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 ماشومان 
  
 

  مى  به  ټول  او  ټولول  هلكان   كوڅې  د  مې،  به  ورځوكې  په  یكشنبو  د  دوبیو  او  پسرلیو  د   ،  وم  ځوان   زه  چې  وخت  هغه
  ،   وي  غمه  بې  او  خوشاله  شان  په  الوتونكو  ښكلو  د  چې  سره  كوچنیانو  له  وخت  هغه  ما  بیوول.  ته  ځنګلونو  او  دښتو
 درلوده. مینه ډېره

  د   .   كیدل  خوشاله   تګ  په   ته  ځنګلونو  ګڼو  او  دښتو  شنو  څخه،  واټونو  ینوخاور  او  تنګونكو  زړه  تر   ښار  د   هم   هلكان
  كې   كڅوړه  په  څښاک  بوطل  یو  او  خواړه  لږ  هم  به  ما  ،  وركوله  ډوډۍ  ټوټه  یوه  –  یوه  ته  دوى  به  میندو  هلكانو
  ګڼ   هغه  او  ووتو   ښاره  له  ژر  به  موږ  شوم.  روان  پسې  هلكانو  خندنیو  او  خوشاله  په  به،  څېر  په  شپانه  د  او  واچول
 كوله.  تازه اروا سړي د یې به وږمو پسرلنیو ښكلو چې وسېدو، به ته ځنګله

  سهارني  یې  به  مومنین  پالونكي  خداى  او  كړنګېدل  به   زنګونه  كلیساګانو  د  چې  وخت  هغه  وختي،  سهار  تل  به  موږ
 كولو. بدرګه پورې ځنګله تر ښاره له موږ به كړنګارى زنګونو د كلیساګانو د وتو. ښاره له بلل، ته عبادت

  دا وخوړه، مو به ډوډۍ او كیناستو كې  څنډه یوه په ځنګله د به بیا ، كولې لوبې پورې  ورځې نیمې تر به  ملګرو زما
 هلكانو كړم. ورته كیسې زه چې شول ټول به ځینې او شول ویده باندې وښو شنو په ځنګله د ماشومان ځینى به مهال

 ورته  مې  به  كیسې  لنډې  -  لنډې  او  كوله  شوخي  سره دوى  له  هم  به  ما  خندولم.  یې  به زه  او  كولې  ټوكې  سره  ما  له  به
 اورولې. 

  پیدا   كې  ځوان  هر  په  چې   سره  –  سره  ځانګړتیاوو  له  ستاینى  اوځان  مننى  ځان  غرور،  بیځایه  د  ځوانۍ  د  وخت  هغه
 ارېدو. ښك شان په ماشوم د كې جرګه په پوهانو د  وړاندې، په هلكانو دې د ځان ته ما كېږي،

 كله و. ډوب كې  چوپتیا ژوره په به ځنګل ګڼ ښكلى او  و غوړیدلى اسمان شین پاس ډېر  څخه ونو له به كې ځنكله په
 كړل.  رانژدې یې به اوازونه ښكلي مرغانو كمكیو  د او والوت باد سوړ یو به ناكله
 شوو. مخامخ سره هلك یهودي كوچني یوه له  وو، روان ته ځنګله موږ چې ورځ یوه

  په   هلك  د  و.   شلیدلى  یې  كمیس  او  لوڅې   یې  پښې  درلودل.  ویښتان  خیرن  او  سترګې  خړې  پیژاند،  نه  موږ  چې  هلك  ید
 وې.  پړسېدلې او سرې دواړه او  ښكارېدې ورایه له نښانې - نښى ژړا د كې سترګو ښكلو
 تور دوه خولې تنكۍ  د  او تلوك یې ته خواوو څلورو  خپلو  ودرېد. كې مینځ په الرې  د ولیده ډله   دا هلكانو د  چې هلك

  په   هلكانو  او  كړل  ټوپ  هاخوا  هلك  یهودي  وروسته  شیبې  درى  دوه  وخوځېدې.  څخه  ویرې  له  یې  شونډې  بخوني
 كړې: چیغې خوشالۍ

 ونیسئ!   جهودى ... ! جهودى ونیسئ! -
  خبرو   سپورو  سپكو  د  هلكانو  د  به  دى  چې  وویل  ما  ښكارېدې.  نښې  ویرې  د  كې  سترګو  غټو  -  غټو  په  هلك  یهودي  د
 ویل: وې او  و والړ دى خو وتښتي؛ السه له
 كړم.  درزده  چلونه څو چې غواړئ وروڼو -

  اورېدو   په  خبرې  دې  د  هلكان  ځینې  وساتي،  السه  له  هلكانو  د  ځان  خپل  چې  غواړي  هلك  یهودي  چې  وپوهیدم  زه
 نورو   د  هلكانو  كوڅې  د  زموږ  اوه.ك  نه  باور  یې  هغه  په  او  كتل  بد   –  بد  ته  هلك  كمكي  هم  ال  ځینو  خو شول؛  خوشاله
 ګڼل. لوړ هغوى په یې ځانونه او درلوده دښمني سره هلكانو له كوڅو
 :  وویل ته یهودي هلكانو كوچنیو ډلې د زموږ

 كړه! زده -
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  پښې  او وڅرخېد اړخ یوه په  بیا ودرېد.  السونو په او  شو ټیټ ته ځمكې كې رپ په سترګو د هلك یهودى ډنګر ښكلى
 ډنګر  د  ده   د  څخه،  سوریو  له  جامو  شلیدلو  -  شلیدلو  د   هلك  یهودي  د  ودرېد...  السونو  په   بیا  ورسولې،  ته  ځمكې  یې

 شي.  مات  یې  به  هډوكي  ټول  شي ټیټ  ته ځمكې  بیا  ځلې  دا  هلك  دا  كه ویل  ما  ښكاریده.  ورایه  له  پوستكى سپیره  وجود
  په  او  وكتل  ته  هلكانو  یې  به   وروسته  څرخېدو  وار  هر  تر   و.  لوند  كى  خولو  په  او  بوخت  كار  خپل  په  یهودى  كوچنى

 . شوه څرګنده موسكا غمجنه یې به  شونډو تنكیو
  توپیر  یې  څخه  سترګو  له  ماشومانو  نورو  د  او  وهلې  څپې  ژورغم  یې  كې  سترګو  دواړو  په  وم.   ځیر  ته  سترګو  ده  د  زه

 درلود. 
  به   ځمكه  په  خو كولې؛  پېښې  ده  د  ځینو  و.  كړى  جوړ  زوږ  –  شور  پاره  له  هڅونې  د  هلك  یهودى  كوچنى  د  انوهلك

  او   ودرید  څېر  په  هنرمند  مغرور  یوه  د  ورسیده،  ته  پاى  ننداره  هلك  كوچنى  د   چې  كله خندل.  پرې  به  نورو  او  ولویدل
 :ویل وې

 .  راكړى څه یو خو اوس-
 وویل: یوه او شول غلي ټول شوې، تېرې  شیبې خندا او خوښۍ د هلكانو د
 ؟  غواړې پیسې -

 وركړ: ځواب یهودي كمكى
 هو. -
 !!  یې هوښیار څومره وهو، -

 : وویل بل یو
 .  شم جوړولى  ننداره دا هم زه وي، پیسې كه -
  كسانو   دوه  -یو  وكړى.  ورته  كنځلې  چا  او  وكتل  ورته  بد  –  بد  چا  ورول.وځ  هلكان  نور  غوښتنې  دې  یهودي  كمكي  د

 هلك  یهودي  مې  دوه  چې  درلودل  كپیكه  اووه  ما  یوازې  درلودې.  نه  پیسې  هیچا  شول،  روان  هلكان  وویشت.  ډبرو  په
 ویل:  وې او كړې بیرته سره شونډې هلك یهودي د موسكا خوږې یوې ونیول. ته
 !  ودان كور -

 : وویل ورته ما و، شوى سور وینو توربخونو په یى كمیس  ، شو روان یهودى كمكى
 ؟  دي څه دا ؟  ولې دا وكړه، صبر -

 وكتل:  یې ته ما او ودرېد هلك
  په   اوسه  تر  مې  پالر  شوو.  ژوبل  او  ولویدو  پاسه  له  كې   ننداره  كلیوالي  یوه  په  ورځ  یوه  مې  پالر  او  زه  ...  ؟!  ټپونه -

 یم... روغ اوس  زه خو دى؛ روتپ كې روغتون
  ټپ   خیرن  او  توربخونه  اوږد،   پورى  ترمال  اّن  یى  څخه  اوږى   كیڼى  له  كړ.  پورته  كمیس  هلك  یهودي  كمكي  د  ورو  ما

 ښکاریدې....  وینې یې برخو دریو – دوه په چې ښكاریده
 : ویل وې او وخندل ورو هلك یهودي كمكي

 .  تخنیږى وخ لرى؛ نه  ...خوږ یم شوى روغ اوس -
 : ویل  وې  او وكتل ځیر په ته ما یې څیر په كسانو زړورو ډیرو د او
  ډیر   مې  پالر  لرو.  نه  ډوډۍ  موږ  ...  مې  پالر  ...  !  نه  شرف  په  نه  ...  ؟  اخلم  ته  ځان  پیسې  دا  چې  كوې  فكر  به  ته -

 ...   پامان خداى  وكړم...  كار باید زه ! دى ژوبل
 وې...  ډوبې كې فكر په ماشوم یهودي د هیندارې كړكیو د كورونو د شو. روان هلك كوچنى

 ستایم... اوهغه رایادوم میړانه ماشوم هغه د لت زه خو وه؛ پیښه ساده یوه دا
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