راولومل توه ځوان تيوار          : شنه
 (شنه په چادک  وځي)

وه بوه هپو    . د بدګومان  ګرد ومووږ د مينوې ايينوه هيرنوه کوړه     !  ه: سپينه
هپ  کچور بنود اهلوي او د اشوپ،     . )کچربند د اشپ،هانې په ستن پورې وتړم

 .(هانې په ستن پورې يې تړ 
 (شنه راننوځي)

 . اکتر تاو او نور دی هڅو  چې دننه راشي: شنه
دوی هسوو  . )مه او ګرانه مېرمنه تا غواال  ځه ورشهستا محتر:  اکتر تاو

 (د ننه ور ېله کو 
 !نهل مېړه(. د هسو د هر کلي لپاره راپاڅي)سپينه 
 .ورس دې  ه(: چې او  هم له دې څخه په  ار کې دی)هسو 
 (دی پر ځان وور راوال  او له دې سره کېښني)

هه هوو لوه   شينک  راته ووي ل چې تا په درملتون کې حسابي کولو : سپينه
 .دې کبله چې تاوه له مريض  راپاڅېدلی يېل  پر کار مه کوه

 .وه بېخي  ه يم(:په غوسه)هسو 
وه هو له تاسره کومک نه شم کودی شوينک  توه موې وويو ل چوې      : سپينه

 .څه لو ي تيار کړ ل چې موږ په ګاه لد شراب په م،ه وڅښو
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 .څه حا ت نه شته: هسو
 .ل شينک  شراب راوالهارو مرو به لد څښې! اوه: سپينه
 (وځي! ) ه هورې: شنه

دا دولووس ورځووې کېوود ل چووې وه دې پرپښووې يوومل وعووده  ! نهل مېووړه: سووپينه
 .راسره وکړهل چې بيا به مې نه پرپدد 

 !هورې دلته راشه! اوه(: په  ار په چيغو راننوځي)شنه 
ته يوه ګړۍ صوبر وکوړهل وه بوه دسوتي بېرتوه      ( هسو ته)څه چ  دی؟ : سپينه
 (په کراره وځي) .راشم

هسو وما   ه هو د هچېشه غوندې مينه ناکه دهل نو څنګوه بوه يوو انسوان     
 له يوې منګورې سره مينه وکړ ؟

 (سپينه په هيبت بېرته راننوځيل او تر او تر ګور )
 ولې داسې اوتره يې؟: هسو
کيسه دا دهل چې شينک  اشپ،هانې ته په شرابو پسې ننوتلهل يو : سپينه

 .ار يې د کو ې په ستنې پورې ليدلی دیلوی سپين  ام
 څه شی دی؟ سپين  امار بيا راغلی؟(: په لړوې)هسو
 (شنه په چادک  راننوځي)

 اکتور تواو وايويل چوې دا د  وه بخوت نژدهوا دهل        ! هورې مه  ارپده: سپينه
 .چې وموږ کور ساتي او چاته ضرر نه رسو 

تېورو ل نوو د  وه     کله چې   ه او مېړه يو لوه بو  سوره  وه ژونود     ! هو: شنه
 .دا د نېکبخت  عالمه ده. بخت  امار ورته راځي

 .هچدا د نېکبخت  عالمه ده! اوه: سپينه
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 اژدها تللې ده؟: هسو
 کودی شو دال شو او سي  يې وکړو؟. نه هغه دتر اوسه هچالته ده: شنه
 چا ته څه نه وايي چې ورته وګور ؟: هسو 

 .ولې نه؟ هو وه نه  ارپدم: شنه
 .اځئ چې ورشو او  و  يې وګورور: هسو
 (هسول سپينه اوشنه  و  ځي او بېرته راځي)

وموا  . او  نو  پره  ه شوهل دا هو ر تيا چوې د  وه بخوت اژدهوا وه    : هسو
 . و  شکونه په هپله مخه دال  او ګرانې ماته يې يو شی راياد کړ

  ه؟: سپينه
 ې تووه مووا چووې پوور تووا بانوودې د مېلووې پووه ورس شووراب و څښوو  او کووو  : هسووو

 .درپسې درغلمل هچدغه سپين منګور مې وليده
  ه تا په هچغه ورس دا مار ليدلی و؟: سپينه
 .هو وه ګومان کوم چې هچدغه و او هچدغې وه ناروغه کړی وم: هسو
 نو مخکې دې ولې نه وي ؟: شنه
. وه بې عقله وم او په يوه بې اساسه کيسه باندې غولېدلی وم!... اه: هسو

 (دوی په چوک  کښېني)ګرانې ته کښېنه . عقله وم وه په ر تيا بې
 .هغه لويې پيالې راوالهل شينک ل چې هپ  والونه هوشاله کړو

 .ته او  تاوه  ه شوی يېل  پر شراب مه څښه: سپينه
او  مې لد دمواغ دموه د  او نواروغي موې څوه قودر  وه        .  پره  ه ده: هسو

 .شوې ده
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ې شوراب موې درسوره څښولي     دمېلې په ورس وه چندان  ه نه ومل چ: سپينه
نن شپه به د هغې قصور وکاږم او  دوااله لد  ه شو  يول نو راځوه  . وای

 .چې نن لد لد شراب وڅښو
 .څنګه چې ستا هو ه و : هسو
بېرتووه هسووو تووه  )دننووه هووونې تووه لو ووي او پيووالې يوسووه  (: شوونې تووه)سووپينه 
 .وه به پخپله ستا هدمت وکړم( ګور 
 .مننه ګرانې: هسو
 .ګرانهل هره شپه به دا وما بالښت په او کو لوند و. ..نه: سپينه
 .او  مو بیا میاشت په ورپ و کې و ځلېدله: هسو
په دغسې درواغو باندې نور ( په نرم  پړه ورباندې اچو )ګرانه : سپينه

 .باور مه کوه
داسووتور  بووه هووم داسووې مينووه ونووه   ( سووتوريو تووه ګووور  )ګرانووې ! نه: هسووو

 .ره لرمګور  لکه وه يې چې له تاس
 (.دوی غااله په غااله وځي او شنه ورپسې ده)
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 نهمه پرده

 هسو هسين د چنشان خانقاه ته ځي

 (دسين پر غاړه)

 (ياهای هپله امسا  کو ل راروان دی)
وه راغلم دغې د سين د غاالې هېچې تهل چې ګاې پوه ورانوه دالې   : ياهای
 (چې هسو هسين ګور ل نو در ترې چپو . )نه شي
په ورس هو ما عود لوګی کړ او شراب مو وڅښو ل کلوه موې    د مېلې : هسو

چې   ه بې سوده شووهل نوو هغوې توه موې لووګي وکوړل چوې سوره پورده موې             
له هپله ځانه و ارپدلم ما ګومان وکړل چې وما ماينه ګوندې . پورته کوله

منګوره شوپدهه هو چې معلومه شوه چې د  ه بخت نژدها وهل چې وما د 
 .هماينې په بستره پرته و

 (ياهای په کراره په مخه ورځي)
که تاته د يانګڅي دا واله را وکونکې منظورې هونود درکوو ل نوو      : ياهای

 ولې د چنګشان هانقاه نه ګورېل چې پر سين دپاسه پرته ده؟
 .دا  پره موده وشوهل چې مانه يې ليدلی! نهل دا ته يې پالره: هسو
د ل ځکووه چووې وه والپوودمل نووژدې ده چووې ژونوود مووې پووای تووه ورسووې   : ياهووای
 .ناروغ يم
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 څه ناروغي لرې؟: هسو
 .دا ناروغي راته له  اره پيدا شوې ده: ياهای
 ؟.له دومره عق  او پوهې سره هم ته  ارپدې: هسو
 ولې نهل که ناڅاپي  کان راورسېد ل نو  ارپدم به نه؟: ياهای
 .دا پېښه هو ماته هم نوې دهل چې ناڅاپي وپرپدلی يم: هسو
 پدلی يې؟ دا چې ته ترې ووپرپدې هم هغه بالوه؟ته هم وپر: ياهای
 .هچغه وه! هو: هسو
 ؟.ما درته ر تيا ويلي وو که نه: ياهای
تا هور تيا ويلي وول هو هغه موار بيوا هوم ومووږ د مطوبخ پوه سوتن        : هسو

باندې  کاره شو او وما ماينې ووي ل چوې دا د نېکبختو  موار دی او دا    
 .دا مار چاته ضرر نه رسو  هغه مار دیل چې ته ترې وپرپدلی وې

راځه چې د دغې پېښې په پوره ت صي  دې پوه کوړم پوه دغوه ورس    : ياهای
ته له  اره مړوېه هو ستا   ه د  اپېريو غوره توه داله او دا بوو ی راغوال     

 .د  ه بخت اژدها د دې کچربند و. کړ او ستا ژوند بېرته راوګرځېد
 ال نه وای؟نو دې به څنګه دا کارونه کړ  وایل که دا ب

نووو د دغووه کووار د  ووه والووي  ووکاره دليوو  دا دی چووې ومووا د ژونوود د   : هسووو
ژغورلو لپواره د  واپېريو غوره توه د دوا بوو ي د غوال کولوو پسوې تللوې او          

 .ځان يې په هطر کې اچولی دی
دې دغوه کوار د دې لپواره نوه دی کوړیل چوې سوتا ژونود يوې مطلوم           : ياهای
چې ستاله  کال نه است اده وکړ   بلکې دا يې د دې لپاره کړی دیل: دی

 .او څه وهت پورې دې ژوندی پرپدد 
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نوو د دې بوه هوم څوه پوروا ونوه       : او  هو دا د اوو مياشوتو شوتچنه ده  : هسو
 کړ ؟
 ه واورهل يو سړی ويوارد توه تللوی ول يووې  واپېرۍ د سوړک پور        : ياهای

و ل غااله ژال  او ده ته يې وي ل چې ما باندې مې مېړه  پر ظلم او تېری ک
د مساير ورباندې واله هوږ شو او هپ  کور توه يوې بوتلوه او سوره  و ه او      
مېړه شو ل چې لوس مياشوتې تېورې شووېل يوو ځووی يوې ووپوداوه اوپووره          
هوشاله ووه هو دا بال ورته په غوسه شوه او يوه شپه يې له ځوان نوه لووی    
مار  وال کړل لومړی یې هپ  ګران ځوی تر ستوني تېر کړاو بيا يې هپ  

ته ځوان او  کلی سړی يې او سپينه پر تا مينه . ېړه وچيچه او مړيې کړم
 .شوې دهل سپينه به تا هم تر ستوني تېر کړ 

 پالره څرنګه به وه ترې وتښتېددی شم؟! نه(: په  ار او هوف سره)هسو
 .پر بودا تکيه وکړهل دی به تا له دې بال نه وژغور : ياهای
نون  . وول چې بوودا توه قربواني ورکوړم    ما د هپ  مرض پر وهت منلي : هسو

مې هپلې   ې ته ووي ل چې وه نن ستا هانقاه ته درځمل چې هوشوبويي  
 .درته هديه کړم

 !پالره او  نو يوه در راو يه
 .وه هو دا نه شم کودی: ياهای
 .دا لس دانې د نقرې مرغاوۍ واهله: هسو
 .ته په پيسو ځان نه شې ژغوردی: ياهای
 نو څه وکړم؟: هسو
 .وما مريد شه: ياهای
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 سبا پورې راته کتالی شې؟...اوه: هسو
 .سبا پورې  پر وهت دی: ياهای
 !ستا هو  پره تاد  ده پالره: هسو
د سوځېدونکي يا غرقېدونکي سوړ  پوه ژغورلوو کوې  پوره تواد        : ياهای

 .په کار ده
 . پره  ه دهل وه ستا منم: هسو
 ماپسې راځه چېرته ځې؟: ياهای
 .مړی کور ته دال شموه به لو: هسو
 ولې بېرته ځې؟: ياهای
وه کودی شمل چې هپ  کور پرپددمل هو د هپلې ماينې مينه نوه شوم   :هسو

 .پرپښوودی
ته چې دومره بې عقله يېه نو څرنګوه غوواالې چوې لوه دغوې بوال نوه        : ياهای

 هالص شې؟
  ه تا ونه وي ل چې وه هانقاه ته د قربان  لپاره راغلی يم؟

 .ومې وي : هسو
چې توا قربواني ورکوړهل نوو وه بوه درتوه سوتا تېور حوا  او راتلوونکی           : ياهای

حا  بيان کړمل نو بيا ستا هو هل چې د ژوند پر در ځې او کوه د مورپ پور    
 .در ته بايد د  و او بدو ير  وکړې

 . پره  ه شوه: هسو
 !راځه: ياهای
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يود  هسو پرپدده چې ځمل وه هپله   ه غواالم او چې دا هم وغواالم چې مر
هم شمل نو داسې مثا  به و ل لکه چې يو سړی په يووه وهوت کوې پوه دوو     

 . الو پښه کښېدد 
وه يوه بې رحچانه توره لورمل چوې د ګنواهونو غوو ې وربانودې پورې       : ياهای
 (هسو بيا يي اوبند  کو  يې! )راځه چې بودا ته ورشو هسو هسينه. کوم
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 لسمه پرده

 پرسين تېرېدل

 (په يانګڅي کې)

 (او شنه په يوه کښت  کې راځيسپينه )
 .سپينه شينک  وموږ چ  هو کار وکړ

 .هو: شنه
پوه يوواد دې د ل چوې د هغوه پووه لوومړ  مالقواد لووه ماسوره څووومره       : سوپينه 

مينووه وه او کلووه يووې چووې د ياهووای هبوورې واورپوودلېل مينووه داله او وه يووې     
 .پرپښولم وه هو  پره هپه يم

دندې کښېناست  څه يايده نه  دا پېښه هو وشوهل او  د  تر ونې: شنه
 .لر ل راځه چې له ياهای سره يې معلومه کړو

وه نه پوهېدمل چې د دغه لوو  سور  هوره ولوې ومووږ مينوې توه        ! هو: سپينه
دا درې ورځې کېد ل . کينه راغله او وما مېړه يې وما پرپښوولو ته اال کړ
 .چې تللی دی او يوه هبره هط يې هم را ونه لېده

 .په هپلو تورو هغه وحشي هره ته يو  ه در  ورکړو راځه چې: شنه
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 يوولسمه پرده

 سپينه خپل مېړه غواړي

 (د چنشان خانقاه)

وه په هپله هونوه کوې پوه عبوادد بوهوت وم      (: دسين په غااله درپد )ياهای
او هسو هسين ته مې د بودا هبرې ور وولې وه پوهېدم چې منګوورې بوه   

 .راشيل نو ما هم ځان ورته تيار کړ
 !وما بادار بېرته راکړه! شين سری هره: شنه

ياهوای سوره دعووه    ! )داسوې موه وايوه   (: په چادک  شنه چوو  کوو   )سپينه 
پووالره ومووا مېووړه سووتا هانقوواه تووه د قربووان  ورکولووو لپوواره دا درې      ( کووو 

ورځې کېد ل چې راغلی دی م رباني وکړه او غود ورتوه وکوړهل چوې هپو       
 .کور ته دالشو

 دې څه دی؟ د مېړه نوم: ياهای
 .هسوهسين: سپينه
 .هغه دلته نه شتهل چېرته ب  ځای يې ولټوئ: ياهای
هغووه چووې لووه کوووره راواتووهل مووا تووه يووې ويلووي ول چووې وه هچدلتووه د   : سووپينه

قربان  ورکولو لپاره ځم موږ يو تر بله سره  پره مينوه لورو او يووه وءس هوم     
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دهل چوې يوو ځوای    بېلتون نه شو قبلودیل م رباني وکړه او راسره يې پرپود 
 .کور ته دالشو

وه بووه درتووه ر ووتيا ووايووم سووتا مېووړه ومووا مريوود او د دغووې هانقوواه   : ياهووای
 .راهم شول هغه او  بېرته نه شي تلالی

مووږ هوم قسوم کوړیل چوې يوو لوه بو  سوره بوه پوه            ! هغه نه شي تلالی : سپينه
دا کووار کېووددی شوويل چووې پووه دې  و  وموووږ کووور وران   . صووداقت چلېوودو

درته سوا  کومل چوې وموا مېوړه لوه مووږ سوره پرپوددهل چوې کورتوه          شي؟ وه 
وموا مېوړه هوم    ! راسره دال شيل موږ به ت  ستا  پر منوت بوار يوو اوهل پوالره    

ماسره ږو کوړې وهل چوې تو  بوه سوره مينوه کووول رحوم وکوړه او هغوه راسوره            
 .پرپددهل او موږ به ستا  ه هر کله يادوو

د  را تواوپد ل هوو سوپينه یوې منعوه      شنه لوه ق وره تواوپ   ! )بدې بال: ياهای
 (.کو 
څرنګه له بال سره مينه لر ؟ که ځان در باندې ګران و ل ځئ هپو    انسان

 .اومې غره ته او که نه نو مرپ مو يقيني دی
وما باداره او هسو هسين سره هوشواله وول هوو چوې توه     ! وحشي هره: شنه

ې راسوره ځوي   راپرې يې ږده چ! راغلې دوی دې سره وشلو  بدن سه رذيله
 .که نه نو دا څله هانه به دې په سين دهو کړم

دوموووره ويوووده موووه غدپوووده نهل پوووالرهل شوووينک  بوووې ادبوووه ده او نوووه    : سوووپينه
پوهېد ل د دې په هبرو مه هپه کېودهل توه بايود د بحور پوه څېور لويوه سوينه         

 .ولرې
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بودا د ګا ژوند امر کړی دیل هچدا و ه ده چې هلک يې قدر کو  پر ما 
وه د اوومياشتو حامله يمل وه درته سوا  کوومل چوې وموا    ! ړه پالرهرحم وک

 .په دې حا  رحم وکړه او وما مېړه ما سره پرپددهل چې ځي
دا هيلووې دې هوشووې بربووادې د ل څووو چووې دا سووين پووه شووا نووه و   : ياهووای

تللیل تر هغې پورې دې هپ  مېړه بېرته نه شې ليددیل موږ د انسوان پوه   
 .نړۍ کې بال نه غواالو

وه لووه بووې وولووو او   ( کو ووک کووو ل چووې هپوو  ق وور  ينووګ کووړ      )سووپينه 
يه هلک وما نېک  توه قايو  د ل   وغانو سره مرسته کوم او  و  هچسانار

 .بال هغه و ل چې   ه او مېړه سره بېلو 
وما د امسا وور درته نه دی معلوم؟ وه نه غوواالم چوې بوال    (: په ق ر)ياهای 

 .ماته د  ار هبرې وکړ 
ا امسا چوې هور څوومره ووروره شويل نوو حقيقوت او عودالت لوه         ست: سپينه

 .من ه نه شي والدی
راسره پرپددې يې او که نون دې کوور پوه سوين دهوو      : شنه او سپينه دواالې

 کړو؟
 .(ياهای د دو  مجادلې او  نګ ته هپ  اسچاني مريدان راغواال )

 .موږ ستا هر امر ته تيار يو: اسچاني مريدان
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 دوولسمه پرده

 په غاړه جنګ دسين

 (د يانګڅي سين د چنشان هانقاه په هوا کې)

سپينه راننوځيل په هوالين واله يې د منصوم دارۍ بېورغ پوه د  نيوولی     )
دی او وروسته له لد يکرنه شنې ته ور ګور ل چې د اوبو ارواې حاضر او 

 (را و  کړ ل سپينه د دو  په منځ کې درپد 
ر دیل چې له هپ   ادوګر قدرد داستاسې کا( د اوبو اروا حو ته)سپينه 

 .نه به کار اهلئ
موږ پر هپ   ادو  ا  لرو مېړه او   ې د هپ  ژوند د  وه  : د اوبو ارواې

 .کولو لپاره دوا پلورله او دې بد بخت سره بې  کړ 
يوه ورس ياهای راغی او وما مېوړه يوې اال کوړل چوې پور موا بانودې د        : سپينه

ېريو له غره بو ي راغال کړه هو سرکې شراب وڅښيل که څه هم ما د  اپ
هسوسين او  هم په درواغو باور کو  او هپلوه ځوانوه  و ه پرپودد  دا     

دی  پور  .  ولې بدبخت  د دې راهوم لوه حسود څخوه موا توه پيودا شوو  د         
 .ظالم دی او وه غواالمل چې هپ  کساد واهلم

 .راځئ چې د ياهای ژوند هتم کړو! وروڼو او هويندو
 !موږ حاضر يو:  و 
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نسوچاني مريودان او د اوبوو ارواې سوره پوه  نوګ شوروع کوو ل سوپينه او          )
. شنه هم  نګ کو  اسچاني مريدان  نګ ګټي او سپينه لوه کواره لووپد    

 (شنه او د اوبو ارواې ماتې کو 
 !نهل مېړه(: په غم ژاال )سپينه 

 (نسچاني مريدان ورپسې ځي)
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 ديارلسمه پرده

 له خانقاه نه تېښته

 (لوند هانقاه لوی سا)

 (هسوهسين په داسې حا  کې د بودا هديې ورسره د ل راځي)
وه راغلم او چنشان ته موې پنواه راوالهل وه دلتوه بنود شووم او  پور بود        : هسو

 .ژوند تېرومل دبودا هديه په د  د ګرانې ماينې نوم يادوم
 (شور اورپد  کېد )
 د درواوې د باندې دا د  نګ شور له کومه شو؟! نه
 (راوال يو مريد چای )

 وروه دا دباندې څه شي د ؟
 دا درته نه وايم؟... دا : مريد
 وما ماينه ما پسې دلته راتالی شي؟(: پوهېدې)هسو 
دا يکر تاکړی؟ دا سوتا ماينوه دهل چوې توا لټوو  دا څوومره  ايسوته        : مريد

 .او کلې دهل هو دا هدمتګاره يې تروره ده
 .او  دوی چېرته د ل وه ورځم: هسو
بلووه دا چووې . چېرتووه ځووې؟ تووه ورتلووالی نووه شووې! دې کښووېنه پوور ځووای: مريوود

 .وموږ پيرواييل چې ستا   ه بال او  پره  ګچاره ده
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دا دباندې شور د هغې دیل ! هو د دې مينه حقيقي او ر تيا ده اوه: هسو
 .چې ستاسې پير له دوی سره په  نګ دی

وموږ پيراسچاني مريدان راغو تيل چې سوتاله  و ې سوره  نوګ     : مريد
 .کړ  او او  يې وورور  نګ شروع دیو

 !مريدانو مه پرپددئل چې درنه وتښتيل چاپېره شئ ترپنه: ياهای
وما   ه د اوو مياشتو حامله دهل څرنګه د داسې وورور  نوګ  ! نه: هسو

 .تاب راوالدی شي؟ ورور که ما پرپدده ل چې ور ووځم
 څه کوې؟: مريد
 .کومک... وه غواالمل چې : هسو
 ې هوا سره ته کومک کوې؟له کوم: مريد
 .وه له هپلې   ې سره کوم کوم: هسو
تووه هووويقط مووا ځوووروې وموووږ پيوور  پوور وور لوور  او سووتا  وو ه بووه      : مريوود

 .مغلوبه شي
 !نه: هسو
 !ملګريه چېرته يې؟ چېرته؟ اې هسوهسينه: سپينه
لوه دې بنود او   ! ورورکوه ( مريود توه  ! )ګرانې دلته يوم ( د لېوني غوندې)هسو 

 .وه نور د هغې چيغې او ژالا نه شم وغچالی! هالص کړهکچند نه مې 
 .ورور که يو وار هو مې هوشې کړهل يوه  پره  ه هديه به درکړم

د  نوګ شوور غلوی کېود ل سوتا  و ې       ! دومره تاد  موه کووه واوره  : مريد
 .ماتې کړې او تښتي
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وه هووم ورسووره ځووم م ربوواني وکووړه کومووک راسووره وکووړه وه بووه سووتا     : هسووو
 .احترام کوم

مووه هپووه کېوودهل وه او  تانووه شووم هوشووې  !  پووره  ووه دهل  پووره  ووه ده: ريوودم
 .کودی
 ! پر ع ر درته کوم وروره ما هوشې کړه: هسو
ګووورې؟ منوواې وهوه او پووه هغووه نوورۍ در  ( دوی قوودم وهوي )دغووه در : مریود 

 .ځان وباسهل هو چې څوک دې ونه ګور 
 (دی ژر وځي)او  مې نور واله  چ  شو : هسو
ۍ وروسووته چوې پيور هبور شوويل چوې هسوهسوين تښووتېدلی      يووه ګوړ  : مريود 

دیل نو ماته به لوی ځور راپېک کړ  نو څه ته دلته ناست يم؟ وه هم بايود  
 (.دی هم تښتي)په چادک  وتښتم 
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 څوارلسمه پرده

 نړېدلی پل

 (د هانګچو د غربي   ي  پر غااله)

 (سپينه  نګ نه ستړې ستومانه راځي)
 !ظالچه مېړه! ګ مې کاوه نهسپينه له ق ره هو ېدلم او  ن

 (شنه د ننه ځي او سپينه لټو  هپ  دسونه ترې تاوو  او ورته ژاال )
بوودا اهالقووه ياهووای وموووږ پوور حووا  ظلووم وکووړه هووو څرنګووه ومووا مېووړه وه           

 (سره تاوپد  را تاوپد )پرپښودی شومل چې واله مې په دې  و  وچو ؟ 
 !ر تيا وايې هورې( ددساينه ورکو )شنه 

 ه درده يو قدم هم نوره سچه نه شم تلالیل او  به څه وکړم؟سپينه ل
وه ګومان کوم چې ستا وهت نژدې دیل راځه چوې دغوه مخکوې پوو      : شنه

 .سره لده دمه وکړول څو چې يوه در پيدا کړو 
 .هول هچداسې به وکړو: سپينه

 (سپينه او شنه پرمخ ځي او   ي  ته ګور )
 ؟(دیل شينک دا نړپدلی پو  نه ( په مينه)سپينه 
 .دی(: ګور )شنه 
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د باران په ورس چې له هغه سره موږ وکت ل د هچودې  ! نړپدلی پو : سپينه
پله په هووا کوې مووږ تېور شوولوه پوو  نړپودلی نوه دیل هوو وموا مېوړه او             

 .نړپدلی دی
غربووي   يوو  هچغووه دی او و  بووهل پووو  روغ دیل هووو ومووا واله نړپوودلی او  

 .وران دی
انه هسوهسينهل تا د مينې  و  لووونه ماد کوړ  او  اې بې ننګه او بې ايچ
 .بې واله توب دې وکړ

ما درته ويو  چوې ورک يوې کوړهل هوو توا       . دا هچداسې بې واله سړی و: شنه
 .وما ونه من 

دی غريم څه مالمت ول  وله مالمتيا د ياهای وهل چې دی يې لوه  : سپينه
 .درې واالاوه

بوه د هغوه پوه هبورو بواور نوه        البته چې مالمته هوو ياهوای دیل هوو ده   : شنه
 .کاوه او ستا مينه به يې نه هېروله

ته د ده بدګومان  ته مه حيرانېدهل ځکوه چوې ياهوای دی غولوولی     : سپينه
 .و
 ته او  هم د ورباندې وداله يې؟ ويې نه ځورولې؟! څه شی: شنه
موږ د ستوريو په مخ کې لوو کوړی ول يوو لوه بو  سوره      ! شينک ! نه: سپينه

 .په ر تيا چلېدو به هچېشه
پووه ق وور هپلووه توووره  )شوونه تووه هووو ورسووره پووه ر ووتيا وېه هووو دی واو ووته   

 !پرپدده چې  و  بې ايچانه او بې لووه عاشقان په توره قت  کړم( راوکاږ 
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وه بايد په چادک  دالشمل شپه او ورس به ځمل څو چې کور (: ورځي)هسو 
دا ! نه( باندې لګېود  سترګې يې پر دوی )ته ورسېدم او هپله   ه به لټوم

هو دلته له پله سره هپه دلګيره ناسته ده او شنه ورسره ايسوتلې تووره پوه    
ما دوی په دې غوم ککوړې کړلوېل    . د  ګرځي را ګرځي او له ق ره سره ده

. که د سر هطر هم راته پېښېد ل يو ځ  به د هپلوې  و ې سوالم توه ورځوم     
 !مېرمنې
 !مېړه(: په حيرانتيا سره)سپينه 
 ! ه ته راغلې(: په هچدغه وهت کې)شنه 
 (شنه هپله توره راوکاږ  او د ده د وهلو نيت کو )

 !شينک  ودرپدهل ودرپده: سپينه
 (هسو ترې تښتي)

 !وما هو يکر وران دی: هسو
 !ګومان مه کوهل چې ګوندې رانه به وتښتېددی شې: شنه
 (ګرد يې سره ځغلو )

 (ره پورته کو شنه هپله تو! )ودرپده شينک  ودرپده: سپينه
مېرمنې هالص مې کړهل ترې هالص موې  (: رپدد  او سالمونه کو )هسو
 !کړه

نوه شورمېدې چوې راتوه     (: دی هالصو  او پوه ترهوه ژبوه ورتوه وايوي     )سپينه 
وايېل چې هالص مې کړهل توا ماسوره څوه بوې ويوا يوي وکوړه او پوه څوومره          

 .ربړونو دې واالولمل نژدې وه چې وژ  شوې وای
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چې ستا د  نګ واورپد ل  پر کو ښونه مې وکړ ل چې  ګرانې ما: هسو
 .ځان راهالص کړمل هو ياهای نه پرپښوولم 

 چې ياهای نه پرپښوولېل نو او  څرنګه راغلې؟: شنه
 ....دا و چې: هسو
وه پوهېدم چې ياهای توه د دې لپواره رالېدلوی    (: په هبره کې ورلوپد )شنه 

 !يې چې موږ ونيسيل سر به دې پرې کړم
 .چې حا  درته ووايم! مېرمنې! داسې نه دهل غوږ راته ونيسه :هسو
 .پرپدده چې ووايې(: شنې ته)سپينه 
 !وايه هبرې کوه(: په ق ر په ګوته ورته اشاره کو )شنه 
په هغه ورس چې وه سين توه ورسوېدمل ياهوای    ! شينک ! مېرمنې! نه: هسو

 ۍ ورکولوو  ماته ووي ل چې يو بودايي شمه ما غو ت  چې بودا ته له  و
نه وروسته بېرته کور ته راشمل هو چې ليده مې د لويو دپوالونو په اهووا  

ګرانوېل وموا   . يې بيا بند  کړی وم په دې وهت کې مې يکر تاسوې سوره و  
پووه دغووو شووپو ارام نووه ول تووه چووې ومووا لټولووو او مونوودلو پسووې چنشووان تووه    

چوې   راغلوېه مووږ سوره  پور نوژدې وول هوو يوو بو  موو سوره نوه شوو ليوددی             
ياهای درسره  نګ کاوهل وما واله په غشيو سوری سوری  وکارپدهل تور   
دې چې م ربانه مريد وه را هوشې کړم او دا دی دلته موې ځوان راورسواوه    

 .او  مې ته ولېدلېل که او  ومرم همل څه پروا نه شته
کوه دا هبوورې دې ر وتيا وایل نووو ولوې بووه دې يرپبګورو تووه غوووږ     ! پوواه: شونه 

 اپښوده؟



  ېدوه منګور

 

بادارې د ياهای سره  نګ کاوهل ته ولې د هغه په هوا وې؟ سوتا  کله چې 
هپلووه توووره ! )دروغ او  نووه چلېوود  ومووا د تووورې موو،ه بووه وګووورې بدبختووه  

 (.راکاږ 
 !توره دې مه هوځوه(: په چادک  شنه چو  کو )سپينه 

مېورالهل مووه  ارپودهه هووو غووږ راتووه پووره کېوودده سوتا  وو ه د      ! نه( هسوو تووه )
 .یل بلکې د اومې غره منګوره دهر تيا انسان نه د

شوونه چووې د دې هبوورې اور ل پووه هولووه يووې د  ږد ل چووې مووه وايووهل هووو   )
 (سپينه ورباندې پروا نه کو 

چې د انسانانو د نيا مې وليدهل نو هپ  غار مې پرپښودل په باد او باران 
کې له تاسره مخوامخ شوولو او سوتا پوه  وو اهالقوو او  وه وضوعه موو واله          

چې ته د موور  وه ووی وې مووږ مينوه پوه سوره هيچوه کوې وده          بايلود څنګه
کړه موږ هپ  وطن پرپښود او چينکيانګ کې مو استوګنه غوره کړه بيا 
ستا ژوند په هطر کې و او ما نجاد درکړ که څه هوم وه انسوان نوه يومل هوو      
له تاسره مې مينوه وه او شوايد چوې اودد هوم لوه تانوه راوالم ورسوته تور دې         

و په هو  راغلېل د ياهوای پوه دام کوې ونښوتلې موا سوتا       چې روغ شوې ا
 پر انتظار وکوړل هوو توه رانغلوې ل هوره شوپه بوه موا تور سوبا پوورې سوتا در             

د مينوې لوه هوواږه    . څارله او ستا له غچه به مې بالښت په او کو لوند کړ
هوبه دې وه په ترهه غم واالولم وه چنشان هانقاه توه درغلومل چوې توا پيودا      

کوله چې مېړه او   ه بوه دوااله يوو ځوای کوور توه راځوول کوه         کړم هيله مې
او  نو د شوينک  پوه   . شنه نه وایه نو او  به وموږ ماشوم هم هالک وو

 .غوسه مه هپه کېده
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 او  نو هپ  واله ته وګورهل چې څوک په حقه او څوک په ناحقه د ؟
او  هووو درتووه ومووا بووادارې ر ووتيا هبوورې وکووړېل نووور نووو   (: هسوووته)شوونه 
هوورې راځوه چوې نوور تورې      ( سپينې ته)ه هپ  پير ياهای ته دې ورځه ورځ
 . ځو
 !شينک  تاته هم وايم! ګرانې مېرمنې : هسو
 شنې ته ورته غوږ کېددهل چې څه وايي؟: سپينه
څرنګووه چووې ومووا موواينې ر ووتيا کيسووه وکووړهل نووو تېوورې کيسووې مووې  : هسوو 

پوه بواد او     ولې را په واله شوېل موږ سره لوومړی د غربوي   يو  پوه غوااله     
باران کې وليد  او بيا دالو او په يانګڅي کې مو په دوا پلورلو پي  وکړ 
وه  پر بد ومل چې د مېلې په ورس مې پر تا شوراب وڅښو ل توه موې هوم پوه       
وحچت کړې او ځان مې هم له  اره نژدې وژلی و هچدا ستا برکت ول چې د 

وغ شووم پوه کوموه     اپېريو غره توه دالې او دا بوو ې دې راوال او وه پورې ر   
ورس چې وه ياهای ته ورغلمل هغه غو ت  چوې وموا او سوتا د مينوې مو،ې      
وشکو ل وه يې بند  کړمل او تا وما له غچه بې هوبي کولهل او کې دې 

نوو وه او  پووهېدمل چوې پوه     . تويولېل ما پسې ګرځېدلې او وه دې لټولم
ه چې دا ربړونه ر تيا ستا ما سره مينه وه او ته د نرم واله هاونده يېه ځک

تا وما لپاره وګال  که څه هم ته ر تيانی او حقيقي انسان نه يې او اصو   
 .دې مار دیه هو بيا هم وما له تا سره مينه ده او راباندې ګرانه يې

څرنګه غوواله او  وويه ژبوه لورې     (: ورته راوالاندې کېد  او نيسي يې)شنه 
ا هپلووه ماينووه پووه تووه پوووهېدې چووې توو! بووې واله او ځووان غو ووتونکيه انسووانه

 .څومره ربړ واالله
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 .شينک  او  دې پوه شو: سپينه
هسووو ې  )تووه وربانوودې څرنګووه  ا ه کېوودې او بوواور وربانوودې کوووې؟ : شوونه
هورې ته څومره نرم والی یې ته نه پووهېدېل چوې انسوان څوومره     ! نه( وهي

 .رنګارنګ او  و   و  دیل سر يې و  او اهر يې نه و 
 !يي وکړهل نو سر مې په توره پرې کړهکه مې بيا بې ويا : هسو
دا هسووو تووه ورپوواڅېد  او ورسووره غووااله غووړۍ   ! )هوودای دې نووه کووا : سووپينه
 .(کېد 
دوی د او  هووم يووو پوور بوو  مووين د ل د دو  پووه موونځ کووې  پوور      ! هووه: شوونه

 ...وه بايد هپله مخه وکړمل او دوی په ځای پرپددم. هطرناک تړون دی
وه نووره  : ې پور ځوان دې نوور پوام کووه     هوور ( د غم په حا  کوې احتورام کوو    )

 .درنه ځم
څرنګوه هپلوې هوور توه داسوې هبورې کووې؟        ! شينک  (: شنه درو )سپينه 

قسم مو سره نه و کوړی؟ نوه ګوورې چوې دردونوه رابانودې راځوي او کوور او         
سرپناه نه شته؟ څرنګوه توه دوموره نام ربانوه کېودې او پوه دې حوا  کوې موا          

 (رده  که ژالا کو له د)شينک  ! يواځې پرپددې؟ نه
وه او ته هوو سوره يووه غو وه او يووه وينوه       (: سپينې ته  ا ينه ورکو )شنه 
کله چې موږ اومې غر پرپښودل نو سره مود هاورې قسم کړی ول چې . يو

ژوند او مرپ به سره وپشو او هره سړه او توده بوه موو سوره پوه ګواه و  وه      
 ....هسو به هيله کوم چې ته ووی ووپدوې او دا هيله هم ل چې 
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سپينه ژاال  او هسوله هجالته سر  يټ نيسيه شنه د هپلې هور له کبله )
او کوه يوې بيوا وموا د     ...که په صوداقت چلېودهل هوو    ( د ده له  رم نه تېرپد 

 .هور د غولولو چ  والاندې کړل نو په دې توره به يې سر پرې کړم
داسې لکه چې سره په اور صاف او بې هيرې شيل ! شينک  هورې: هسو

وموا د  و ې مينوه هووم موا توه پاکووه او سوپېڅلې يابتوه شووه کووه موې بيوا بوود           
 .ع د  و کړهل نو ستا توره او وما سر 

 او  به نوموږ چېرته ودال شو؟! ګرانه مېړه: سپينه
 او  دستي وما د اهښي کور ته ودال نه شو؟: هسو
 . پره  ه دهل هو دوی ته د چنشان هانقاه کيسه مه کوه: سپينه
 .البته نه يې کوم: هسو
مووږ بېرتوه سورهل د دغوو  ولوو      ( د شونې د  نيسوي  )راځه شينک  : سپينه

اوموينو وروسته يو ځوای شوولو شوينک  راځوه چوې چينګپوو درواوې توه        
هغه ځای چې موږ په کې له باران نه ځان پناه (   ي  ته ګور )ودالې شو 

 .کړ  ول هم هغسې  کار  
 (دوی ځي)
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 پنځلسمه پرده

 نيول په کچکول

 (په هانګچو کې په کور کې)

 .(د هسو هسين هور راځي او د ماشوم سپينې  امې ورسره د )
او  نو د هسو مينه  ينګه شوهل ما دې وااله ته  وامې  ! ژوند مو ه : هور

 .راوال  د 
 .(شنه راوځي او کلی هلک يې به غېد کې نيولی دی)

ا کې بې ځايوه  دې په دې دني! اې  کلې ورځې! وما د هور ووی وشو: شنه
 .دا هو د هلک هور راغلې ! ربړونه ونه ګال  نه

 وما ورينداره راپاڅېدلې ده؟: هور
 هو: شنه 

 او ورور مې؟: هور
 .هغه د باندې تللی دیل څه ګالن راوال : شنه
 .ما د هلک لپاره څه  امې او  رابې راوال  دی: هور
تيوارې کوړې    وما هور هم ورتوه يوو  ووال  وامې    ! ته څومره م ربانه يې: شنه

 .د ل راځه چې ور وايې غوندو
 . ه ده راځه چې کو ې ته شو: هور
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 (هسو ګالن راوال ل راننوځي)
موا ګوالن راوال    . وما ووی د يوې مياشتې دی او وه  پر هوشاله يوم : هسو

ګرانوې مېرمنوې راپاڅېودلې يوې؟     . د ل چې وما ماينه يې پوه ځوان واچوو    
 .ه او  راورسېد  امې واغوندهل چې دوستان او اشنايان ب

 . ه دا دی راځم(: ځي)سپينه 
 .لد وار وکړهل چې وه درسره کومک وکړم: هسو
 .وه نن  امې اغوندمل دا ايينه سچه کړه چې ځان پکې  وال کړم: سپينه

 (سپينه نيينې ته وداله ده او هسو يې وپښتان ږمن و )
سورو   وه نيينې ته هاندم وما   ه څومره  کلې دهل ګالن بوه يوې پوه   : هسو
 . ومبم
 (هسو د دې په سر ګالن  ومبي او سپينه ورته په هندا مخ را االو )

 .له دې ورځې د مېړه او   ې  کلی ژوند پي  کېد : سپينه
 (ناڅاپه ياهای  کاره کېد )

دا مینه به مو او  په سر مړه کړم وه به يې او  په ! هسوهسینه: ياهای
 .له ځان سره يوسمهپ  کچکو  کې ونيسم او تا به هم چنشان ته 

 اوهل ته بيا راغلې؟( په چادک  دسپينې شاته کېد )هسو 
 !بربنا سری هره: سپينه

 .(سپينه توره اهلي اوپه ياهای وار کو ل هو ياهای وار اهلي)
 !ساتونکيه مريده راځه: ياهای

 (مريد راځي او کچکو  يې نيولی دی)
 (دندې راځي د ځلېدونکي کچکو  تر تايير! )شينک ! شينک : سپينه
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 .هغې سره مې د مخ کې معلومه کړې او رانه وتښتېدله: ياهای
هو شنه د سپينې د کومک له پاره بيا راننووځي  ! )شينک  داله! نه: سپينه

او ايسوتلې تووره يوې پوه د  کوې دهل لوه سواتونکي مريود سوره  نګېوود ل          
 ياهای هپله د  ادو ګرۍ امسا ورته په مخ کې نيسيل مريد غالم کېود  

 .(او شنه ماتې هور 
 !هورې! هورې: شنه

توه کوودی شوېل چوې بيوا هوم ومووږ بود  او کسواد          ! شونې ل تښوته  : سپینه
 .واهلې
 !ساتونکيه مریدهل ويې وژنهل چې درنه هالصه نه شي: ياهای
 (شکست هور  او تښتي! )هورې( بيا سخته  ګړه کو ! )رذيله: شنه
ځوه  وه دهل بيوا بوه     ! شووه  شنه هم وما له څنګوه لورې  ! وایل ايسو : سپينه

 !مې هم غم وهور 
سووتا لپوواره مووې پووه چينګيانووګ کووې ! نه مېووړه( لووه هسووو نووه دسووونه توواوو )

درملتون  وال کړل ستا لپاره مې د  اپېريو له غره نوه دوابوو ی راپوټ کوړ     
سوره لوه دې  ولوو وروسوته     . او په چنشان کې مې له ياهای سره  نګ وکړ

ن به وما او ستا مينه او هو ي پوای توه   دادی او  دې ووی هم پيدا شو ن
 .نه مېړه( ژاال )ورسېد  او تچامه به شي 

واله مې په توره پرې کېد ل هو وه هپ  ق ر وغم او د ياهای احترام : هسو
کومل سوا  ورته کومل چې رحم راباندې وکړې ورتوه و بوه وايومل چوې وموا      

د دغووه ؟ کووه دا مووړه شوويل نووو  . وو ه بوود  نووه لوور ل ولووې دومووره ظلووم کوووې  
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ماشوم ساتنه به څوک کو ؟ که رحم لرېل نو هيله کوم چې رحوم رابانودې   
 .وکړېل وه درته احترام کوم

 !په! په( لرې کېد )ياهای 
ولووې قصوواب ظووالم تووه د رحووم هبوورې کووو ؟      ! مېووړه(: هسووو درو )سووپينه 

 (د هسو هور هلک رانباسي! )دا ماشوم راواله( ماشوم ژاال )
ولې داسې بوې ګنواه ربوړو  کېودې؟     ( لک اهليه! )نه والو کيه وويه: سپينه

ديوې مياشتې يې اوله موره به پاتې شېل راځه لد هوو پوه غېود کوې راشوه      
ګورده ګرځوي او د هلوک هودمت     . )ګرانه وويوهل موور بوه دې بيوا ونوه ګوور       

 (کو 
ستاسې هوو پوه هوانګچو    ! وريندارې (: له سپينې غېد تاوو )دهسو هور 

ل بال لوه کوموه راپیودا شووه؟ موا توه موو        کې يوه مياشت وشوهل دا ناڅاپي
 .ولې وپری رانه کړ؟ وه به دا هپ  ژوند له تا نه قربان کړم

وموا ووی د يووې مياشوتې    ! نه هوورې ( د هسو هوور توه موخ وراالو    )سپينه 
هلک دی او بې موره به شيل واله مې ورباندې غوڅېد ل هو سووا  درتوه   

ه يوې وکوړهل  وه يوې     کومل چې د هپ  ووی غونودې يوې وسواته او  وه پالنو     
 .تربيه کړهل چې  ه پتچن سړی ترې  وال شي

هسوهسين به درته بيا کیسه ووايي دې ظالم ياهای وموږ مينه او عشق 
ګاو  کړل پر دغه هلوک دې  پور پوام اوسوه دی سوتا هپلوه غو وه او وينوه         
دهل وه هيله کوم چې د هپ  ووی غوندې يې لوی کړېل وه به درنه پوه قبور   

 .کې هوشاله يم
 !وه هو نور له غوسې او ق ر نه چوم: هسو
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مين بلبالن سره په ظلم  وال شوو ل کاشوکې چنشوان توه نوه وای تللوې او د        
 .ياهای مې نه وای اورپدلي

هسوهسين که تاسې هلتوه نوه وای راغلويل دې بوال بوه تور سوتوني        : ياهای
 !تېر کړی وې

مل چوې دا  وما   ه ر تيا بال نه ده او ستا کچکو  به مواد کوړ  ! پاه: هسو
دی قصوود کووو ل چووې کچکووو  يووې ونيسوويل هووو هووو   )لووه دې شووره وسوواتم 
 (ځودی يې نه شي

 ته کله وما وور لردی شې؟(: هاند )ياهای
سوتا پوه   ! رذيله ياهای راته هانده موه  ( پر ياهای مالمتيا وراچو )سپينه 

 !کچکو  وموږ مينه له من ه نه ځي
پووه عبووادد هانووه کووې يووې   دا سووپينه بوځووه او! سووتاتونکيه مريووده: ياهووای

بند  کړهل څو چې دنيا و  او دا ژونودۍ و ل چوې د دنيوا بووی وربانودې      
 .بيا ونه لګېد  او راونه وځي

ساتونکی مريد سپينه روانو ل هسو او هور يوې کو وک   ! )رذيله: سپينه
 (کو ل چې راستنه يي کړ ل هو ياهای دوی  ې  وهی

 !مېرمنې(: په نا اميدۍ)هسو
 !ارېوريند: هور يې
 !اې مېړهل اې نندرورېل اې وويه: سپينه

 (سټېج تياره کېد )
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 شپاړسمه پرده

 د معبد نړېدل

له هپلو  واپېريانو  )د غرونو  و  قود او وور مې را چ  کړ (: راځي)شنه 
وه راغلمل چې انتقوام واهلوم او هپلوه بواداره لوه بنود نوه        ( سره شنه راننوځي

چې معبد ګورم پوه واله موې ورتوه     راهالصه کړم او ياهای له من ه يو سمل
 .وينې را اوال 

 !اې د معبد اروا حو را ووځئل چې سره معلومه يې کړو
 (د معبد مشر له هپلو لښکرو سره راوځي)

 دا کومه بال يې چې موږ سره  ګړه کو  غواالې؟: د معبد مشر
وه شنه يم او که تاسوې وموا هوور را پرپوددئل نوو وه بوه هوم ستاسوې د         : شنه

 .هراب  نه تېره شمژوند له 
 وه د پيرله ا اوې پر ته څنګه دا کار وکړم؟: د معبد مشر

وما هور به تر عچره په دې معبد کوې بنودۍ و  او وه بوه ژونودۍ يوم؟      : شنه
 !وه د هچدې ورځې لپاره پيدا يم او دا انتقام به اهلم

 !اې بال چېرته ځې؟ را ويې نيسئ: د معبد مشر
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د لوه مشور او لښوکريانو سوره  ګوړه کوو  د       شنه او د دې  اپېريان د معب)
 (معبد مشر او لښکريان تښتي او د شنې پېريان معبد ته اور اچو 

 !شنه او  هو معبد ونړپدهل هورې راووځه
 (معبد لوپد  او سپينه په رنګينه وري و او دوالو کې ترې راوځي)
 
 
 

 پای
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