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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۳۰/۱۱/۲۰۲۲           احسان هللا ارینزی 

 
 

 د سرو وینو پور 
 
 

دوى دواړه چې كمكیان وو، په هېڅ نه پوهېدل. دواړو به یو ځاى لوبې كولې، دواړو به یو له بل سره غېږې نیولې،  
ژړل، یو د بل ګریوانونه به یې څېرل او یو ځاى به ښوونځي ته تلل.  یو له بل سره به یې خندل، یو له بل سره به یې 

 یوه روځ د دوى ښوونكې حاجي عمر دوى ته وویل: 
 

 _ شاباس ګاللیو بچیانو! زه چې تاسو یو ځاى وینم، ډېر خوشاله كېږم !
 

دوى داسې ګومان دوى دواړه د خپل ښوونكي په خبره پوه نه شول. ولې ښوونكې د دوى په ملګرتیا خوشاله كېږي؟  
 وكاوه چې ښوونكى به ټولو هغه  هلكانو ته، چې یو ځاى ګرځگي همدا خبره كوي!

 

كلونه ورو_ ورو او ډېر خونړى تېرېدل. پردیو په وطن یرغل كړى و او د كلي په لمن اوربل و. د دوى دواړو  
شوى  او د تورو خاورو په   پلرونه په دې جګړه كې وژل شوي وو او ډېر وخت كېده چې د دوى ښوونځى هم لولپه

 ډېران بدل و. 
 

اوس نو څو میاشتې كېدې چې دوى دواړو له خپلو كتابونو سره خداى پامانى كړى وه او هره روځ به یې كالشنكوفونو  
 اړول رااړول. 

 
 یوه روځ لطیف له خپلې نیا څخه پوښتنه وكړه: 

 
نان خو دغه پردی دي چې زموږ په وطن راختلي _ انا ته ولې هر وخت ما ته وایې چې هادي زموږ دښمن دى!؟ دښم

 او هره روځ خلك وژني.
 

 انا شا او خوا وكتل او ځواب یې وركړ:
 

 _ هو بچیه هادى ستا دښمن دى چې نېغ نېغ ګرځي او ته ورته ګورې!! 
 

 لطیف بیا پوښتنه وكړه: 
 

 _ انا ته هغه ولې دښمن بولې؟ 
 

 انا ژر ځواب وركړ:
 

 څنګه دې ځان ناپوهه اچولى دى! _ سترګي دې ړندې شه، 
 

لطیف په ژورو سوچونو كې الهو شو. مور یې څو  ځلې ورته ویلي و چې د هادي غورنیكه، شپږ شلې كاله مخكې  
د ده غورنېكه وژلى دى . نیا غوښتل خپل لمسی په دې وپوهوي چې باید له هادي سره دښمن واوسي او د خپل نیكه 
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و چې د دوى د نیكه ګانو په غرنى ورشو دعوى وه. یوه روځ د لطیف غورنیكه كسات  واخلي. مور یې ورته ویلي  
 د هېواد په پولو كې ووژل شو او یو کال وروسته، د هادي نیكه دلته د كلي د ورشو غټه برخه خپله کړه.

 
 په دې روځ لطیف له خپلې نیا څخه پوښتنه وكړه! 

 
 ه وژلى؟ څوك هلته والړ و او چا دا مرګ په سترګو لیدلى؟_ انا ته په دې ډاډه یې چې د هادي غورنیكه زما نیك

 
 نیا  وویل: 

 
_ ډېر بې غیرته سړى  یې! ټول خلک دا شپږشلې كاله همدا وایي چې ستا نیكه همدوى وژلى. ته اوس قاضي شوى  

 یې او خبره بیا له سره سپینوې! 
 

 لطیف ځواب وركړ!
 

كه اوس چې دا شین سترګی راغلي دي. هېڅوك دا نه شي  _ انا هغه وخت هم پردی زموږ وطن ته راغلي وو، ل
سپینولى چې د هادي غورنیكه به زما نیكه ویشتلي وي. ګوره دوى دواړه جګړې ته تللي وو، دا څنګه زما د نېكه له  
وژلو ډېر كلونه وروسته، دلته دا خبره كېږي چې د هادی نیکه به زما نیكه وژلى وي! كېداى شي ریښتیا نه وي. 

 شی چې زما نیكه په جګړه كې وژل شوي وي.  کیدای
 

 نیا د خپلو سترګو اوښكې پاكې كړي او  په غوسه یې ورته وویل:
 

_ او كېداى شي چې د هادي نیكه ویشتلي وي! ټول خلك همدا وایي. موږ ټولو همدا خبره منلې ده. اوس په دی خبره  
تاسو كې غیرت نه شته او كه نه اوس به د وخته دا  شپږ شلې كلونه تېر شوي؛ خو موږ په كور كې نر نه لرو، په  

 كسات اخستل شوي و!!
 

 لطیف غلى ناست و او هېڅ یې نه ویل. نیا یې بیا ورته وویل:
 

_ په  تا باندې د سرو وینو پور دى. ما دې پالر هم په دې خبره پوهوالى و. دى كسات ته تیار شوى و؛ خو مرګى  
د هادي پالر دې خداى نه بښي، هم په همغه جګړه كې مردار شو. مخكې له  وخت ور نه كړ او په شهادت ورسېد.  

 دې نه چې موږ یې مردار كړو، شین سترګو مردار كړ.
 

لطیف ته غوسه ورغله، مخ او وچولى یې سره غوندې شول، د وجود د رګونو وینه یې ګړندۍ شوه او یوه ټكي ته 
 ځېر شو.

 
 نیا یې بیا هم ورته وویل: 

 
تا باندې د وینو پور دى. خلك شپږشلې كاله تاسو ته په سپكه سترګه ګوري او تاسو بې غیرته بولي! نیكه _ بچیه په  

دې په همدې بې غیرتۍ كې مړ شو، بابا دې هم په تلتك كې ومړ، پالر دې  په اوسنۍ جګړه كې شهید شو او دا دى 
 ته به یا دا پور پرې كوې او یا به ټېټو سترګو ګرځې.

 
له ځایه پاڅېد. ټولې وینې یې په جوش راغلې وې او په وچولي باندې یې د خولو غټ_ غټ څاڅكي له  لطیف له خپ

 ورایه ځلېدل. 
 

 څو روځې مخكې یوه همزولي هم ورته ویلي و. 
 

 _ كېنه بې غیرته كه ډېر نر یې لومړى خپل نېكه وګټه؟!!
 

*** 
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ې لطیف د هادي د وژلو په فكر كې اللهانده و، نه  پردیو لښكرو د دوى په كلي یرغل راوړى و. څو میاشتې كېدې چ
یې  خوب درلود او نه ارام. نیا به هره شپه ورته ویل چې دا ډېر ښه وخت دى. هسې هم جګړه روانه ده او خلك  

 وژل كېږي، دا یو یې هم هادي! څوك به هم دا فكر ونه كړي چې  موږ وژلى دى. 
 

نیو كږلېچونو الرو كې هادي وولي؛ خو هر ځلې داسې څه پېښ لطیف څو ځلې داسې شېبې میندلې وې چې په غر
 شوي وو چې هادي ژوندى پاته شوى و.

 
د لطیف ككرۍ په دی تور فكر ډكه وه. د سپرلیو ښكلي ګالن، د سهارنیو پرخو راڼه څاڅكي او په غاټولو پوښلى  

څخه یی یو شان كرکه کوله. د    غونډۍ هر څه ورته بې خونده ښكارېدل؛ خو له هادي او دی یرغلګرو شین سترګو
 وینو او باروتو په سمندر ګډ و او یوه روځ یې په خپلو كتابونو هم اور بل كړ!!! 

 
سبا ته لویه جګړه پېښدونكې وه. لطیف خپل ټوپك غوړ كړ او لمر ته كېښود. ده همدا وخت فكر كاوه چې هر څوك 

 او كه مې یرغلګر شین سترګي ووژل غازي به شم.  ووژنم، زما ګټه ده. كه مى هادي وواژه كسات مې  اخستى وي
 

سبا سهار وختي لطیف ټوپك، ډوډۍ او ګولۍ ورسره واخستل، په اس یې پښه واړوله او د خپلو نورو جنګیالو ملګرو  
په لور وخوځید. تېره شپه داسی دروند ورښت شوى و چی د جنګیالیو تګ راتګ ته یې ستونزې پېښولي. هغه وخت  

 د شپې د تیارې لمن وڅیرله، د ګولیو باران پیل شو او جګړه ونښته. چې سهارنۍ رڼا
 

 لطیف له یوې خوا مخامخ دښمن ته ځیر و او له بلې خوا یې هادي څارلو. 
 

 جنګیالي یو_ یو او دوه _ دوه په یوه اوږده لیكه كې پراته وو او په دښمن یې مردكۍ اورولې. 
 

 دواړه ډډې یې په لغتو ووهلې او كیزه یې كش كړه. اس وششنېد او په هوا شو. لطیف هلته لیرې هادي وپېژاند. د اس  
 

 یو چا په لطیف چیغې كړې!
 

_ مه ځه زوروره، ها خوا ځنګل دى او اس دې له ورایه ښكاري. همدلته ایسار شه، اس پرېږده، راځه او دلته سنګر 
 ونیسه.

 
 ه ډك كړل:خو لطیف د هادي په لور ورغى او د  نیا خبرو یې غوږون

 
 _ په تا د سرو وینو پور دى. یا به دا پور پرې كوې او یا به ته هم په بې غیرتې كې مرې! 

 
 دا وخت د خپل یوه همزولي خبره هم ور په یاد شوه: 

 
 _ كینه بې غیرته، كه ته ډېر نر یې خپل نېكه وګټه!!

 
او د مردكو په باران كې یې ځان ته الر    د لطیف شا او خوا د ګولیو باران جوړ و، ده هم لور په لور ډزې كولې

خالصوله. ناڅاپه مخامخ غرونه، ونې او ډېر لېرې كورونه د ده په وړاندې وڅرخېدل، ټول وجود یې سور شو. د 
اس د كیزې د كشولو وس یې له السه وركړ، ټوپك ترې وغورځید، ورو _ ورو په شا كوږ شو، له اسه ولوېد او بې 

 سده شو.

 
*** 

 
یې هېڅ په یاد نه و. شپه ډېره سړه پرې تېره شوې وه، د خوځېدلو نه و. كله چې سهار شو او د لمر وړانګې یې نور 

 په سترګو ښې ولګېدې، ورو یې سترګې پرانستې. 
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 یو چا وویل:
 

 خدایه شكر! 
 

 لطیف سترګی لږ نورې هم پرانستلې. ټول وجود یې خوږېده او جامې یې په وینو سرې وې.
 

 پوهیده چې څوك دى  او چېرې دى او څه كوي؟ لطیف نه 
 

دوه كسان یې دواړو خواوو ته ناست وو. دواړه له یخنئ څخه رېږدېدل. له دوى څخه د یو غږ لطیف ته پېژندګلوى  
 غوندې ښكاره شو.

 
 لطیف سترګې لږ نورې هم وغړولې، څنګ ته یې اور بل و او دى د جامو ترڅو ټوټو الندې پروت و.

 
پوره وغړېدې، هادي یې وپېژاند چې اور ته خځلې اچوي او له سړو څخه رېږدي، ځان ته یې وكتل.   چې سترګي یې

 د هادي نیمایي جامې په ده پرتې وې!
 

 د لطیف شونډې په ډېر هوس سره بېرته شوې او په زړه كې یې وویل:
 

 _ شكر دى خدایه چې هادي ژوندى دى! هم د خپلې مور له پاره او هم زما له پاره!
 

 لطیف كیناست، د هادي جامې یې ورته ونیوې او هغه ته یې وخندل.
 

 هادي خپله غوټه پرانسته او لږ وچه ډوډۍ یې لطیف ته ونیوه. 
 

 _ دا وخوره چې لږ قوت ومومې. ډېره وینه دې تللې ده. 
 

هادي ته یې  لطیف داسې فكر وكړ چې هېڅ هم نه دي پېښ شوي او روغ رمټ دى. خپل دردونه یې ټول هېر كړل او  
الس ونیو. هادي لطیف پورته كړ، لطیف فكر وكړ چې د هادي د وچې ډوډۍ خوند د ده د نیا له تودې غوړې ډوډۍ  

 څخه ښه دى. یوه ګوله ډوډۍ یې هادي ته په خوله كې وركړه. 
 

 هادي ورته وویل: 
 
 شكر دى یرغلګر مات شول! ډېر مړي یې پراته دي او نور په څټ وتښتېدل. -
 

 لطیف خوشاله شو. خپل خوږ یې هېر كړل، لكه چې دى بریالى شوى و!
 

 ورو پاڅېد او هادي ته یې غېږه وشلوله. 
 

 پاى
 

19/  8 /2003 
 
 جلریز  -سیاه پیتو
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