
 
 

 

 1تر 1 له : د پاڼو شمیره
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ــ رـت ـک س ـد ش  ه گ
 
 

هغه ال تراوسه د الس اوپښو نه وو چې زمري خپل پالر ګل خان د دندې پرمهال په یوه بمي چاودنه  
مېنه یوازې پریښود، دا مهال یې کورنۍ  کې له السه ورکړ ،زوی یې د وخت درنو ګذارونو ته په  

اړه وه چې د کلي په مرسته د ژوندي پاتې کیدو لپاره یو څه تر السه کړي خو دې ټولو نوموړی  
مایوسه نه کړ او د خپلو زده کړو الر یې ونیوله دا مهال ددې ترڅنګ دا موقع په الس ورغلې وه  

وانوله جملې څخه یې وو په کور کې یې د  چې په ښارکې دیوه لوړ رتبه مامور سره کوم چې د خپل
نفر خدمت دنده سرته رسوله ، دکورنۍ اړتیاوې یې له همدې الرې پوره کولې چې کله نا کله به کلي  
ته د مور د لیدو لپاره راتللو، دا ورځ چې کله کورته راورسید وسله وال کسان راغلل نوموړی یې  

ړ او د جاوسوس تور یې پرې پورې کړ چې له څرک  له ځان سره د څوشپو لپاره نا معلوم لورته یو
له ځان سره ظلم خفه کړی    یوازیتوب احساس او   وروسته د مشرانو په شفاعت را خوشی شو،تل به د 

و چې له د ې وروسته د ماماخیلو کره والړو خو کله چې له هغه ځایه د کور پر لور د دوه تنو ماما  
چکر اوننداره د هیلو اوخوښیو په شور له چریي ټوپک سره  زامنو سره د سوجرې دموسمي لوبې په  

د سیمې په دا ساړه موسم کې چیرې چې د وحشي ژوو حملې معمول وي راروان وودامهال بې پیلوټه  
الوتکه د سیمې د اسمان په افق کې ښکاره شوه دې درې کسیزه ډلې ته د سیمې په اصطالح چا چې  

 .ترګه وکتل او مرګونې مرمۍ یې پرې را کښته کړېد پشۍ پوزه نه وه وینې کړې دشک په س 
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