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 غوا هګبر
 

 سه یک هډلن
 
 

او  ېسېتنو نوکرانو ک یله پاره د در ېغوا او د هغ ېوینه د  انوېاو کوچن انوینه د کلي د لو واليېکوچن رهډېما خوله 
 . ېو ېدلېاور ېامګهن
 

د سرکاتب  ېشوه چ  هېښراپـ ېموده وروسته داس هڅشي، خو  یداېک ېداس هګنڅ  ېسوچونه کول چ  ېهس ېم کله
پخوانه سوچونه  په   رډېغوا په هکله له  د یزما سره د دو ېچ  هګنڅ شوم.  ګیولټسره هم  یوځ صاحب له کوچني 

هغه ته دا خبره دومره   ېچ  رهس ۍنیخو په خواش تل،ښنه وپو ی وځ د سرکاتب صاحب د  ېنو د واره م، وو ېک هړز
 هړراسره هوک  یېله امله    ارګنټی رډېد    زما   رګ، موهم نه    هکله خبر  ېهغه په د  ېچ  کهځ ،  دهېښېونه بر  ېپور  هړپه ز
 . يیووا هڅ  ویباب راته  ېبه په د ځبله ور ېچ  هړوک

 

کله به   ېپه الر وم، چ  ګېورته ستر ېنېد م هړوم او د ز یته راغل يځ وونښ د مخه  وځ ور ولوټ خو زه د نورو  سبا 
  ې شو، نو ما د واره تر کارهښرا ېچ  ځته رانغلو. بله ور يځ وونښ ځېور ی. له بده مرغه هغه دوه، درځېهغه را

 ،ړتار ورتاوک  ېم  ېوتګ   ېویالس تر    ېڼاو د ک  ړوک  ېرپ  ارګنټېخورا    ېم  ا یله پامه وتلي و. ب  خيیبخو د هغه    تل،ښوپو
 هم شوه.   یوي، او همداس  ېهرو مرو په پام ک تنهښزما غو  یې ېچ  وڅ تر 

 

 ،یراغ ېچ   وڅ تر   ارهڅ   ېم  ېله کوم  هړوم او د ز  ړوال  ېهم زه ورته په مخک  ا یته راته ب  يځ وونښسهارهغه    ېچ   کله
 سهېک  ړېغوا په هکله  ک  ېده ته هم د خپل  ېچ  دهیکارښ  ېو، او داس  نېنو له خندا نه ش  ،ېدګېپر ما ول  یې ګېستر  ېچ 
 : لید واره راته وو یې کهځ  وه، نو ېپور هړپه ز رهډې
 

  «ېده، ممکن نن خالصه نه ش دهږاو او ېپور هړپه ز رهډې سهېک »دا
 

 سهېما ته ک رګم شي، ړته وال يګولټ ېلرله چ  هېړشوه. هغه ب ولګنټو ړۍک ېد اوسپن يځ وونښد   ېک بهېش ېهمد په
شو   ړته وال يګولټاوس به  ېچ  ړوک ارګنټېواورم؛ خو هغه  یېژر  ېچ  تلښغو ېوه او همدا اوس م ېپور هړپه ز

 .  وړسره وک سهېبه ک ېک حیاو په تفر
 

غوا د نکل  ګېد بر ېورته پام نه و، او هماغس یڅو زما ه ړیک لیلوست پ ېچ  یوونکښته ننوتو  يګولټ هړدوا ږمو
کله به د   ېارماني وم، چ  ې اود د ېدیرېپر ما لکه کال ت ېبېورک وم. د انتظار دغه ش ېپه سوچونو ک دوېد اور
 . يېږک ولګنټ ړۍک ېاوسپن

 

ژر د  رډې ږ. مودوېزه او هغه سره پوه یوازی ېشوه، زه دومره خوشاله شوم، چ  ولګنټو ړۍوروسته ک  ېبېش وڅ 
 : هړک لیپ ېداس  سهېته شوو او هغه ک وريیس ېون ېوی
 

وه. د کلونو   ېولیران ویروپ ۱۲۰غوا هلته په  وهی یې ېزمانه ک ېسرکاتب و، په هغ ېپه بدخشان ک کهیپخوا ن رډې»
 ېول ېچ  م،ېږوالکه زه هم پوه ولډ ده. همدا  ۍخوس شتمهیاو که درو شتمهی غوا دوه و ۍدا اوسن یې دوسرهیرېپه ت
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هم سره دومره  یېاندازه  وید پ ېچ  یې. واېولیږز ۍخوسک ېوازی ولوټدا نورو  یرا وروسته تر ا یغوا او ب ېهغ
 . ېو ګېسره بر ېولټنه درلوده او   رېتوپ

 

 تنو به د دغو غواوو پالنه او ساتنه کوله.  ېدر ېده چ ا یتښدا ر بله
 

 ېاو کوچو چار  ومبوړشدو، ش  ،ېکړاو د غ  ېبه لوشل  ۍخوارک  ېکوتر  اروله،یورته ت  هړاوبه او پرو  ه، ښبه وا  کچکول
 .  دوینه خالص ،د کته او پورته کولو نه ېخو ال د غوا د غوالنز لګرېاو م ؛ېترسره کول یېبه 
 ېتل د غوا غوالنز  دیبا    یبل برابر شانته ش  وی  ېداس  ا یاو    زېم  و ی  ېچ   کهځ وخت شو. دا    ونګد لن  ی دغواو  ېبه چ   کله
له چا سره به کدو د چا  ېچ  کهځ وه،  هڼوګ  هګڼ ېهس ېپه باغ ک ږله خوا به زمو ریګ. د مازیوا یشوا ولېښا ېالند

 ستونزه نه وه.   یڅهکله ه ېراتلل او په د رهلپا  ومبوړپه الس به د ش نګاو د چا سره ل ټیوګسره من
 

د کور   ږکار و. کوتره زمو ېکول، دا د هغ ېکوتر ېچ  هڅ خو هر هم کوله،  تنه ښد شدو او کوچوغو نوځیکله به  کله
تر ننه  ا ینه ب ېزمان ېان د همغ ېده چ خو دا ېپور هړپه ز رهډېهم درلود.  یېواک  رډېنوکره وه او  ۍپخوان رهډې

په حوجره  ږزمو ېچ ېدېښیپ ږبه ل ځېور ېداس ېچ دي،  ېدږدومره ن ېکړیا ږد بدخشان له خلکو سره زمو ېپور
 : ېهمدا و چ  یېتپوس به  ینړلوم ړراته د روغب ې. هر بدخشي چ ینه وا لمانهېبدخشي م ېد ېک
 

 ده؟  هګنڅ غوا  هګبر
 

   ؟يکو  ېدوش ښی
 

 .. .ېتنښپو  ېسهمدا او
 

 الیدغه موسم د شولو د ن ېچ  کهځ کوربه وو. دا  لمنوېم زویا لهډخو به د  ېک اشتویسرطان په م ثور، جوزا او د
د  ینه و یکار موندل یې ېچ  وڅ خو تر  ي،ځلپاره را د دغه کار هګتو زهیا لهډپه  دونکيیاو د بدخشان اوس یوخت د

  ې په بدخشان ک کهېخو زما ن وی ېچ  کهځ وي. دا  هپرات ېپه حوجره ک ږله امله زمو  کوړید ا ۍغوا د دوست ګیبر
 او رابطه وه.   لهېوس هښ ۍاو خپلول ۍد دوست ځاو د هغوي تر من ږغوا زمو هګبر ړنه لو ولوټتر  دنده  لرله او

 

  ، دهېهم سم کار نه کاوه او د امسا په زور کته پورته ک یې و ګو، ستر  یشو یرږې نېنور سپ که ېن ېچ  ېک و یوروست په
 ېلډله بده مرغه دوه   ېو، چ  ینینور هم خواش ېهس  کهېن ځور ې په د لوو، ټنه ر لیله کوم دل ېب ږمو یېکله به  ـ کله
 راغلل.  لمانهېم رګالین ګغبر

 

سبا  نه ورکاوه. یا ځ  ېمکځ او  دهېسره غور انهځ له  ېهس کهېن رګلنه وشوه، مپا  لمنوېد پخوا په شان د م ېک کور
 : ړک ږالال ته غ یېشو او د واره  کارهښته را ېحجر دو،یله جومات نه راستن کهېن ېسهار وختي کله چ 

 

 سره همدا اوس دلته راوله«  ۍ! هغه غوا د خوسهیوځ جانه  نېام»
 

. ېراوست ۍو. الال غوا او خوس یدونکیرزګنه  ېژوند ک ولټحکم د هغه په  کهېد ن ېپه کور ک ږزمو ېچ  ا یتښر په
  کوي.  هڅ  کهېن ېچ  دوینه وو او نه پوههم خبر ال وی ږمو رګو. م یسره قصاب هم راوست انځ له جوماته له  کهېن

 ل:یوو یې ېاو داس ړک ږته غ لمنوېم ویبدخش ولوټوروسته  بهیهغه ش
 

 ېحالل ېتر مخ  ولوټهمدا اوس ستاسو  ېچ  ۍغوا او خوس ۍستا سو هغه وروست یدا د ورئګوالکو راشئ او و»
پوه شئ   هښ  دیبا   هڅ   ویخو په    ه؛ښهم مو خو  ړیسره و  انهځ له   یېهم وخورئ او که بدخشان ته    یېبه     ښېغو  ،ېشو
وطنوالو ته هم   ویاو خپلو نورو بدخش ېشو ېخالص ېتنښاو پو  ېغواوو له امله خپلوي، دوست وګنور مو د بر ېچ 

 تنهښدو پو ود غوا او ش رګمراشئ،  وګستر وړپه دوا ه، ښستا سو خو ئ،ځ لور ته را ېورسوئ: که نور د غامیدغه پ
 او خپلولي نوره نه شته«.   

 

 یپا 
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