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 د حاجي آغا لور
 
 

درسره کوم،دا   ېزو خداى که مسخر ى،پهړنه وي ک  ېدى دا کار به ی ىړحاجي آغا خپله لور وویشتله نه بابا سید س
و ساتى   ېی ګنن  توښدى د پ  ىړس تونښته وایي یاره پ ېوام نر نو د هړسرى ک خپله په خپل الس سرى ېشپه ی رهېت

 ې وایي نه اسالم دا خو ی  توښ دى.نه وروره دا خو نه پ  ىړپته س  ېواى چي حاجي آغا داسي ب  ېورډنډاوس به    ېکن
ها متل دي   يږپوهی  ه ښمشران په خپلو کارو خپله    ېی   ګکوو وروره غریبان خل  هڅ  ې ی  ږمو  ى،وامړکار نه دى ک  هښ

  يځور  ې یو نن دلته سبا یو سبا به هلته یو دو  رګبز  ده،خوارږداغ مه پر    يږیږنه دى ارویدلى واي چي سر دي نه خو
زیاتي نو   ینوښپه هغه جنازه او پاتا کي به ورسره ک  ه څ   وښد چا په بدو او    ېی  ږزمو  روېت  ېژوند دى په یو رقم به ی

 .نسته يښکار پک  ږوزم
 

 ***** 
 

پردى کاوه غرونه او رغونه تازه په  انهځله خپله  ېی  وکڅپوري وه چي  هړاو په ز  ایستهښسهار وو هوا دونه  شین
سره به  ۍلېپه غرنو کي د شپنو له شپ دهېک ږسوي وه هري خوا ته د سپینو وریو امبا امبا تر غو لښپو ولټالله او غا

له ورایه    غږاو بیا به د سهاریي چغکو په چغ چغ کي د بلبل    لراوست  اڅپه ن  ولټکائناتن    ېپټ   ایستهښ  یريډ  ېکله یو
 ر ډېخو دا پسرلي له نورو پسرلیو سره    یدىښاو خو  یدىڅچي هغه به هم د راتلونکي پسرلي هرکلي ته ن  ایيښ  دهېلځ

 .دىېک ېدږسره سره ورو ورو را ن کالښ ولټتوپیر درلود دا پسرلى د خپلي 
 

 ***** 
 ه ډک ېته نو  ګنڅخپره سوه چي د حاجي آغا دى د کور    رڅېپه    وځکلي کي دا خبره د ژمي د اولنى میاشتي د وری  په

مشري ده یوه درانه    ۍکورن  ېد د  ژنيېچي ژر تر ژره ورسره و پ  تلښده هرچا د کلیوالي دود له مخي غو  ې راغل
  ایسته ښکي    ګنڅسره په    ۍوانځ  ېایستښد    وو چي خداى )ج(  تنڅښوه چي د یوه داسي زوى    هړپر غا  یريږسپین  

او متانت د هغه له تندي  یرکتیاځد هر چا د نظر جذبولو لپاره کافي وه د هغه  هړوړاخالق هم پر لورولي وه د هغه ک
 .تورو وو وګد ستر ۍنوي کورن ېکول د د هېښپ ېی ۍریدى چي د خپل ژوندانه په شلکلن دلېښېبر خهڅ
 

د خداى په یوه داسي    ېی  يګستر  ي ړیاران نه و پیدا ک  ېته ی  انځچي الپوره په کلي کي بلد سوى نه وو او    ریدى
 .کلنه لور لیلو وه ۱٦ده،دا بختوره د حاجي آغا   ېچي ده فکر کاوه هغه د ده لپاره پیدا سو ېمخلوق کي بندي سو

 

سندره    هږورو ورو یوه خو  ېسره ی  انهځو او له  د کور پر خوا روان و  ىښخو  یريډپه   خهڅد کلي له دوکانه    ریدى
او د هغه پالر د کلي په دکان    ېپاته و  يځور  لسځوو چي پسرلي ته یوازي پن  ښخو رډېنن    که ځزم زمه کول هغه  

پوري را و رسیدى   ې آغا د کور تر درواز جيچورتونو کي د حا و ږخو ېپه د ي،هغهځکي ویلي وه چي مزار ته به 
 .وچ کلک یخى پاته سو اىځونیسي پر  وکڅچي  ناېښلکه بر اپهڅد حاجي آغا د کور په دروازه کي هغه یو نا

 

چي   ۍمږسپو لسمځد حاجي آغا د کور په دروازه کي د حاجي آغا د لور لیلو مخ په داسي حال کي و لید لکه د پ هغه
د دوو داسي لویو سمندرو حالت    ېدګېله ریدي سره و جن  يګي کله سترد راوتو په حال کي وي او د لیلو چ  وځله وری

  ر څېیو په بل کي ورک سي چي د یوه سمندر په    يچي یو او بل ته سره مخامخ سي او داس   ړته غوره ک  انځ  ېی
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  ه خڅ  ېوه،ریدي چي کله بیرته را سمبال سو لیلو له درواز   دهږوه هغومره او  ډلن  ونهڅکاته چي    ډسي،دا الن  کارهښ
  ړېک  ناهګهغه یو ستر جرم او    کهځواخیستل    امونهګ  ک ډ  اره ډوه ریدي ژر ژر د کور په لوري فکرجن او له    ېدلېتښت

 .هم روا سوى وو هړچا هڅپه پ ېی ګکار سوى وو چي مر ناهګد میني  تونښ په ملک کي یو پ توښوه د پ
 

  ې ولي اوس ی  يټبا  ونهڅته    هږمو  ورهګد خوندو له خندا زهره پر وچاودل:ته د بیرندوکي ته    ېی  دوېته په رس  کور
  ى ړچي پر الري سپي ورته غپلي دي او که پیشى میو ورته ک  ورهګسوى دى    ړلکه کورکمن تک ژ  ورهګته    ګرن

 .سو هګ نڅ خندل اس  ږدى واى مه کوه په چا چي و به سي په تا تا پر مو
 

وه هر چا    ېمسکا نوره ورکه سو  ې کلښنه وو،د هغه شوخه طبعه او    دى ېهغه پخوانى ر  دى ېته روروس  ي ځور  ېد  له
ته به   ېبل کلي کي یو پیر د  ېپه د ېیاره که زما من  ړې کوله دا چا ته کوم ظالم نظر ک  نيځ  ېبه ی  تنهښچي به لیده پو

درباندي سوي دي    يډ خو به بیا ورته ویل چي کو  ینيځاو    ېروغ به س  ړدي بوزم یو دمو چو به درباندي وکي جو
درماتي کي خو ده به په خندا خبره پر بل لوري   يډسه هلته یو پیر سته چي دم درباندي کو او کو ړپالني کلي ته وال

 .مي پر سر دى سم به سم هڅ  ږخبره نه ده ل څویل هی ېاو وه به ی ولړوا
 

او کله   ېسو  هګد لیلو مور او لیلو په ستر  ېرت ته تللى وو هلته ید حاجي بابا زیا  دىېوروسته چي کله ر  يځور  وڅ
چي پر    هګچر  هټکار سره د لیلو مور پر هغه لکه کو  ې ریدي سالم ور واچاوه په د  ریدىېت  ګنڅچي هغوى د ده تر  

  ى کلښخو لیلو په معصوم او    ېاو سپوري و ویل  کيریدي ته سپ  ېپه قهر سي همداسي په چغه او درد ی  یوګ خپلو ه
هم    ېمو دى کوم پردى خو نه دى خو د لیلو مور پر هغ  ىډاونګخپل    ېکو  ه څانداز خپلي مورته وویل مورجاني دا  

 .هګډېږویل ته چپ سه ته مه  ېپه قهر سوه او ورته و
 

مازي بهانه پیدا کول  ې سوه او ریدي ته به ی منهښد ریدي د رڅېپه  ښوروسته د لیلو مور د ماري او يځدغي ور له
د خپل کور د    خهڅ  ګۍنفستن   یريډریدى د    دهېلځ  ۍمږسپو  ورلسمڅسوه یوه شپه چي د    رهېیوه میاشت ت   هګتو  ېپه د

د بام سر   هټوخت کي لیلو هم د کوم شي په ل ېبام سر ته و ختى او هلته په خپلو چورتونو کي غرق غرقاب سو په د
 ونه ړخپل ز  رڅېهغوى لکه د پخو مینو په    لځخو دا    ې دګېسره و جن   يګستر  وړدوابیا د    لځیو    اپهڅته راغله او یو نا

 مور او دلته وو چي هغوى د خپلي میني راز یو او بل ته و وایه له بلي خوا د لیلو  لړ لپاره یو او بل ته ورک شهېد هم
و لیدل   ېسره ی ۍحیران یريډپه  وه د لیلو پسي د بام سر ته راغله او ېپه کوم شي پسي بام ته را استول ېچي  لیلو ی

 انځ ېی  ټال هم فکر نه سو په یوه ترا ېی ګرات ېپه خپل راز او نیاز کي دونه غرق دي چي د د دىېچي لیلو او ر
دلیلو او ریدي ال دوى ته    رګ الس نیولى د بام سر ته راوست م  هغه  ېخوا ی  ېد لیلو تر پالره ور و رساوه او له هغ

سو او  تهښله بامه را ک هډرا پر سد سول ریدى په من هړهغوى دوا لوځکنښپام نه وو د لیلو د پالر په قهرجنه چغه او 
 .یدىځاجازه واخیسته او د ویش پر لور و خو خهڅله مور پالر او خوندو  ېپه هغه شپه شپه کي ی

 

 ***** 
چي د کلي په کور کور کي    ولګ سره سم حاجي آغا د ریدي د کور درواوه په دونه زور سره و شرن  ګریدي له ت  د

او درد سره د ریدي پر پالر   رقهرډېد لیلو پالر په    هړکله چي د ریدي پالر دروازه خالصه ک   دهېهر چا جال جال واور
پر خپله لور د    ېرا واخله زه به یتوپک    وروسته  لوځکنښ  و څزوى)….( له    ې ته دي پر د  ېی  تونښکه پ  هړچغه ک

توده مه   ېدونه ی  نهښېسوه او نه اسالم ته راسه ک  توښسینه ورته وویل چي دا خو نو نه پ  هړس  رهډېریدي پالر یه  
ویله    تونښپ  تونښته پ  ان ځد لیلو پالر    رګ و،مړیو د حل الره به ورته پیدا ک  ېلړهیچا په تلوار نه ده خو  ورهګخوره او

پیسي دي   ونه څد ریدي پالر ورته وویل چي  دمېږدي که یو ال پر  ېتورو يګ کوله چي خداى یو مال ېی توښپ توښپ وا
زامنو ته ورکوم   لوروڅ ستا    يڼلو  لورڅ زه مي خپلي    ېجایداده دي په کار وي او که داسي هم نه کو  ونهڅپه کار وي  

بدیو بد   ولوټتر هغو    ېد انسان وینه بیول ی  رګ م  ېبلل  يبد  ناهګچي خداى    کهځنه چي زما زوى دى ستا لور    ېدا په د 
هغوى په زور    ېوژن ورږچي ته زما م  کهځ  مړته کش ک  ېزه دا حق لرم چي تا محکم  ېبللي که چیري ته دا کار وک

 .دا کار نه دى او بیا دا خو د هغوى حق دى
 

وروسته د کلي په تیاره فضا   ېبېش  وڅاو    دځېله کولو وروسته د خپلو کور پر لور و خو  لوځکنښ  وڅلیلو پالر د    د
 .دهېو کوچ خهڅله کلي   هډسهار د ریدي دى ک ځاو په بله ور ېدېخفي چغي وا ور وڅاو  زيډکي خلکو د توپک 
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