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احسان هللا ارینزی

وړوكى تور كب
څو ورځی مخکی بی بی سی په هغو کتابونو راپور درلود چی په تیرو سلو کلونو کی یی ،په ایران کی په ټولنیزو-
سیاسی بدلونونو کی د پام وړ ونډه لرلی ده ..یو له دی کتابونو څخه د نامتو لیکوال صمد بهرنګی «وړوکی تور
کب» دی چی ما (احسان هللا ارینزی) په تانده ځوانۍ (  ۱۳۵۷هـ ش) کی په پشتو اړولی و.
یوه شپه په سیند كې زاړه كب ،خپل دوولس زره بچیان او لمسیان ټول كړي وو او دوى ته یې كیسه كوله:
(وو نه وو .یو وړوكى تور كب و چې په یوه لویه ویاله كې یې ،له خپلې مور سره ژوند كاوه .دا ویاله ،د ډبرین غره
له لمنو څخه مخكښته درې ته روانه وه.
وړوكى توركب او مور یې د یوې تورې ډبرې شاته اوسېدل او هملته تر شنو مرغو الندې بیدېدل .وړوكي توركب
ډېره هیله درلوده چې سپوږمۍ  -كه څه هم چې د یوه ځل له پاره وي _ پخپل كور كې وویني!
مور او زوى به له سهاره تر ماښامه ،یوازې او یا له نورو كبانو سره یو ځاى ،ورو یا كړندى په یوه لویشت ځاى كې
گرداگرد تاوېدل .وړوكى تور كب د مور یو زوى و .مور یې لس زره هگۍ اچولې وې چې له ټولو څخه یوازي همدا
یو تور كب روغ رمټ راوتلى و.
له څو ورځو راهیسي وړوكى تور كب په فكرونو كې ډوب و او خبرې یې كمې كړې وې .زړه نا زړه به ورو _
ورو روان و او تر خپلې مور به وروسته پاتې كېده .مور یې فكر كاوه چې د زوى ستوماني به یې ژر له مینځه الړه
شي ...خو وړوكي توركب یو بل رنځ درلود!
یوه ورځ سهار وختي چې لمر ال نه و راختلى ،وړوكي تور كب خپله مور راویښه كړه او وې ویل:
مورې! له تا سره څو خبرې كوم!مور یې خپلې خوبولې سترگې وغړولې او وې ویل:
گرانه ،د سترگو توره! په دې شنه سهار كې څه ویل غواړې؟ اوس به ووځو دباندې خبرې به بیا بل وخت كوو.وړوكي كب وویل:
نه مورې ،زه نور د باندې نه گرځم .زه له دې ځایه ځم!مور یې وویل:
ته ځې؟ ولې؟ چېرې؟....وړوكي كب وویل:
هو مورې … زه باید والړ شم.مور یې وویل:
گرانه بچیه ،ته په دې شنه سهار كې چېرې ځې؟وړوكي تور كب وویل:
ځم چې د ویالې پاى پیدا كړم .ته پوهېږې مورې ،زه له څو میاشتو راهیسې په دې فكر كې ډوب یم چې د ویالېپاى به چېرته وي؟ خو تر اوسه په هېڅ نه یم پوهېدلى .تېره شپه تر سهاره ویښ وم او د ویالې د پاى په فكر كې ډوب
وم .اوس مې پرېكړه كړې چې والړ شم او د ویالې پاى پیدا كړم .زه غواړم په دې پوه شم چې په نورو ځایونو كې
څه خبرې دي؟
مور یې وخندل او وې ویل:
د پاڼو شمیره :له  1تر10
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

زه هم چې كوچنۍ وم ،دا خبرې به مې كولې .گرانه ،د زړه سره ،بچیه ،ویاله سر او پاى نه لري ،ویاله همدغه دهچې ته یې ویني! سر او پاى یې نشته ،ویاله تل روانه وي او بهېږي.
وړوكى تور كب وویل:
مورې هر شى پاى لري ...شپه پاى لري ،ورځ پاى لري ...اونۍ ..میاشت ...كال ...ژوند … هر څه…مور قهرجنه شوه او وې ویل:
دا اپلتې بس كړه .نور ...ځه چې د باندې الړ شو .اوس د گرځېدو وخت دى ،نه د خبرو!وړوكي تور كب ځواب وركړ:
نه مورې زه نور له دې گرځېدو نه ستړى شوى یم .زه ځم چې نور ځایونه ووینم .ښایي چې هلته نوې خبرې وي.گوره مورې ته به داسې فكر كوې چې گواكې دا خبرې به بل چا راښودلې وي ،خو نه ،زه اوس په ډېرو خبرو ښه
پوهېږم .له څه مودې راهیسې په فكر كې ډوب یم ...له نورو څخه مې هم ځینې شیان زده كړي دي .د مثال په توگه
په دې پوهېږم چې ډېر كبان د زوړوالي په وخت كې له ژونده گیلې كوي او وایي چې ژوند یې عبث تېر شوى دى.
زه غواړم پوه شم چې ژوند همدا دى؟ په یوه لویشت ځاى كې ځه او راڅه ،گرځه – راگرځه .تر هغه چې زوړ شې
او بس .یا دا چې په دنیا كې بل راز ژوند هم شته؟...
د وړوكي تور كب تر وینا وروسته د هغه مور وویل:
بچیه! لیونى شوى یي؟ دنیا؟ ....دنیا! ....نوره دنیا یعنى څه؟ دنیا همدغه ده چې موږ پكې ژوند كوو او ژوند همهمدغه دى چې موږ یې لرو...
دا وخت یو لوى كب د دوى د كور خوږ ته نژدې شو او وې ویل:
ګاونډۍ ،ولې دې له زوى سره ناندرۍ وهې ؟ ..لكه چې نن ویالې ته نه ځي؟د وړوكي تور كب مور د ګاونډي كب په درناوي ،له كوره ووته او وې ویل:
زمانه خرابه ده! (له ما نه وشوې آخر د ما د مور میړه شوې) ،اوس – اوس اوالدونه خپلو میندو ته نصیحت كوي!ګاونډي كب وویل:
څنگه؟د وړوكي تور كب مور وویل:
ته گوره چې دغه لویشتینك ما پرېږدي او ځي! وایي ځم چې په نوره دنیا كې څه خبره ده!ګاونډي وویل:
كمكیه! ته خو عالم او فیلسوف یې .ارمان چې موږ دې نه پېژنو؟!وړوكي تور كب وویل:
اكا! زه نه پوهېږم چې ته چا ته (عالم او فیلسوف) وایې؟ زه دلته ستومانه شوى یم .یو وخت به ستاسو په شان زوړوم او ال به هم همداسې په غوږو كوڼ او په سترگو ړوند كب وم چې اوس یم.
ګاونډي وویل:
عجب ! ..دغه ده ژبه!د وړوكي تور كب مور وویل:
ما هېڅ فكر نه كاوه چې زوى به مې دومره بې الرې شي .خداى ښه پوهېږي چې چا زما ګاللى زوى بې الرېكړى دی!
وړوكي تور كب وویل:
هېچا مورې ،هېچا .زه سترګې لرم او هر څه وینم او عقل لرم او په هر څه پوهېږم.ګاونډي كب د وړوكي تور كب مور ته ووي:
خوركۍ! هغه اسماني پشۍ(ګوك) دى یادېږي؟د وړوكي توركب مور وویل:
هو  ...هو  ،...همغه زما له زوى سره گرځېده ،خدایه ته خیر مه وركوې!وړوكي تور كب وویل:
بس كه مورې .هغه زما ملګرې وه.مور یې وویل:
د كب او اسماني پشي ملګرتوب؟ ..په چا یې منې؟وړوكي كب وویل:
زه بیا د كب او اسماني پشۍ دښمني هم نه شم منالى .تاسو هغه بېوزله په اوبو كې ډوب كړه او ومو وژله.ګاونډي وویل:
پخوږنۍ خبرې مه یادوه.وړوكي كب وویل:
د پاڼو شمیره :له  2تر10
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

تاسو پخوږنۍ خبرې یادوئ.مور یې وویل:
هغه باید وژل شوې واى! په یاد دې نه دي چې څه خبرې یې كولې؟؟وړوكي تور كب وویل:
نو ما هم ووژنئ ،څه چې زه هم همغه خبرې كوم.لنډه دا چې د دغه دریو كبانو په خبرو نور كبان هم راغونډ شول .وړوكي تور كب د ټولو اعصاب خراب كړل .یوه
وویل:
ګوره هلكه پر تا به رحم ونه كړو!یو بل كب وویل:
غوږونه یې باید تاو شي!!د وړوكي كب مور وویل:
پام! چې زما په زوى الس پورته نه كړې!یوه كب وویل:
تا چې خپل زوى سم نه دى روزلى ،اوس باید دواړه سزا ووینئ.ګاونډي كب وویل:
ارمان چې زما كور خو ستاسو په څنګ كې نه واى .زه په تاسو شرمېږم.یوه بل كب وویل:
اوس هم ال وخت دى ،ژر یې زړې آسماني پشۍ ته واستوئ.كبان په وړوكي تور كب راوڅرخېدل؛ خو ملګرو یې چاپیره كړ او د قهرجنو كبانو له كړۍ څخه یې ویست .د وړوكي
تور كب مور په كرېږو ژړل او ویل یې:
هللا! بچى مې وژل كېږي .څه وكړم؟ څه خاورې په سر واړوم؟وړوكي تور كب وویل:
مورې! زما له پاره مه ژاړه ،د دغه بېوزله زړو كبانو په حال وژاړه...یوه كب له لیرې څخه چیغې كړې:
سپكې سپورې مه وایه لویشتینكه!یوه بل وویل:
كه والړې او پښېمانه شوې بیا به دلته نه راځې!دوهم كب وویل:
هلكه د ځوانۍ په خبرو مه غولېږه ،مه ځه!درېیم وویل:
دا ډېر ښه ځاى دى!څلورم:
دنیا همدغه ده چې موږ یې وینو ،بله دنیا مونیا نشته ،مه ځه!پنځم:
شاباس ،هوښیاري وكړه او مه ځه.شپږم:
ته همدلته لوى شوى او اوسېدلى یې ،خپه به شې!مور یې وویل:
په ما رحم وكړه ،مه ځه! بچیه مه ځه!...خو وړوكي تور كب خپله پرېكړه كړې وه .په ډېره مېړانه روان شو او څو همزولو بدرګه كړ ،وړوكى كب د خداى
پاماني په وخت كې خپلو همزولو ته وویل:
ملګرو ،د بیا لیدو په هیله ،ما مه هیروئ.ملګرو وویل:څنګه به تا هیروو ،تا له خوبه راوېښ كړو او په ډېرو خبرو دې پوه كړو .اوس موږ ښه او بد پېژنو ،هوښیاره اوزړه وره ملګریه په خیر والړ شې!
وړونكي تور كب د ویالې په پاى كې د یوه كوچني ځړوبي (آبشار) له الرې حوض ته ورولوېد .لومړى لږ وارخطا
شو؛ خو ژر یې المبو پیل كړه.

د پاڼو شمیره :له  3تر10
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

وړوكي تور كب په خپل ټول ژوند كې دومره ډېرې اوبه نه وې لېدلې .هلته د څینګښیو په زرهاوو كوچنیو بچیانو
لمبل چې پلن -پلن سرونه او اوږدې -اوږدې لكۍ یې درلودې .د څینګښې بچیانو پر وړوكي تور كب وخندل او وې
وېل :ته څوك یې؟ ...قوارې ته یې وگوره!
وړوكي توركب په ویره ورته وكتل او وې ویل:
هیله كوم چې سپكې سپاندې مه وایئ .زما نوم وړوكى تور كب دى .تاسو هم خپل نومونه واخلي چې سره وپېژنو.د څینگښې یوه بچي وویل:
موږ یو بل ته پلن سري وایو.یوه بل وویل:
ښه اصل او نسب لرو.بل وویل:
په ټوله دنیا كې موږ ښكلي یو.څلورم وویل:
ستا په شان بدشكله نه یو.وړوكي تور كب وویل:
هللا ،تاسو څومره ځان خوښي یاستي؛ خو خیر زه به تاسو وبښم؛ څه چې نه پوهېږئ!د څینگښې بچیانو وویل:
څه؟  ...څه  ...یعنى چې موږ ناپوه یو؟!وړوكي توركب وویل:
كه ناپوهـ نه واى ،هرو مرو به پوهېدلي چې په دنیا كې ډېر داسې كسان شته چې خپله څېره یې ډېره خوښېږي.وړوكي تور كب ډېرې خبرې وكړې ،له همدې امله د څینگښې بچیانو سره له دې چې په غوسه شوي وو ،په نرمه
وویل:
ته ډېر بې ځایه په غوسه شوې .موږ هره ورځ له سهاره تر ماښامه په دنیا كې گرځو؛ خو تر خپل ځان او خپلومیندو او پلرونو پرته بل څوك نه وینو .دا ځینې واړه -واړه چینجیان خو هېڅ د یادونې وړ نه دي!!
وړوكي تور كب وویل:
تاسو خو له دې گرداوې څخه نه شى وتلى؛ نو په كومه دنیا كې گرځئ؟د څینگښې یوه بچي وویل:
له دې گرداوې څخه پرته ،بله دنیا هم شته؟تور كب وویل:
تاسو فكر وكړئ چې دا اوبه له كومه ځایه څخه دلته راځي او له اوبو څخه د باندې څه شى دي؟د څینگښې بچیانو وویل:
له اوبو څخه د باندې ..هـ ..هــ ..موږ یې نه پېژنو ! ...هغه كوم ځاى دى؟ ...هـ ..هــ هــ ..هــ لیونى شوې یېهلكه!؟
وړوكي تور كب وخندل او د څینګښې له چوچیانو څخه یې پوښتنه وكړه:
ستاسو مور چېرې ده؟ځینګښې چې د گرداوي پر څنډه ،په یوه ډبره ناسته وه ،اوبو ته ټوپ كړل او وړوكي تور كب ته یې وویل:
زه دغه یم ،څه وایې؟تور كب وویل:
ادې  ،سالم!څینگښې وویل:
ځان مه ښكاروه ،ورك شه ،كم اصله ...بې نسبه! ماشومان غولوې! زه په خپل ټول ژوند كې همدا اوس پوهېدلې یمچې دنیا همدا ده! ...ښه به دا وي چې له دې ځایه والړ شې او زما اوالدونه بې الرې نه كړې.
وړوكي تور كب وویل:
كه سل ځلې نور هم ژوند وكړې ،بیا به هم یوه ناپوهـ څینګښه وې.څینګښه په غوسه شوه او په كب یې ټوپ كړل؛ خو وړوكي تور كب د برېښنا په شان وخوځېد او د خورو ورو شنیلیو
په مینځ كې آلونیه شو.
له هغه ځاى څخه لږ لیرې ،اوبه په یوه ټیټه دره كې روانې وې.
په یوه ځاى كې یوه لویه ډبره د اوبو مینځ ته لوېدلې او اوبه یې په دوو برخو وېشلې وې .په همدې ډبره باندې یوه
توره څرموښكۍ (شلند) پرته وه او ځان ته یې لمر وركاوه .څرموښكۍ هغه لوى چنگاښ (خرچنګ) ته كتل چې د
ساحل په شګو ناست و او د ښكار شوي څینگښې غوښې یې خوړلې.
د پاڼو شمیره :له  4تر10
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

وړوكي تور كب چې چنګاښ ولید ،ډېر وبېرېد او سالم یې وكړ .چنگاښ كاږه – كاږه ورته وكتل او وې ویل:
څومره باادبه كب! ...راشه دلته كوچنیه! ..آفرین.وړوكى كب وویل:
زه ځم او په ټوله دنیا گرزم ،ته غواړې چې ما وخورې؟ ...هـ.چنګاښ وویل:وړوكیه ،ته ولې دومره بېرېږې؟كب ځواب وركړ:
زه نه ویرېږم ،زه د خپلو سترگو په لید او د خپل عقل په وینا ایمان لرم.چنگاښ وویل:
ښه ،ستا سترگې او ستا عقل زما په هكله څه وایي .زه نه غواړم چې تا وخورم!وړوكي تور كب وویل:
ته ښه پوهېږې چې رښتیا نه وایې!چنګاښ وویل:
هلكه! ته دې څینګښې ته ګورې او فكر كوې چې تا هم خورم .نه ...نه ...مه لیونى كېږه! زه له څینګښو سره دښمنيلرم ،څه یې خورم .څینګښې فكر كوي چې دنیا د دوى ده او دوى ډېرې نیكمرغه دي؛ خو زه به یې په دې پوه كړم
چې دنیا د چا په واك كې ده؟ نو ته مه وېرېږه گرانه! او راځه وړاندې.
چنګاښ ورو – ورو د وړوكي كب په لور روان شو .وړوكي تور كب له خندا نه شین شو او وې ویل:
بېوزله ،ته چې خپل تګ دې سم نه دى زده ،په دې څه پوهېږې چې دنیا د چا په واك كې ده؟!وړوكى تور كب ورو وخوځېد .دا مهال څرموښكۍ پر چنګاښ ورټوپ كړ او په یوه ګوزار یې څو پښې ورماتې
كړې .وړوكى تور كب ورو د اوبو له څنډې څخه مینځ ته وخوځېد ،څه چې یوه كوچني شپانه ،ده او چنګاښ ته په
ځیر – ځیر كتل او رمې یې اوبه څښلې.
كله چې رمې اوبه وڅښلې او والړې ،وړوكي تور كب بېرته راستون شو او څرموښكۍ ته یې وویل:
ګرانې څرموښكۍ! زه یوه وړوكى تور كب یم چې غواړم د ویالې پاى پیدا كړم .زه فكر كوم چې ته هوښیاره او پوهیې ،څه له تا څخه دا پوښتنه كوم.
څرموښۍ وویل:
پوښتنه وكړه.كب وویل:
په الره كې ډېرو كسانو زه له سقاوك مارغه ،اره ماهي او كب خوړونكي نه بیرولى یم ،دا څوك دي؟ ته یېپېژنې؟...
څرموښكۍ وویل:
اره ماهى او كب خوړونكي دلته نه شته .اره ماهي په دریابونو كې ژوند كوي؛ خو سقاوك مارغه ښایي چې پههمدې نژدې ځایونو كې پیدا شي .پام! چې ونه غولېږې او په كڅوړه یې ور د ننه نه شې.
وړوكي تور كب وویل:
كڅوړه؟!...څرموښكۍ ځواب وركړ:
هو ،سقاوك یو المبوزن مارغه دى چې تر ټټر الندې یوه كڅوړه لري .كبان كله نا كله دغې كڅوړې ته ننوزي اود سقاوك مارغه خېټې ته ځي .كه سقاوك موړ وي ،كب په خپله كڅوړه كې ساتي او د لوږې په وخت كې یې خوري.
وړوكي تور كب وویل:
ښه ،كه كب دې كڅوړې ته ننووت ،بیا نه شي وتالى؟څرموښكۍ ځواب وركړ:
یه ،د وتلو الر نه شته .پرته له دې چې كڅوړه څیرې شي .زه به تا ته یوه وړه توره دركړم .كه چېرته د سقاوكپه كڅوړه كې ښكېل شوې ،هغه پرې څېرې كړه.
دا مهال څرموښكۍ خپلې خونې ته ننوته او یوه كوچنۍ؛ خو تیره توره یې راویسته.
وړوكى تور كب توره واخسته او وې ویل:
څومره مهرباني دې وكړه ،ډېره -ډېره مننه!څرموښكۍ وویل:
كور ودان .زه په سلګونو او زرګونو تورې لرم .هر كله چې وزگاره وم د بوټو له پاڼو څخه تورې جوړوم او ستاپه شان هوښیارو ته یې سپارم.
وړوكي تور كب وویل:
د پاڼو شمیره :له  5تر10
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

نور كبان هم له دې ځایه تېر شوي؟...څرموښكۍ وویل:
هو ،په لس گونو او سل گونو! ...هغوى اوس یوه لویه ډله جوړه كړې او كب نیوونكي سړي یې له ستونزو سرهمخامخ كړي دي.
وړوكي تور كب وویل:
بښنه غواړم چې له خبرې څخه خبره پیدا كېږي .كبانو څنګه كب نیوونكي له ستونزو سره مخامخ كړي دي؟څرموښكۍ ځواب وركړ:
دا څه چې دوى ټول سره یو موټى شوي دي .یو ځاى د كب نیوونكي په جال ورننوزي او جال له ځانه سره د اوبوتل ته وړي.
دا مهال څرموښكۍ د ډبرې په یوه كوچني سوري غوږ كېښود او وې ویل :زه نور ځم چې بچیان مې ویښ شوي دي.
څرموښكۍ والړه او وړوكى توركب روان شو .وړوكى مغز یې له راز – راز پوښتنو څخه ډك شوى و :آیا د ویالې
اوبه په سیند ورګډېږي او كه نه؟ كه له سقاوك سره مخامخ شم؟ ...وړوكى كب په هره لویشته الره كې له نویو شیانو
سره مخامخ كېده او نوې – نوې خبرې یې زده كولې .تر دې وخته پورې له وړوكي كب نه ښه المبوزن جوړ شوى
و ،كله نا كله به د اوبو له تل څخه د اوبو سر ته جگېده او لمر ته به یې لكۍ ښوروله.
یو ځاى له یوې ښكلي هوسۍ سره مخامخ شو .هوسۍ اوبه څښلې.
سالم ،هوسۍ! ولې دومره بېړه كوې؟هوسۍ ځواب وركړ:
ښكارزن راپسې دى ،په مرمۍ یې ویشتلې او ټپي یم.وړوكي تور كب ټپ ونه لید؛ خو د هوسۍ په ګوډ -ګوډ تګ پوه شو چې رښتیا یې ویلي دي .یو ځاى څو كیشپه (سنګ
پشت) لمر ته ناست وو او بل ځاى د زركانو د كټارې انگازو دره ډكه كړې وه .په هوا كې د غرنیو وښو وږم خور
و.
تر غرمې وروسته وړوكى توركب د اوبو اوارې برخې ته ورسېد او هلته له ډېرو كبانو سره مخامخ شو .ده ډېره
موده كبان نه وو لیدلي ،كبان پرې راټول شول او وې ویل:
پردېس یې ،هـ؟وړوكي توركب وویل:
هو ،پردیس یم او له لیرې څخه راغلى یم.كبانو وویل:
چېرته ځې؟وړوكي تور كب ځواب وركړ:
ځم چې د سیند پاى پیدا كړم.كبانو وویل:
كوم سیند؟وړوكي تور كب وویل:
همدغه ...چې تاسې پكې المبي.یوه كب وویل:
سقاوك مارغه به دې وخوري.یوه بل كب وویل:
ته پوهېږې چې هه یوه لویه كڅوړه لري؟وړوكي تور كب وویل:
هو ،په دې پوهېږم.یوه كب وویل:
بیا هم ځې؟وړوكي تور كب ځواب وركړ:
هو ،هرومرو ځم!ژر ټول كبان خبر شول چې یو وړوكى پردیس تور كب له لیرې راغلى او غواړي چې د سیند وروستۍ برخه پیدا
كړ ي .
كبانو دا خبره هم واورېده چې وړوكى پردیس كب له سقاوك څخه هم نه ډارېږي .ځینو كوچنیو كبانو غوښتل چې له
وړوكي تور كب سره یو ځاى شي؛ خو د مشرانو له ویرې یې څه نه شواى ویالى.
ځینو بیا وویل:
د پاڼو شمیره :له  6تر10
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

كه سقاوك مارغه نه واى ،موږ درسره تلو؛ خو د سقاوك له كڅوړې څخه ډېر ویرېږو.د سیند پر غاړه یو كوچنى كلى و چې ښځو او نجونو یې د سیند په اوبو كې كالي وینځل .تور كب څو شېبې تم شو او
د دوى خبرو ته یې غوږ ونیو .څو شېبې یې د ماشومانو ځغاستو ته وكتل او بیا روان شو .والړ ،والړ ...والړ تر
هغو چې شپه شوه .د یوې كوچنۍ ډبرې الندې ویده شو .نیمه شپه وه چې وېښ شو او سپوږمۍ ته یې وكتل .د سپوږمۍ
سپینو وړانگو په اوبو كې د ده ټول شااوخوږ ځایونه روښانه كړي و.
سپوږمۍ په وړوكي تور كب ډېره گرانه وه .تور كب په خپل كور كې ډېره هیله درلوده چې یوه شپه له سپوږمى سره
خبرې وكړي؛ خو مور به یې نه پرېښود .په دا شپه وړوكي توركب پاڅېد او سپوږمۍ ته یې وویل:
سالم ،سپینې سپوږمۍ!سپوږمۍ ځواب وركړ:
وړوكیه كبه ،سالم! دلته څه كوې؟تور كب وویل:
د دنیا په سیل راوتلى یم.سپوږمۍ وویل:
دنیا ډېره لویه ده ،ته كله په ټوله نړۍ كې گرزیدلى شې؟كب وویل:
درېغه تر سهاره درسره پاتې واى؛ خو د تورې وریځې یوه لویه څپه راروانه ده او زما مخه نیسي.كب وویل:
ښكلې سپوږمۍ! ستا وړانگې مې ډېرې خوښېږي ،درېغه تل پر ما خورې واى.سپوږمۍ وویل:
گرانه كبه! زه په خپله وړانگې نه لرم – یوازې د لمر وړانګې ځمكې ته غبرگوم .رښتیا ځینې كسان غواړي چېله ځمكې څخه والوزي او راشي دلته؟
تور كب ځواب وركړ:
دا كار نه شي كېداى.سپوږمۍ وویل:
دروند كار دى؛ خو كه انسان وغواړي...توره وریځ راورسېده او د سپوږمۍ خبره یې غوڅه كړه .بیا د تیارې لمن خوره شوه او وړوكى تور كب یوازې پاتې
شو .كب څو شېبې تیارې ته ځیر او بیا د یوې لویې ډبرې څنګ ته ویده شو.
سهار وختي څو كوچني – كوچني كبان په وړوكي تور كب راټول شول ،تور كب د دوى په غږ له خوبه راویښ شو
او كبانو ته یې وكتل.
ورځ په خیر!تور كب دا كوچني كبان وپېژندل او وې ویل:
ورځ په خیر! ستړي مه شي ،تاسو هم راغلئ؟یوه كوچني كب وویل:
هو؛ خو تر اوسه هم وېرېږو.یوه بل وویل:
سقاوك مارغه ډېر خطرناك دى!تور كب وویل:
ډېر فكر مه كوئ .ویره په كار نه ده.یو ناڅاپه د كبانو شااوخوا اوبه وخوځېدې او یو تور شى راښكاره شو .یوه شېبه وروسته ټول ځاى تیاره شو او په
كبانو باندې د تېښتې الر وتړل شوه .وړوكى تور كب وپوهېد چې د سقاوك مارغه په كڅوړه كې ایسار شوى دي.
وړوكي تور كب وویل:
ملگرو! موږ د سقاوك مارغه په كڅوړه كې ایسار شوي یو؛ خو د تېښتې الره شته...ځینو كوچنیو كبانو وژړل:
د تېښتې الره نشته ،دا ته وې چې موږ دې وغولولو!...یو بل:
تباه شوو ،اوس به ټول وخوري!ناڅاپه یوه ویروونكې خندا واورېدل شوه .دا د همدې مارغه د خندا غږ و چې ویل یې:
څه ښه كوچني – كوچني كبان! ها ها ها  ...څومره ښكلي ! ها ها ها...كوچنیو كبانو په زاریو پیل وكړ:
د پاڼو شمیره :له  7تر10
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

جناب  ...!...موږ تا ته ډېر احترام لرو! ستا په ستاینه كې مو ډېرې خبرې اورېدلي دي  .كه دا خپله مښوكه لږپرانیزې چې موږ الړ شو ،تل به دعاوې كوو او...
مارغه وویل:
زه سمدالسه تاسې نه خورم .په زیرمه كې څو كبان لرم ،د كڅوړې بیخ ته وگورئ....رښتیا هم چې د كڅوړې په بیخ كې څو كبان پراته وو.
دا وخت یوه كوچني كب وویل:
جناب . ..بښنه غواړم! ...موږ مالمت نه یو ،دغه تور كب وغولولو...وړوكي تور كب وویل:
ډارنو! زارۍ مه كوئ ،دغه ځیرك مارغه هېڅ زړه سوى نه لري.كوچنیو كبانو وویل:
ته په خپله خبره نه پوهېږې .اوس به ووینې چې څنگه به موږ پرېږدي او تا به خوري!مارغه وویل:
سمه ده ،تاسو په یوه شرط پرېږدم!كوچنیو كبانو وویل:
په كوم شرط جناب!...مارغه وویل:
دغه بیشرمه كب ووژنئ او ځانته خپلواكي وگټئ!وړوكي تور كب لږ شاته وخوځېد او كوچینو كبانو ته یې وویل:
دا خبره مه منئ! دغه ځیرك مارغه د بې اتفاقۍ تخم شیندي او موږ په خپلو كې سره جنگوي .زه یو پالن لرم...كوچینو كبانو چې د خپل خالصون په فكر كې ډوب وو ،سمدالسه او پرته له دې چې موضوع ښه وڅېړي ،په تور
كب یرغل وكړ .وړوكى كب لږ نور هم په شا وخوځېد او ورو یې وویل:
ډارنو! مه غولېږئ ،تاسو د تېښتې الر نه لري او ما هم نه شي وژالى.كوچنیو كبانو ویل :ستا مرگ روا دى! موږ خپلواكي غواړو!
وړوكي تور كب وویل:
هوښیار واوسئ! ستاسو خالصون زما په مرگ پورې اړه نه لري .مه غولېږئ!...كوچینو كبانو وویل:
ته غواړې چې ځان وژغورې!تور كب وویل:
یه ،غوږ ونیسئ چې تاسو پخپل پالن خبر كړم .زه به ځان د مړو كبانو په مینځ كې مړ واچوم او وبه گورو چېمارغه تاسو پرېږدي او كه یه؟ او كه زما خبره ونه منئ ،ټول په دې توره وژنم او یا كڅوړه لږ څیروم او تښتم...
یوه كوچني كب وویل:
بس كړه نو! چټیات مه وایه ..هـ .اهـ  ..او هو...تور كب ژړېدونكي كب ته وویل:
د مور نازولیه بیا ولې راتلې؟!...تور كب خپله توره راوخیسته او ټولو كوچنیو كبانو ته یې وښوده .كوچنیو كبانو له ویرې د وړوكي تور كب خبره
ومنله او یوه فرضي جگړه پیل شوه .تور كب ووژل شو! او نورو مارغه ته وویل:
جنابه! ...هغه بېشرمه كب ووژل شو....مارغه وخندل او وې ویل:
شاباسې! اوس به د دې خدمت په بدله كې ټول ژوندي تېر كړم ،چې زما د خېټې خوند هم ووینئ!د سترگو په رپ كې ټول كوچني كبان د مارغه تر ستوني تېر شول؛ خو وړوكي تور كب په یوه ګزار د مارغه كڅوړه
سورى كړه او د باندې یې ټوپ كړل .مارغه له ډېره درده چیغې كړې او سر یې اوبو ته وركښته كړ؛ خو وړوكي
تور كب د وخته تښتېدلى و.
وړوكى تور كب والړ ...والړ  ...والړ ،تر څو چې غرمه شوه .دلته نو سیند له درې څخه راوتلى او په یوه اواره
سیمه كې روان و او اوبه یې هم ډېرې زیاتې شوې وې .وړوكى كب په خوښۍ پر مخ روان و او د اوبو تل ته یې
كتل ،ناڅاپه متوجه شو چې د اوبو تل نه ښكاري .ښۍ خوږته الړ ،كیڼې خوږته الړ ،هره خوږ اوبه وې ،هومره اوبه
وې چې وړوكي تور كب پكې ورك شوى و! وړوكى تور كب په ډېره خوښۍ هره خوږ كتل ،كه گوري چې یو لوى
او اوږد خوځېدونكى د ده پر لور روان دى .تور كب پوه شو چې له اره ماهى (اره لرونكي كب) سره مخامخ شوى
دى .بیړه یې وكړه او د اوبو له مینځ څخه د اوبو سر ته وتښتېد ،څو شېبې وروسته بېرته د اوبو مینځ ته الړ او له
زرگونو زره كبانو سره مخامخ شو .له یوه څخه یې پوښتنه وكړه:
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ملګریه! زه پردیس یم ،له لیرې څخه راغلى یم ،دا كوم ځاى دى؟كب خپلو نورو ملګرو ته ناره كړه او وې ویل:
دغه دى یو بل...او وړوكى تور كب ته یې وویل:
ملګریه سیند ته په خیر راغلې!یوه بل كب وویل:
ټولې ویالې او خوړونه سیند ته راتوئېږي؛ خو ځینې  -ځینې والړو خوسا اوبو ته هم ورځي.یوه بل كب وویل:
هر كله دې چې وغوښتل ،كوالى شې چې زموږ په ډله ګډ شې.وړوكى تور كب چې ډېر خوشاله شوى و ،وویل:
اول به لږ وگرځم بیا به ستاسو په ډله درګډ شم .دا ځلې چې تاسې د كب نیوونكي سړي جال تښتوي ،زه به همدرسره وم.
یوه كب وویل:
دا كار به هرو مرو كېږي .اوس والړ شه او وګرځه .كه د اوبو سر ته وختې پام كوه چې كب خوړونكى دې ونهخوري .په دې ورځو كې موږ هره ورځ څلور – پنځه كبان له السه وركوو.
دا وخت وړوكى تور كب د كبانو له سترې ډلې څخه بیل شو او د اوبو سر ته وخوت .د اوبو پر مخ د لمر تودې
وړانګې خورې وې .تور كب چې د لمر له تودوخې څخه خوند اخیست ،ورو – ورو المبو وهله او له ځانه سره یې
ویل( :مرګ ،همدا اوس كوالى شي چې ما ته راورسېږي ،خو زه باید د ژوند تر پایه له مرګ سره وجنګېږم؛ خو كه
كله ناڅاپه له مرګ سره مخامخ شوم -چې هرومرو كېدونكې یم – پروا نه لري .مهمه دا ده چې زما ژوند یا مرګ
به د نورو په ژوند كې څه اغیزه ولري)...
ناڅاپه كب خوړونكى راورسېد او وړوكى تور كب یې په منګولو كې پورته كړ .كب د كب خوړونكى په اوږده مښوكه
كې ایسار و او ځان یې نه شواى خالصوالى .كب خوړونكى د تور كب مال ټېنګه نیولې وه ،تور كب له ځانه سره
فكر كاوه چې درېغه كب خوړونكي ژوندى تیر كړى واى چې د هغه د خېټې په اوبو كې لږ تر لږه د څو شېبو له پاره
ژوندى پاتې شوى واى؛ نو څه یې كب خوړونكي ته وویل:
ولې ما ژوندى نه تېروې؟ زه د كبانو له هغې ډلې څخه یم چې غوښه یې تر مړینې وروسته په زهرو بدلېږي.كب خوړونكي وویل:
اى چاالكه! غواړې چې ما وغولوې؟تور كب له هوا نه هلته ښكته وچه ځمكه ولیده او وبېرید .كه وچې ځمكې ته ورسېدو ،هرو مرو مرم؛ څه یې وویل:
ښه ،ته ما خپلو بچیانو ته وړې؛ خو كه په ځنډ ورسېدو ټوله غوښه به مې زهر شي ،په خپلو بچیانو دې زړهوسوزه.
كب خوړونكي وویل:
سمه ده ،تا به په خپله وخورم او د خپلو بچیانو له پاره به بل كب ونیسم ...ما نه شې غولوالى.ناڅاپه وړوكى تور كب بېسده شو او سترګې یې پټې شوې .كب خوړونكي له ځانه سره فكر وكړ :لكه چې مړ شو.
اوس یې زه هم نه شم خوړالى ،څومره ښه ښكلى او نازك كب مې له السه وركړ او د ځان د ډاډ له پاره یې وویل:
اى ..هى وړوكیه! تر اوسه ال یو څه ژوندى یې ،زه دې خورم!...
د كب خوړونكى خبرې ال پاى ته نه وه رسیدلې چې وړوكي تور كب د ده له مښوكې څخه ټوپ كړل .تور كب د
برېښنا په شان كښته روان و ،كب خوړونكى چې ښه پوره غولېدلى و ،هم ورپسې و .وړوكى تور كب اوبو ته ورنژدې
شوى و چې بیا د كب خوړونكي په منګولو كې ایسار شو او سمدالسه د هغه خېټې ته الړ .د كب خوړونكي په تپه
تیاره خېټه كې تور كب د ژړا غږ واروېد ،هلته یو كوچنى كب و چې ژړل یې او ادې – ادې نارې یې وهلې .تور
كب ورته وویل:
كوچینه! مه ژاړه او چاره وكړه.كوچني كب وویل:
ته  ...هـ  ..څوك یې؟ ..زه ..زه دلته ...ایسار  ....یم او  ...لږ ځنډ  ...وروسته  ..هـ ...هــ ...وروسته مرم ...ادې ..هـ ...ادې ..او هو  ..هـ!...
وړوكى تور كب وویل:
بس كړه بابا ،ټول كبان دې وشرمول! زه غواړم چې كب خوړونكي ووژنم او كبان د ده له شر څخه خالص كړم؛خو اول باید تا خالص كړم چې رسوایي به جوړه كړې.
كوچني كب وویل:
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وړوكي تور كب خپله توره ورښكاره كړ او وې ویل:
اوس به یې خېټه وڅیرم .غوږ ونیسه .زه به د كب خوړونكي په خېټه كې منډې وكړم چې دى وتخنېږي ،هركله یېچې له خندا نه خوله خالصه شوه ته په بېړه ترې ټوپ كړه.
كوچني كب وویل:
نو ته به بیا څه كوې؟وړوكي تور كب وویل:
زما غم مه خوره .زه تر څو چې دغه بدجنسه ونه وژنم آرام نه كېنم.دا وخت وړوكى تور كب د كب خوړونكى په خېټه كې منډې پیل كړې او هغه یې وخنداوه .كوچني كب چې ځان
ځغستلو ته برابر كړى و ،په بیړه د كب خوړونكى له خېټې څخه خولې او له هغه ځاى څخه بهر ته ټوپ كړ .څو
شېبې وروسته د كب خوړونكي سر ګنكس شو او نارې یې پیل كړې .وزرونه یې له الوتلو څخه پاته شول ،مخ په
اوبو راځوړند شو او شړپ په اوبو كې ولوېد؛ خو وړوكى تور كب معلوم نه شو او تر نن پورې ورك شو...).
دا وخت زاړه كب خپله كېسه خالصه كړه او خپلو دوولس زره بچیانو او لمسیانو ته یې وویل:
د خوب وخت دى ،ځئ بچیانو ویده شئ.یوه لمسي وویل:
بابا! هغه كوچنى كب څنګه شو؟زاړه كب وویل:
دا كیسه دې وي سبا ته .اوس د خوب وخت دى ،شپه په خیر!د زاړه كب یوولس زره نه سوه نه نوي بچیان او لمسیان والړل او ویده شول .زوړ كب هم ویده شو؛ خو یو كوچنى
سور كب تر سهاره پورې وېښ پاتې شو؛ ځکه چې د سیند په فكر كې ډوب شوى و...
پای
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