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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 دیکيسی کتاب د موسسه کمک به اطفال افغانستان په واسطه تمويل او ې دد  
 
 

 موسسه کمک به اطفال افغانستان
Help the Afghan Children 

‘building a civil society through education’ 
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  سفر ېد سول
 يولسمه کېسه 

اپدوهم چ  
 

 عبداهللا او د لوړ قد سړى
 

 
:ليکونکي  

 

   لند جو-ماري
 داکترجوانا سنتا باربارا
 داکترګرايم مک کوين

 کيون آرترلند
  

يار محمد تره کی:  ديزاين  

يارمحمد تره کي:  انځورکونکئ   

  جو لند–کيون آرترلند  او  ماري :  اصالح کونکي 

  ګرايم مک کوينډاکترصديق ويرا  او ډاکتر:  تنظيمونکيد پروژې
 
 

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

 دسولې دڅېړنو مرکز ، دمک ماستر پوهنتون
 

 هاميلتون ، آنتريو ، کاناډا
 

 کال پسرلی1388د 
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:په کيسه کې ښکيل کسان   

 
 

 .  يمې په يو کلي کې ژوند کوي  کلنه نجلى چې دافغانستان ديوې لرې پرتې س١٠يوه  : جميله

  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 دماين ٢٠ې په کشر زوى ، چکاکا دکوچنيانو کا کا او دبي بي جان او غالم  : يونس

 . دچاودېدو له امله ووژل شو

 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

 

 

 

 

 

 

 

 



 يولسمه کيسه صفحه  - 5 -
 

: دکيسې لنډيز   
 

دهغې کورنۍ دهېوادپه داخلي  . انستان په يوکلي کې ژوند کويجميله له خپلې کورنۍ سره دافغ

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

يونس کا کا چې په ځمکه کې يي کار کولو،يوماين پرې والوت اوهغه يي وواژه . ورباندې راغى 

 .ړه اوپالر يي ،ميرزا، يوه پښه له السه ورک

 کې ښودل شوي دي چې هغه په خپله کورنۍ کې ديوې ښې مشاورې په دجميلې دسوغات په کيسه

توګه رول لوبوي ، دعبداهللا تشويش اوسودا له دې امله ده چې جنګ دده دمکتب ددوران يوملګري 

دجميلې . ته کلک ګذارورکړى دئ اودهغه په شخصيت اوسلوک يي بدلون راوستى دى 

ز اوبي بي جان چې غواړي په يوه ځانګړې طريقه دهغې درملنه وکړي په دې دوېرونکوخوبونورا

 . کيسه کې ځاي شويدي 

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

مشاورې په توگه رول لوبوي ، د عبداهللا تشويش او سودا له دې امله ده چې جنگ دده د مکتب 

د يوملگري روغتيا ته کلک روحى گذار ورکړى او دهغه په شخصيت او سلوک کې يې ددوران 

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 ماين دومره . خه حکايت کوي  ډېره برخه دجميلې ددردونو اورنځونو څدکلچودپخولودکېسې

وېرولې چې په دې برخه کې دعبداهللا له قهرېدلوسره سره ، له ماينوڅخه په پاکه شوې الره هم دتللو 

بي بي جان دکلچوپه پخولو کې له جميلې سره مرسته کوي اوله همدې وخت .  په وخت کې لړزېږي 

همدارنګه بي بي جان . غم وزغمي څخه په ګټې اخيستلو کوښښ کوي چې دخپل پالر دټپي کېدلو

غواړي داسې يوآغېزمنه الرپيداکړي چې دهغې په وسيله فاطمه وهڅول شي  هغه غم چې ورته 

 . ديونس کا کا دمړينې له امله پيداشوى دئ په خپله ژبه ووايي 

کې  کې ،دجميلې لپاره داډېره ستونزمنه ده چې وپوهيږي ، دميرزاپه زړه دميرزا دغمجن زړه په کېسه

جميله له دې کبله ډېره خپه ده چې پالريې . څه رازپروت دئ چې هغه يې دومره غمجن کړيدئ 

پالريې داسې يو سړى وچې . اوس هغسې خوښ نه ښکاري لکه له معيوب کېدلو څخه چې مخکې و 
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دجميلې ماشومانه پوښتنې ميرزا ته ژړاورولي ، اودا ورپه يادوي چې .  ډېرې کيسې يې زده وي 

اوداهيله ، چې بېرته پخوانى حال پرې راشي ، دده په زړه کې . وا څومره خوشحاله سړى و هغه پخ

 راژوندۍ کوي

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

 موضوع بي بي جان هم په دې. کونډه وه، احساسوي او کوښښ کوي چې فاطمه بيرته خوشحاله کړي

هغه دکورنۍ له غړوڅخه غواړي چي يوځاى .  پوهيږي هغه خپل فاميل ته د مختلفو الرو وړانديزکوي

.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 دکيودويشتلو باران د کور پرېښود لو په کېسه کې، 

جوړ شو، کورنۍ له دې ډارونکي واقعيت سره مخ شوه چې بايد خپل يو گران شئ چې هغه ددوى کور 

خو په اخرکې دوي . د کورنۍ هرغړى له د غې ناحيې  څخه  کلک روحي گذار خوري. و ترک کړي

.په دې پوهيږي چې بايد له زړه ورتيا څخه کار واخلي او دهغو په وړاندې مقابله وکړي  

دعلي کورته له . دميرزا کورني غواړي د على کورته والړه شى ري په کيسه کې  د يونوي ملگ

دميرزا ددغه . رسيدلو څخه مخکې دوى دالرې په اوږدوکې دميرزا  دېو پخواني اشنا کورته ورګرځي  

دوست په کور کې عبداهللا د هغو خلکو په برخه کې چې په نورو ژبو غږيږي اويادبل  مذهب پيروان 

. کولو يو ارزښتنا ک درس زده کويدي دقضاوت  

 کله چې د جميلې کورنۍ د ښار په لورې ځي، عبداهللا وليدل چې جميلې له کوره د پخال ينې په کېسه کې

د سفر په اوږدوکې هغې له ځان سره پټه ساتلې وه، عبداهللا . څخه خپله پيشو هم له ځان سره راوړې ده 

جميله په ورور . ک دغاړې بوټو ته ېى ور غورزويپه قهر سره پشۍ له جميلې څخه اخلي او دسر

باندې په قهر ده او داسى ځان ښيي چې گواکې ورورنه لري، دا اوس بي بي جان پورې اړه لري چې د 

.هغوي د پخال کولو لپاره يوه الره ومومي  

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

دميرزا عصبي کيدل دهغه په کوچنيانو ناوړه اغېزپرېږدي . ميلې اواحمد ، دوېرې اوډارسبب ګرځي ج

احمد چې پټ . اوداددې المل ګرځي چې هغوى تل دنورو په وړاندې تنده اوتاوجنه رويه اختيارکړي 

دده دوى د هغې ناآرامۍ په هکله غږېدل چې ميرزاته . شوى ودخپل پالر اوبي بي جان خبرې آوري 
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داحمد موندل په هغه ځاى کې چې پټ شوى وو دازمينه برابره کړه . دپښې دغوڅېدو له کبله پېداشوېده 

.چې دپالر اوزوى ترمنځ يوځل بيااړيکې سمې شي   

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

دوى .  کور، على او مېرمن ئې چې په ښارکې هستوگنه لري،پېدا کړيلټه کې دي چې د ميرزا دورور

مخکې له دې چې د على کورو مومي، د کډوالو په يو کيمپ کې چې دا کيمپ په يو زاړه ښوونځى کې 

کله چې د ميرزا کورنۍ خپل موقتي ژوند په دغه تنگ گوټ کې پېل . جوړ شوى وو ځاى په ځاى شول

لک سره په دې خبره چې هغه خپل بايسکل د نور ود اوسيدلو په ځاى کې کړ، عبداهللا له يو کوچنى ه

.درولى وو جنگ وکړ  

 

 عبداهللا له يوې اونۍ راهېسى له خپل فاميل سره د کاکا په کور عبداهللا او د لوړ قدې په کېسه کې ،

 هغه مخکى له دې چې ويده شي ، د کوچنيوالي د دورې. هغه ډيره سخته تبه لري . کې اوسېږي 

هغه هيلې او ارمانونه په ياد راولي ، چې غوښتل ئې ، کله چې غټ شى د عسکرى خدمت ته به 

ځى هغه په خوب کې يوقوى هيکل لرونکى عسکر په داسى حال کې وينى چې نوموړى په مارکيټ 

 .کې دى اوله ده سره د جنگ د واقعيتونو په اړه خبرې کوي

 
 :ى عنصرونه نددرمل

 
 

  آرامتيا او پاملرنه کول :بخښونکى نخښىتصويرونه او روغتيا 
 

 :د سوله ايزه کړو وړو لپاره الرښوونې 
 د ناروغ خدمت ، د ښوکړو وړو تصديق او ستاينه 

 
 ناروغي ، د جنگ آرمان کول  : ستونزې

 
 د تاوتريخوالى محکومول ، د سوله ايز ژوند د ارزښتونو زده کړه  : د درملنې الرې
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 عبداهللا اودلوړ قد سړئ

 

په خپله بستره کې دې آرام ″ : ميرزا د خپل زوى په تندى باندې د مهربانى الس راکشولو او ويل ئې 

 ″ .ويده شه 

هغه خپل ځان د يوې درنې تيگى په ډول . عبداهللا خپل سرپه بالښت ايښى و خپل پالرته ئې کتل 

 د خپل کاکا په کورکې، عبداهللا له خپلې کورنۍ سره يوځاى ، له يوې اونۍ راهيسى ، . احساسولو 

 . د ناروغۍ له کبله ئې نشوکولئ چې وخوځيږى . هغه هلته ناروغ شو . چې په ښار کې وو اوسيدلو 

د کور ميرمنې اړ . خود هغه پرځاى د ناروغۍ په بستره کې ولويد . هغه بايد يو کار پيداکړى واى 

ى درلودې او دابله بالوه چې هغوى له دې څخه پرته هم ډيرى ستونز. شوې چې دهغه خدمت وکړي 

 . پرې ورزياته شوه 

تا وکولى شو چې د على ! عبداهللا . عبداهللا زه دعا کوم چې خداى دې ژر جوړ کړي ″ :ميرزا وويل 

که ته نه واى شايد چې مونږ دومره . مگر ته ناروغ شوې . کاکا او عايشى ترور کوردې پيداکړې 

 .ه ډيره مننه خو اوس ته بايد استراحت وکړى چې روغ شې له تان. ژر له کيمپ څخه نه واى راوتلي

هغه وليد چې ميرزا د خپلو چکسونو . بدن ئې د تبې له امله سوځيدلو . عبداهللا ډيرضعيف شوى وو 

ميرزا خپلې کورنۍ ته ويلى وو چې نن ورځ د خپل ځان لپاره . په مرسته له کوټې ووت 

 .ئ چې د يوې پښى لرونکى سړى ته دې کار پيداشي خو عبداهللا دا تصور نشو کول . کارپيداکوي
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ډول ډول . عبداهللا په ټول سهار کې د کوټې چت کتل ، کله به خوب يووړاو کله به بيا وېښس شو 

په ياد ئې راغلل کله چې دئ کوچنى وو له خپل پالر سره دې . خاطرې ئې په ذهن کې راگرځيدلې 

ل هغه وخت چې له پالر سره په بازار کې گرځيده وئې د هغه داهم په ياد راغل. ښارته راغلى وو 

 د بازار په سرک پلورل کېږي او هغه سړى ورپه ياد شو چې ماين او السى بم ئې AK-47ليدل چې 

 غټ غټ سړيان چې نظامى لباس ئې په تن وو له ماين څخه گرد چاپيروالړو او هغه ته. خرڅولو 

 .ئې کتل ، خندل ئې او يو بل سره ئې خبرى کولې 

کله چې عبداهللا بيرته کلى ته ستون شو ، هرچاته ئې ويلې څه وخت چې دى غټ شي د همغه سړيانو 

په څير به قوى هيکل ولري د دښمنانو په وړاندې به چې دده په کلې يرغل وکړي په ميړانه و 

لى ته ستون شو دا آرزوئې تر ډيروخت پورې په هغه وخت چې عبداهللا له ښار څخه ک. جننگيږي 

دى هغې ورځى ته سترگى په الر وو چې د هقانى پريږدى او نظامى ښکلى لباس . زړه کې پاتې وه 

هغه هيله درلوده چې د ښو خلکومالتړ کونکى او ساتونکى واوسي او بد کاران له منځه  . په تن کړي 

 . يوسي 

يو ولي کله به چې عبداهللا په دې برخه کې فکرکاوسربه ئې په هغه خوب ليدلو چې ډير خلک په گول

له ډير .  د ډير شديد سردرد له کبله به ئې داسې فکر کولو چې سرئې په اورکې سوځي . درد شو 

 .تږي کيدلو څخه ئې شونډې وچيدلې 

 .يو ناڅاپه به عبداهللا داسى احساس کړل چې ډير ښه شوى دى او لمر ته قدم وهى 

 ″اوس نوره تبه نه لرم او کولئ شم چې ځانته کار پيداکړم ″ :ه به ئې ويل له ځان سر

نن بازار ډير لوى شوى و . خو دا بازار د پخوا په شان نه وو . عبداهللا هوډ وکړچې بازارته الړشي 

او هغه داسى . په بازار کې گڼه گوڼه وه . او هغه حيران پاتې و چې بازار دومره پراخ شوى دى 

 .چې په بازار کې ورک شوى دى احساسوله 
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څرنگه کولئ شم چې له دې بازار څخه ووځم ؟ عبداهللا وليدل چې ″ : عبداهللا په حيرانتيا له ځان څخه پوښتنه وکړه 

يو سړى دى تعقيبولو او کوښښ ئې کاو چې اړئې کړى تر څو له ده څخه . خلک په لوړو قيمتونو چانى وهى 

ه کړو خوړو بوى ښه لګيده هغه د پسونو پوستکي او وړۍ لېدلې چې د خرڅالو په عبداهللا سر. خواړه راونيسى 

هغه څاروي ليدل او دانور څه وو ؟ د بازار په بل گوټ کې يو زيات شمير ځمکني .  لپاره ايښودل شوى وې

 چې څه وخت به. هغه څومره پاک او ځلېدونکى وو . ماينونه وو چې يو پر بل د پلورلو لپاره ايښودل شوى وو 

کله چې .  ډول به ئې په خپل سر د سيورې کيدلو احساس وکړ پهعبداهللا وغوښتل ماينونو ته ور نږدې شي په ناڅا

عبداهللا هيڅکله هم دومره . ښه ځيرشو؛ يو دلوړقد سړى ئې وليد چې سيورى ئې د عبداهللا شاه اوخوا تياره کړى وه 

. هغه د خپل لوړ قد سره نظامى لباس اغوستئ وو . واکې وو د هغه قدد دوه مترو په شااو خ. لوړ سړى نه و ليدلئ 

اوږده او تاو تاو گيره ئې . له څيرې او قوارې څخه ئې څرگنديدل چې په ډيرجنگونو کې به ئې گډون کړى وي 

عبداهللا . هغه په تريو وچولي عبداهللا ته ورکتل . درلوده دواړه اوږده السونه ئې په سينه باندى قات کړې ايښي وو

 .ډيرو ويريد  او شاته شاته  ترې والړ هغه غوښتل  چې له هغه څخه لرې شي 

 ″چيرته ځې ؟″:هغه سړى په ډد آوز وويل 

ما يواځى خپل ځاى ددې لپاره  بدل کړ چې ماينونو ته . چيرته ځم ؟ اوه، آغا زه چيرته نه ځم ″ : عبداهللا وويل 

 ″.يو ښه ماين واخلم پالرمې راته ويلي چې . نږدې راشم ؛ او هغه وگورم 

 ″ .عبداهللا ماينونه په الس کې ونيول ، په هغوى ئې الس وواهه ، او داسې ئې وښود چې پوهيږى کوم ماين ښه دئ 
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زه  ددهقان زوي يم ″ :بيائې وويل . عبداهللا باالخره له ځان سره فکر وکړچې نشم کولى هغه وغولوم 

 ″. وې توپيرووايم زه يواځې  دا کولى شم چې دښې اوخرابې مي

لوړ قدې سړى په خندا پيل وکړ خو ډير ژرغلى شو او بيرته ئې وچولى تريو شو د عبداهللا خواته 

اى ځويه کله دې د شمالي ″ :راغى او په خپله غټه گوته ئې د عبداهللا خواته ونيوله وئې ويل 

 ″انگورخوړلى دي ؟ 

 ″.و ځل آغا يواځى ي! هو ″ :عبداهللا ډير فکر وکړ اووئې ويل 

 ″ايا خوند ئې ښه وو ؟″ :سړى وويل 

 ″.آغا ډير ښه وو″:عبداهللا ځواب ورکړ

 ″اوبه ئې درلودې ؟″ :سړى وويل

 ″.ډير اوبه لرونکې  وو″ :عبداهللا وويل 
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 ″خواږه هم وو؟″ :سړى وويل 

 ″.ډيرخواږه وو″:عبداهللا وويل 

 ″ايا کله چې دې هغه خوړل ستا پښه ئې غوڅه کړه ؟″:ل سړى په داسى حال کې چې خپل ځان ئې را خم کړ ووي

 ″زما پښه ئې غوڅه کړه ؟″:عبداهللا پوښتنه وکړه 

 ″ماين د سړى پښه غوڅوي ايا د شمالى هغه انگور چې تا وخوړل ستا پښه غوڅه کړه ؟″:سړى وويل 

 ″.وغه وه نه آغا ، له انگور و خوړلو وروسته ئې پښه به بشپړه توگه ر″:عبداهللا ځواب ورکړ 

 ″ايا د شمالي انگورو ستا خور ووژله ؟″ :بيا سړى د خاص مقصد لپاره پوښتنه وکړه

 ″.اوه آغا نه خير نه ئې ده وژلې ″ :عبداهللا وويل 

 ″ايا د شمالى انگورو ستا د خور گوتې غوڅې کړې ؟. دخور په وژلو دې ماين خو شحاليږى ″ :سړى وويل 

 ″.رآغا ، نه خي″ :عبداهللا ځواب ورکړ

 ″.ړوند شي داددې سبب گرځى چې ته ″ :نه وکړهسړى پوښت

 ″نه خير ″ :عبداهللا ځواب ورکړ 

 ″ايا انگور ددې المل گرځي چې ستا پښى نه وي او د سرک په سر گدائې وکړې؟″ :سړى پوښتنه وکړه 

 ″.آغا نه خير ″ :عبداهللا وويل 

 ″وي چې د کاکا د خره پښه دې غوڅه کړي ؟ايا ستا په ټولو کې ښه دوست دا هڅه ک″ :سړى پوښتنه وکړه 

 ″.آغا نه خير ، نه ، نه د شمالى انگور دايو کار هم نه کوي″:عبداهللا ځواب ورکړ

 ″.نو ته بايد ډير خوشحاله و اوسي چې د دا ډول انگورو څښتن ئې″ : وويل -سړى چې د عبداهللا ته ځير شوى وو

 ″ .همداسى ده آغا ″ :عبداهللا وويل 

 ″هغه انسان چې د انگورو يو وږى روزي بايد په خپل دغه کار وياړوکړي ، همداسى نه ده ؟″:سړي وويل 

 ″هو ، آغا ″

. انسان بايد په داسى شيانو ،چې کري يې او هغه خلکو ته ژوند بخښي وياړ وکړې ″ :سړى وويل

 نه ده همداسى. انسان بايد په دې هم ووياړي چې داسې شيان جوړه وي چې خلک پرې آسوده کيږي 

 ″؟

 ″.آغا ، همداسى ده ″ 
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خوله ئې داسى وازه نيولى . بيا د لوړ قد سړى هغه ماينونو ته وکتل چې عبداهللا مخى ته ايښى وو 

انسان ″ :ولکه کوم خراب شى ئې چې څکلى وي اوغواړى چې هغه بېرته تو کړې او بيا ئې وويل 

 ″همداسى نه ده ؟بايد ټول هغه شيان چې د وژلو المل گرځي له منځه يوسي ، 

 ″.اوه ، آغا همداسى ده ″

داسى څرگنديدله چې ساعت په ساعت . رنگ ئې الوتى و . د لوړ قد سړى سمدستي چپ شو 

داسى . هغه د خوراکې توکو په يوه غرفه باندې تکيه کړى وه چې ونه لويږي . کمزورى کېږي 

 . ليدل کېږي ښکاريدل چې قد ئې ورو ورو لنډيږى او په څېره کې ئې درد او غم

 ″آغا ته ښه ئې ؟″ :عبداهللا وويل 

اوس د هغه قد د عبداهللا د قد په اندازه رالنډ . لوړ قدى سرتيرى په رښتيا وار په وار وړوکى کيدلو 

 ″نه زويه ، زه ښه نه يم ″ :عبداهللا ته ئې وکتل او بيا ئې په ډير ضعيف غږ وويل . شوى و 

 ″آغا تاسو څوک ياست ؟″ 

 ″. زه هغه څوک يم چې کلونه کلونه جنگېدلى يم ″:سړى وويل 

 ″آغا ستاسو مطلب څه دئ ؟″ :عبداهللا پوښتنه وکړه 
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واخيست او جنگ مې وکړ  مې زه د افغانستان هغه هلک او هغه سړى يم چې ټوپک″ :سړى وويل 

هغه څوک چې ميرمن مى پريښوده تر څو له دښمنانو سره . زه فيصل يم .  وکړ او ووژل شوم 

زه اسلم يم . زه رحيم يم هغه څوک چې د هيواد د جنگ لپاره مې پوهنتون پرېښوده . گړه وکړم ج

ماډيرې مېړانى کړي دي چې  تل به ئې خلک په ياد . چې د انگور و د تاکونو روزنه مې پريښوده 

 . يم زه ستړى يم زه ډير ستړى . ما ناوړه کارونه هم کړي دي غواړم چې هغه له هيره وباسم . ولري 

د سړى رنگ الوتئ وو ، ډېر ناروغ او ډير ستومانه . عبداهللا دهغه سړي په اړه په تشوش کې شو 

هغه په ځمکه پلتۍ وهلې وې او عبداهللا ته ئې وکتل خولې ئې په مخ ځلېدلې ورو  ئې دا . برېښده 

 ″د شمالى انگور ،... انگور ″:زمزمه وکړه 

 . ار له مختلفو رنګونو څخه ډک وو باز. عبداهللا خپل شاه او خوا ته وکتل 

خې شوى ، د هغو ميوو بوى چې ډيري زياتى پد مارکيت شور او ماشور ، د خلکو راکړه ورکړه 

وې ، د وړى او خاورى ، عبداهللا يو سپى  وليد چې يو شى ئې په خوله کې نيولى واو د دکان يوى 

.غرفى الندې ننوت   

گور غواړي ، هغه خامخوا له تندې مري ، بايد لږ انگور دا سړى ان″ :عبداهللا له ځان سره وويل 

 . مگر کله ئې چې الندې وکتل وئې ليدل چې هغه سړى نشته دى ″ ورته پيداکړم 

 ...عبداهللا د بازار د ننه منډې وهلې او سړې پسى ئې چيغى وهلې 

دا د چا غږ وو؟ ″ . عبداهللا آرام شه ، ټول شيان ښه دي ″ :عبداهللا سمدستى يو غږ واوريد چې ويل ئې 

هغې يوه تارينه ټوټه لمده . عبداهللا پورته وکتل گورى چې انا ئې ، بې بي جان ، ئې مخ کې والړه ده 

دا ټول شيان ئې په خوب . عبداهللا په بستره کې غزيدلى وو . کړې وه اوپه وچولې ئې ورته کېښوده 

 . کې ليدلى وو 

 ″ هغه چيرته الړ ؟ ″ :عبداهللا وويل 

 ″.اوس دې تبه خوشې کوي زربه جوړشي . آرام شه ، تا خوب ليدلو ″ : جان وويل بي بي
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عبداهللا تر اوسه هم په بستره کې ويده او غوږئې نيولئ وو يو څو لحظى وروسته ئې کوچنۍ خور 

″ :عبداهللا هغې ته وويل . جميله ددې لپاره کورته دننه راغله چې د وچولي لمده ټوټه ورته بدله کړي 

 ″. له يولوړقدې سړى سره خبرى وکړې ، قد ئې دوه متره وو ما

 ″!ته ډير غټ درواغجن ئې ! دلته دومره د لوړ قد سړئ نشته . اوه عبداهللا ″ :جميلې وخندل 

خو تر اوسه ئې الهم نشوکولې چې خپل ليدلى خوب هېر کړى کله ئې چې پالر . عبداهللا مسکى شو 

آه ″ : وروسته ئې وويل . ميرزا يوه گړۍ په فکر کې شو . ړ کورته راغى خوب ئې هغه ته هم تير ک

 ″.، زه باورلرم چې ما هم هغه سړۍ ليدلى دئ 

 ″مگر هغه ولې د شمالى انگورو په باره کې خبرې کولې ؟ ″ :عبداهللا وويل 

نوولى هغه د انگورو په برخه کې خبرې .ډيرې اوبه لري ، ډيرخواږه دي ″ :ميرزا ځواب ورکړ 

 ″؟ونه کړي 

 ″.زه دې اړکړم چې دشمالى انگور وخورم″ :عبداهللا چې ډيرتږى شوى ووخندل او وئې ويل 

دا ډېرښه نظردئ که سبا ته ناروغ نه وي  دواړه به با زار ته والړشو اولږ انګوربه ″ : ميرزاوويل

 ″  راونيسو

دشمالي انګورپه . بله ورځ ميرزا اوعبداهللا دواړه بازارته الړل ، اودشمالي لږ انګورئې راونيول 

 .رښتيا هم  له اوبو ديرډک ، خوندور او خواږه وو

******** 
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