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  سفر د سولې
   کيسهدريمه

 دوهم چاپ

  کلچو پخول
: 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  
 
 
ال افغانستانموسسه کمک به اطف  

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 کيسېددې   
 
 

 موسسه کمک به اطفال افغانستان
Help the Afghan Children 

‘building a civil society through education’ 
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  سفر د سولې
   کيسهدريمه
 

 دوهم چاپ
 

چو پخولد کل  
 

: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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:سه کې ښکيل کسان په کي  
 
 

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

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

 . ودېدو له امله ووژل شودماين دچا

 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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 :د کيسې لنډيز

 

ۍ د هيواد په  کورنند کوي د هغېوژجميله له خپلې کورنۍ سره دافغانستان په يوکلي کې 

نه وي چي او هغه يى ال هيرى شوې ليدلې وي وډب کې ال پخوا ډيرستونزى  اخداخلي

 کې يى کار کولو يو ماين پرى يونس کاکا چې  په پټې. يوبل مصيبت ورباندې راغئ 

 . له السه ورکړه  ؛ پالر يى ، ميرزا ، يوه پيښه والوت او هغه يى وواژه

وغات په کيسه کې ، جمېله او دهغى کوچنى ورور احمد کوښښ کوي ، د جمېلى د س

 څخه ځان ددې المل پيداکړي چې ددوى مشر ورور عبداهللا ولې تل په قهروى او له دوى

 چې په څه ډول له عبداهللا سره هغوى له خپلې بي بي جان څخه دا زده کړل. لري نېسي 

 ملگرى ووله هيره دده ډيرنږدېيونس کاکا مړينه ، چې مرسته وکړى تر څو هغه د 

 .وباسي 

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

 چې  دهگه رول لوبوي ، د عبداهللا تشويش او سودا له دې املهيوې ښې مشاورې په تو

ى او دهغه په  ته کلک روحى گذار ورکړ روغتياگري يومل دجنگ دده د مکتب ددوران

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

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

 .شوي دي 

.  ډيره برخه د جميلې د دردونو او رنځونو څخه حکايت کوي د کلچو د پخولو د کېسې

 ، له ماين  کى د عبداهللا له ډاډ ورکولو سره سرهرخهماين دومره ويرولى چې په دې ب

 . څخه په پاکه شوى الره هم د تللو په وخت کې لړزيږى 

بى بى جان د کلچو په پخولو کښى له جميلې سره مرسته کوي او له همدې وخت څخه په 

 کيدلو غم وزغمي همدارنگه بى يگټى اخسيتلو سره کوښښ کوي چې د خپل پالر د ټپ
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 په وسيله فاطمه وهڅيږي   چې د هغېاړى داسې يوه گټوره الر پيداکړيغوبى جان 

 . په خپله ووايى  ورته پيداشوىس کاکا د مړينى له امله د يونهغه غم چې

 

 :ددرملني عنصرونه 

 ، ه او روزنه ، پرويره باندى الس برى پالن: نښىتصويرونه او روغتيا بخښونکې

له درملنه ، خوږې خاطرې ، وده ، سندري ويل خواړه ورکول ، خپ تشويق ، توانمندي ،

  .، په خپل ځان باور او خندل

ته چوپړ، مرسته ، د زړونو نورو: د سمواو سوله راوړونکو کړو لپاره الر ښوونې 

ا سره غوږ نيول ، پيژندنه او د ښو عاطفى مالتړ ، گټور توب ، په ځيرتي، يووالى

 .رامتيا او دينداري  ا ستاينه ، مينه ، ټوکې کول ، بدنيکارونو

 

ه ، د پيښـو په زړه کول ،  څخه وروسته رواني فشاروند قهر له پېښې:ستونزې

 ، تشويش  ويره ، ويرونکي خوبونه ، بې خوبيول ،نيزورونکې خاطرې، ځان گوښې 

 . او سودا ، کلک عکس العمل او د خاطرو رايادول 

 

غيږ کې نيول او داسى احساس  ، په زورېدلوکوچنيانو ته غوږ نيول :د درملنې الرې

 انځورگرى ، له  ،يتونو بيانولعقول چې ارامتيا منځ ته راوړى ، ترخو خاطرو او واورک

 .زورونکو خاطرو څخه لرى والى ، د ستونزو په وخت کې يو بل سره مرسته 



-7 -صفحه   دريمه کيسه  
 

 د کلچو پخول
 

. ن وو ره روا په الته لورکوره راستانه شول او د خپل کورجميله او عبداهللا د گاونډي له 

 پاملرنې په ډيرې الر کې جميلې په دې تنگه او نرۍ. دغه الره ډيره تنگه او نرۍ وه 

 . گامونه اخيستل 
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ولى ″:عبداهللا له جميلې څخه پوښتنه وکړه . هغوى دواړه يو بل پسې روان وو

 ″ دومره ورو او په احتياط تگ کوي؟ 

 ″ ويريږم رې په څنگ کې ديله هغو ماينو څخه چې د ال″ : کړجميلې ځواب ور

 څخه پاک شوي دي ونوتراوسه ته خبره نه يې چې دا ځايونه له ماين″:عبداهللا وويل 

 ؟ 

 

 

 

 

 

 

 

وگوره په هغه درول شوې لوحه 

دغه سيمه له : (ليکل شوي دي چې 

ته يى نه .) ماين څخه پاکه شوېده 

  ! ؟شې لوستلى
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 پورې په همدې وخت کې عبداهللا جميله ″

.  کړه ه جميله وډاره شوه او کريکه يېوهل

عبداهللا د جميلې له چيغى پوه شو چې د 

پورې وهلو له امله غه د هغى د چېجميلې 

 ددې ويرى له کبله چې پر نه وه بلکه هغې

 . ماين و نه لويږى چيغه وکړه 

 په ډيرى  يېعبداهللا ودريد او خپلې خورته

 .حيرانتيا وکتل 
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انوبه دغه ځاى له ماينونو څخه وحه لوستلئ شم ، زه پوهيږم چې ماين پاکزه هغه ل″ :جميلې وويل 

 په ذهن کې ه ناوړه خاطرې مې بيا دلو هغد ماين د چاودييوته ځم  وي ، خو کله چې زه پټپاک کړۍ

داسى فکر کوم چې گويا همغه ناوړه پيښه به بيا رامنځ ته شي .  مي راځي  ته ياداو  کيږي را ژوندۍ

 ″ يريږم ، ايا ته هم ويريږى؟ ، نو ډيره و

 و نه  همزه کوښښ کوم چې په دې اړه سوچ. نه زه نه ويريږم ″ : عبداهللا ځواب ورکړ 

 ″ . کړم ته هم کوښښ وکړه چې سوچ ونه کړې 

زه کوښښ کوم چې سوچ پرى ونکړم خو هغه ناوړه خاطرې کله کله ″ : جميلې وويل 

 ″. کان ورکوي  په ډول ټن ته د بريښنا د يوې جټکېزما ذه
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  .جميله او عبداهللا کورته ورسيدل 
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هغه د !  ؟ د چاى گيالس به دي پالرته يونه سېدا! بى بى دي ځارشه! جميلې ″ : انا غږ کړ چې

 ″.باندې ناست دئ

زه ځم ؛  پالرته يوسي احمد ته ووايه چې چاى مې! بى بى جان ″:جميلې لږ فکر وکړ او ويى ويل 

 ″ .ه کړم چې باغ اوب

چمتووه چې تل   پخوا څخه هيڅکله هم ددا ډول ځواب ورکولو طمع نه کيدله ، ځکه هغه بهله جميلې

 .اړونده کاربي له ځنډه اجرا کړي 

هرکله چې بي بي .  دې خبره ورسيده چې ولې جميله دپالر له چوپړ څخه ځان کاږې جان پهبي بي 

بى بى . وخت ښيې يوبل کار ځان بهغه په نه وکړې جان ورڅخه دپالر په هکله ديو کار داجرا غوښت

ور بى بى جان په ژ   .يې د جميلې پالرته وروړې چې پخپله ان د چاى پياله واخيستله غوښتل يېج

 . فکر کې والړه 



-13 -صفحه   دريمه کيسه  
 

 

جميلې چې وليدل ، بى بى جان پخپله چاى 

بى ″: ستله او ويى ويل  وزغا، ورپسېوړې 

سهوه . م ښنه غواړبى جان وبښه زه ډيره ب

 . شوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خبره ۍبى بى جان په ډيرې هوښيار″ 

جميلې راځه چې زه ″  :  ويل ېواړوله او وي

راځه چې همدا اوس .  کړو ې پخېاو ته کلچ

 ؟″. يى پخول پيل کړو 

 .دا خبره يى وکړه او پخلنځى ته رهي شوه
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 ″ بى جان زما خبره سمه واوريده ؟ ايا بى ″ : جميله حيرانه ودريدله او له ځان سره يى وويل 

لږ ترلږ او يا خو به ورته له چې بې بې جان به دې ته جزا ورکړي ميلې داسې انگېرج

کلچو د  .. کلچې پخې کړېیخو برعکس هغه له دې څخه غواړې چې دواړه يو ځا. وريږى وغ

 په پخولو کې لچو هيڅکله هم د کځکه هغې تراوسه پورې. پخول جميلې ته ډير حيرانونکي وو 

  .برخه اخيستې نه وه 
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 ورکړل  کې اوړه ، غوړي او بوره راواخيستل او جميلې ته يى ددي لپاره اشپز خانې جان پهبې بې

  .چې د لرگى په يوه غټه څمڅى يى سره گډ اوبيا يې واغږي

ړه کلچه وه تکځارشه ته خويبې بې جان د ې ″ : اړولو اوويې ويل بى بى جان خپل مخ جميلې ته راو

 چي څرگند شي ايا خوند يى ښه شوئ دئ او که ته د کلچو اغږل شوې اوړه و څکه ،. پخونکې يې 

اوړه دومره خونده دااغږل شوي  د کلچو جميلې لږ النده شوي اوړه راواخيستل اوويې څکل ″نه ؟ 

 .خکې له پخيلدلو څخه اومه وخوري هغه مزړه غوښتل ؛وروو چى د جميلې 

 جان او جميله څه کوي  کشره نگور اشپزخانې ته  راغله چې وګوري بي بيجان فاطمه د بي بي

 . پيل وکړ او گردې گردې کلچى يي جوړولې  د کلچو په جوړولويېواخيست اوراهغى تمبړئ 
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نو او وستا په ياد دې چې څو ورځې مخکې دې ماته د خپل ويرونکي خوب! جميلې ″ : ل  جان وويبي بي

  ″ ؟دماين د انفجار په اړه خبرى وکړې 

   ″!هو ″  : جان ته يى وويلوخوزولو او بي بيجميلې سر

 ″.  دې ځارشه زه خو فکر کوم چې همداسي نور شيان هم شته چې تا زوروي بي بي″ :بي بي جان وويل 

وروي نو يى بى بى  ز شته چې ما نورشيان همچې انا يى څرنگه وپوهيدله چېجميله پدى حيرانه شوه ،

 ″ي ؟ ايا د ورځې هم څوک ويرونکي شيان ويـن! بى جان بى ″ : جان ته وويل 

له دې خبرې څخه دې !  په ورځ کې ويرونکى شيان ؟ گرانى ؟  ويرونکى شيانپه ورځ کې″ : انا وويل 

 . په ډير غوراو سوچ جميلې ته وکتل مطلب څه دئ ؟ په دې  وخت کې فاطمې

 را په د ماين د چاوديدلو هغه پخوانۍ لحظېوختونه ، د ورځې په اوږدوکې ، ى بى ځنې ب″: جميلې وويل 

 . حالت کې واچوي دشي او بيا مې دانا وړه خاطرې په داسېيا

 ″ . زه ډيره ويريږم .  په همغه صحنه کې حاضره يم چي زه گواکې

 او د مجسمې په ډول په خپل له پخولو څخه يى الس واخيستفاطمې چې د جميلې داخبرى واوريدې د کلچو

  . لهځاى کې ودريد

 حالت گرانې ، زه ستا په مطلب ورسېدم ، زه نه پوهيدم چې په تا باندې به داسې″ : وويل  جان بي بي

 څه اړه حال دې را ته وويل خو داهم راته ووايه چې  دا حالت دې پالر پورېپدې خوښه شوم چې . راځي 

 ″لري؟

وهيږى چې زما  په فکر کې ګرځي پولو هغو شيانو  څرنګه په ټشوه چې انا يى هک پک  بيا جميله په دې

. 

 ډير گران  پالر په ما باندى خپل!بى بى جان : جميله په داسې حال کې چې ستونى يې کينى نيولى و وويل 

 د هغه وخت خاطرې چې پالر مي د ماين په يوه چاودونه کې،خو کله چې دده غوڅه شوى پيښه وينم . دئ 

وښښ کوم چى له پالر له همدې کبله ک.  په ياد راځي او زه له هغو خاطرو څخه کرکه لرم ،معيوب شو

جميلې ددې ″ ى هغه ته چاى ورنه وړڅخه مى لرى واوسم تر څوچې د هغه پښه ونه وينم له همدې امله م

 .  سم په ژړا پيل وکړجملو له ويلو سره
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 ذهن کې يى د خپل ميړه د  اوريدلو سره سپين وتښتيده او پهخبرو په ددې د فاطمى رنګ

 . ښه مجسمه شوه مړيني پې

 څوک نه اومه موادوکې ، اوښکى د کلچو په اي زما گرانې″: جان په ټوکه وويل  بي بي

 ″!؛ مه ژاړه ؛ راځه زما په خواکې کښينه .گډوي 

استه ، فاطمې د جميلې ين په څنگ کې کښا غيږ ته ورغله او فاطمه هم د هغېجميله د ان

  .لو اوهغه يې نازولهالس را کښودپه سر خپل ريږديدلى 
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د . دا هغه شيان دي چې ما په ځوانۍ کې له يو ډير بوډا سړي څخه اوريدلى و  ″ :بى بى جان وويل 

 زه  چېڅومره او معنا نه درلوده ، خوهرې ماته د مشرانو وينا چندان ارزښتپه وخت کځوانۍ 

د مشرانو هغه خبرې  مو ډيرې ناوړې پيښى ترسترګوشوې نوله همدې کبله مې  ژوند کېغټتيدم په

دا الرښوونې . پيروي کوله مې  الرښوونو څخه له او دهغوچې ماترې اوريدلى وي په ياد راوړلې

دغو الرښوونو دا قوت راکولو چې دداسې ما ته  . رپرانيستونکې وې او الزما لپاره ډيرى گتورې

 وان زوى په کې ووژل شو، بريالۍ چې زما ځ، لکه د هغې ورځې ماين الوتل په وړاندېناوړه پيښو

 ″. ښوونه وکړمردهمدې دليل له مخى دا زما دنده او مسوليت دئ چې تاسو ته هم ال. شم 

اسې حال کې چې د السونو ريږديدا يې ودريدله ، په ډيره مينه د بي بي جان خبروته فاطمې ، په د

 . شوه څخه غليجميله هم له ژړا کولو .  وغوږ نيولى

طرې را په زړه شوې له هغونه  و ، کله چې دې بدې خاماته مشرانو ويلي″ : بي بي جان وويل 

 ځان ترې  وکړئ اوسې در درومې ، که هرڅومره کوښښ تېښته وکړه ، ځکه هغه خاطرې تاسو پ

 . پيداکوي  تاسوپټ کړئ بيا موهم هغه بدې خاطرې

بي ″ :  ويل  وه په خبرو کولو يې شروع وکړه ويې ناستهوله خغې لحظې پورى پټهفاطمه چې تر د

  ″څوک څه کولۍ شي چې خاطرې يى ډېرې کړونکې او د زغملو وړ نه وي ؟هغه وخت !  جانبي

 ″.  دې له زړه څخه وباسي کوښښ وکړه چې هغه″  : ځواب ورکړ  جان بي بي

 ″ ! خه يى وباسم ؟ په څه ډول ؟ له زړه څ″ :  په حيرانتيا سره وويل فاطمې

 او  توان څخه کار واخله او له خپل بښونکي له خپلې ټولې زړه ورتيا او ″ :بى بى جان وويل 

ساه وباسې داسى به ، هر ځل چې ته ه وغواړه او يو ژوره ساه واخلهمهربان خداى څخه مرست

  ورو ورو له منځه ځي ى ؛؛ له ټټر څخه دې راوځولې بدې خاطرې دې راټوليږىاحساس کړې چې ټ

ې ځن.  اسانه کيږي  لږڅه مشکل وي خو وروستهرته په لومړى گام کېدا کار به  د . اوپو پناه کيږي 

 سره به دې بدې خاطرې له ذهن څخه ووځې او خپل ځان داسى تلقين کارونه سرته ورسوه په دې

 . لته شتون نه درلود چې گويا په هغه وخت کې چې دا پيښه رامنځ ته کيدله ، تاسو هکړه 

د خپل ځان .  حالت راشي کله چې زما مخې ته همداسې. کرکوه ته دهمدې اوسنې حالت په اړه ف

پدې ډول دې . لوبو او مستيو ننداره کوم د چاى په دمولو بوختوم او ځنې وختونه ځم او د ماشومانو 

  ته ژوره ساه واخله او .ښې خاطرې را په زړه کيږى او بدې خاطرې دې له ذهن څخه فرار کوي 

له .  ساه وباسه او ټولى بدې خاطرې دې له ذهن څخه وباسه ، داکار څوځلې تکرار کړه هژور
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دا .  څخه ته ډيره قوى يې  خاطرېڅودقيقو څخه وروسته به ته دا احساس کړې چې له هرې بدې

اد ته راځى چې هغه وخت ستا ي يواځې بدې خاطرې . احساس ورو ورو ستا په ذهن کې ځاى نيسى 

 ″. ته يى وغواړي

. تې وه  پاډيرې حيرانتيا د فاطمى خوله پرانيستلېځير وه ، له جميله ناسته وه او د بى بى خبرو ته 

 ″؟ بي بي ايا ته هم دا ډول ستونزې لرې″ : جميلې پوښتنه وکړه 

په ما .  کوئ هو گرانې ، زه ډيره ښه پوهيږم چې تاسو په څه باره کې خبرې″ :  جان وويل بي بې

له دې امله ډېر کړاوونه ښايى چې تا به ! گرانى فاطمى . باندې هم همداسى يو حالت راغلى و 

 ″. زغملى وي

 ورځ څرنگه تيره کړم  ځنې وختونه زه نه پوهيږم چې!ما ! اوه بي بي جان ، ما ″ : فاطمى وويل 

ډير . و په دوزخ کې ژوند کوم  د وحشتناکه خاطر زهوختونه فکر کوم چېځنې . ډيره وحشتناکه ده 

 دکونکیاحساسوم چې همغه زړه بدې چې داترخې خاطرې ماته را يادوي بيا نو داسې شته شيان 

 ″ .  له ورځو څخه ډيرې بدې وي شپى مې.  شتون لرم ورځ ده او زه همغه صحنه کې

 څخه ځان  مونږ کولى شو چې له دې ستونزو !زما لوڼو، فاطمې او جميلې″ : جان وويل بي بي

 کار مو وکړ زه فکر کوم چې که همغه ډولهغه څه چې ما درته وويل همغه کار وکړئ . وباسو 

داکار ډير لږ وخت نيسې او کله هم لږ څه ډير وخت .  احساس کړئ چې ډير قوى ياست  دا بهتاسو

 تاسو د که.  خبره داده چې مونږ کولئ شو له دې ټولو خنډونو څخه تير شو رښتياته اړتيا لري خو

مونږ ټول به . اى د بدو خاطرو په وړاندې مبارزه وکړو ورځې غم واخلې ، ما ته راشئ چې يو ځ

ه الړ شو د بيا ب.  د زړه په تل کې خښې کړو دي لپاره وباسو چې ټولى بدې خاطرېژوره ساه د

 ډير او په هغو کې وه  چې د اختر په ورځ يى نوې جامې او نوې لونگئ اغوستېيونس هغه عکس ،

  ″.ښکلى ښکاريده ، وگورو 
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 ″. ته ډيره زړه وره او ميړنى يى ، زه هم غواړم چې تا غوندې ميړنئ واوسم″ : جميلې وويل 
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ته به هم ډيره زړوره ! لورکۍ″ :  بيا هغه په غيږ کې ونيوله او ويې ويل  جان يو ځلبي بي

 .  شې 

په زړه کې دفن  قوي شوې او ټولى بدې خاطرې دې له چې ته ښهک. ړه لري ته ډير قوى ز

نو بيتوياد داسى ښه ښه کارونه ، لکه په باغ کې ساعتتېري کول کړې ، له هغو نه وروسته 

الړه شه له باغ نه ″ :تي وويل  جان سمدس  بيا بي بي ″ويل چې ستا خوښيږي ، سرته ورسوه

 ″.  دانې پاکې او هواره تيگې راوړه درې

فاطمې ته ورکړه او ئې له چې جميلې ورته له بڼ څخه تيگې راوړې يوه يې جميلې ، بله ک

اوس دې ته اړتيا ده چې په ذهن ″ : دريمه يې دخپل الس په ورغوې کښې ونيوله او ويى ويل 

نه په هغه وحشناکه پيښه کې ، په جيبونو کې د تيگو د شتون  ، کې دا راوړو ، مونږ دلته يو

 ″.  بل په اړه سوچ کوود يواحساس کوو او

 ″بى بى جان که زه ونشم کړى چى خپلې بدې خاطرې وزغمم بيا څه وکړم؟ ″ : جميلې وويل 

وروسته د خپلو بدو ″ : فاطمې چې مخ يى له ژړا څخه تک سور اوښتى و جميلې ته وويل 

 خپل د تيره مياشت زه.  داکار هم تاته ډيرجرئت درکولى شي  . خاطرو يو تصوير رسم کړه

 ما څخه زما هم هلته و ، هغه له هغه ،  چې داکتر دى مېورور. مور او پالر ليدلو ته تللې وم 

 د بدو خاطرو په اړه تپوس وکړ هغه دغو بدو خاطرو ته د ژوند د غم انگيزه داستانونو د پيښو

رې  کړه چې د يوې کوچنۍ واقعې په را منځ ته کيدلو هغه تي يېد بيان نوم ورکړ او زياته

هغه څه چې زما ورور ويل  . شوې سترې پيښي د يوې خاطرې په ډول په ذهن کې تکراريږي

هغه څوک چې له دې ې داهم وويل ورور م. ه حاالت دې چې پر ما باندې تيريږي ، ټول همغ

و دهمغه پيښو د بيا تکرار له ويرې  خوى لري اعصباني ، ډير حساس او خاطرو څخه کړيږي

غه پر هغې الرې چې پټيو جميلې په ياد شول ، کله چې هد ″  . ان بريښي په ژوند کې ډېر نګر

ورورمي ″ : ، فاطمې خپلو خبروته دوام ورکړ ه ت کې ويريدل د تلو راتلو په وخته تللې ده

ډير خلک چې له داسې وحشناکه پيښو سره مخ شوې وي په يوه ناروغى اخته کيږى ″: وويل 

اروغۍ په څه ددي ن″    :ى پوښتنه وکړه چېله هغه څخه مرواني اختالل وايي ، چې هغى ته 
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 ددغه ډول ناروغۍ په برخه کې هغه څه ماته ورورمې ″   ! جان  بي بي؟ډول درملنه کيږي 

 ″. وويل چې تا مونږ ته ال مخکى ويلى وو 

ه ده ها ، په ما گرانو ، د تيرو پيښو هيڅ شى بدلون نه مومي دا يواځى يوه خبر″ :  جان وويلبي بي

رخو  لري هغوى پوهيږى چې له دې ت ژوند کې ترخې تجربېچې گويا بدلون مومي ، هر څوک په

 د هغو په وړاندې په ميړانه ودريږي هفه بريالي ديکه څوک  . تجربو سره څه ډول برخورد وکړي

چى  چې درته وويل لکه مخکى مې. ځ ونيسى کمزورى کيږي  دريوړاندې کمزورىاو که د هغو په 

 بايد زړه ور واوسئ او له  او حادثې د پخوا په شان پاتې کيږي ، تاسونه تغير خورې خو پيښېنومو

 ئې  وړې او ساده وگڼئ او په وړاندېشئ خپلې خاطرېڅومره چې کولئ .  مه ويريږئ ستونزوڅخه

دا پروانه کوي .  وړئ  را خاطرې مو په يادبدې ځنى وختونه تاسو مجبوريږئ چې .مبارزه وکړئ 

 .پدې شرط چې وغواړئ له هغو سره ځان عادت کړئ خو 

 ″ ؟ بي بي جان دا کار په څه ډول کېږي″ : جميلې وويل 

دې لپاره گورې چې ې د شوې پيښې ته دډيرښه ، ته دې د پالر غوڅې″ : کړ  جان ځواب وربي بي

 ″همداسى ده ؟ ! پخوانۍ بدې خاطرې دې در په ياد شي 

 ″ هو″: جميلې ځواب ورکړ

 ″ .  ته له ډيرونه ډير وگورې چې زړه وره شې اوس نوته بايد د خپل پالر پښې″ : جان وويل  بي بي

نونه يى ياد ته نو هغه هيلې او ارما. جميلې هوډ وکړ چې ځان له دې حالت څخه ژر وژغورې 

 .  د انا په څير زړوره او ميړنۍ واوسيراوړل چې غوښتل يې

 مالش ورکوم لهې د پالر پښې ته  که ته نن شپه چې زه د، څه به وشې جميلې ″ :  جان وويلبي بي

ه پورې د پالر پښى ته  ونيسي ؟ ته مجبورنه يى چې ترپايمونږ سره پاتې شي او غوړې راته 

دهغه پښې ته په يو نوي نظر وګوره . ره وگوره چې د ليدلو توان يى لري  همدوموگوري يواځې

  په دې پوهېدلو چېهغه . لري کورنۍ سره ډيره مينه پلې چې هغه له خ،هغه ته داسې پيغام ورکړه 

هم د خپلى کورنۍ د هوساينى لپاره په ځمکه کې ئې  بيا ده په ځمکه کې د ماين خطر موجود دئ خود

 ″ . کار کولو

وروسته بى بى جان فاطمې  ″  .بى بى جان ، سمه ده فکر کوم چې دا کار کولى شم″ : جميلې وويل 

 کله چې داسى حالت درباندى .څخه ډيره کړيږي دې ستونزې همه هم له فاطمې ، ت″: ته وويل 

″.  چې مرسته درسره وکړمته کولئ شي چې زما خواته راشې راشى 
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زه غواړم چې  مننه ، بى بى جان ډيره ″ : د فاطمې سترگى له اوښکو ډکې شوې او ويى ويل 

 ″. يوه زړوره ميرمن واوسم 

ى کله مو چې يو بد خونده شئ په خوله کې وې نه يى تاسو پوهيږ″ : بى بى جان وويل 

 پورېپه دې صورت کې ته بايد هغه شى تر هغى کچى . توکولې او نه يى تيرولى شي 

پخوو چې ډير مونږ داسې شيان ! اى زما گرانو لوڼو . وژويې چې د تيرولو وړ وگرځي 

 ″.و راځې چې کلچې د پخولو لپاره ژرچمتو کړخوندور دي، اوربل بلېږي،

 . ډه سره کلچى تيارې کړې ، جميلې او فاطمې درې واړو په ګبى بى جان 

 تورى ) ف(ونوروکلچوپرمخ د نيمتورى اود) ج(په مخ د  کلچوبي بي جان د نيم شمير

 او چاى لښيدوې د کلچو پخيدلو ته انتظار ک. فاطمى هغه په داش کې کيښودلى . وليکلو 

کله به چې د کلچو رنک سور واوښت ،  . يى څکلو ، د کلچو بوى ډير خوږ لگيده

هغه کلچى له داش څخه بهر کيښودلې يې  په گډه اوفاطمى به له داش څخه راويستلى 

، هغه ته د کلچو ته احمد په منډه اشپزخانى ته راغئڅو لحظى وروس. چې سړې شي 

. ليد خندا بيرته وزغ  منډه اوبوى رسيدلى و يوه کلچه يى د ميز له سره واخيسته او په

 .لې له خندا ډکه خوله يۍ پسى منډى وه  اوواخيسته ورپسې ى جميلې خپله څمڅ

 

******* 
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