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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 دې کيسېد  
 
 

 موسسه کمک به اطفال افغانستان
Help the Afghan Children 

‘building a civil society through education’ 
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سفر  د سولې  
 اتمه کېسه

     
 دوهم چاپ

 

 پخالينه
 

:يکليکون  

 
 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- محمد يوسف جبارخيل ثريا سديد او:  ژباړونکي
 

 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 کوي ١٠يوه  : جميله

  کلن ورور٥يلې دجم  : 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 ٢٠کشر زوى ، چې په کاکا دکوچنيانو کا کا او دبي بي جان او غالم  : يونس

 . وژل شودچاودېدو له امله و

  ځوانه کونډه کاکا دکوچنيانو 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   
 

 دهېوادپه ۍدهغې کورن. جميله له خپلې کورنۍ سره دافغانستان په يوکلي کې ژوند کوي 

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

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

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

ل شوي دي چې هغه په خپله کورنۍ کې ديوې ښې  کې ښوددجميلې دسوغات په کيسه

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 بدلون راوستى 

ګړې طريقه دهغې دجميلې دوېرونکوخوبونوراز اوبي بي جان چې غواړي په يوه ځان. دى 

.درملنه وکړي په دې کيسه کې ځاي شويدي   

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

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

ورکړى او دهغه په شخصيت او مکتب ددوران د يوملگري روغتيا ته کلک روحى گذار 

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

 .غواړى په يوه ځانګړى طريقه د هغې درملنه وکړي په دې کېسه کې ځاى شوي دي 

هغه ماين .  ډېره برخه دجميلې ددردونو اورنځونو څخه حکايت کوي دکلچودپخولودکېسې 

رولې چې په دې برخه کې دعبداهللا له قهرېدلوسره سره ، له ماينوڅخه په پاکه شوې دومره وې

بي بي جان دکلچوپه پخولو کې له جميلې سره مرسته .  الره هم دتللو په وخت کې لړزېږي 

کوي اوله همدې وخت څخه په ګټې اخيستلو کوښښ کوي چې دخپل پالر دټپي کېدلوغم 

اړي داسې يوآغېزمنه الرپيداکړي چې دهغې په وسيله همدارنګه بي بي جان غو. وزغمي 

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 کبله . ه غمجن کړيدئ دميرزاپه زړه کې څه رازپروت دئ چې هغه يې دومر

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

دجميلې ماشومانه پوښتنې ميرزا .  پالريې داسې يو سړى وچې ډېرې کيسې يې زده وي . و 

له ، چې اوداهي. ته ژړاورولي ، اودا ورپه يادوي چې هغه پخوا څومره خوشحاله سړى و 

. بېرته پخوانى حال پرې راشي ، 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 .  ته د مختلفو الرو وړانديزکويپه دې موضوع پوهيږي هغه خپل فاميل 

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، 

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

د کورنۍ هرغړى له د غې ناحيې  څخه  کلک روحي گذار . هغه ددوى کور وو 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 .  غواړي د على کورته والړه شى دميرزا کورنيد يونوي ملگري په کيسه کې  

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

 د هغو خلکو په برخه کې چې په نورو ژبو غږيږي ميرزا ددغه دوست په کور کې عبداهللاد

.کوياويادبل  مذهب پيروان دي دقضاوت کولو يو ارزښتنا ک درس زده   

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 

سره پټه ساتلې وه، عبداهللا په قهر سره پشۍ له جميلې څخه اخلي او دسرک دغاړې بوټو ته ېى 
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جميله په ورور باندې په قهر ده او داسى ځان ښيي چې گواکې ورورنه لري، . يور غورزو

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

 

:د درملنې عنصرونه  
د دوهم ځل لپاره هم غږيزه کېدل: تصويرونه او روغتيا بخښونکې  

 

:ى د سوله ايزه کړو وړو لپاره الرښوون  

. مرسته، غوږنيول، په نورو باندي قضاوت نه کول، بخښنه او زړه ورته والى  

 

:ستونزې  

 قهر، خپل قهر په نورو سړول، په اړېکوکې ستونزى را والړول، کېنه اخيستل لجاجت، 

 شرمندگي

 

:د درملنې الرې  

ينى  له هغه چا سره مرسته کول چې دده يه وړاندې ئې اشتباه او يا غلطى کړي وي،د پخال

لپاره منځګړ توب، معذرت غـوښتل، د بخـښنى لپاره غوښتنه کول ، د نورو سهوه بخښل او د 

 يو غلط عمل جبرانول
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دا صفحه سپينه ده
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 پخالينه
 

د ټولگي په يو گوټ کې چې هلته  په موقتې ډول د يونس کورنۍ ژوند کاو، عبداهللا ته خوب 

خوا منځ ته راغلې وې، د ده  دقهرجنى ارواح په څېر هغه پېـښي چې د ورځې له . نه ور تللو

ده  دتياري له کبله نشو کولى  چې و ويني آيا  د کورنۍ بل .  ئې په ذهن کې را څرخېدلې 

خو له ځان سره ئې ويل يواځنى بل کس چې  . غړئ ېى هم تراوسه پورې وېښ دى او که نه

چې  دوي کيمپ ته رسيدلى وو له هغى ورځې راهېسې .  خوب به نه ورځي هغه جميله ده

عبداهللا د . جميلى له هغه سره داسى رويه کوله لکه عبداهللا چې د جذام په ناروغۍ اخته وي

جميلې د دې کړو په ال مل پوهېده خو نه ېى غوښتل چې د هغه کړې کارپه اړه مالمت و گڼل 

ې پرېکړي  و، نو بايد هغه خامخوا داسواوس هغه د کورنۍ دمشر حيثيت غوره کړئ . شي

وکړي چې دده دريځ ئې ايجابوي ولو که دغه پريکړې د ده د کوچنۍ  خور د قهر سبب هم  

.وگرځي  

.....دا ټولې خبرې له درې ورځو راهېسې پيل شوې وې  
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د دوى د سفر سرک تر هغه ځاى پورى . آسمان وريځ وو دلمر تو دوخه ئې  راټيټه کړې وه

جميله به له دمې کولو څخه وروسته له . نو اوبوټو ځمکه پوښلي وهتللى وو چې هلته وړو و

ټولو مخکه خوځېده او خپل باربه يې له ځان سره وژل دا  د جميلې په شان د يوې لس کلنۍ  

هغى خپل ټکرئ له اوږو تاو کړئ وو، سرېى ځوړند وو او . نجلۍ لپاره خورادروند کاروو

عبداهللا له ځان . شي سره يه ورو ورو خبرې کويداسى ښکاريده چې ترټکرې الندې له کوم 

ورو او غلى غلى ئې ځان " ښاېى جميله له ډېرى ستومانې څخه لېونۍ شوې وي : "سره وويل

 .جميلې ته ورنږدې کړ تر څو وپوهيږى چې جميله څه واېى

زما کوچنۍ پېشو، څنگه ېې؟ : "جميلې ډېر ورو ويلې
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مه خپه کېږه، مونږ به 

 هرڅه .ډېرژر ورسېږو

 " .به سم شى

د عبداهللا يو نا څاپه غږ 

جميلې ته ټکان ورکړ وئي 

ټکرې الندې دې : "ويل

 "څه شئ دى؟

هيڅ شى : " جميلې وويل

 "  .نشته

ها ها، تا له :"عبداهللا وويل

خپل ټکرې سره خبرى 

کولې چې وخت دې ښه 

کوڅه ډبه پېشو . تېرشي

دې له ځان سره راوړې 

 ."ده 
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څه ډبې نه ده ، ته خوپوهېږي چې دا په احمد څومره ګرانه ده اوپه ما هم کو: " جميلې وويل 

. که هغه مې له ځان سره راوړې نه واى . ډېره ګرانه ده نوځکه مې له ځان سره راوړيده 

 . " نوما يواځې پرېږده . شايد چې مړه شوې به وه 

خوري ، نجلى فکر دې که داله ځان سره يو سو مړه به شي، يا به ئې څه شى و"عبداهللا وويل

بى ځايه شوي خلک يو، مونږ کوم  ميله ځاى ته د  ساعتيرۍ . ونېسه چې مونږ مهاجر يو

 " .لپاره نه ځو

عبداهللا دا وويل او پېشوئې د جميلي له ټکري څخه را وويستله او په منډه  د سرک بلي اړخ ته 

 " .والړ اوهغه ېې د بوټو او ونو الندې و غورزوله

که عبداهللا دا کار نه وئ کړئ نو څه به ئې کړي و؟ ډېر له خطر نه ډک وخت وو او د دې 

 .وخت نه وو چې پيشو دې له دوى سره واوسي

 .
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څو گامه هغه خوا جميله اوږده غزېدلى وه، هغى هم خوب  نه در لود او خپل ځان ئې ډېر 

هغى له ډېره قهره  عبداهللا ته نه .  هغه التر اوسه په عبداهللا په قهر وه . يواځى احساسولو

هغه يوه اجتماعى نجلۍ وه او له هر چا . خو جميله له دې حالت څخه راضى نه وه. ورکتل

خو د . ښنه کړې واىبخ ه کار شوئ وو که عبداهللا ته ېىڅومره به ښ. سره ډېرژر اشنا کېدله

دپيشو غورزول دونو اوبوټو الندې .او ورسره پخال شي دې امکان نه وچې هغه و بخښي 

 . ناوړه  کاروو

دا .   عبداهللا دپيشوله غورزولو وروسته هم داسې خرابه کارونه کول  چې د بخښلو وړنه وو 

جميلې هغه صحنه را په ياد کړه چې . کارونه به  د جميلې د ال غصه کېدلو ال مل گرځيدلو

په مخ کې و دريد  او عبداهللا ئې . خپل پنډوکئ ئې کېښود او منډه ئې کړه چې پېشو پيدا کړي

الرئې ورنکړه چې والړه شي، جميلې د عبداهللا لوري ته منډه کړه  خو عبداهللا هغه پوري 

! زر کوئ : "  کړپالرئې ور باندې غږ. ه هق هق وژړلجميلې پ. وهله او په چټليو کې ولوېده

 گټى عبداهللا جميلې ته وويل چې مه ژاړه اوس د دې بې"  .چې موټر را څخه والړ نه شي

 . شيانودساتلو وخت نه دئ

له تا څخه کرکه کوم ، کاشکى چې  ته : " چى عبداهللا ته ئې  ويلى وجميلې دا راپه زړه کول

 " .مړ شوى وي

او له خپل ځان سره ېى ژمنه کړې وه چې  هيڅکله به عبداهللا سره خبرې ونه کړي او هيڅکله 

 .به هغه ورور ونه گڼي
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 له خپلې کورنۍ سره چې د هستوګنې په نوي ځاى کې ئې کالي پرون ورځ جميلې
هغې ټول هغه کارونه چې ور څخه غوښتل شوي و . ځاى په ځاې کول مرسته وکړه

سرته ورسول او هره پوښتنه چې ترې کېدله ځواب ئې ورته ويلې، له عبداهللا څخه 
اصًال دلته هغې داسې ښودله چې گويا عبداهللا . پرته ئې له ټولو سره خبرى کولې

.  شتون نه لري  
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کله به چې يو دروند شئ هغوى ته ورکول شو چې په گډه ئې يوځاى ته ورسوي جميلې هغه  

کارپه يواځې ځان کولو او عبداهللا ته ئې هيڅ نه کتل، جميله ټوله ورځ په عبداهللا باندى په 

 غړود خو د  کورنۍ د. که څه هم  هغوى په يو تنگ ځاى کې مېشت شوي وو. غصه وه

خو بي بي جان پوه شوه  . ډېرى بو ختياله کبله  دهيڅ چا دې ته پام نشو چې جميله په قهر ده

. او جميله ئې له و دانۍ څخه بهر د ونو خواته بوتله
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 " زما کوچنۍ لورې څه پېښه شوېده؟: "بي بي جان له هغى څخه تپوس وکړ

  "تا مطلب څه دئ؟بي بي جان هيڅ پيښه نه ده شوې س: "جميلې ځواب ورکړ

ته چې له عبداهللا سره خبرى نه کوي خامخوا ستاسوترمنځ کومه ستونزه : " بي بي جان وويل

 " .شته ده

هغه د احمد پېشو وه احمد تر اوسه خبر . هغه زما پېشو ووژله! اوه بي بي جان:" جميلې وويل

 " .هغه زما ورور نه دئ. زه له عبداهللا نه کرکه لرم. نه دى

يواځى ماته همدومره .  د دې خبرو ويل ښه کار نه دئ ! جميلې، جميلې : "ن وويلبي بي جا

 " .ووايه چې څه پېښ شوي دي

کله چې د جميلې خبرى پاى ته ورسيدې بي بي . بي بي جان په ډېر ځيرسره غوږ اېښى وو

زه ژمنه کوم  چې عبداهللا سره به په دې . رښتيا چې ډېر خراب کار شوي دئ: "جان وويل

 "ره غږيږم خب
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 .بله ورځ بي بي جان عبداهللا د همغو ونو خواته بوتلو له عبداهللا څخه ېى د پېشو په اړه  پوښتنه وکړه

 .جميله ډېره احمقه ده  هغې غوښتل چې خپله پشو داډول ځاې  ته راولي: "عبداهللا وويل

 ژوندۍ پاتې شي او يا دې نو دا ستا کار و چې پرېکړه و کړې،  چې پېشو دې: "بي بي جان پوښتنه وکړه

 " مړه شى؟

 . "ښه ، فکرکوم چې نه  داسې نه ده : " عبداهللا ځواب ورکړ 

 .اياته پوهېږې چې دخورپه زړه دې څه تېريږي: " بې بي جان پوښتنه وکړه 

 " .فکر کوم چې له ما څخه مروره ده: "عبداهللا وويل

هغه ډېر نازک زړه لري ته بايد درک کړي چې په . هو عبداهللا ، او هغه ډېره خپه هم ده: "بي بي جان وويل

هغه ډېره، . د هغى په ساتنه کې ېى له احمد سره ډېره مرسته کوله. هغې باندې خپله پيشو ډېره گرانه وه

 " .ډېره پرېشانه ده

 .عبداهللا غلى و

 "څه شى ال مل شو چې دا کار دې وکړ؟: "بي بي جان خبروته ادامه ورکړه

زه له دې کبله چې له کور څخه مو کډه کوله ډېر خواښينى وم، ما . بي جان نه پوهيږم بي: "عبداهللا وويل

وروسته مې . داسى فکر کولو، ټول هغه شيان چې ما په کورکې د هغو ساتنه کوله، له السه ورکړې دي

هغه ئې  له ځان شي څخه په کور کې ساتنه کوله اوخوهغې چې يواځې له يو. سترگى په جميلې ولگيدې

 " .ما بايد دا کارنه وئ کړئ: "يوگړى چپ شو او بياېى وويل"    ما بخيلي وکړه. ره را اخيستى وهس

اوس په دې فکر وکړه چې د يو ناوړه کار د جبران . تا بايد دا کار نه وى کړى! هو : "بي بي جان وويل

 "لپاره څه بايد وشئ؟

رانه ده، هغه زما خورده او اوس هغه له ما څخه نه پوهيږم زما جميله خوښيږي  هغه پرما گ: "عبداهللا وويل

 " .کرکه لري

 

ښه ، دا تا پورې اړه لري چي د خپلى پخاليني لپاره يو کار وکړې اول ته بايد له هغې : "بي بي جان وويل

 "څخه بخښنه وغواړي، دا کار ستا په وس کې شته دى؟

ا چې له خور څخه بخښنه وغواړم اسانه فکر کوم چې وبه ېى کړى شم خو د: "عبداهللا وخندل او وېى ويل

 !کار نه دئ
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نه، خو که ته غواړې چې ددوستۍ يوه اړيکه ولري مجبور ېى چې : "بي بي جان وويل"

کولئ شې چې  دا . لومړي ته بخښنه وغواړي او بيا ور څخه غوښتنه وکړې چې تا وبخښي 

 "کار وکړې؟

 "، نورڅه؟دا  به هم سر ته ورسوم؟ ښه: "عبداهللا ځواب ورکړ

وروسته ته بايد کوښښ وکړې چې يوه تحفه ورته ورکړې، دا د دې لپاره : "بي بي جان وويل

ته ښايي  ونه شې  کړى چې هغه په بشپړ ډول جبران . هغه کارچې تا کړىجبران ېى کړي

 " .کړې دا ځکه هغه يوه خاصه پېشو وه چې په جميلې گرانه وه

بي بي جان زه کوښښ کوم چې سرته يې . ېر ښه ووهغه څه چې تا وويل ډ: "عبداهللا وويل

 " .ورسوم

بيا ورسته عبداهللا بي بي جان ته د کېسى يو کتاب ورښکاره کړ، دا کتاب ئې له يو ې 

دا يو مناسب کتاب وو او د جميلې . مرستندويه موسسې څخه په کيمپ کې الس ته راوړئ و

 لوړو،  ده غوښتل  چې هغه جميلې له سويي سره برابر او يا خو لږڅه د هغې له سويي څخه

بي : "و روسته عبداهللا پوښنته وکړه. دا يو ښه او دقيق انتخاب وو. ته د لوستلو لپاره ورکړي 

 "بي جان زه نورڅه کولى شم، يواځى همدا کتاب ورکړم؟

تا سو دواړه لومړى بايد يوبل سره . نه، هغه ئې بيرته تاته در گذاروي: "بي بي جان وويل

 " .ړئ ته دونو خواته الړشه زه جميله هلته درولمخبرى وک
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 .د جميلې زړه نه غوښتل چې له انا سره دې راشي

. 
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هغى وويل هيڅکله به الړه نشى چې عبداهللا سره خبرى وکړي او دا کوښښونه کومه گټه نه 

 " .ته له هغه سره خبرې مه کوه فقط غوږ ونېسه: " بي بي جان وويل."  لري 

 .جميلې عبداهللا ته نه کتل. بداهللا خپل يوڅنګ او جميله ئې بل څنگ ته کښينوله بي بي جان ع

عبداهللا تا غوښتل چې ځنې شيان جميلې ته ووايي، نو خپلى خبرې دې : " بي بي جان وويل

 " .شروع کړه

نه غواړم چې د هغه خبرى واورم،  : "جميلې  په داسې حال کې چې خپلې مخې ته کتل وويل

 . "  ووائېکه هغه هر څه

 . "جميلې غوږ کېږده: " بي بي جان وويل

 " .نه جميلې ، زه هغه ورځ ډېر پريشان او خپه وم: " عبداهللا وويل
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مهرباني وکړه هغه ته ووايه، زما لپاره دا مهمه نه ده چې هغه څه  : "  جميلې په نا خوښۍ انا ته وويل

تا زما : "  بيا يي مخ عبداهللا ته ور وگرځولو او چيغه يي کړه. "  يدا ماته کومه معنا نه لر. احساس درلود

 " !پېشو ووژله

ښه، ما خو هغه نه ده وژلې، ښايي تر او سه پورې ژوندۍ وي او پر دې برسيره پېشو نشو : " عبداهللا وويل

 " .کولې چې دلته له مونږ سره ژوند وکړي

 "ږنيسي او که له خپل ځان څخه دې دفاع کوي؟ عبداهللا د خور خبروته دې غو: "  بي بي جان وويل

 " .ما ښه کار ونه کړ، زه معذرت غواړم! جميلې: " عبداهللا وويل

ته معذرت غواړې؟ هيڅکله نه، تا چې له دې څخه مخکې هرځل اشتباه کړې ده  له ما : " جميلې وويل

 "څخه دې معذرت نه دئ غوښتلى ، اوس رښتيا هم معذرت غواړې؟ 

کاشکى مې هغه کار کړى نه واى، زه پوهيږم زما هغه کار . زه په رښتيا معذرت غواړم : "  لعبداهللا ووي

 " .زه هيڅکله نه غواړم چې خپله خور وزوروم.  ته ډيره وزورولې 

ما داسې فکر کولو چې ته هيڅ احساس نه لري خو ته ډېر با احساسه  انسان ! مننه عبداهللا : "  جميلې وويل

 " .نې دې مننهېى له معذرت غوښت
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ما ته : " عبداهللا پوښتنه وکړه

 "بخښنه کوي؟ 

ولې نه ، : " جميلې ځواب ورکړ

ظو چې تا ا زه هم د هغو بدو الف

 .ته مى وويل معذرت غواړم

 

هيله کوم، زه : "  عبداهللا وويل

تا درک  کولې شم ما تاته يوه 

هغه تا ته د دې . تحفه اخيستى ده

 لپاره در کوم چې زما اوستا

خورگلوی او وروگلوي بير ته 

عبداهللا  د "دا واخله. ټينګه شي

 .کېسې کتاب جميلې ته ورکړ
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 . "ډيره اوچته تحفه ده زه له دې سره ډېره مينه لرم! عبداهللا . اوه: " جميلې وويل

.    زه نشم کولئ باوروکړم چې دا خبري تا ته کوم، خو زه خوشحاله يم چې ته زما ورور ېى 

 .منډه کړه خپل  ورور ئې په غېږ کې ونيوجميلې 

اوس تاسې دواړه  له خپلې سپين سرې او : " بي بي جان په خبرو شروع وکړه وېې ويل 

له دې کبله چې ډير وخت په . بوډۍ انا سره مرسته وکړئ چې له خپل ځاى نه اوچته شي

 .راځې چې والړشو په ګډه سره يوچاي و چښو. مځکه کښناستو ستړي شوم

*********  
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