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 !په روان ریل ګاډی کې والړه کېسه
 

 ( افسانه )
 
 

باران له امله په لیرې  د ریل ګاډی کړکۍ بندې دي، خو د باران له څاڅکو لګېدلو سره سم ترې غږونه خیژي. د تېز 
میدانونو کې والړې ونې هم خړې، خړې په ښکاري. د ریل ګاډي په دغه بکسه کې ګڼ مسافر موجود دي، چې بالکل  

  .د یو بل له ژوند او کېسو ناخبره دي
کلونو یو بوډا سړی ناست دی، چې د سر زیاته برخه یې وېښته نلري. له    ۷۰ــ    ۶۵نمبر سېټ )څوکۍ( د    ۱۵په  

لنډې دمې وروسته په کړکۍ را غونډ شوی )شبنمي ګرد( صفا کوي، له زرګونو پرېشانیو سره ګډ دواړه السونه   هرې
په کړکۍ ږدي او بهر ګوري. د څنګ څوکۍ کې یې زوی ناست دی، چې خپلې مېرمنې سره یې دارالمجانین )لېونتون(  

 .والدونو او مېرمنې سره خوشاله زندګي تېره کړيته د خپل پالر لېږلو او بېرته یوازې راتلو ژمنه کړې؛ څو خپلو ا
له څو میاشتو راهیسې د پالر په سر د هغه او مېرمنې ترمنځ یې جنګونه دي. پالر یې هم ډېر حېرانونکی او عجیب  

 .و، کله کله به نامعلوم او نه لېدونکی شی ور ښکاره کېده او کله به یې په نیمې شپې ژړل
ا راغله او ګرځبندیز پیل شو، نو مېرمن ډېره ویرېده، چې بوډا خو ټوله ورځ په الرو،  له کله نه چې دغه وژونکې وب

 .کوڅو کې ګرځي؛ نو ضرور به کور ته وېروس راوړي؛ نو ځکه خو یې خپله لور او زوی له نیکه سره نه پرېښودل
سي او لمسۍ به چې څنګه  بوډا به ټوله ورځ د نورو خلکو له ماشومانو سره په کوڅو کې ساعتیری کاوو؛ خو خپل لم

  .کور ته د راننوتلو پر مهال ولېده؛ نو په یوه منډه به خپله خونه کې پټ شول
او څنګه چې تېره میاشت د هغې خسر ناروغ شو؛ نو د ټوخي په لومړي غږ سره یې دواړه اوالدونه له ځان سره  

راتله، چې خاوند یې باید بوډا پالر په کوم   کړل او د پالر کور ته الړه، چې تر اوسه نه وه راغلې. هغه په یو شرط
 .لېونتون یا داراالمان کې داخل کړي

  .اوس، اوس ځوان زوی خپل پالر ټاکلي ځای ته روان کړی و
له بوډا سره د سفر یو بکس )بېګ( دی، چې تکېه یې ورته وهلې ده، له هرو څو دقیقو وروسته یې پرانیزي او شیان  

دیخوا غورځوي.   هاخوا،  ځله  پکې  هغه څو  دی، چې  البم  یو  انځورونو  پخوانیو  د  کې  سامان  په سفري  بکسې  د 
راواخیست او په ځیر، ځیر یې وکوت. په یو انځور کې هغه له خپلې مېرمنې او ماشوم زوی سره والړ دی او د خپل  

البم له لنډې دمې وروسته  بېرته په بېګ کې    زوی سالګره )کالیزه( لمانځي. انځور ته په کتلو بوډا وژاړي او بېا 
 .واچوي او له کړکۍ لیرې نظر وځغلوي

په ریل ګاډي کې د ناست یو مسافر سترګې د بوډا په بېګ ولګېده؛ نو د هغه زوی ته یې مخ کړ: ولې له مشره بېګ  
 !نه اخلې او پاس یې نه ږدې؟ 

  .زوی یې ځواب ورکړ: جي! دی بېګ نه راکوي
 ــ ولې یې نه درکوي؟ 

 .پوهېږمــ نه 
 .مسافر د بوډا په لور ورغی: مشره! بېګ دې راکړه، چې پورته یې په رف )رافکي( کېږدم

بوډا مسافر ته هیڅ ځواب ورنکړ؛ خو د هغه په لندو سترګو کې داسې څه و، چې مسافر یې پرېشانه کاوه، مخ یې د 
 .بوډا زوی ته کړ: باران ډېر تېز دی، مونسوني بارانونه همداسې تېز وریږي

 .بوډا یو ځل بېا په الس شیشه صفا کړه و تندی یې ورسره ولګاوه او د بهرنۍ دنیا دیدن یې پیل کړ
 .تاسې چېرته ځئ؟« مسافر د بوډا زوی وپوښته»
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 .ــ مونږ الرهور ته زوی، دا زما پالر دی، لږ څه ناروغ دی، کومه ذهني ستونزه لري
ر لیرې او د خپل زوی په لوري کړ، په سوال کوونکو سترګو  د »ذهني ستونزې« په اورېدلو سره بوډا له کړکۍ نظ

  .یې ورته وکتل؛ خو هغه د مسافر په لوري ځیر و
  .نن سبا ذهني ستونزې بیخي ډېرې شوې« مسافر د بوډا زوی ته په ځواب کې همدا یوه جمله وویله»

 ــ هو بیخي ډېرې شوې؛ خو تا و نه ویل، چې ته چېرته ځې؟ 
 الهور ته ځم، په محکمه کې مې قضیه روانه ده، د هغې نېټه پوره ده؟ــ زه هم 

 ــ قضیه؟ خیریت خو به وي، څه شوي؟ 
 !ــ مېرمن مې طالق غواړي، وایي، چې ته مې ډېره ډبوې )وهې(؛ نن سبا ښځې ډیرې نېغې شوې، آزادي غواړي

 !ــ بښنه غواړم؛ خو آیا تاسې ریښتیا خپله مېرمن وهئ؟
له... په اصل کې خبره دا ده چې د شرابو څښلو بد عادت را لګېدلی، په کومه ورځ چې ډېر نشه شم،  ــ هو؛ کله ناک

 .الس مې اوچتیږي
 .والوځه، والوځه... کوترې والوځه... بوډا ناڅاپي چیغې کړې

  !ځوی یې ژر وویل: کېنه ابا جانه
  !...ــ هغه پیشو به کوتره وخوري

 چیرې؟ ــ په ریل ګاډي کې پیشو او کوتره
ــ ته کوتره نه وینې؟ هغه مخامخ د سپین رنګ. مښوکه یې وګوره، د غریبې سترګو کې څومره ډار ناست دی. ترې  
لیرې شه پیشو کمبختي! او دا دومره لېوان ولې په څوکیو ناست دي؟ د دوی خو ژبې هم ان تر فرشه الندې ځړیږي؛ 

 اوس د انسانانو په ریل ګاډیو کې لېوان هم سفر کوي؟ 
 .ــ کېنه هیڅ هم نشته! زوی یې په سختۍ وویل

 .بوډا په خپل سیټ کېناست، پښې یې خالصې کړې او سر یې پکې پټ کېښود
ــ دا ریل نه دی، یو وړوکی ځنګل دی، وحشي حېوانات په څوکیو ناست دي. بوډا په ژړا کې خبره وکړه او سر یې  

 .نور هم په پښو کې دننه کړ
 .ستونزه ډېره غټه ده« شرابي مسافر د بوډا زوی ته په کتلو سره وویلستا د پالر ذهني »

ــ هو، ډېره زیاته. هغه ته ډېر داسې شیان ویني، چې موجود نه وي، اوس وګوره که نه؛ دلته پیشو، کوتره او لېوان 
 .له کومه شول، مګر ده ته ښکاري

له بل کېسو همدومره ناخبره وو، څومره چې دلته  باران په تېزۍ سره ورېده، د ریل په سیټونو ناست مسافر د یو  
ناست زوی له خپل بوډا پالره او شرابي له خپلې ښځې ناخبره وو. خلک همداسې له یو بله نا اشنا او نا خبره ټول  

 .ژوند تېر کړي
ه د  ونې ته ځیر شو. هلت«  ۱بوډا له زنګنو سر را اوچت کړ، شیشه یې صفا کړه او لیرې په کروندو کې د برګد »

ونې الندې د کمزوری رنګ سور شال رپېده. »خدای خبر څوک به وي، چې په دې باران کې هم د برګد ونې الندې  
ناست دی« د بوډا زړه وغوښتل چې د ریل ګاډي کړکۍ ماته کړي، کروندو کې هلته ځان ورسوي او وګوري، چې 

 .چا په دې تېز باران کې هلته پناه اخیستې
 .او یوه کېسه شاته پاتې کیږي  خو ریل ګاډی وړاندې ځي

 .په شړکنده باران کې د برګد ونې الندې یوه بوډۍ ښځه ناسته ده
د کلي ټول خلک پوهیږي چې له تېرو دریو میاشتو راهیسې بوډۍ هره ورځ که توپان وي یا باد؛ د برګد ونې ته ځان  

 م په زندان کې عمر قید سزا تېروي.رارسوي. هلته یې د پېغلې لور قبر دی، چې د ورور یې وژلې او اوس هغه ه
 

د کلي خلک فکر کوي، چې شازیې »انجلۍ« رښتیا کوم غټ جرم کړی و؛ نو د ورور غیرت یې څنګه دا منلی شوه، 
چې خور یې په خوښه واده وکړي. خو بوډۍ پوهیږي، چې دا هر څه درواغ دي؛ خو نشي کولی د کلي یو، یو تن ته 

  .ل بې ګناه وه، دومره پاکه وه لکه د باران اوسني ورېدونکی څاڅکيسپیناوی وکړي، چې لور یې بالک 
خلک خو ال ان دا هم وایي، چې بوډۍ ولې خپل زوی نه بښي، که هغې داسې وکړل، د زوی عمر قید سزا یې ختمېدلی 

 .شي. خو هغه ده چې د چا خبره هم نه اوري او هره ورځ د لور په قبر ژاړي
بوډۍ مېرمن له کیسې بیخي ناخبره دي، دوی یوازې هغه رښتیا مني، چې دوی یې منلی شي  د کلي خلک د شازیه او  

 .او په ظاهري توګه یې لیدلي دي 
 !...له رښتیا په میلونو لیرې ساه اخیستونکي خلک

چترۍ  د بوډۍ او برګد ونې له تېرېدو به دوه دقیقې وتلې وې، چې ریل ګاډی په یو کوچني اسټېشن ودرېده. یو ځوان 
  .په سر ریل ګاډي ته وخوت، د هغه په غاړه کې د ښځو شال )ټیکري، دوپټې( د کوچني څادر غوندې راځوړند دی

د ریل ګاډي مسافرو د هغه لوندې چترۍ او له خټو ډکو څپلیو ته په کتلو سره د کرکې اظهار کاوه او له خدایه یې  
کن وي؛ نو د ریل ګاډي په چت )سر( باندې کیني، څو  غوښتل چې کاشکې هغه له دوی چېرته لیرې کیني او که مم 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 3تر 3 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 نه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئهیله من یو خپله لیک، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

دوی له اوبو او خټو بچ شي. خو مسافر د خلکو له فکرونو او سوچونو ناخبره وړاندې روان و، شرابي مسافر ته په  
 ورسېدلو سره یې وویل: وروره! که بده نه درباندې لګیږي؛ نو زه دلته کېنم؟

 .ډا زوی ته په کتلو سره دا خبره وکړهــ »خو زه به لوند خیشت شم« شرابي د بو
ــ »بالکل رښتیا وایي، ستا په وجود د نښتو خټو له امله زمونږ جامې هم خرابېدلی شي، که وړاندې الړ شې؛ کومه  

 .خالي څوکۍ به پیدا کړې« د بوډا زوی نوي مسافر ته وویل
نه لرم، چیرته چې ځای پیدا کړم، هلته کېنم«    ــ »ښه نو زه دلته الندې کېنم، اوس هسې نه هم له ژونده کومه غوښتنه

 .له دې خبرو وروسته مسافر خپل بکس په رف کې پورته کېښود او خپله الندې کېناست
څه وخت وروسته خپلې غاړې کې په ګلونو جوړ شال ته ځیر شو، چې سترګې یې نم شوې؛ نو هماغه شال یې سترګو 

 .ته ونیو
به یې وویل: وروره! دا شال د کومې ښځې معلومیږي، ښه به وای که کوم نارینه شرابي چې هغه ولید؛ نو په طنزیه ژ

 .یي څادر دې راخیستی وای
 !د بوډا زوی چې خپله خندا یې پټوله، هم وویل: هو، هو.. دا بالکل د ښځو شال دی

بلکې نښه یې ده،    ــ جي! بس اوس خو یې یوازې همدا نښه راپاتې ده. دا له بارانه د ځان ژغورنې له پاره نه دی،
 .چې غاړې پسې کلکه کړې ده

 .ــ »د چا نښه ده؟« شرابي وپوښتل
 .ــ زما د مېرمنې

 ــ نو ستا مېرمنه چیرې؟
ــ مړه شوه، درې میاشتې وړاندې مړه شوه، کېنسر »سرطان« یې و، بیچاره ډېر تکلیفونه یې وګالل؛ موال دې هغه 

ه ناروغي ده، بیخي وچه پاڼه یې ترې جوړه کړې وه. اه... هغې  نړۍ ورته ښکلې او هوسا کړي. کېنس ډېره ظالم
رښتیا هم چې ما سره په ډېرو سختو حاالتو کې د ژوند سفر تېراوه. د الهور په یو ستر روغتون کې یې درملنه روانه  

 .وه، نو ویې ویل: زما له امله ستا ژوند هم په عذاب دی. له واده یو کال وروسته په کېنسر اخته شوه
غه ښه کېدلی شوه. مونږ یو ځل بېا دلته کلي ته راغلو؛ نو ورور یې ډېر غوسه شو. مونږ په ځمکه څه کول، بس د  ه

درملنې له پاره مو لږ څه پیسې پکار وې؛ خو خویندو ته څوک برخه ورکوي. هغه سخت غوسه شو، غوسه ډېره بده  
  .وي، هیڅ هم نه پریږدي

ښکارېده، د هغې الندې زما د مېرمنې قبر دی. د خبرو په ختمولو سره یې    له سټېشنه هاخوا چې د برګد کومه ونه
  .شال په سترګو کېښود او په ژړا شو

بوډا چې د کړکۍ پر ځای یې اوس همدې ځوان ته په غور کتل، له خپل سیټ نه راپورته او په وړو قدمونو د هغه  
 .شال بله پیڅکه یې سترګو ته ونیوله او په ژړا شوخوا ته ټالۍ، ټالۍ ورغی، کېناست، د هغه له غاړې د راځوړند  

 .ځوان د بوډا په سینه سر کېښود
 .باران اوس هم وریږي

 .په ټولو مسافرو کې یوازې همدا دوه وګړي د یو بل په کېسو پوره پوهه شوي
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