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:يب سايتونو کې شته دئ وښوونکي الرښود په الندې او د کيسې  
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 او
 

www.htac.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

.ل شوی دیړباژکيسی کتاب د موسسه کمک به اطفال افغانستان په واسطه تمويل او ددې   
 
 

 موسسه کمک به اطفال افغانستان
Help the Afghan Children 

‘building a civil society through education’ 
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:په کيسه کې ښکيل کسان   

 
 

 .   يو کلي کې ژوند کوي  کلنه نجلى چې دافغانستان ديوې لرې پرتې سيمې په١٠يوه  : جميله
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  کلن ورور١٥دجميلې : عبداهللا

 دکوچنيانو مور : حليمه

 دکوچنيانو پالر: ميرزا

 دکوچنيانو پلرنۍ انا  : بي بي جان

 دکوچنيانو پلرنئ نيکه  : کا کا غالم

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

 . دچاودېدو له امله ووژل شو

  ځوانه کونډه کاکا دکوچنيانو تروراو ديونس : 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   

وډب کې پخوا هم ډېرې دهغې کورنۍ دهېوادپه داخلي اخ . ن په يوکلي کې ژوند کويجميله له خپلې کورنۍ سره دافغانستا

يونس کا کا چې په ځمکه کې يي کار . ستونزې لېدلې وي اوهغه يي ال هېرې شوې نه وې چې يوبل مصيبت ورباندې راغى 

  . کولو،يوماين 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 مشاورې په توګه رول لوبوي ، دجميلې دسوغات په کيسه

دعبداهللا تشويش اوسودا له دې امله ده چې جنګ دده دمکتب ددوران يوملګري ته کلک ګذارورکړى دئ اودهغه په 

وبي بي جان چې غواړي په يوه ځانګړې طريقه دجميلې دوېرونکوخوبونوراز ا. شخصيت اوسلوک يي بدلون راوستى دى 

 . دهغې درملنه وکړي په دې کيسه کې ځاي شويدي 

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

وملگري روغتيا ته کلک روحى گذار لوبوي ، د عبداهللا تشويش او سودا له دې امله ده چې جنگ دده د مکتب ددوران د ي

ورکړى او دهغه په 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 ماين دومره وېرولې چې په دې برخه . حکايت کوي  ډېره برخه دجميلې ددردونو اورنځونو څخه دکلچودپخولودکېسې

بي بي جان دکلچوپه .  کې دعبداهللا له قهرېدلوسره سره ، له ماينوڅخه په پاکه شوې الره هم دتللو په وخت کې لړزېږي 

پخولو کې له جميلې سره مرسته کوي اوجميله له همدې وخت څخه په ګټې اخيستلو کوښښ کوي چې دخپل پالر دټپي 

همدارنګه بي بي جان غواړي داسې يوآغېزمنه الرپيداکړي چې دهغې په وسيله فاطمه وهڅول شي  هغه . دلوغم وزغمي کې

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

ړه کې څه رازپروت دئ  کې ،دجميلې لپاره داډېره ستونزمنه ده چې وپوهيږي ، دميرزاپه زدميرزا دغمجن زړه په کېسه

جميله له دې کبله ډېره خپه ده چې پالريې اوس هغسې خوښ نه ښکاري لکه له . چې هغه يې دومره غمجن کړيدئ 

دجميلې ماشومانه پوښتنې .  پالريې داسې يو سړى وچې ډېرې کيسې يې زده وي . معيوب کېدلو څخه چې مخکې وو 

اوداهيله ، چې بېرته پخوانى حال پرې . ه پخوا څومره خوشحاله سړى وو ميرزا ته ژړاورولي ، اودا ورپه يادوي چې هغ

 راشي ، دده په زړه کې راژوندۍ کوي

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

 په دې موضوع پوهيږي هغه خپل فاميل ته د مختلفو الرو بي بي جان هم . کوښښ کوي چې فاطمه بيرته خوشحاله کړي

هغه دکورنۍ له غړوڅخه غواړي چي يوځاى کې راټول شي او هغه خوږې خاطرى چې له يونس څخه يې .  وړانديزکوي

 لري د سندروپه ويلو ونمانځي
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اران جوړ شو، کورنۍ له دې هغه وخت چې دشپې له خوا د دوى په کلى دمر دکيودويشتلو بد کور پرېښود لو په کېسه کې، 

د کورنۍ هرغړى له د غې . ډارونکي واقعيت سره مخ شوه چې بايد خپل يو گران شئ چې هغه ددوى کور و ترک کړي

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

.په وړاندې مقابله وکړي  

دعلي کورته له رسيدلو څخه مخکې دوى . دميرزا کورني غواړي د على کورته والړه شى ي ملگري په کيسه کې  د يونو

دميرزا ددغه دوست په کور کې عبداله د هغو خلکو په . دالرې په اوږدوکې دميرزا  دېو پخواني اشنا کورته ورګرځي  

.ضاوت کولو يو ارزښتنا ک درس زده کويبرخه کې چې په نورو ژبو غږيږي اويادبل  مذهب پيروان دي دق  

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

 د سفر په اوږدوکې هغې له ځان سره پټه ساتلې وه، عبداهللا په قهر سره پشۍ له جميلې څخه اخلي او. له ځان سره راوړې ده 

جميله په ورور باندې په قهر ده او داسى ځان ښيي چې گواکې ورورنه لري، دا . دسرک دغاړې بوټو ته ېى ور غورزوي

.اوس بي بي جان پورې اړه لري چې د هغوي د پخال کولو لپاره يوه الره ومومي  

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

دميرزا عصبي کيدل دهغه په کوچنيانو ناوړه اغېزپرېږدي اوداددې المل ګرځي چې هغوى تل دنورو . اوډارسبب ګرځي 

دوى د هغې . احمد چې پټ شوى وودخپل پالر اوبي بي جان خبرې آوري . په وړاندې تنده اوتاوجنه رويه اختيارکړي 

داحمد موندل په هغه ځاى کې چې پټ شوى . زاته دده دپښې دغوڅېدو له کبله پېداشوېده ناآرامۍ په هکله غږېدل چې مير

.وو دازمينه برابره کړه چې دپالر اوزوى ترمنځ يوځل بيااړيکې سمې شي   

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

دوى مخکې له دې چې د على کورو مومي، د . دورو کور، على او مېرمن ئې چې په ښارکې هستوگنه لري،پېدا کړيميرزا 

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

نى هلک سره په دې خبره چې هغه خپل بايسکل د نور ود موقتي ژوند په دغه تنگ گوټ کې پېل کړ، عبداهللا له يو کوچ

.اوسيدلو په ځاى کې درولى و جنگ وکړ  

هغه .  عبداهللا له يوې اونۍ راهېسى له خپل فاميل سره د کاکا په کور کې اوسېږي دعبداهللا او د لوړ قدې سړي په کېسه کې ،

 د دورې هغه هيلې او ارمانونه په ياد راولي ، چې هغه مخکى له دې چې ويده شي ، د کوچنيوالي. ډيره سخته تبه لري 

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  

پل کاکا، على او ترور، عايشى ، سره  وپېژندل او دا پېژندنه د دې ال مل شوه چې هغه  جميلې له خد نوى ژوند په کېسه کې

خو بيا هم کله چي حليمه دې ته وايي چې ډېر . هغه اوس خوشحاله برېښي .اوس له کور څخه دلرې والي غم نه احساسوي

دا ځکه چې د دوى ژوند ډېر . ې کېږيهغه د دې خبرې په اورېدلو ډېره خواښين.  ژربه خداى پاک يو ورور يا خورورکړې 
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د ماشوم زېږول د لوى څښتن تعالى له نعمتونو څخه : " تيت او پرک دئ اوثبات په کې نشته خو مورئې پوهوي او ورته وائي 

. يو نعمت دئ چې خداى  پاک ئې د دوى نصيب گرځوي  

کله چې د . ه وروسته خپل کورته ورگرځي  هغه وخت پيل کېږي چې د ميرزا کورنۍ له يو کال څخکورته د ستنېدلو کېسه

هغه کورنۍ د بيرته ستنېدلو لپاره ځان چمتوکوي ، هغه اختالف چې ال تراوسه هم د حليمې او فاطمې ترمنځ شته دى په 

 . روښانه ډول لېدل کېږي 

على او عايشه . کورنۍ د دوهم ځل لپاره کلى ته ورگرځي .  ددې کېسى اصلى موضوع ده د حليمې او فاطمې ترمنځ اړيکى

. ناڅاپه د حليمې ماشوم پېداکېږي . هم له هغوى سره ځي او يو څه موده د ميرزا له کورنۍ سره په کلى کې پاتې کيږي 

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

د فاطمې مرسته ددې المل گرځي چې حليمه د ليوره ښځې . توانېږي چې د حليمې او دهغې د ماشوم د روغتيا پالنه وکړي 

 د درملنې پړاونه او د هغو اړيکو ښه کول چې په يوه کورنۍ کې د سفر د پاى ته رسيدلو په کېسهسره بيرته پخال شي 

دا کېسه د بي بي جان په خوب لېدلو پېل کېږي او د بى بى جان هغو اند يښنو ته . ه روښانه ډول ښودل شوې ديوجود لري پ

. کله چې کورته راستنيږي ويني چې د دوى کورته ډېر زيان نه دى رسيدلى. چې د کور دودانۍ په اړه ئې لري گوته نيسى

ل لپاره ټول په يو دسترخوان د ډوډۍ خوړلو لپاره هغه وخت چې دوى کورته راستانه شول اوکله چې د لومړى ځ

 .راټولېږې، دوى پوهېږى چې کوم شيان په رښتيا د دوى لپاره ډېره مهم دي

 . کلي ته د کورنۍ بيرته راستنيدل او د کلي د کورونو د بيا جوړولو چارى تمثيل کوي د راتلونکي جوړولو کېسه

. او بيا وروسته د کلي هغه کورونه چې ويجاړ شوي دي بيرته ودانوي د کلي ټول خلک په گډه سره د کلي شورا جوړوي 

ددې لپاره چې خلک بيرته عادي ژوندته راوګرځي  اوسره يوموټى شي عبداهللا له نورو سره په گډه دبيا رغاونې ډله ايز 

ورور د تحسين او او په بل قدم کې د خپل ځان د پرمختگ لپاره کارکوي چې دا کارئې د خور او . فعاليت شروع کوي 

 .ستاينى وړ گرځي 

 .د کېسى وروستنى پړاو ښيى کله چي دکلي خلک د کور په جوړولو بوخت وي په گډه دخوښۍ بيتونه وائې 

 

 بيا رغونه ، خندل او خوښي: د درملنې عنصرونه 

وخي ، د ښه کړو  سخاوت ، مشارکت ، بخشش له نورو سره مرسته ، همکارى ، ش:د سوله ايزه کړووړو لپاره الرښوونې

 .ستاينه او پېژندنه 

 د ويجاړتيا زغمل : ستونزى 

 . گډه کار او د بيتونو ويل په:د درملنې الرې
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 د راتلونکې جوړول

له يو کال بې ځايه کيدلو څخه وروسته ، د کورنۍ ټولوغړو ، نېکه ، انا ، پالر،مور، تريندو ، کاکا او 

 کور بيا د پخوا په شان ښه جوړ کړي او دوى په کښې کوچنيانو ، په خوراجديت کارکولو  چې خپل

 کړ تراوسه  جنگ کلى وران او دوى خپل کور پرېښودله هغې ورځې راهېسى چې.  ځاى پر ځاى شي 

 ..پورې ډيرې پېښى رامنځ ته شوې دي چې دوى ته ئې موده تر يو کال ډېره اوږده ښکاريږى 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

کورئې ډير لږ زيان .  بيرته ستنيدلو له کبله ډير خوشحاله ووعبداهللا ، جميله او احمد کورته د

خو دکلې نورې کورنۍ د دوى په څير طالع لرونکې نه وې ځکه د هغوى کورونه . ليدلى وو 

 .ډير زيات ويجاړ شوي وو 

زما ملگرې شازيه ددې له امله چې کورئې ډير وران شوى دى د ! مورې ″ :جميلې وويل

ايا زه خپله يوه جوړه جامي هغې ته .  هيڅ کالي نه لري ًاکوي او تقريبگاونډي په کورکې ژوند 

 ″ورکړم ؟
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ته خپله په پوره اندازه جامې نه لري ، خو که غواړې چې څه ورکړې ، ! گرانې ″ :مورئې ځواب ورکړ

 ″.ورئې کړه 

ان او پنځه ئې ټول کلې کې وگرځېدم درې کورونه په بشپړه توگه ور″ :عبداهللا کورته را ننوت وئې ويل 

مونږ نيک مرغه يو . د ډيرو کورونويواځې ځنې برخې ويجاړې شوې دي .  ډير زيات تخريب شوي دي  

ځنى کورنۍ زمونږ په . زه نه پوهيږم چې دانورې کورنۍ به څه کوي . چې کورموډېر زيان نه دى ليدلى 

 . شان بيرته کلي ته راستنې شوې دي 

گر راشي ، خټه واخلي او د بريښنا په څېر خښتې واچوې او هيکله کوډښائې چې کوم قوي ″ : احمد وويل 

ګر په خپله غټه گوته د  ښکلې ډول بيرته ودان کړي اوداکوډوران شوې کورونه د دوهم ځل لپاره په ډير

 ″ ...بخارى لپاره ددودوتلويو سورى وباسي 

ړي حرکتونه تمثيلول او د تلو په وخت هغه د قوى هيکله س. د احمد د وينا په اوريدلو ټولو په هغه وخندل 

 . کې ئې درانه گامونه اخيستل 

عبداهللا د دوهم ځل لپاره له کوره ووت تر څو چې وران شوي کورونه وگوري په ځينو کورونو کې يو يا 

 .دوه سړيو درز شوي ديوالونه ويجاړول 

 څه خبرې کولې چې د يوکال عبداهللا د مکتب خپل دوه ملگري وليدل چې هغوى دواړو يو بل سره په هغه

هغه گړي چې دوى خبرى کولې څه کسان ئې ولېدل چې په ډيرې . په موده کې په کلى تير شوى وو 

ښوونځى تر اوسه پرانستل ″ :د عبداهللا ملگرى مسعود وويل . خواښينۍ  د ديوالونو په ويجاړولو بوخت وو

 ″.شوى نه دئ ځکه د هغه تعمير ډير زيات بمبارد شوى دى 

څه به کوو ؟ گمان کوم چې کورنۍ به ډير کارونه مونږ ته را ″ : عبداهللا بل ملگري اجمل وويل د

 ″.وسپاري

زه به د ماين څخه د خبرداري په يوه ″ :عبداهللا پرته له دې چې په نوې دنده ځان مغرور وښيي وويل 

کله چې زه . اسيسوي هغوى په راتلونکې مياشت کې په دي سيمه کې يو دفتر ت. پروژه کې درس ورکړم 

 ″ . په ښار کې وم ما په دغه برخه کې زده کړه وکړه 
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 ″. هووو، عبداهللا ته  خوډير خوشبخته يې ″ :اجمل وويل 

دا به ښه نه وي که مونږ يوټيم جوړ کړو او خلکو ! هلکانو ″ : عبداهللا چې ډير خوشحاله معلوميده وويل 

ماته مې پالر را ښودلې دي .   په جوړولو کې مرسته وکړو ؟ دا کار خو کولى شو سره د دوى د کورونو

 ″. چې د خښتو اچولو لپاره خټه څرنگه آماده کړم 

زه نورکسان هم پېژنم چې ښايې له مونږ سره په دې کار کې . عبداهللا دا ډير عالي نظر دئ ″ :مسعود وويل 

 ″. شريک شي 

هغوى يو کورته چې ډير . يدل ، ددې ځوانانو شمير اوه تنو ته رسيدلى و په سبا چې دوى يوبل سره بيا ول

يو غمجن سړى چې په .  زيات خراب شوى و والړل او دکور څښتن ته ئې د مرستې کولو وړانديز وکړ

. هغه ويرانه کې ئې کارکولو لومړى حيران شو او وروسته ئې په مسکا سره هر يوه ته يو کار وسپاره 

د کلې الرويان به . هغوى د کار کولوپه وخت کې د ښوونځى ترانه ويله .  جديت کارکولو هلکانو په ډير

. هغوى په لږ وخت کې ډير کار وکړ او د سړى کور ئې بيرته ودان کړ . ودريدل او هغوى ته به ئې کتل  

 څخه ال پخوا کله چې عبداهللا کورته د ډوډۍ خوړلو لپاره راغى د هغه فاميل د ځوانانو د ټيم له جوړيدلو

 .  هغوى په دې پوهيدل چې دا ټيم د عبداهللا په نوښت جوړ شوى دى . خبر شوى وو 

حليمه د عبداهللا خواته چې د کور په دروازه کې والړوو ورغله ، هغه ئې په غېږ کې ونيو او بيا يو گام 

 .شاته شوه تر څو عبداهللا وگوري چې څومره سترشوى او څومره ئې ونه لوړه شوې ده 
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 ″. هووو، عبداهللا ته  خوډير خوشبخته يې ″ :اجمل وويل 

دا به ښه نه وي که مونږ يوټيم جوړ کړو او خلکو ! هلکانو ″ : عبداهللا چې ډير خوشحاله معلوميده وويل 

ماته مې پالر را ښودلې دي .  سره د دوى د کورونو په جوړولو کې مرسته وکړو ؟ دا کار خو کولى شو 

 ″.  کړم لپاره خټه څرنگه جوړهلو چې د خښتو اچو

زه نورکسان هم پېژنم چې ښايې له مونږ سره په دې کار کې . عبداهللا دا ډير عالي نظر دئ ″ :مسعود وويل 

 ″. شريک شي 

هغوى يو کورته چې ډير . په سبا چې دوى يوبل سره بيا وليدل ، ددې ځوانانو شمير اوه تنو ته رسيدلى و 

يو غمجن سړى چې په .   دکور څښتن ته ئې د مرستې کولو وړانديز وکړزيات خراب شوى و والړل او

. هغه ويرانه کې ئې کارکولو لومړى حيران شو او وروسته ئې په مسکا سره هر يوه ته يو کار وسپاره 

د کلې الرويان به . هغوى د کار کولوپه وخت کې د ښوونځى ترانه ويله . هلکانو په ډير جديت کارکولو 

. هغوى په لږ وخت کې ډير کار وکړ او د سړى کور ئې بيرته ودان کړ . هغوى ته به ئې کتل  ودريدل او 

کله چې عبداهللا کورته د ډوډۍ خوړلو لپاره راغى د هغه فاميل د ځوانانو د ټيم له جوړيدلو څخه ال پخوا 

 .  هغوى په دې پوهيدل چې دا ټيم د عبداهللا په نوښت جوړ شوى دى . خبر شوى وو 

مه د عبداهللا خواته چې د کور په دروازه کې والړوو ورغله ، هغه ئې په غېږ کې ونيو او بيا يو گام حلي

 .شاته شوه تر څو عبداهللا وگوري چې څومره سترشوى او څومره ئې ونه لوړه شوې ده 
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 .شوه او په مسکا شوه له دې تصور څخه چې هغه به لوستل او ليکل بيا پيل کړي خوشحاله جميله 

د غرمې په ډوډۍ کې جميلې ، احمد ، عايشې او فاطمې د چاى اوډوډۍ په . بله ورځ هلکانو ډير کاروکړ 

 . هلکانو د دوهم ځل لپاره د ترانې په ويلو پېل وکړ . راوړلو کې مرسته وکړه 

 

 ! هغوى د ښوونځي د ترانې ځينى کلمې بدلې کړى  

 

 ه سوزيدلي دي جنگ اوردئ ، اور کې هر څ

 مونږ لمبه شوي يو خو السونه مو روغ شوي دي 

 ژرشئ او راټول شئ چې کورونه خپل ودان کړو 

 وران کړو  ددې راغلئ چې پخال خويندې او وروخت

 راځئ چې د ستونزو غوټې خالصې کړو په مينه 

 کرکه نفاق پريږدو راتلونکئ په سواد سره روښان کړو  

و عايشې ډير ژر د ترانې نوې کلمې يادې کړې او د ترانې په ويلو ميلې ، احمد ، فاطمې اج  

خو ډيره د حيرانتيا . سره له دې چې هغوى يولس تنه وو. کې له نورو سره شريک شول 

 .خبره وه چې ددوى د خوږ غږ آواز له ډير لرې واټن څخه اوريدل کيدلو 

******** 
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