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 د کونډې ځ وي خ یالي ګل  

 
 

ره. اوک  ېی  لګ  ېیو بل نو  ېولوید او هغه دا چ   ېپه خوله ک  وړنوم د لویو او و  لګ  ېبیا د خیال  لځیو    ېپه کلي کور ک
و.   ړېک ټپ ېک ادرڅخپل مخ په   ېنه د ستندو په وخت ک ېبیرته د ژرند یرڅد تل په   و، ېته تلل ېپرون هغه ژرند
  ېوو: چ  ېویل  ېک  ږد خره په غو  ېی  یرڅپه    وځله پاسه سور او لکه د نورو ور  وړپر خره د و  ې چ  ېپه داسي حال ک

د ملک    ايځ. خره د خپل کور په  ېخره د ده خبره نه وه منل  ېنن ول   ې .خو خداي خبر چېائیخپل کورته ب  ېبه م  دهیس
 و.  ېلړسره د خره راش لګ ېخیال  وروستهنه  بولوډوهلو  هښ. ملک صیب د یستبابا پر کال ورنن

 

و. که چا به د    ېزو  ېمور یوازن  ډېکون  ېد خپل  لګ  ېکارونه کول. خیال  ېخندن  یده تل همداس  نه و،  لځ   ړېدا لوم
 ګېستر  ډېنړدا خو د    ېچ  ،ړېتوي ک  ېک ښاو  ڼېمور به ر  ډېد هغه کون  نو  وله،یون  وتهګته    تیاووګړنیم   لګ  ېخیال

  ې ک  ږنو په غی  ،ماشوم و  ږې د غی  ې و. کله چ  ېهم د مور نازول  تیاښپه ری  لګ  ې. خیالدئږپری  ې په کراری  ده،   کهښاو
 نازواوه:  ېداسي به ی پورته کاوه، ـ پورته ېبه ی

 

 ې په وخت ک  دویرزګنو د    ،رالوي شو او د لوبو شو  ږل   ېد نیا ودانه ـ چ  دستماله،  هړد ز  وزیره،  باچا  جانه،  لګ  ېخیال
 ورته ویل: ېبه ی

 

 غونډې راغې  په غورزي    ماویل اوس به وپرزې 
 د  سرو زرو یې  خولۍ        زونډې  یې  تار تار  ځي 

 

د  سر په ویښتانو  کې  کوڅۍ  تر لویدو پورې  په سر کې  وه.  د هلکانو په  ځاي  یې  له نجونو سره لوبې  کولې. په کوم  
ځای  کې  چې  به یې  مور ناسته وه،  دی  به هلته حاضر و. د تناره په سر به شامدام ناست و. د ده په  ښځینه  خویونو  
به تل د کلي نجونو ملنډې وهلې. هر مازیګ ر به یې له ګودره نجونو سره اوبه راوړلې. ټول کلې  ته د هغه د بیوزلي  
مور حال معلوم و  و، نو د کونډې  په زوي چا دومره زیات کار نه الره. په دغه وختونو کي  یې  عمر  تر  شپاړلسو  
کلونو اوښتې  و،  خو د ماشومتوب خویونه  یې  ال هماغسي په سر کې  پاته وو. هر مازیګ ر  به د کلي لوړ  چنار ته 
وخوت او په لوړ  آواز به یې  سندرې  ویلې.  ښ ه  خبره خو ال دا وه،  چې  د خیالې  ګل   آواز هم  ډیر   خوږ  و،  خو که په  
بل  ځاي  کې  به چا ورته وویل، چې  خیالې  ګل ه  یوه سندره خو ووایه،  نو د چا یې  نه منله. یواز ې  په چنار کې   به چې  

 په لوړ ښاخ ناست و، نو بیا به ی ې د کلي هر کور ته خپل آواز رساوه. لکه:  
 

 به شي په خپله   رګدا مازی»
 « مینه  ه ږد چنارونو سر ته مه خی

 
د کلي نجونو   ،د پشه کال غرمه وه  ځحساب نه و. په هغه ور  ې ک  وړخو د چا خبره په س  ،ډۍ لن  ېیرډ  ې نور  ییا داس

د سور یا   ،هغه هم د پشه کال غرمه وي  ېچ  ،ېغرمه ک  کندهټخو هم په    یو کنه هس ېاچول ڼات  ګد تناره په سر بر
 ... نه شي ېکید ېدږن وډه وکڅتود تنور خواته 

 

خو  د نجونو  ټ وکې  ټکالې  او مست ې  خنداګانې  وې  چې  د  ټکنده  غرمې  په تودوخه  څوک   نه پوهیدل. یوې  پیغلې  چې  د 
 خیالې ګل له مور سره یې د تناره په تودولو او ډوډۍ پخولو کي مرسته کوله، خیالې ګل ته وویل:
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 راوشکوه.   ږنه ل وروګ له ان ګېپرڅپاس  ېته خو د  ږمو شي، ادښ شابه له،ګ ېخیال
 

 : ړورک وابځ لګ ېخیال
 

 د تاسو له پاره وچیچم.  ۍپه مچ ان ځ ېنه یم چ ېخو لیون زه ، ړېک ړحال جو هڅ سرو مچیو  ېچ ورئ،ګپاس و
 

 :ړوک ږغ ېپر ېموری
 

 .  مړخپله تنده ماته ک ېخو به هم پر زه ارشه،ځ ېمورد هله
 

   :ېچ ته وویل مور ئښخو یرهډپه  ېخیال
 

 .  دمږنه  ېته پر ېتند  وروګ خوبه د ان ات ېمور جان
 

 :ړوک ږغ ېپر ېپیپغل ېیو
 

  مور وویل،   ېد  ېاوس چ  او  ړېبهانه ک  ۍمچ  ې د  ېمخک   ،ېی  ګېسپین ستر  ومرهڅ  ورهګ! وله ګ  ې ته وایم خیال  تا  اي
 .ږېته خی ګېپرڅ وروګ د ان هګ نڅ
 

 :ړېک ېله پاس سرنه نار  ېپرڅخیالي د 
 

 . مږته وخی ګېپرڅ وروګ ستا له پاره د ان ېچ ېنه ی ۍاب هڅ ېخو م ته
 

د روسانو یو    ېچ  نه وه،  ړېک  کهډسمه    خهڅ  وروګ د ان  ۍولځخیالي ال خپله    نجونو وخندل. ولوټپه دي خبره    اليید خ
اخته   لوړناببره راغلل او د کلي د باغونو په میوو خو  ي، په میوو اخته ش لګ نځد  ېچ  ان ګعسکر لکه سره شادو ېولټ

خو    والویکل  .دلیهغوي راورس  ېچ  ،ېو  ېولټپخولو له پاره په تناره را  ډۍوډد    ېته نجون  کوزي خوا  ېشول. د دیر
 اډوو. په کورونو کي یو نیم بو اریته ت ګړې له پاره ج ۍ د آزاد  وادیاو په غرونو کي د ه ېو ېسالح اخیست ېمخ ال د
 وپکټد    ېنه کتل او چا پر  هګپه ستر  ړې ورته د س  چا   ې و چ  لګ  ېنه وو. یوازي خیال  وکڅنه    وانانوځو. له    ېپات

پاخه وو.    ېد مز  هښ  ورګ ان  ېدیر  ېوو د هر  کډباغونه له میوو نه    ېچ  ېغرمه ک  کندهټاعتبار نه کاوه. په دي  
دا هم نه   ې پروت و. د چا په فکر ک ې اندړنه و ۍله ولسوال ې ملخان پري راتوي شول. د هغوي کل ی روسان لکه قحط

راکوز شو. روسي عسکر  ۍله سره ولیدل په تاد يګپرڅد  وروګ د ان ېدا سره کافران به دلته هم راشي. خیال ېوه چ
 ور ګ ان  ېله لمن  لګ  ېد خیال  ېپه خپلو کي سره وویشله. بیا ی  ېی  ډۍوډچاپیر ودریدل. د تناره توده    ړې د تنور له غا

او   ږېو  ېلخپ  ېمینه کتل او کله به ی  ـ  ته په مینه  وروګ پخو ان  وړ زی  ې. پورته یړپیل وک  ېی  لوړواخیستل او په خو
 . ېنه و  دليیل  وګپه ستر  يښځ  ېوخت ی  یرډ  ېوندګ  ېچ  یدلښبری  ی. داس ېولړد پیغلو نجونو پر لور وا  يګستر  یوحش

 

  ر ی ت یې ېک هړ. په زړې ک ږېک ګېنجونو خواته ستر  ېکتل او بیا ی یرځ ـ یرځعسکرو ته په  ناوروځسرو  لګ ېخیال
 وویل: ېاو ورته ی هړاشاره وک ېته ی وردي. م يړک ښېخ ېپه نجونو ک ګېستر وانویل  وږو ېد ېچ شول،

 

سره    ېنښپه اندی  ېی  . مورهړک  ېسپک   ښېپ  ایهځ  ې ته له نجونو سره له د  مړبه دا شرمخان په خوراک اخته ک  زه!  ۍاب
 ورته وویل:

 

ورته    هړز  هډا ډپه    لګ   ې. خیالدم ږپری  ېد  ېد بال په خوله ک  ېچ  یش  دايیک  هګ نڅ  ا د  زویه،  لهګ  ېخیال  ېوای  هڅته  
 :ړورک وابځ
 

له پاره د    لځ  يړد لوم  ې. مور چرويګونه    وکڅاو پت وساته. ستا د زوي نوک به هم    اید نجونو ح   ېمور  هځور
په    ونوټله زوي سره د ک  ېپه دیره ک  ېی  ړېلوم  ورکه شوه.  ېی  رهنو وی  ،جرآت ولیده  ګړېانځیو    ېک  ږزوي په غ

  هړک  ولهټرا  ډۍوډورته له هر شکور نه پخه    لګته راوبلل او بیا خیالي    ېناست  ېاو هغوي ی  ه ړسمولو کي مرسته وک
  ول اخته ش  لوړپه خو  وروګ او پخو ان   یوډوډ  رموګوشکول. هغوي په    ورګ ان  یرډ  هښنه ورته    يګپرڅله    وروګ او د ان

 نه وه.  ېیوه هم هلته پات ېچ ت،ښد نجونو خواته واو ې نو پام ی شول، هړما هښ ېاو چ
 

ته یوازي یو    بر سر  ې. د دیرېولړوا  ګېیو خوا بل خوا ستر  ېی  وګخپل تش الس ته وکتل په خوارو ستر  لګ  ېخیال
راواخیست او خپل   ېغل   ېپه ماتولو کي کار اخیسته. هغه ی یوګترینه د تناره له پاره د لر نجونو ېچ پروت و، ګېتبر
  ېدرناو  یرډ  ېنورو روسانو ی  ېد  ېهغوي یو تن چ  . دوړک  ېدږن  انتهځ  ېی  خیونیو. د تنور د سر سور س  ټپ  ېته ی  شا
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 ېکول  ېچ  یې  وڅ  تر  وده،ښناخبره و  انځده ورته    ؟ېشو  هڅ  ېنجون  ېچ  ه،ړوک  تنهښنه په اشاره پو  لګ  ېالیله خ  ،کاوه
 . یږېشي او غره ته ورس  ړېوال  ېنه لر  ېشي له کل  ېوکول  ونګډد مور په    ېنجون  ېچ  ړېهغوي ته دوکه ورک  شول،

 

 :  سره وویل انځله   لګ ېخیال
 

 شم.   ښخو ېستاس ېبه انشاهللا چ  زه ه،ړصبر وک ږل
 

ته ونه رسیدله او خیالي    دلویرس   وانانوځخو خبره د    ،یږېته راورس  ېمرست  ېبه ی  وانان ځ  ېچ  یرلهګ ان  ېداس  ېخیال
  ېی  ايځپه    ايځ  وزور سره پر سر وویشت ا  یرډپه    ،پرته وه  ېته ی  خوا  ېچ  برهډمشر په یوه    ې لډد روسانو د    لګ

نه   لګ ې خوا راوپاریدل او له خیال ېله هر  ۍ لکه مچ دهیول وګپه ستر ګد خپل مشر مر ې شرمخانو چ ې. د ړفیصله ک
ته برابر   ېنید یو تن س  خیهغه د تناره سور س  ېپه همدي وخت ک  .ېشو  ېبند  لګ  ېپر خیال   ېالر  وليټراتاو شول.  

د کلي خلک    ېچ  وڅ. تر ېپیل شو  ېزډله هر پلوه    لګ  ې خیال  ېک  هپه خوار  ېچ  حمله وه،  ېحیرانونک . دا دومره  ړک
 ګ وانیمرځ  ېد  ېچ  پروت و،  ېبدن د هغه چنار الند  ېسور  ی ـسور  لګ  ېنو د خیال  وو،  تیدليښروسان ت  دلیرارس

 .  ېویل ېپه ک ېسندر ځبه هره ور
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