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سفرد سولې   
 

 

 پنځلسمه کېسه 
  چاپدوهم

 

سفر پای ته رسيدلد  
 

 
: ليکونکي  

 
 کيون آرتر لند

  جو لند-ماری
 داکتر جوانا سنتا باربارا
 داکتر گرايم مک کوين
 

يار محمد تره کی:  ديزاين  
يارمحمد تره کي:  انځورکونکئ   

 
ثريا سديد او محمد يوسف جبارخيل : ژباړونکي  

 

 

   

 
به اطفال افغانستانموسسه کمک   

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

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

 موسسه کمک به اطفال افغانستان
Help the Afghan Children 

‘building a civil society through education’ 
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سفر  د سولې  
   کېسهپنځلسمه
اپدوهم چ  

 

 د سفر پای ته رسيدل
 

 
:ليکونکي  

 
 کيون آرترلند

   لند جو-ماري

 داکترجوانا سنتا باربارا

 داکترګرايم مک کوين

  

يار محمد تره کی: ديزاين  

يارمحمد تره کي:  انځورکونکئ   

  جو لند–کيون آرترلند  او  ماري :  اصالح کونکي 

  مک کوينډاکترصديق ويرا  او ډاکتر ګرايم: 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   
 

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

لنۍ کې دماين  ک٢٠کشر زوى ، چې په کاکا 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
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: دکيسې لنډيز   
 

دهغې کورنۍ دهېوادپه داخلي  . ه يوکلي کې ژوند کويجميله له خپلې کورنۍ سره دافغانستان پ

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 

 .   اوپالر يي ،ميرزا، يوه پښه له السه ورکړه 

 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 

ي بي جان چې غواړي په يوه ځانګړې طريقه دهغې درملنه وکړي په دې دوېرونکوخوبونوراز اوب

 . 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 

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

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 . ايت کوي  ډېره برخه دجميلې ددردونو اورنځونو څخه حکدکلچودپخولودکېسې

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 اوجميله له .  په وخت کې لړزېږي 

همدارنګه . وغم وزغمي همدې وخت څخه په ګټې اخيستلو کوښښ کوي چې دخپل پالر دټپي کېدل

بي بي جان 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 ،دجميلې لپاره داډېره ستونزمنه ده چې وپوهيږي ، دميرزاپه زړهدميرزا دغمجن زړه په کېسه

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



 پنځلسمه کېسه صفحه - 6 -
 

پالريې داسې يو  . وپالريې اوس هغسې خوښ نه ښکاري لکه له معيوب کېدلو څخه چې مخکې و

دجميلې ماشومانه پوښتنې ميرزا ته ژړاورولي ، اودا ورپه .  سړى وچې ډېرې کيسې يې زده وي 

اوداهيله ، چې بېرته پخوانى حال پرې راشي ، . پخوا څومره خوشحاله سړى وو يادوي چې هغه 

 دده په زړه کې راژوندۍ کوي

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

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

هغه دکورنۍ له .  ه دې موضوع پوهيږي هغه خپل فاميل ته د مختلفو الرو وړانديزکويپ

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 دکيودويشتلو د کور پرېښود لو په کېسه کې، 

ان جوړ شو، کورنۍ له دې ډارونکي واقعيت سره مخ شوه چې بايد خپل يو گران شئ چې بار

د کورنۍ هرغړى له د غې ناحيې  څخه  کلک روحي گذار . هغه ددوى کور و ترک کړي

خو په اخرکې دوي په دې پوهيږي چې بايد له زړه ورتيا څخه کار واخلي او دهغو په . خوري

.وړاندې مقابله وکړي  

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

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

دميرزا ددغه دوست په کور کې عبداله د هغو خلکو په برخه کې چې په نورو ژبو غږيږي 

.وت کولو يو ارزښتناک درس زده کوياويادبل  مذهب پيروان دي دقضا  

 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 ځان . جميلې له کوره څخه خپله پيشو هم له ځان سره راوړې ده 

رک دغاړې بوټو ته ېى سره پټه ساتلې وه، عبداهللا په قهر سره پشۍ له جميلې څخه اخلي او دس

جميله په ورور باندې په قهر ده او داسى ځان ښيي چې گواکې ورورنه لري، . ور غورزوي

.دا اوس بي بي جان پورې اړه لري چې د هغوي د پخال کولو لپاره يوه الره ومومي  
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داکاردده . ميرزانشي کولى چې خپل اعصاب کنترول کړي دميرزا دقهر په کيسه کې 

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

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

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

. ه دده دپښې دغوڅېدو له کبله پېداشوېده دوى د هغې ناآرامۍ په هکله غږېدل چې ميرزات

داحمد موندل په هغه ځاى کې چې پټ شوى وو دازمينه برابره کړه چې دپالر اوزوى ترمنځ 

  .يوځل بيااړيکې سمې شي

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

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

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

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

 هلک سره په دې کورنۍ خپل موقتي ژوند په دغه تنگ گوټ کې پېل کړ، عبداهللا له يو کوچنى

.خبره چې هغه خپل بايسکل د نور ود اوسيدلو په ځاى کې درولى وو جنگ وکړ  

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

هغه مخکى له دې چې ويده شي ، د . هغه ډيره سخته تبه لري . کاکا په کور کې اوسېږي 

د دورې هغه هيلې او ارمانونه په ياد راولي ، چې غوښتل ئې ، کله چې غټ شى د کوچنيوالي 

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  

ل کاکا، على او ترور، عايشى ، سره  وپېژندل او دا  جميلې له خپد نوى ژوند په کېسه کې

.پېژندنه د دې ال مل شوه چې هغه اوس له کور څخه دلرې والي غم نه احساسوي  

خو بيا هم کله چي حليمه دې ته وايي چې ډېر ژربه خداى پاک . هغه اوس خوشحاله برېښي 

دا ځکه چې د . ې کېږيهغه د دې خبرې په اورېدلو ډېره خواښين.  يو ورور يا خورورکړې 

 د ": دوى ژوند ډېر تيت او پرک دئ اوثبات په کې نشته خو مورئې پوهوي او ورته وائي 
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ماشوم زېږول د لوى څښتن تعالى له نعمتونو څخه يو نعمت دئ چې خداى  پاک ئې د دوى 

  .نصيب گرځوي

ه وروسته  هغه وخت پيل کېږي چې د ميرزا کورنۍ له يو کال څخکورته د ستنېدلو کېسه

کله چې د هغه کورنۍ د بيرته ستنېدلو لپاره ځان چمتوکوي ، هغه . خپل کورته ورگرځي 

 . اختالف چې ال تراوسه هم د حليمې او فاطمې ترمنځ شته دى په روښانه ډول لېدل کېږي 

کورنۍ د دوهم ځل لپاره .  ددې کېسى اصلى موضوع ده د حليمې او فاطمې ترمنځ اړيکى

على او عايشه هم له هغوى سره ځي او يو څه موده د ميرزا له کورنۍ  . کلى ته ورگرځي

 د قابله گۍ له مهارتونو فاطمه. ناڅاپه د حليمې ماشوم پېداکېږي . سره په کلى کې پاتې کيږي 

له ډيرو ستونزو سره سره فاطمه . څخه گټه اخلي او د ماشوم په زيږيدلوکې مرسته کوي 

د فاطمې مرسته ددې المل . توانېږي چې د حليمې او دهغې د ماشوم د روغتيا پالنه وکړي 

 .گرځي چې حليمه د ليوره ښځې سره بيرته پخال شي 

 د درملنې پړاونه او د هغو اړيکو ښه کول چې په يوه هد سفر د پاى ته رسيدلو په کېس

دا کېسه د بي بي جان په خوب لېدلو . کورنۍ کې وجود لري په روښانه ډول ښودل شوې دي

کله . پېل کېږي او د بى بى جان هغو اند يښنو ته چې د کور دودانۍ په اړه ئې لري گوته نيسى

هغه وخت چې دوى . يان نه دى رسيدلىچې کورته راستنيږي ويني چې د دوى کورته ډېر ز

کورته راستانه شول اوکله چې د لومړى ځل لپاره ټول په يو دسترخوان د ډوډۍ خوړلو لپاره 

 .راټولېږې، دوى پوهېږى چې کوم شيان په رښتيا د دوى لپاره ډېره مهم دي
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  :د درملنې عنصرونه
 هم غږي، له ساده ژوند څخه خونداخيستل او هيله 

 

 مرسته، گټور واقع کيدل :  سوله اېزوکړووړو لپاره الرښوونهد

 

  له ناپېژندل شوو شيانو څخه وېره:ستونزې

 

 د اړيکو بيرته پېوندول، بيرته خپل فرهنگ ته گرځيدل د هېلو او خوبو نو رښتيا کېدل، کورنۍ :د درملنې الرې

 يووالى او کورته ستنېدل   
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 د سفر پاى ته رسېدل

 

 

دې هغو خلکو ته چې ددې . خوب وليد چې هغه په يو لوى بازار کې يو څوک لټوې چې کورته بوځيبي بي جان 

هغه د اشنا څېرو په لټه کې وه خو هلته هيڅ اشنا شتون نه . له څنگ څخه تېرېدل په پريشانۍ  او اندېښنى سره کتل 

هر  چا په تلوار سره .واړولېکله به چې له دې سره څوک سترگه په سترگه شو ژربه ئې ترې سترگې . درلود

 . داسې پلورونکي لټول چې ښه شيان ولري
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بي بي جان . په يوبل ګوټ کې ئې يوه بوډۍ ښځه وليدله  د سر ډول ډول دستمالو نه ېى دخرڅال و لپاره ښورول

ه ړوند سړى ېې وليد چې دوکله ئې چه مخ ور واړولو يو . ودلاحساس کړ چې يو چا ددې په اوږو السونه کېښ

 .يوه جوړه ئې ډېر نوى او بله جوړه ئې ډېر زاړه وو. جوړه بوټان ورسره دي

 نه : "بي بي جان ځواب ورکړ "  کوم جوړه بوټان غواړي ؟ " :وړانده سړي له بي بي جان څخه تپوس وکړ

 . ړوند دى د بي بي جان پام شو چې هغه سړى "پوهېږم

نوموړى  هغه زاړه بوټان ورته وړاندې کوي او ورته ! " ه خېر نو زه مشوره درکوم چې دغه واخل: " سړى وويل

دا بوټان پوهيږي  چې تا چېرته ژوند کولو او هر چېرته چې ته وغواړې الړه شي هغه دې په چټکۍ هغه : " وايي

دا نوي بوټونه په ورو . خو دا نور بوټان بايد ښه و کارول شي تر څو همدا ځانگړتيا پيدا کړې. ځاى ته رسوي 

دا يو ئې تاته تحفه  . او گوره کله چې د موخې ځاى ته ورسېدلې  دوى په خپل حالت کې بدلون راوړي. ځيورو 

او په پاى کې ئى  پرېکړه وکړه چې . بي بي جان خپله گوته په شونډه کېښودله او لږ فکر ئې وکړ.  درکوم وئې منه

 . کوم يو واخلي
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جميله له هغى څخه لرې . وب څخه راوېښه  شولهناڅاپه د جميلى د ټوخې غږ ټکان  ورکړ او له خ

جميله سمدستى په خپل ځاى کې کښنياسته او څلورو خواوو ته ېى ددې لپاره کتل چې و . وېده وه

کله ئې چې سترګې په بي بي جان ولگېدلى وېى لېدل چې هغه وېښه ده جميلى . هغه چېرته ده پوهيږي چې 

 "لو؟بي بي جان خوب نه در تل: " پوښتنه وکړه

 .  "بي بي دې ځارشه خوب مې وړي : " بې بې جان ځواب ورکړ 

 !"لکه چې ما له خوب څخه راوېښه کړې : " جميلې پوښتنه وکړه 

 . " ځنى وختونه له خوب څخه په وېښه کې آرامي ډېره وي: " بي بي جان ځواب ورکړ

 . اه اخيستلو آواز غوږونو ته رسيدلود څو گړيو لپاره ددوى په شا او خواکې يواځى د دوى د کورنۍ د غړو د س

 "آيا سبا شپه به موپه کورکې وي؟: " جميلې وويل

 . "هو زما کوچنۍ لورې: " بي بي جان ځواب ورکړ

 "ټول شيان به دنن ورځې غوندې وي؟: " جميلى پوښتنه وکړه

هوهغه شان به  " بيائى تکرار کړه. "  هوهغه شان به وې کله څرنگه چې اوس دي: "  بې بې جان ځواب ورکړ

 . " وي کله څرنگه چې اوس دي



 پنځلسمه کېسه صفحه - 13 -
 

 



 پنځلسمه کېسه صفحه - 14 -
 

د لمر له راختلو څخه څولحظې وروسته، کورنۍ له خوب څخه راويښه شوه او د خپل وروستنى پاتې سفر لپاره ئې 

له امين او سعيدى څخه ئې له دې کبله چې ددوى ېې ښه ميلمه پالنه  وکړه، د دوهم ځل لپاره مننه . ځان چمتو کولو 

دوى د الرې . يرزا خپله يوه قالينه چې په ښارکې ېې اوبدلې وه امين او سعيدى ته د سوغات په توگه ورکړهم. وکړه

ميرزا کله کله د الرې په اوږدوکې احمد ته د هغه د کوچنيوالې . ډېره برخه  په همغه سهارکې په چوپتيا سره ووهله

 ميرزا روغتيا موندلى  ده، قهر ېى لږ شوى دئ او حليمې  ليدل چې. کېسې کولې او حليمى هم ورته غوږ کېښودلو

 .د خپل ژوند خوږې خاطرې را په زړه کوي، ډيره خوشحاله وه
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د سفر په اوږدوکې دوى د ماين پاکۍ د يو ټيم له څنگ څخه تېرېدل چې هغوى د ماينونوپه له منځه وړلو بوخت 

ه هغو سره ېې خبرې وکړې او له هغو څخه ېى ل. عبداهللا د هغوى څنگ ته ورغى چې مرسته ورسره وکړي. وو

نور د سرک . مشوره واخيستله او هم ېى په ځينو موضوع گانو کې چې دى پرې پوهيدلو هغوى ته مشوره ورکړه

و چه ميوه او بسکت ېى وخوړل حليمې له فاطمې څخه وغوښتل تر هغه وخت . په غاړه ودرېدل او دمه ېى وکړه

احمد پتنگا نو پسې ددې لپاره منډې وهلې چې يو څولحظې ئى .  ماشوم دې ونيسىپورې چې دا خواړه خوري، ددې

لږ خواړه . له څو لحظو وروسته عبداهللا دخپلې کورنۍ څنګ ته راغى . غوږونه د پالر له کېسو ويلو څخه آرام شي

 . ئې وخوړل اوبيا ئې له ټولووغوښتل چې حرکت وکړي 
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ځينې چورشوي وو اوځينې . ځينې کورونه بمبارد شوي وو .  خپل کلى له لرې وليد و، هغوىودمازديګروخت 

 .  تې وو خپل ګامونه اوچت کړل وچې فکرونه ئې دخپل کورپه لور اوښټول. دمعجزې په ډول روغ رمټ پاتې وو

اميدخو " : بي بي جان ځواب ورکړ" فکرکړې چې ټول شيان به روغ وي ؟! بي بي جان : " جميلې پوښتنه وکړه 

 . "زما په نظر خو ټول شيان به روغ وي : "احمد په ډاډه زړه وويل  "لرو

 

 



 پنځلسمه کېسه صفحه - 19 -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوى وليدل چې دکوريوديوال ئې . په پاى کې کله چې خر دانګړدروازې ته ورسيدټول آرام شول 

.ى  خونورکورپه خپل پخواني حال پاته د. لږڅه ويجاړشوى دى   
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کورنۍ ديوګروپ په ډول دبي بي جان لخوا رهنمائي کېدله اودکورټولې برخې ئې خورا څودقيقې وروسته ټوله 

هغوى داسې خپل کورکتلو لکه څوک چې . هغوى غوښتل چې دکورپه وضعيت پوه شي . په دقت سره وکتلې 

ل کله چې دوى دخپل کورد ټولو شيانوله سموالي څخه ډاډه شو. ګوري مړي ځل لپاره خپل هستوګنځى اوبڼ دلو

 . پس له هغې هرچاته خپلې خاطرې ورپه زړه شوې 

له څودقيقو لټون څخه وروسته بي . بوس ئې سره لرې کړل . بي بي جان په وارخطا ډول بوس خانې ته والړه 

بوس ئې يوې خواته کړل اوبکس ئې ترې . بي جان په وېره کې شوه خوناڅاپه ئې ګوتې په بکس ولګېدې 

 ې ليد چې  راوکېښ اوهغه ئې خالص کړ وئ

هغه عکسونه چې ددې دخپل واده ، د دې د کوچنيانو او لمسيانود تولد او .  بکس له عکسونو څخه ډک دى 

هيڅ عکس ما ته . همدارنگه  ددې د زامنود ودونواود دوى د کورنۍ دتېرحال څرگندوى ووپه کښى پراته وو

 .و خو خاورى او د دوړې پرې ناستې وېوشوى نه 

سترگې اړولې او په هغه ځاى کې چې دې تصوېرونه رسم کړې وو او په وړو تيگوئى نښانې جميلې په باغ کې 

دعا ئې وکړه  اود لوى څښتن تعالى شکرېې ادا کړ او خپلې سترگې يې و غړولې ، د هغو .  کړې وو قدم وهلو

ايه خوځيدلې نه تيگو په ليدلو چې دې په ځمکه راټولې کړې وې او ال په همغه حالت ايښودل شوې وى او له ځ

 .جميله ټېټه شوه يو کوچنى کاڼى ېى راپورته کړه او په الس کې ېى کلک ونيو. وې ، حيرانه شوه 

. 
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و په ډېره زور د ديوال له وپدې وخت کې احمد هم په کورکې و هغه خپل دلرگي اسپکئ چې پالرئې ورکړى 

ده غوښتل  د بي بي څنگ ته ورشي او د لرگى هغه اسپکئ چې ده يو درز څخه بهر وويستلو وروسته کله چې 

په الرکې ېې له جميلې سره ټکر وکړ ځکه جميله هم د هغه . و هغې ته ور وښييودديوال په درزکې کيښودلى 

 .وومخامخ را راروانه وه او په بغل کې ېې څه شى کلک نيولى 
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بي بي جان کوچنيان د . يارى نيول کېدلوله ټولو کارو نو سره سره د شپې د ډوډۍ لپاره هم ت

  مرستې لپاره راو غوښتل  او ټول د هغې څنگ ته ورغلل چې مرسته ور سره وکړي
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و چې د کور کارونه به ېې دومره په مينه او شوق اجرا کړي وي څومره ئې چې وجميلى هيڅکله هم په ياد نه 

ټوليدل په يو دسترخوان باندې د دوى په ذهن کې په دغه شپه د کورنۍ د غړو  را. اوس په مينه سرته رسوي 

 ته دعا وکړه او د خداى )ج(له ډوډۍ خوړلو وروسته دوى پاک خداى. د يولوى جشن څخه ډېر مجلل بريښيدل

مور ئې کوچنۍ  . د ټولوغړو په تنديو کې خوښې ليدلهجميلې د خپلې کورنۍ. تونو شکرئې  ويوستتعالى د نعم

 . وله ، فاطمى ترور او عايشى ترور خواړه نوروته په مخ کې ايښودل فاطمه په زانگوکې ويده ک

. ووعبداهللا د يوځوان سړى په ډول څرگنديده او دى اوس هغه بد خوى ورور نه دى لکه پر وسږ کال چې 

غالم کاکا، ميرزا او علي کاکا د کورد جوړولو په پالن کار کولو، بي بي جان ډېره خوشحاله وه او خندل يې، 

څومره ښه  : " جميلى احمد ته ور وکتل او په خندا ئې وويل.  ډېر ستړى مگر ډېر خوشحال خوشحال ووټول

 . "ده چې نن مونږ په خپل کورکې يو

ړو کې چې دا په ټولو هغوخو: " ئيد کړه او وئې ويل  د هغى خبره ېى دسرپه خوځولوسره تا. احمد مسکى شو

 ." يما تراوسه خوړلى دي ډېر خونده ورخواړه د

 

************ 
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