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 بال سیوری 
 

 )لنډه کیسه( 
 

کله کله به د موټر رڼا تر سترګو   لویه الره تېره سوې وه،   د شپې تر تور پلو الندي هیڅ نه ښکارېدله، څو میله لیري  
دودښکتونه لکه توري بالوي غوندي ښکاره سوې چي توري خولې   سوه، په دې رڼا کي به د خښتو د بټۍ لوړ لوړ  

 به یې اسمان ته نیولي وې. 
توره کي سر له بالښت څخه راپورته کړ، په وارخطایي یې شاوخوا وکتله، سترګي یې سره ومښلې، سوړ اسوېلی یې 

ښېناست، لکه یو شي ته چي  واکیښ او بیر ته پر ځای اوږد وغځېد. یوه شیبه وروسته بیرته راپورته سو، پر ځای ک
په ځیر سره ګوري، لیري یې په یوه شي کي سترګي وګنډلې، خو ناببره له ځایه والړ سو او څنګ ته نژدې بکس یې  

د هغه یو ملګری راویښ   ژر یې خپل څو جوړې کالي یوې کڅوړي ته واچوله. د بکس په کړپ   ژر   خالص کړ،  
 سو، ویل توره کیه څه خبره ده؟

 دا خپله غوټه ټولومبس هسي   –
 نو په دا توره شپه؟   –
 هو په همدا توره شپه مي په کار سوه   –
 څنګه دي په کار سوه؟ خیریت خو به وي؟  –
   هو خیریت دی، کور ته ځم    –

توره کي له دې خبري سره سم بستره په شا کړه، پالستیکي کڅوړه یې په الس کي ورسره واخیسته او په چټکو 
د کوم موټر رڼا ورباندي برابره سوه، نو سیوری به یې د توري بال  سړک خوا ته روان سو. کله چي به  ګامونو د  

د توره کي نور ملګري هم له خوبه راویښ سول،   ډګر پوري به راورسېد.   د مزردورانو تر   غوندي ښکاره سو او  
ه کور ته والړ؟ دی خو درې ورځي  یو له بل څخه یې پوښتني وکړې چي څه پېښه ده؟ توره کی ولي داسي ناڅاپ

 مخکي له کور څخه راغی، ویل دا وار درې میاشتي تېروم.
توره کی تر دوو شپو مزل وروسته د شپې دوولس بجې خپل کلي ته ورسېد، غوټه یې په مسجد کي پرېښووله او  

راواخیسته او بیا سوکه غل د شپې په تیاره کي خپل کور ته ورواوښت، لومړی د اور خوني ته والړ، تېشه یې   لکه  
د خپلي مېرمني جمیلې خوني ته ورننوت. جمیلې د تیلي څراغ پلیته کښته کړې او خپل زوی ) زړګی( یې څنګ ته 

تي ویده سوی او کوچنی الس یې د مور پر سینه ایښی و. توره کي یو وار د   د مور پر   پروت و. شپږ کلن زړګی  
له مور څخه لیري   وکتل، دواړه په درانه خوب ویده ول. سوکه یې زړګی    او بیا د جمیلي مخ ته په ځیر سره زړګي  

 د جمیلې له تندي څخه وینو داره وکړه. آخ وخوت او  کړ او تېشه یې تر سر واړوله، له دې سره سم یو لوی 
په   ځلوله. څوک ځوانان، څوک سپین ږیري او څوک بیا غره په لمنه کي د خلکو یوه ډله خلک   دسهار لمر د خړ  

څو ګامه لیري   له لیري څخه لمر ته ځلېدلې.   عمر پاخه خلک ول، خو په دوی کي د ځوانانو زریني خولۍ او لونګۍ  
کولنګ   د قبر په کیندلو لګیاو، کله چي به   وخندل. یو ځوان   څو ماشومان ناست وه او کله کله به یې تر خپل منځ سره  

 کي ازانګه وکړه. ه پر ډبره برابرسو، نو کړپ به یې د غره په لمن
څنګ   ورباندي اواره وه چي کله کله به باد ورپوله.   بنارسۍ   د قبر څو ګامه ها خوا د جمیلې جنازه پرته وه او زرغونه  

او بیا به   څک کړل  ته یې مالصاحب له څو سپین ږیرو سره ناست و، مال صاحب به یو وار د قبر خوا ته غوږونه  
ویل خوب مي   ته راغی.   اطب کړل: دا بدمرغه توره کی د شپې ناوخته زما کور  یې څنګ ته ناست سپین ږیري مخ

له بل چا سره جوړه ده. ما ورته   ګرځي، زړه مي راته وایي چي زما ښځه   تور خر   لیده چي زما په باغ کي یو غټ  
لویه ګناه ده، ته څه  وویل چي د خوب مانا ایستل د هر چا کار نه دی، پر یوې مسلماني ښځي تور لګول په خپله یوه  
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ثبوت لرې چي دا به له بل چا سره جوړه وي ها؟ هسي یو شیطاني خوب دي لیدلی دی، پر داسي خوبونو باور مه 
کوه. توره کي څه و نه ویله او پټه خوله د کور خوا ته روان سو، ما فکر وکړ چي زما خبره یې ومنله، خو بس 

 شهادت ورسوله. یې په  شیطان یې الر ووهله او خپله مېرمن 
اکا ببري وروځي پورته سوې او د مال صاحب په خبرو کي ورولوېد: یاره د شیطان دي کور وران سي، په   د سپین 

او پاک لمنۍ  داسي بي بي ښځه یې شهیده کړه چي ټول کلي یې صفت کاوه. بس د صبر   خلکو یې څه نخرې وکړې.  
ورک و، خو دې به د   توره کی به په میاشتو میاشتو له کوره   و.   ټول کور یې په همدې ښځي کور   یوه نمونه وه،  

ستني کار کاوه او په هغه پیسو به یې د کور ګوزاره کوله، خو توره کی بدمرغه یې په قدر پوه نه سو او تور یې په  
قبر   ځئ  را یو چا ږغ کړه ویل مالصاحب   پر خاورو ولوېد، په لوړ اواز   سو د قبر څنګ ته کولنګ   کړپ   پوري کړ.  

مېرمن تر یو خروار خاورو   تیار سو. له دې سره سم خلک پر قبر ورغونډ سول، په یوه ګړي کي د زرغونې بنارسۍ  
 الندي سوه.

او اسمان ته یې رډ رډ کتل.   څو شېبې وروسته هدیره له خلکو خالي سوه، یوازي د جمیلې مور د قبر سر ته ناسته وه  
سوې، نری نری باران هم شروع سو، د جمیلې مور د خپل تور پوړني   و دوړي  یو ساعت وروسته وریځ راغله، باد ا

په پېڅکه پر خپل باړخو رڼه اوښکه پاکه کړه او له ځان سره یې دا متل ووایه: )) چي مړه سي مومنان، یا باد وي یا  
پر خدای   زما لورکۍ   ویل باران((. له دې سره سم له قبر څخه والړه سوه، سوکه یې د قبر پر خښته الس تکیه کړ، 

 کړي. تور  د ظالمانو مخ  مي سپارلې یې، زما خو څه په وسه نه ده پوره، خدای دي 
کي د باد اواز شپېلکی کاوه، کله کله به یې له لېوه انګولل. په هدیره کي یوه تشه پالستیکي کڅوړه باد   د غره په لمنه  

له هدیرې څخه څو ګامه   به یې له بلي ډبري سره وجنګوله.    یوې او بلي خوا ته ځغلوله، کله به یې له یوې او کله 
 روانه وه او سوکه سوکه لیري کېده. لکه سیوری غوندي  لیري یوه بوډۍ په نیولو ګامونو د کلي خوا ته  
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