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  سفر ېد سول
کيسهلسمه   

 دوهم چاپ

 

 سوله او پخالينه
 
: ليکونکي  

 
 داکتر جوانا سنتا باربارا

  جو لند-ماری
 داکتر گرايم مک کوين

 کيون آرتر لند
 

 
کييار محمد تره :  ديزاين  

غفوری. ل: انځورکونکئ   
 

ثريا سديد او محمد يوسف جبارخيل: ژباړونکي  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

افغانستانموسسه کمک به اطفال   
Help the Afghan Children 

www.htac.org 
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:يب سايتونو کې شته دئ وښوونکي الرښود په الندې او د کيسې  
 

www.journeyofpeace.ca 
 
 او
 

www.htac.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

.ژباړل شوی دی کتاب د موسسه کمک به اطفال افغانستان په واسطه تمويل او کيسې ددې  
 
 

 موسسه کمک به اطفال افغانستان
Help the Afghan Children 

‘building a civil society through education’ 
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  سفر ېد سول
  کيسهلسمه

     
 دوهم چاپ

 

و پخالينهسوله ا  
 

 
:ليکونکي  

 
 داکترجوانا سنتا باربارا

   لند جو-ماري
 داکترګرايم مک کوين

 کيون آرترلند
  

کييار محمد تره :  ديزاين  

غفوری. ل:  انځورکونکئ   

  جو لند–کيون آرترلند  او  ماري :  اصالح کونکي 

ډاکترصديق ويرا  او ډاکتر ګرايم مک کوين:  تنظيمونکيد پروژې  
 
 

   موسسه کمک به اطفال افغانستان-ثريا سديد او محمد يوسف جبارخيل  :  يژباړونک
 

 دسولې دڅېړنو مرکز ، دمک ماستر پوهنتون
 هاميلتون ، آنتريو ، کاناډا

 
  کال پسرلی1388د 
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:په کيسه کې ښکيل کسان   

 
 

 کلنه نجلى چې دافغانستان ديوې لرې پرتې سيمې په يو کلي کې ژوند ١٠يوه  : جميله

 .  وي ک

  کلن ورور٥دجميلې   : احمد

  کلن ورور١٥دجميلې : عبداهللا

 دکوچنيانو مور : حليمه

 دکوچنيانو پالر: ميرزا

 دکوچنيانو پلرنۍ انا  : بي بي جان

 دکوچنيانو پلرنئ نيکه  : کا کا غالم

 کلنۍ کې ٢٠کشر زوى ، چې په کاکا دکوچنيانو کا کا او دبي بي جان او غالم  : يونس

 . دچاودېدو له امله ووژل شودماين 

 ځوانه کونډه کاکادکوچنيانو تروراو د يونس  : فاطمه

 . دکوچنيانو تره چې په ښارکې هستوګنه کوي : علي

  . دکوچنيانو ترور ، دعلي ميرمن چې په ښارکې ژوند کوي : عايشه
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: دکيسې لنډيز   
 

دهغې کورنۍ دهېوادپه  .  کويجميله له خپلې کورنۍ سره دافغانستان په يوکلي کې ژوند

وډب کې پخوا هم ډېرې ستونزې لېدلې وي اوهغه يي ال هېرې شوې نه وې داخلي اخ

يونس کا کا چې په ځمکه کې يي کار کولو،يوماين . چې يوبل مصيبت ورباندې راغى 

. پرې والوت اوهغه يي وواژه اوپالر يي ،ميرزا، يوه پښه له السه ورکړه   

 کې ښودل شوي دي چې هغه په خپله کورنۍ کې ديوې ښې کيسهدجميلې دسوغات په 

مشاورې په توګه رول لوبوي ، دعبداهللا تشويش اوسودا له دې امله ده چې جنګ دده 

دمکتب ددوران يوملګري ته کلک ګذارورکړى دئ اودهغه په شخصيت اوسلوک يي 

 په يوه دجميلې دوېرونکوخوبونوراز اوبي بي جان چې غواړي. بدلون راوستى دى 

. ځانګړې طريقه دهغې درملنه وکړي په دې کيسه کې ځاي شويدي   

 کې ښودل شوي دي چې هغه په خپله  کورنۍ کې د بى بې جان د هوښيارى په کېسهد 

يوې ښې مشاورې په توگه رول لوبوي ، د عبداهللا تشويش او سودا له دې امله ده چې 

ک روحى گذار ورکړى او دهغه په جنگ دده د مکتب ددوران د يوملگري روغتيا ته کل

شخصيت او سلوک کې يې بدلون راوستى دئ، د جميلې د ويرونکو خوبونو راز او بى 

بى جان چې غواړى په يوه ځانکړى طريقه د هغې درملنه وکړي په دې کېسه کې ځاى 

 .شوي دي 

هغه .  ډېره برخه دجميلې ددردونو اورنځونو څخه حکايت کوي دکلچود پخولودکېسې 

اين دومره وېرولې چې په دې برخه کې دعبداهللا له قهرېدلوسره سره ، له ماينوڅخه په م

بي بي جان دکلچوپه پخولو کې له .  پاکه شوې الره هم دتللو په وخت کې لړزېږي 

جميلې سره مرسته کوي اوله همدې وخت څخه په ګټې اخيستلو کوښښ کوي چې دخپل 

بي بي جان غواړي داسې يوآغېزمنه همدارنګه . پالر دټپي کېدلوغم وزغمي 

الرپيداکړي چې دهغې په وسيله فاطمه وهڅول شي  هغه غم چې ورته ديونس کا کا 

. دمړينې له امله پيداشوى دئ په خپله ژبه ووايي   
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 کې ،دجميلې لپاره داډېره ستونزمنه ده چې وپوهيږي ،  دميرزا دغمجن زړه په کېسه

جميله له دې .  هغه يې دومره غمجن کړيدئ دميرزاپه زړه کې څه رازپروت دئ چې

کبله ډېره خپه ده چې پالريې اوس هغسې خوښ نه ښکاري لکه له معيوب کېدلو څخه 

دجميلې .  پالريې داسې يو سړى وچې ډېرې کيسې يې زده وي . چې مخکې و 

ماشومانه پوښتنې ميرزا ته ژړاورولي ، اودا ورپه يادوي چې هغه پخوا څومره 

اوداهيله ، چې بېرته پخوانى حال پرې راشي ، دده په زړه کې . ى و خوشحاله سړ

 راژوندۍ کوي

طمي غم او خپگان، چې هغه د يونس  احمد او جميله د فاد يونس دسندرې په کيسه کې، 

بي بي . کاکا ځوانه کونډه وه، احساسوي او کوښښ کوي چې فاطمه بيرته خوشحاله کړي

هغه .  پل فاميل ته د مختلفو الرو وړانديزکويجان هم په دې موضوع پوهيږي هغه خ

دکورنۍ له غړوڅخه غواړي چي يوځاى کې راټول شي او هغه خوږې خاطرى چې له 

.يونس څخه يې لري د سندروپه ويلو ونمانځي  

هغه وخت چې دشپې له خوا د دوى په کلى دمر د کور پرېښود لو په کېسه کې، 

 ډارونکي واقعيت سره مخ شوه چې بايد خپل دکيودويشتلو باران جوړ شو، کورنۍ له دې

د کورنۍ هرغړى له د غې ناحيې  څخه . يو گران شئ چې هغه ددوى کور و ترک کړي

خو په اخرکې دوي په دې پوهيږي چې بايد له زړه ورتيا .  کلک روحي گذار خوري

.څخه کار واخلي او دهغو په وړاندې مقابله وکړي  

دعلي . زا کورني غواړي د على کورته والړه شى دميرد يونوي ملگري په کيسه کې  

کورته له رسيدلو څخه مخکې دوى دالرې په اوږدوکې دميرزا  دېو پخواني اشنا کورته 

دميرزا ددغه دوست په کور کې عبداهللا هغو خلکو په برخه کې چې په نورو . ورګرځي  

.س زده کويژبو غږيږي اويادبل  مذهب پيروان دي دقضاوت کولو يو ارزښتنا ک در  
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 کله چې د جميلې کورنۍ د ښار په لورې ځي، عبداهللا وليدل چې د پخال ينې په کېسه کې

د سفر په اوږدوکې هغې له . جميلې له کوره څخه خپله پيشو هم له ځان سره راوړې ده 

ځان سره پټه ساتلې وه، عبداهللا په قهر سره پشۍ له جميلې څخه اخلي او دسرک دغاړې 

جميله په ورور باندې په قهر ده او داسى ځان ښيي چې . ر غورزويبوټو ته ېى و

گواکې ورورنه لري، دا اوس بي بي جان پورې اړه لري چې د هغوي د پخال کولو لپاره 

.يوه الره ومومي  

داکاردده . ميرزانشي کولى چې خپل اعصاب کنترول کړي دميرزا دقهر په کيسه کې 

دميرزا عصبي کيدل دهغه په . اوډارسبب ګرځي دکوچنيانو ، جميلې اواحمد ، دوېرې 

کوچنيانو ناوړه اغېزپرېږدي اوداددې المل ګرځي چې هغوى تل دنورو په وړاندې تنده 

احمد چې پټ شوى وودخپل پالر اوبي بي جان خبرې . اوتاوجنه رويه اختيارکړي 

 کبله دوى د هغې ناآرامۍ په هکله غږېدل چې ميرزاته دده دپښې دغوڅېدو له. آوري 

داحمد موندل په هغه ځاى کې چې پټ شوى وو دازمينه برابره کړه چې . پېداشوېده 

.دپالر اوزوى ترمنځ يوځل بيااړيکې سمې شي   

.  د بي بي جان عالمانه مهارتونه يوځل بيا ازمويل کېږيد سولې او پخالينې په کېسه کې

ئې چې په ښارکې هغوى په دې لټه کې دي چې د ميرزا دورور کور، على او مېرمن 

دوى مخکې له دې چې د على کورو مومي، د کډوالو په يو . هستوگنه لري،پېدا کړي

کله . کيمپ کې چې دا کيمپ په يو زاړه ښوونځى کې جوړ شوى وو ځاى په ځاى شول

چې د ميرزا کورنۍ خپل موقتي ژوند په دغه تنگ گوټ کې پېل کړ، عبداهللا له يو 

ې هغه خپل بايسکل د نور ود اوسيدلو په ځاى کې کوچنى هلک سره په دې خبره چ

.درولى وو جنگ وکړ  
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:د درملنې عنصرونه  

 

په غېږ کې نيول، ورکړه او ساعتيري: تصويرونه او روغتيابخښونکې نخښې  

:  د سوله راوړنکو کړو وړو لپاره الرښوونې  

 غوږنيول، له نورو څخه مالتړ، مرسته او همکاري

: ستونزى  

ورو تشول، په کوچنيانو باندې د قهر منفي اغېز، وېره،د درناوي ، هويت  خپل زړه په ن

 او شرم له السه ورکول

:د درملنې الرې  

د تاوتريخوالي په برخه کې خبرى کول، د گمان ظاهرول او د ناسم پوهاوي روښانه  

.کول، په غېز کې نيول، له کوچنيانو سره خبرې او نوروته تحفه چمتوکول  
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دا صفحه سپينه ده
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 سوله اوپخالينه
مپ له ژوند سره ډيره بلده نه وه خو اړووچې د کيمپ د ميرزا کورنۍ د ک

دې کمپ ته نوي کډوال را تلل او ځنې ور څخه تللي . ورځنيوستونځو ته غاړه کېږدي 

د کډوالو يوتن چې غوښتل ئې د سروس موټر په وسيله يوبل ښارته سفر وکړي، . وو

دلته يوه ستونزه دا هم وه چې د بايسکل د درولو لپاره . بايسکل ئې عبداهللا ته ورکړخپل 

يواځنى ځاى چې عبداهللا د خپل . داځکه چې کېمپ کې ځاى ډېر تنگ وو. ځاى نه وو

بايسکل د درولو لپاره الزم وليد هغه خاليگاه وه چې د دوى د هستوگنې په ځاى کې د ده 

د عبداهللا بايسکل کله کله د گاونډې . ميل ترمنځ موجوده وهد کورنۍ او يو بل گاونډي فا

عبداهللا وېرېده که بايسکل له و دانۍ څخه بهر ودروي،شايد چې . فاميل دتگ الره بندوله

. ورک به شي  
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عمر چې له عبداهللا څخه يو څو کاله مشروو د عبداهللا د کورنۍ په څنگ کې ئې ژوند 

. کولو کله به چې عمر په الره تېريده د عبداهللا بايسکل به ئې په قهر يواړخ ته ټيل واهه  

په بېړه . يوه ورځ عبداهللا په سهار کې وليدل چې د بايسکل څو سيخان ئې مات شوي دي

:کړالړ او عمر ته ېى ږغ   

 زما بايسکل دې مات کړى دئ ولى نشى کولى چې خپلې غټې !اى احمقه او جاهله"

. " پښې دې اداره کړي  

"ته چاته احمق وايې هلکه؟: " عمر د عبداهللا مخې ته ودريد وېې ويل   

له . مونږ په دې ځاى کې ستازاړه بايسکل ته اړتيا نه لرو. ته بايد دلته بايسکل ونه دروې

: "وړهدې ځاى څخه ئې   

.عمر بايسکل له الرى نه بهر ته ټيله کړ  

! " زما بايسکل ته الس ورنه وړې: " عبداهللا عمر ټېله کړ او وئې ويل  
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. زه دا بايسکل بهر ته گذاروم! هلکه څه دې وويل؟: "  عمر بيا بايسکل ونيو او وېى ويل

 منځ کې سختې خپړې د هغو دواړو په. عبداهللا د عمر په مال باندې د سوک گذاروکړ "  

شوې،  يو بل  ئې له جامو څخه و نيول او يوبل ئې په ځمکه راڅملولو او په سوکانوئې 

ميرزا او بي بي جان په منډه هغوى ته ځانونه . يو دبل په مخ او سر گذارونه کول

: " ورورسول ميرزا له خپلوچکسونوسره د هغو دواړو په منځ کې ودريد او وئې ويل

جنگ ونه کړئ؛ ښوونځي ته  دتللو وخت دئ په تا سو ناوخته کېږي ؛ ! عبداهللا ! عمر

.همدا اوس الړشي   
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مونږ . نه غواړم چې ستا سو دغه جنجال اوږدشي! عمر! عبداهللا : " بي بي جان وويل

کله چې له . بايد ستا سو مشکل ته د حل الره پيدا کړو. يود بل څنگ کې ژوند  کوو

اړم چې تاسو سره وگورم او په گډه سره يو چاى ښوونځى څخه راوگرځئ ، زه غو

. "زه کوښښ کوم چې لږ و چه ميوه هم پيدا کړم. وچښو  
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.عبداهللا او عمر په همغه ورځ له ښوونځى څخه وروسته د بي بي جان خواته راغلل  

ميرزا په خپل گيالس کې په آرامه چاى .  بې بې جان له مخکى څخه چاى تيار کړئ و

. ي جان لږ څه و چه ميوه چې له کور څخه يې راوړې وه هغوته ورکړهبي ب. چيکلو   

د عبداهللا کوچنۍ خور او کوچنى ورور، جميلى او احمد، غوښتل چې د شوې پېښى په 

له همدې امله ئې ځان په يو گوټ کې په سختۍ  ځاى کړئ وو چې . اړه ځان پوه کړي

.هغوته د چا پام ور وانه وړي  

. 
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زمونږ په کيمپ ، زمونږ په ! عبداهللا او عمر: " ميرزا په خبرو پېل وکړ او وئې ويل له ټولو نه مخکې 

هيواد او زمونږ په نړۍ کې ډېر جنگونه او تاو تريخوايى روان دي مونږ بايد په هغو باندي نور 

دي که ته عمر په ځمکه راوولې، ايا د ! دا دستونزود حل لپاره سمه الر نه ده عبداهللا . ورزيات نه کړو

 معنا دا ده چې ته مالمت نه ېى؟

که ته په عبداهللا زور واچوې چې هغه دې ستا خبره ومني، ايا دا کار ستونزه حلولى شي؟ دا خو ! عمر

 کې د حل لپاره ډېرى ښى الرې شته دي زه او بي بي جان به تا سو سره په دې برخه ! ډېره ناپوهي ده

. "مرسته وکړو  
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چيکلو،هلکانو په آرامۍ سره چاى   

"اوس له ټولو مخکې دا ووايي چې ستونزه څه ده؟: " بي بي جان وويل  

بي بي . هلکانو د واړو يو ځاى په خبرو شروع وکړه، هر يو په بل مال متي وراچوله

"ته ووايه! عمر. هر يو د خبرو لپاره وخت لرئ. يو کس خبرې وکړئ: " جان وويل  

.... " او: " ړولو اووئې ويلعمر نېغ ناست وو، عبداهللا ته ېى مخ ور وا  



 لسمه کيسه صفحه  - 20 -
 

 

ته له خپل ځان څخه شروع وکړه ما ته په ! عمر: " بي بي جان د عمر خبرې قطع کړې وئې ويل

"دقيقه توگه ووايه چې ستونزه څه ده؟  

هغه وخت ... زه: " بياېى وويل. عمر په سوچ کې شو هغه نه پوهېده چې د بي بي جان مو خه څه ده

هغه ځاى چې . ونږ په ځاى کې ايښئ دى، اعصاب ئى ډېر را خراب کړلچې ما وليده بايسکل زم

کله چې مونږ و غواړو هغه خوا او دې خوا الړشو بايسکل مو الره . مونږ ئې لرو ډېر تنگ دئ

"عبداهللا دومره پوښتنه هم له مونږ څخه ونه کړه چې خپل بايسکل هلته ودروې او که نه؟. نيولې وي  

"ما غوښتل چې له تاڅخه پوښتنه وکړم؟: " کړعبداهللا په چټکۍ ځواب ور  
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بيائې مخ عمر .  تاته وخت شته چې خبرې وکړې. خبرو کې مه را غورځه! عبداهللا : " بي بي جان وويل

" ته څه غواړى؟ ! عمر: " ته ور واړولو او وئې ويل  

. "زه غواړم چې بايسکل دې له هغه ځاى څخه لرى شي " :عمر وويل  

اوس عبداهللا ته ووايه چې د عمر مشکل څه شئ : " خ عبداهللا ته ور وگرځولو وېى ويل بي بي جان خپل م

"دئ؟   

د عمر مشکل : " عبداهللا قهرجن ښکاريده وئې ويل

. "؟  ما فکر کاو چې زه خپل مشکل درته ووايم   

مشکل به دې ووائې ، خو اول : " بې بې جان وويل

داراته  ووايه چې تا رښتيا هم د عمر مشکل 

. "ېژندلئ دئ؟  ادامه ورکړهپ  
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هغه وخت چې ده تشريح . عبداهللا په لمړى ځل کې د عمر مشکل په بدخويي تشريح کړ

.ورکوله، څرگنده شوه چې د عمر ستونزه ېى ښه درک کړېده  

بي . عبداهللا ستاله وينا څخه هيله پېدا کېږي اوس دې خپل مشکل ووايه: "  بي بي جان وويل

: "  بي جان وويل  

" داهللا  ددې خبرې په اړه چې خپله خبره دې ووايي ژبه ئې بنده  بنده کېدله وېى ويل عب

... "  ښه، هغه  
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. له کلمې څخه شروع وکړه" زه"نه عبداهللا ، په ياد دې اوسه د : " بي بي جان وويل
"اودا ووايه هغه څه چې پېښ شوي دي د هغو په اړه څه فکر کوي، او څه غواړې؟  

حظه د دې لپاره چپ پاتې شو تر څو دا وسنجوي چې موضوع څرنگه عبداهللا يوه ل
کله مې چې ولېدل د بايسکيل سيخونه مات دې ډېره غصه : " هغه وويل. روښانه کړي
ما يواځى دومره غوښتل چې بايسکل  په داسې ځاى کې ودروم چې . ئې راوستله 

. "خراب نه شي او يا ېى څوک غال نه کړې  
اوس ته ! رعم: "بي بي جان وويل

"  ووايه چې د عبداهللا ستونزه څه ده؟   

 عمر هڅه کوله چې موضوع په

.  سمه توگه بي بي جان ته ووايي
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اوس ما ستونزه وپېژندله نو اوس بايد مونږ ستا سو د ستونزو د حل : عبداهللا : "  بي بي جان وويل"  

"لپاره ډېرې الرى ولټوو؟  

 عمر دې پام وکړي، خپله پښه دې په مناسب ځاى کې ايږدي او دا څرگنده خبره ده،: " عبداهللا وويل

. "دنورو خلکو سامان ته دې پام وکړي  

مونږ . عبداهللا د يو مشکل د حل لپاره يواځنى يوه الره نه بلکه ډېر الرې شته دي: " بي بي جان وويل

يواځى په يوه الر فکر سمه ده؟ تا . بايد د ډېرو الرو په لټه کې شو او بياپه ټولو کې ښه الره وټاکو

.راځه چې نورو الرو باندې  هم فکر وکړو.کړئ دئ  

. "هغه دې خپل بايسکل بهر ودروي: "عمر وويل  

. "نه هلته ېى نه دروم هغه ورکېږي: "عبداهللا وويل  

اوس . مونږ بايد د دې ستونزې د حل لپاره ټول وړاندېزونه واورو! عبداهللا : "  بي بي جان وويل

 د حل الره هر څومره چې نظريې ډېرې وي. واخلم وړاندېزونه له ځان سره غواړم چې ټول

"  اسانيږي   
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هغه کولى شو : " په دې وخت کې ناڅاپه دکوټې له يو گوټ نه نرئ آواز را پورته شو چې و ېى ويل 

ټولو خپل مخ هغى خواته واړولو وئې ليدل چې احمد او "  چې خپل بايسکل دسپوزمۍ رڼا ته ودروې

.دوى په هغه څه وخندل چې احمد د ستونزې د حل الره وبلله. يله ووجم  

! "  بې اد بې مه کوه! احمد: "  عبداهللا په خندا وويل   

هر څومره چې نظرونه ډېر وي، دا ښه . نه ، اجازه ورکړه چې خپل نظر ووايي: " بي بي جان وويل

 داسي نظر منځ ته راوړي چۍ هغه ځنى وختونه چې يوه نظر ډېر ساده ښکاري کيدلى شي يو بل. ده

.مهرباني وکړئ ډېر نظرونه ورکړئ. د پلې کېدلو وړوي  

. " عبداهللا دې دشپې له خوا خپل بايسکل په پړي د کوټې چت پورى وتړې: "  جميلې وړانديز وکړ

. "څه کېږى که هغه بهر کېږدي او کولپ ېى کړې: "عمر وويل  

خو که کولپ هم ولرم داکار نه . په دې شرط چې کولپ ولرمښه دا کار به وکړم خو : " عبداهللا وويل

. "کوم ځکه څوک به راشي او هغه به له کولپ سره يوځاى يوسې  
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ښه، د ورځى له مخې چې مونږ کورته په دې الره ځو بايسکل دې کولپ کړه او بهر : " عمر وويل

"د شپې له مخې ئې همدلته  کېږده چې تر اوسه دې اېښودلو! ېى کېږده  

."ښه نظردى خوکولپ نه لرم : " عبداهللا ورته وويل  

. "ځنځير دومره گران نه دى زه پېسى درکوم چې يو ځنځير راونېسى: "   ميرزا وويل  

د عمر خبرو په عبداهللا ډېر اغېز وکړ، هغه هلک چې څو ساعته مخکې ېې له عبداهللا سره الس په 

.ګريوان شوى وو اوس هغه ته يو کولپ په قرض ورکوي  

له وړانديز څخه دې مننه، آيا غوارې چې ځنى وختونه زما له بايسکل څخه ! عمر : " عبداهللا وويل

"  ګټه واخلي؟   
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. "زه ډېر غواړم ما پخواله دې چې کلى پرېږ دو يو بايسکيل درلود! هو: " عمر په مسکا وويل  

ى کړې واى پاتې شو او هغه  يو شى چې مونږ بايد د هغه په برخه کې خبر! هلکانو: " ميرزا وويل

"دا چې آيا مونږ کولى شوچې دداسې مشکل له پيښيدلو څخه مخکې د هغه مخ نيوى وکړو؟  

. "پالره   نه ، نه پوهيږم: "عبداهللا وويل. دواړه چپ پاتې شول  

څه کېدل مخکې له هغه چې بايسکل په هغه ځاى کې کېږدي ددې مشکل په هکله دې : "ميرزا وويل

"ې کړې واى  ؟عمرسره خبر  

. په دې وخت کې غالم کاکا ورو کورته راننوت اوکښيناست. عبداهللا په تفکر سره سرته ټکان ورکړ

د هغه څښتن تعالى عبادت کوو چې  ډېرمهربان او ډېرزيات بخښونکى : " تسبيح ئې اړولې وېى ويل

. "دى  
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