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 ساده سړی  یعمر خوړل
 

 )لنډه کیسه( 

 
عمر یو  د سکرین پر مخ  .  مره تیره شوها)آهسته( ک  بزو، ورغومو او پسونو ورووو  واورو کې په مړو غواګانو،

رنګ سپین  په    کېسره لیکه  د سکرین الندې په  ،  کلیوال ښکاریدهښکاره شو چې له ظاهري بڼې ساده    خوړلی سړی
  .شپون: لیکل شوی وو

ون اواز مې ید تلویزاو    ستیسر نه مې تور ریموټ را واخله     میزد    هوا د کړکۍ پرده رپوله،،  هشهاری کاو   ېپک 
  :پوښتنه یې کوله او خبلاير سور مایک خولې ته نیولی و. جګ کړ

  شوي؟ ېواور ېکله دومره زیات ګرمۍ کې کاکا په داسې •
جوخت یې ورسره   ه اوواسر وخوځدود  د نه په  هغه  ،  ساده سړي خولې ته نږدې کړ   يخبلاير سور مایک د عمر خوړل 

   ...وویل: نه
  و!سم عذاب ودا واورو نه وبیا یې پسې زیاته کړه: 

  او په بدله لهجه یې په بنده بنده ژبه خبرې کولې. پښتو ویلو سره نابلده ښکاریدهله   ژبهد سړي 
،  ویشتله  یې  ګرمه هوا ته مې وکتل  ېد چت پک   ګرمۍ ته،   ځان سره مې ویل: هلته واورو ته وګوره او دلته دې  هسې

خبلاير مایک خپلې ،  کړې   ېتلویزون ته مې سترګې سیخد ګرمۍ له امله سور و،    ،په تندي مې چپ الس تیر کړ
  :ویل یېاو  نیولې و خولې ته نږدې

  تاسو ولې دومره لرې له مالونو سره راځئ؟ •
ډیره   دلته ګیاوې  ټیټو ُغرو او په دی شین ځنګله کې تیرو،  موسوم په دی جګو(  )اوړی  )مونږ( د وړي   مګ •

  .چاق شي څر کوي،  ښه وي مالونه خوشحاله کیږي،
  )خالصه( کړه،  یلهاګریوان دریمه تڼۍ مې هم    د،  پاڅیدم د کړکۍ پلې مې خالصې کړې  ،کوټه کې بیخي دوپ و

  :خبلاير خبرې کولې، ون ته کیناستمیبیرته تلویز ،و یخپرونې خوند راکړ
  واورو کې له السه ورکړي، په دې ناڅاپي شوو    مالونو پورې  وخبر شوی یم چې هر شپون له پنځلسو نه تر سل •

  څومره مالونه مړه شوي؟ کاکا ستا پکې
 ، د دواړو لمنې لکه بیرغ رپیدې  ساده سړي ژر په پکول الس کیښودو،  تیز باد شو د خبلاير ویښته یې پورته کړه؛

  :وویلشپانه 
بیا مې په واورو کي پیدا ُکو،هغه هُوم نه وو    صرف یو ورغومکی مې وروک وو،  )مړه( شوي دي،  نه موړه •

وقته می سوچه غوړي په ُخولي کي ورُکوو لکه    ېدر  کمپُول کې می تاو ُکو،  ړو،  ېرا م   یخ واهُولی وو،( ،موړ)مړ
  .ګرځي، هلل اُوس رُوغه دی  الحمد شیدې یې خوړول،

  :مایک خولې ته کړو ، بیا یېړولږ فکر یو، ښکاریدهخبلاير حیران 
ه وښودې، دلته چې کوم  ما لږ وړاندې له نورو شپنو پوښتنه وکړه چې څوک ډیر څاروي لري، هغوی ته رات •

  ؟ېلرهم  نور څارويوینو له دې پرته 
  :وویل ي عمر خوړلي ساده سړ

  څه شی ده؟ څاروي •
  :خبلاير کړه

  پسونه...مطلب مې مالونه، ګډې، یعنی بزې یا اوزې •
   هو •
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  څومره؟ •
  دي.  دا ېرمه م )لس( شولې )شل( ډیرې لوس څو •

  ه او زیاته یې کړه:واالس وغځبیا یې 
  .)غواګانې( هم زوما دي هوغه ُوالړې ُغویاګانې •

ته په واورو کې والړو غواګانو ته شوه، کارغه کاغ کاغ کاغ وکو لږ بره د نښتر الندې    خوا  ېد سمڅ  ې سترګهمرد کا
  .کیناست خیټه رورغومي پ هد مړ

  ،دوو کسانو ته مخامخ شوه  او مره را تیره شوهاغرونو ک وهسکاو  نښترو وپه واورو، دنګ 
  :خبلاير سور مایک خولې ته پورته کړ

  څه راز وو چې ستا څاروي هللا په دومره ډیرو واورو کې روغ وساتل؟ نو •
  یې بند کړځنځیر د جمپر  پوزه یې کش کړه، ،عمر خوړلې ساده سړي په ږیره الس تیر کړ

  :خوله یې خبرو ته خالصه کړهاو 
  ي...نه په امان ش چی مالونه خطرو ټول خیرات ُکو، )کله( دی ساخو ته راځو، مګ چې ُکوله •

  :خبلاير په خبرو کې ورولویده
  لکه کوم خطرونه؟ •

  : سور مایک بیرته د عمر خوړلې ساده سړی خولې ته نږدې شو
)خرس( وخوړه،  زوما یوه غوا یږې  )مړې( شو، )مرض( ګډ شو د خلکو یوه او دوه بزې موړ تېر کال مرز •

  .د غر نه تیږه را ښوې شو، درې پسونه یې زوما د کاکا مړ کړ
ګوتې راټولې او    یېځله    دوه درې  څنډ ورکړو،  الس ته یې لږ،  هواښې نه چپ الس ته واړله  خبلاير سور مایک  

  :عمر خوړلې ساده سړي خبرې کولې، خالصې کړې
  .خو چا راسره وو نو منله ه ویل چې راشو خیرات وکو،ت(  نو سکال )سږ کال( ما نورو پلې والو )بانډچیانو •

 د جمپر  )رومال( یې خوله پاکه کړه،  دسمال  ه ړاد غاړې په زه،  لږ و ټوخید  ،ساده سړی مخ شاته کړ  يعمر خوړل
  :خپلو خبرو ته یې دوام ورکړاو  مایک ته مخامخ شو هبیرته سر، دننه کړلالسونه یې  په جیبونو کې(  کورتۍ)
  خیرات برکت ُوه چې هللا زوما مالونه سالمت ُوساتل دېیوازې ما خیرات ُوکو، شاید د هم •

   :ویل ېوی سور مایک د خبلاير خولې ته نږدې شو،
  مننه کاکا •

  و.روان ش ه اوواساده سړی یوازې سر وخوځ يعمر خوړل
  :ویل ېویاو  ک یې لږ جګ ونیوسور مای کمرې ته مخامخ شو، وه،اوښتې سره د ساړه له امله  خبلاير پوزهد 
  .ویسڼي غرونه، نورګرام ولسوالۍ احمد، نورستان والیت، •

د تلویزون بټنه .  چې ایسته برق الړ   لتیریدورو ورو  غرونه  دنګ    او  والړ نښتر  د سکرین پر مخ په واورو پټه دره،
                       ووتم.کوټې نه دهلیز ته رااو له  ریموټ مې پر میز کیښود، مې کیکاږله
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