
 
 

 

 12تر 1 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 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۱۱/۰۷/۲۰۲۱                          پوهندوی آصف بهاند

 

 د شهکار ناولونو لیکوال 
 

 غمجنه مړینه  نصیراحمد احمدي
 

 
 ې په داستاني ادب ک ېدور  ۍادب د اوسن  توښد پ  دی احمد احمدي ته با ری نص

 . و ی برحقه شهنشاه ووا ېکن ی د ناول ل

 )آصف بهاند(                      
 

 

لیکوال ارواښاد نصیر احمد احمدي زما لپاره له درېیو  د جوجو او بغدادي پیر شاهکارونو په شان مهمو ناولونو  
 :ځانګړونو سره مهم لیکوال و، دوه یې حرفوي او یوه یې شخصیتي ځانګړنه

 

ـ ناولونو یې فکرونه روزل، موږ فکر روزونکي آثار لږ لرو. ځوان کول د ده د ناولونو تر لوستلو روسته د ځان،  ۱
باورونه بدلول، چې دا کوشنی کار نه دی او د پیاوړي قلم ترڅنګ بډایه   هېواد، نړۍ او انساني ژوند په اړه خپل

 .فکري زېرمه هم غواړي
 

ـ احمدي کرار کرار چوکاټونه ماتول، تابو ګان یې ننګول او خرافات یې ړنګول. دا هرڅه یې د هنر د جادو په ۲
 .مرسته کول. احمدي په ناول لیکنه کې د افغان ولس د وجدان غږ و

 

دي ارام، بې ادعا، صمیمي او ښه اورېدونکی لیکوال و. لویه شخصیتي ښېګڼه یې دا وه، چې د فرهنګیانو احم   -۳
حرفوي    -په سلیقه یي مسخره مخالفتونو کې ښکېل نه و. د بېځایه سیالیو او دوښمنیو پرځای یې یوازې د خپل ادبي  

 .کړې وه، د پرمختګ راز یې په همدې کې و پرمختګ پرهڅه تمرکز کاوه او اینرژي یې د ځان روزلو لپاره زېرمه
 

 غفور لېوال 
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 12تر 2 له : د پاڼو شمیره

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

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

نخبه او د کار او حساب وړ    په  وو چې: زموږ  لیکلي  ما څو ورځې مخکې د باوري صاحب د مړینې په برخه کې

دغه کسان باید    «،داسې یې را نه وژني لکه چې چا یې لست ورکړی وي»  گډ کړی دی اولو    مرگ  کې  وفرهنگیان 
ي نوبت راورسید او مرگي له موږ نه جال  ک ړ کې د ډېر پیاوړي او پرکاره ناول لیکون نور نه وي او دا دی په دې ل

 نور د پښتنو لیکوالو په ډله کې فزیکي حضور نه لري. کړ. نصیر احمد احمدي 
 

 ادب کې د   ثر ته شئ چې پښتوږدئ، نـشعر لمن پرې  استادانو به تل ویل: چې دا د  ودب زړه سوانداپر پښتو ژبې او  
 او...  نثر برخه خواره دههنري 

 

صدیق    د ، یو استااو د پښتو هنري نثر د غني کېدو توصیه یې کوله  مشرانو په ډله کې چې د نثر د لیکلود همدې  
په پښتو هنري نثر کې د ده لومړنۍ تجربې د استاد  نصیراحمد احمدي له خبرو ښکاري چې خدای بښلي د پسرلی و. 

نۍ ړلوماحمدي  د  د نثر لیکلو په ډگر کې یې  او همدا پسرلی صاحب و، چې    صدیق پسرلي له نظره تېرې شوې دي
، دا کیسه یې ورته چاپ کړې ده او نورو لیکنو ته یې هڅولی دی. خدای بښلی نصیر  له نظره تېره شوې ده  کیسه

 اشاره کړې ده:  داسې ه یوه برخه کې  دې موضوع تهانتریو پې یوې پلاحمد احمدي د خ
 

ته یې وویل چې که لیکوال وای نو په دې اړه    یوه ورځ زما مشر ورور یوه سوژه )موضوع( پیدا کړې وه، ما»...  
ه مې فکر وکړ  یې یوه لنډه کیسه لیکله، ورور مې د کیسې موضوع راته وویله، زما هم ډیره خوښه شوه، له ځان سر

چې راځه! یو ځل یې په خپله وازمایه چې ایا د لنډې کیسې په نوم څه پرې لیکی شې که نه؟ هماغه و چې د لومړی  
ځل له پاره مې  یوه ماته ګوډه لنډه کیسه ولیکله، هغه وخت زه په کلي کې اوسېدم، کلیوال ژوند و، په ټوله ولسوالی  

لۍ سره اشنا وي او د کیسې په اړه مشوره راکړي، ځکه مې دا کیسه له  کې مې داسي څوک ونه موند چې له لیکوا
ځان سره وساتله، بیا یو وخت زموږ کور ته د پښتو ژبي وتلی شاعر او لیکوال خدای بخښلی استاد محمد صدیق 

د چاپ  پسرلی راغی، کیسه مې ورته ولوسته، ډېره یې وستایله، ښیګنې او نیمګړتیاوې یې را یادې کړې او کیسه یې  
له پاره کابل ته ورسره یوړه، کله چې زما لومړنۍ لنډه کیسه چاپ شوه، نو دا زما له پاره یو لوی تشویق و او زه یې  

 .«دې ته و هڅولم چې د کیسو او ناولونو لیکلو ته مخه کړم
 

نثر او پښتو ادب باندې لورولی و، هغه یې ډېر ژر بېرته    هنري  چې خدای یو داسې قلم او داسې فکر پر پښتواوس  
 د ویر پر ټغر کېنول.ي او د ناول ټول مینه وال یې ک نثر لیکونست او ټول فرهنكیان، ټول قلموال او ټول یواخ

 

مړینې د دوه زره یوویشتم کال د جوالی پر لسم ماښام مې د فیسبوک پر مخ په لنډو جملو کې د نصیر احمد احمدي د  

 یې لیکلي وو: داسې خبرونه تر سترگو شول، مشوک او زړه نازړه وم، تاند مې پرانست،
 

 ،»د هېواد مشهور ناول لیکوونکی، نصیراحمد احمدي وفات شو 
 

نثر لیکوونکی نصیراحمد احمدي د ورپېښې هېواد کې د سیمې په کچه د پښتو ژبې مشهور  (  ۱۹تاند )شنبه د سرطان  
 .ناروغۍ له امله نن ماښام د کابل په یو روغتون کې ساه ورکړه

 

 .اخته او په روغتون کې بستر و احمدي ته نیږدې کسانو ویلي چې هغه له تېرو لسو ورځو راهیسې پر کورونا ناروغۍ  
 

و او ناولونو کتابونه یې لیکلي وو، د هغه په چاپ نوموړی د غزني والیت اوسیدونکی و چې له لسو ډیر د لنډو کیس
 .شوو اثارو کې تر ټولو مشهور د “نیکه” او “بغدادي پیر” په نومونو دوه تاریخي ناولونه دي

 

نصیراحمد احمدي په هېواد کې له بیالبیلو ادارو سره دندې ترسره کړې وې چې اوسمهال یې له بي بي سي راډیو  
 .پروژه کې د لیکوال په توګه دنده ترسره کولهسره د ښوونیزو خپرونو په 

 

د نوموړي له مړینې سره سم په کور دننه او بهر ګڼ شمېر لیکواالنو او د هغه د چاپ شوو اثارو مینه والو پر ټولنیزو 
 رسنیو د خواشینۍ پیغامونه خپاره کړي او د احمدي مړینه یې د پښتو ادب لپاره لویه ضایع بللې ده.« 

 

 خپاره کړل.  تبصرهلږ څه وروسته د احمدي د مړینې خبر او خپله تو تر تاند پښبي بي سي 
 

نور ډاډه شوم چې نصیر احمد احمدي نه شته، څو کیسې او ناولونه مې یې چې له نظره تېر شوي وو، یو په یو بیا 
 وگرځېدل:   ېد سترگو پر اینې تېر شول او په زړه کې مې داس ، زمابرېښنالکه 

 

 دریغه چې نه وای مړ... 
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 12تر 3 له : د پاڼو شمیره

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

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

ر په ژبه  ثړل شوې غوټې په یې د نـکه نه وای مړ څومره نورې کیسې او ناولونه به یې لیکلي وای، کومې ناسپ
 او عمل کړلی وای او...  سوچیدو فکرونو په راویښولو کې وپرانستې وای، څومره به یې د خلکو د 

 

چې ځینو ناولونو یې د شهکارونو    مر لیکنې پر استناد ویالی شثنصیراحمد احمدي داسې لیکوال و چې د ده د اثارو او ن 
 په دایره کې هم پل ایښی دی لکه: بغدادي پیر، ُجو ُجو او... 

 

ړق راڅرگند  ـد احمدي ژوند یوه داستان ته ورته وبولئ، داسې داستان ته چې هیرو یې لکه برېښنا د ژونر پر صفحه پ
وښودل او د خپل ژوند د ډالۍ په توگه یې خلکو،  شو او له رڼا سره سم یې په تیارو کې تلونکو الرویانو ته ډېر څه ور

 ړق سره پناه شو او الړ.ـکو نسلونو ته غنیمت میراث پرېښود او بېرته لکه برېښنا په هماغه پنوطن او راتلو
 

نصیراحمد احمدي هیله درلوده چې د خلکو په ژوند او فکر کې ژور بدلون رامنځته شي. ده به ډېر ځلې د خلکو او 
دودونو باندې تند انتقادونه کول او داسې منفي دودنه   و ه پاره، پر ټولنه او خلکو باندې د حاکمو ناوړلح  ټولنې د اصال

 لیکلي وو: داسېبه یې په نښه کول چې باید اوس هېڅ نه وای. څو ورځې مخکې له مړینې یې 
 

هدېرو د ځمکو د اخیستلو له پاره یوه خوله او یو اتفاق دي. هر قوم په ګډه پیسې واچوي، هدېرې یوازې د    »پښتانه
 ته څو جریبه ځمکه واخلي، کال وروسته هدیره ډکه وي، د نوې هدېرې له پاره له سره پیسې ټولې کړي. 

 

، زړې هدېرې به دومره ژر نه  او نه به وي. که وای  يپښتون د ژوند له پاره هېڅوخت داسې په یوه خوله نه و، نه د
 ډکېدې.«

 

صیر احمد احمدي د پښتو هنري نثر په ډگر کې څومره چې هیله کېده، تر هغه څو ځلې ډېر او په ښکلې هنري بڼه ن
د   ه نوي نسل ته، لوستونکو، په تېرد ده د نثر د هنري ښکال تر څنگ  دقانه ډول ترسره کړی دی.اخپل رسالت په ص 

  گ مختردی، د ټولنې پ  نصیراحمد احمدي د منځالرې پالیسۍ خاوند  کې راغلي دي چېده د پنځول شوو اثارو پیام  
 غواړي او د نوي نسل د فکري بدلون کلک پلوي دی. 

 

ې خواشینۍ د پیام په ترڅ کې  دا خبره حقیقت ده چې د احمدي پر مړینې یې د خپل  Saleh Asmatullahد ښاغلي 
   ویلي دي:

 

 دی:  متن  بشپړ  . دا د ښاغلي صالح د خواشینۍ پیاممعاصر داستان ابا هم و ی د احمدي یوازې د خپلو زامنو پالر نه و، د
 

»اصلي داستان هغه دی چې لیکوال پکې د ټولنې پر نبض قلم کېږدي؛ هغه کلتور، خرافات او چټل خیالونه پکې 
انسانه زوامبي جوړوي، وغندل شي، چې د انسانیت زړي خوري او که همداسې بې رده پرېښول شي، د هغه ټولنې له  

 .چې بیا به نو یو پر بل خولې لګوي
 

بشپ  تقریباً  یو  داستان  اصلي  همدغسې  د  احمدي  ارواښاد  نثر سرالری  هنري  پښتو  له  ـد  روح  ده  د  و؛  لیکوال  ړ 
والي څخه د ځورېدلي ملت پر روح ور ګډ و؛ یو رښتینی معلم او په یوه داسې زمانه کې د انسانیت په  پاتېوروسته

 خپراوي لګیا و، چې د جناب احمدي غوندې عاطفي کېدل پکې بېخي سخت شوي.
دا نه وایو، چې احمدي صاحب ولې ځوانمیرګ شو، ځکه مرګ یو ناځوانه حقیقت دی، مګر سړی خپه دلته شي، چې  

 احمدي یوازې د خپلو زامنو پالر نه و، د دا ډول معاصر داستان ابا هم و. 
 

  حیران او د ژوند په اصلي تعریف کې ګډ وډ کړو. خالصه، سخت یې ناهیلي، هک 
 

 ــــده شــــوم ـــه دا وارې ویـــــزاده زه کـپـــــري 
 ؟« هیڅ یو شور به مې را ویښ نه کړي له خوابه

 

د وروسته پاتې ټولنې او   هد  ږي.ـد لومړي کتار له سرالرو څخه گڼل کېاحمدي د پښتو معاصر هنري نثر لیکونکو  
دا خلک د پرمختگ او پوهې دایرې ته ورورسوي او له فکري پلوه  اتل شوو نسلونو له پاره قلم چالوه چې  وروسته س

   ي.شواک لازاد او خپیې 
چې کلونه،  ږي ـهغه انسان ته دا ډالۍ ورکول کېږي، ـ مینه او عاطفه وړاندې کېافغان انسان ته د احمدي په اثارو کې  

  ، ی د خپلو اثارو له الرې خپلو لوستونکود ی دی،ورسره شوله کشکړپ سره مخ کړای شوی او تاوتریخوالی کلونه 
د خلکو پر افکارو باندې پرته په دوی کې فکري بدلون رامنځته شي او په تېره ځوان نسل ته داسې پیام ورکوي چې 

 ژغوري. د غڼې له تارونو د خلکو افکار را وخپسه لرې او  
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 12تر 4 له : د پاڼو شمیره

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

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

 
 

ړل  ـعات د ټولنیزو ناخوالو راسپږي، د ده د اثارو اصلي موضوـې پیدا کېادي مینې کیسې لږعاثارو کې د  د احمدي په  
کار شوی دی چې د افغان انسان له ذهن څخه د    سانیت له پارهن، د لوی مذهب یعنې ااو حلالرې ورته پیدا کول دي

 هغوی د ذهن په کرونده کې د مینې او انسانیت زړی وکري.او باروتو لوگي لرې کړای شي او د جگړې 
سره په اوسنیو لیکوالو کې د ناول لیکنې ریکارد ژباړلو  یوه ناول په اوارلس ناولونو په لیکلو دیده که له یوې خوا د 

له پاره د داستانې  لو  بدلو  ـ  هلو ځلو په خاطر د نوي نسل د پوهولوړ، نو له بلې خواې د فکري بدلون له پاره د  کټینگ  
 ادب هنري الر غوره کړه چې دا به تر ډېرو سیاسي لکچرونو موثره او غوره الر وي.

 ې و درناوی ی، باید ونازول شي، په ښو یاد ااحمدي په ټولنه کې د الرښود او معلم حثیت لريداسې لیکواالن لکه  
و له لیګلو بتو افکارو او گڼشمېر اثارثله دومره بکرو م   همدا نصیراحمد احمديپه ټولنه کې برعکس    وږوشي؛ خو زم

له برکته په خلکو کې    دی که له یوې خوا د خپلو اثارو او افکارو   .ږيـه گواښل کېدد مرگ تربریسره ـ سره    او چاپ

هم شته چې احمدي د خپلو ځینو ناولونو د لیکلو او خپرېدو په وجه    روایات یو منلی او ښاغلی لیکوال دی، خو داسې  

 شوی دی.  تهدیدږي چې د »بغدادي پیر« د لیکلو او خپرېدو په خاطر ـ. ویل کېگواښل شوی هم دی
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 12تر 5 له : د پاڼو شمیره

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

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 بیان کړې ده: داسې عثماني   بهیجډاکتر گواښلو یوه بېلگه اولونو د لیکلو په پار یې د ند 

څلور کالونه مخکې مې ورته پیغام واستاوه. تازه یې »بغدادي پیر« له چاپه راوتلی و. ورته مې وویل، پر   -درې  »
ژوند اعتبار نشته، راشه دا خپل ناولونه په خپل غږ ثبت کړه، یو یادګار به دې پاتې شي او هم به ډېر خلک ترې ګټه 

په خپل ښکلي او درانه غږ د »بغدادي پیر« لومړۍ برخه واخلي. ژر یې راسره ومنله. یو دوې ورځې وروسته یې  
ږله. دواړه ورته خوشاله و. څلور برخې خپرې شوې. زه پینځمې برخې ته په تمه وم. ماخوستن یې راته ټلیفون ـراولې

 .وکړ، سخت خپه و
ویل یې په کتاب مو لومړی یې ژمنه راڅخه واخیستله چې چا ته به نه وایم. وې: »پیر صاحبانو په مرګ ګواښلی یم.  

ږي. ما ورته خپل استدالل وکړ خو  ـدرته څه ونه وې اوس یې په غږیز ډول خپروې چې هر کلي او کور ته ورسې
دوی ونه مانه. دوی ویل له بغداد څخه خو زموږ نیکه راغلی و. ستا له موږ سره څه دښمني ده؟ په ډېر عذر او زارۍ  

چې د کتاب نوم به هم بدلوم او د »بغدادي پیر« ټکی به ترې لیرې  مې ځان ترې خالص کړ. په ما یې شرط ایښی  
 «.کوم

خدای شته زه هم ډېر خپه او د ده خوندیتوب ته ال ډېر اندېښمن شوم. څه موده وروسته یې د کتاب نوم په »ډېوېډ 
 «.پاتې شوهجونز« بدل کړ او د دواړو هغه هڅه چې د ده ټول ناولونه به د ده په خپل غږ خپروم د تل لپاره 

چې تر ده پخوا په داستاني ادب کې  کم عمر کې داسې کامیابي تجربې وکړي  په  والۍ  ک د خپلې لی  نصیر احمد احمدي
ته له شکه  پر د پیل کېدو مشأل اوچت کړ، نو  که راحت زاخیلی په پښتو ادب کې د داستانې ادب  هېچا نه وې کړې،  

اوسني  ده په پښتو  استاد گڼالی شو.  ښو شهکارونو او کامیابو تجربو  ي د اوسني داستاني ادب د  حمدچې نصیراحمد ا
کې به یې نور داستان لیکونکي  په راتلونکې    چې داسې نوې الر پرانستله  داستانې پنځونو، په تېره ناول لیکنه کې  

نصیر احمد احمدي  نو دا په حقه خبره وي چې  ؛  ال غني کړي  سره  تعقیب کړي او ال به یې رنگینه او په نوو تجربو
    کې د ناول لیکنې برحقه شهنشاه ووایو. په داستاني ادب ېد اوسنۍ دور ادب د پښتوباید ته 

 

احمدي په هر داستان او ناول کې خپله موخه تعقیبوي، د داستان یا ناول په ترڅ کې په ټولنه کې او د خلکو په افکارو  
کوي او حلالرې ورته ښیي. احمدي په ُجو ُجو ناول کې یو ځای لیکي   اشارې   نیمگړتیاوو ته په هنري بڼهکې شته  

چې ُجو ُجو نومی موجود چې له کومې بلې سیارې مځکې ته د څېړنو له پاره راغلی دی، خپل ځای ته تر ورتگ 
د مځکې د خلکو په باب د خپل رپوټ په ترڅ کې وایي چې په مځکه کې داسې خلک هم شته چې خپلې لوڼې  وروسته  

ټولگیوال او      ږدي او د خپلمنځي تضادونو په پار خپل وطن ورانوي، خو د  ُجو ُجو ـ او خویندې ښوونځي ته نه پرې
 او...  استادان یې نه ورسره مني
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 12تر 6 له : د پاڼو شمیره

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

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 

ږي چې احمدي په خپل وطن کې د ښځو روان مظلومیت په داسې انتقادي ډول  انځور کړی دی چې د  ـدلته لیدل کې
 نورو سیارو د موجوداتو له پاره هم د منلو وړ نه دی.  

 

د او د سبک  چې د نصیراحمد احمدي د ژوند، فکر او اثارو    بیوگرافي خپره کړهداسې  څو ورځې مخکې یې تاند  
 په باب معلومات په کې وړاندې شوی دی.  څرنگوالي 

 

  احمدي   خدای بښلي  د  اړینې برخېده، خو زه به یې    برابره کړېپه یو څه تفصیل سره    جاوید سیالښاغلي    لیکنه  دا

 د مړینې په مناسبت راواخلم. 
 

 لنډه بیوگرافي: نصیراحمد احمديد 
 

لمریز کال د غزني والیت د قره باغ ولسوالی د ملک غالم    ۱٣٥٣نصیراحمد احمدي د فتح هللا احمدي زوی په  »
 .رسول په کاله کې زیږیدلی دي

 

د سلطان محمود غزنوي په لېسه  ل کې مکتب  کې شامل شو، تر درېیم ټولګي یې په سیمه کې    ۱٣٥٨نوموړی په  
کې زده کړې وکړې، خو  کورنۍ یې د جنګ جګړو او په دې خاطر چې پالر  یې په کابل کې په یوه شخصي شرکت  
کې وظیفه درلوده کابل ته کډه وکړه. هغه وخت یې کور د کابل په خوشال خان مېنه کې و او احمدي د همدې سیمې  

  .وم یادېده، شامل شوپه یوه مکتب کې چې د سپین کلي په ن
 

  ۱٣٧٠احمدي تر نهم ټولګي پورې  په سپین کلي لیسه کې درس ووایه، بیا یې د حبیبې لیسې ته سه پارچه یوړه  او په  
 .ل کال کې له نوموړې لیسې څخه فارغ شو

 

د خان    ل کال په کابل کې د جنګ جګړو له امله د دوی کورنۍ بیرته کلي ته الړه او نصیراحمد احمدي  ۱٣٧۱په  
کاله په متوسطه ښوونځي کې د ښوونکي په توګه دنده پیل کړه. احمدي د تاریخ او جغرافیه د مضمونونو درس ورکاوه 

  .او دوه کاله یې په همدې مکتب کې معلمي وکړه
 

وروسته پیښور ته الړ، هلته یې د یوه کال له پاره د )ډي اې ای( د موسسې لخوا یو کرنیز کورس ولوست. په دې 
کورس کې یې د زراعت په ځینو برخوخصوصاً د بڼوالۍ په برخه کې معلومات تر السه کړل او وروسته بیا په همدې 

 .موسسه کې د کارمند په توګه مقرر شو
 

احمدي به له خپلو نورو همکارانو سره د هېواد ځینو برخو ته سفرونه کول او خلکو ته به یې د بڼوالۍ د ارزښت په  
ل. دوی به د مېوه دارو ونو اصالح شوي نیالګي او کیمیاوي سره لیرو پرتو سیمو ته وړل او له  اړه معلومات ورکو

 .خلکو سره به یې د باغونو په جوړولو کې مرسته کوله
 

کانکور امتحان ورکړ او د کندهار  ل کال یې  د  ۱٣٧٦احمدي په ډي اي ای کې دوه کاله وظیفه تر سره کړه  او په  
وهنځي ته بریالی شو، نوموړي یو کال پوهنتون ولوست خو هغه وخت  جګړه وه ، د پوهنتون  پوهنتون د زراعت پ

 .لیلیه وتړل شوه او د احمدي په شان ډېرو نورو محصلینو ونه شوای کړای چې  خپلې لوړې زده کړې پای ته ورسوي
 

  .کارونه وکړلاحمدي ایران ته په مزدوري پسې الړ او دوه کاله یې هلته ستړي او شاقه 
 

میالدي کال را په دېخوا د بي    ٢٠٠٣ل کال کې بېرته خپل وطن ته راغی. نوموړی  له    ۱٣٨٠نصیراحمد احمدي په  
بي سي راډیو په تعلیمي برخه کې دنده تر سره کوي، په پیل کې یې په نوموړې ادارې کې د رپورټر  دنده پرمخ 

 .ومانو او لویانو له پاره د فیچر خپرونو ایډیټر دیوړله خو له تېرو شپږو کلونو راپه دیخوا د ماش
 

 د نصیراحمد  احمدي لیکوالي:  
 

احمدي  ډیر ماشوم و چې انا به یې کیسې ورته ویلې او ده به په مینه اورېدلې. احمدي له ماشومتوبه د کیسو له 
پیریانو، دیبانو او ښاپیریو تخیلي کیسې به یې  اورېدلو او لوستلو سره مینه درلوده.  کله چې د لیک لوست شو، نو  د 

  . لوستې او هر هغه کتاب به یې اخیست چې تخیلي کیسې به پکې وې
 

کله چې د نوي ځواني مرحلې ته ورسید، نو د دې تر څنګ یې د پولیسي کیسو او ناولونو له لوستلو سره هم جوړه  
دوی په خپل کور کې یوه لویه کتابخانه درلوده، هر رنګه  شوه، هغه وخت د ده یو همصنفی و چې حفیظ هللا نومېده،  

کله کور ته ورته، د کتابونو المارۍ به یې په پولیسي کتابونو پسې لټولې، هغه   ،کتابونه پکې پیدا کېدل، احمدي به کله
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 12تر 7 له : د پاڼو شمیره

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

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

یت  کتابونه ډیر مشهور ول، ارسن لوپن په اصل کې یو پولیسي کرکټر و چې د غلو او جنا   « ارسن لوپن»وخت د  
کارانو په وړاندي به یې تل مبارزه کوله. احمدي  تقریباً د هغه ټول کتابونه لوستلي دي. خو په خپله یې تر دې دمه 

 :څه نه و لیکلي. دا چې څه وخت یې لیکوالي ته مخه کړه، احمدي په یوه مرکه کې ویلي و
 

  رور یوه سوژه )موضوع( پیدا کړې وه، ما دا تقریبا د دولسو، دیارلسو کلونو مخکې خبره ده، یوه ورځ زما مشر و»
ته یې وویل چې که لیکوال وای نو په دې اړه یې یوه لنډه کیسه لیکله، ورور مې د کیسې موضوع راته وویله، زما  
هم ډیره خوښه شوه، له ځان سره مې فکر وکړ چې راځه! یو ځل یې په خپله وازمایه چې ایا د لنډې کیسې په نوم څه  

نه؟ هماغه و چې د لومړی ځل له پاره مې  یوه ماته ګوډه لنډه کیسه ولیکله، هغه وخت زه په کلي  پرې لیکی شې که
کې اوسېدم، کلیوال ژوند و، په ټوله ولسوالی کې مې داسي څوک ونه موند چې له لیکوالۍ سره اشنا وي او د کیسې  

زموږ کور ته د پښتو ژبي وتلی شاعر او  په اړه مشوره راکړي، ځکه مې دا کیسه له ځان سره وساتله، بیا یو وخت  
او  ښیګنې  وستایله،  یې  ډېره  ولوسته،  ورته  مې  کیسه  راغی،  پسرلی  صدیق  محمد  استاد  بخښلی  خدای  لیکوال 
نیمګړتیاوې یې را یادې کړې او کیسه یې د چاپ له پاره کابل ته ورسره یوړه، کله چې زما لومړنۍ لنډه کیسه چاپ  

 .« و لوی تشویق و او زه یې دې ته و هڅولم چې د کیسو او ناولونو لیکلو ته مخه کړمشوه، نو دا زما له پاره ی
 

 . نصیراحمد احمدي لیکوالۍ ته مخه کړه او په څو کلونو کې یې ګڼ شمېر کتابونه ولیکل او ځینې یې وژباړل
 

 :د نصیراحمد احمدي چاپ شوي کتابونه
 

 (، د لنډو کیسو ټولګه)سړه سیلۍ  ــ ۱
 

 (،د لنډو کیسو ټولګه) مینهــ  ۲
 

 (، د لنډو کیسو ټولګه)د واورې سړی ــ   ۳
 

 (،ناول) ،بوډا او د لېوانو پلونهــ  ۴
 

                   )ناول(، رڼاــ   ۵
 

       )ناول(، بړبړوکۍــ  ۶
 

 (، ژباړه، ) په فلسفه کې تلپاتې پیښېــ  ۷
 

 (،ناول)یوه خبره درته وکم؟! ــ  ۸
 

 (، ناول)و جُ  وــ جُ  ۹
 

 (،ناول) اغزن سیمــ  ۱۰
 

 (،ناول) زروــ  ۱۱
 

 (، ژباړه ،ناول)ږه ـد معجزې تی ــ  ۱۲
 

 (، د کیسو لیکلو په اړه د لیکوال تجربې)راځئ کیسه ولیکو ــ  ۱۳
 

  (،ناول)نیکه ــ  ۱۴
 

  ل(،ناو)بغدادي پیر ــ  ۱۵
 

 (،ناول)پټان ــ  ۱۶
 

 (، ناول)اخ، وطنه! ــ  ۱۷
 

 (،ژوند لیک)ابوریحان البیرونی  ــ  ۱۸
 

 (،ژوند لیک)کاتب هزاره  ــ  ۱۹
 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 12تر 8 له : د پاڼو شمیره

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

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

  (،ژوند لیک)موسی شفیق  ــ ۲۰
 

  ک(،ژوند لی)محمد هاشم میوندوال ــ  ۲۱
 

  ي(،نصیراحمد احمدی او عبدالواحد رفیع ،)د لنډو کیسو ګډه ټولګه اشر  ــ  ۲۲
 

 ،ټال )ناول(ــ  ۲۳
 

 ، )ناول(رنګه غوږونه  ــ  ۲۴
 

نصیراحمد احمدي د فتح هللا زوی او د غزني والیت د قره باغ اوسېدونکی دی چې خپلې زده کړې یې په غزني ،کابل  
 .او پېښور کې ترسره کړي دي

 

نوموړی د پښتو ژبې هغه لیکوال دی چې تر دې دمه یې څلوروېښت کتابونه چاپ شوي دي چې ډېره برخه یې  
 :ځانګړي ادبي سبک څښتن دی چې سبک یې الندې ځانګړنې لريناولونه دي ، دی د 

 

د نویو جملو موندنه او کارونه، د کلیوالي ژوند انځورونه ،اوچت تخیل ، د لنډو لنډو جملو راوړنه ، د یو شمېر لهجوي  
 .لغتونو استعمال ، منطقي تسلسل او ملي پیغام یې د سبک ځانګړنې دي

 

ړنه ، سالست او رواني ، هنریت او موسیقیت، د فرعي پېښو موندنه او په هغه کې  ددې سربېره د زیاتو مکالمو راو
د لویو انساني پیغامونو را نغښتل ، د وخت او حاالتو سمه بڼه تصویرول ، د ژوندۍ تلوسې شتون او غزونه ، د بدیعي  

 .. .ښایستونو څخه ګټه اخیستنه یې هم د سبکي ځانګړو څخه شمېرل کېږي
 

 : وړاندیزونه
 

د احمدي د ناولونو په هره خوا یوه لیکنه ممکنه ده، نو د ادب الریانو ته مې وړاندیز دادی چې د نوموړي د   : ۱
او  د ژبې  د کرکټر   ، لیکنې ژبې  د ناول  انځورونه،   ، پېښې  تاریخي  ټولنیزې پېښې،   ، ، هنریت  پیغام  په  ناولونو 

 .ورته نورو برخو علمي او څېړنیزې مقالې ولیکيشخصیت سمون ،سسپیسشن )تلوسې ( او 
 

د پښتو ژبې او ادبیاتو پوهنځي استادان باید خپلو محصالنو ته د کورنۍ دندې ، مونوګراف او حتی د تېزس لیکلو  : ٢
 .«.لپاره دې د نصیر احمد احمدي د ناولونو په پورتنیو یادو شویو ښیګړنو د کار کولو سپارښتنه وکړي

 
 احمدي پر ناڅاپي مینه باندې د ده د ملگرو او مینوالو د تسلیت او خواشینۍ پیامونه: صیراحمدد ن
 
   :ننگیالارش   

                  
 !...نصیره یاره»
 

 !ستا غم ډیر دروند دی 
 

 .ستا مرګ سخت ناهیلی کړم
 

 .ملګری رانه بیل شود شلو کلونو 
 

 .د پښتو ادب ستره هستي مو له السه ورکړه
 

 « ...ای ربه! نصیر ډیر سپېڅلی انسان و، ته ورته جنت الفردوس ورکړې
 

 هادي: هادي 
 
روشنګرۍ د مخکښ لیکوال نصیر احمد احمدي ابدی  د ملی شعور د راویښونکي، د افغانی وجدان راپارونکي او د  »

سفر هم ودردولم او هم یې وژړولم. دا سړی باید د ال ډیر کار او زموږ اړ ملت ته د ډیرو نورو لیکلو له پاره ژوندی  
   !!!پاته وای، خو هی چې د ګور شپه په کور کیدای
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 12تر 9 له : د پاڼو شمیره

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

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

آرام پریوځه! سفر دې آسانه او دایمی کور دې روښانه  زما خوږ اروا همکاره، زما ملګریه احمدی جانانه! ورځه او  
 .غواړم

 

 .« کرونا میراته عادی مه ګڼئ، لطفن هم ځان او هم نور له دې مرضه وساتئ
 

   زهیر:انجنیر 
 
 ! ډیر دردنکی او خوا شینونکی خبر»
 

نصیر    ٫دتعلیمي. ادارې همکار    ٫د اصالحی او روزنیزو پیغامونود لیږد    ٫او خپل ولس ته  زما دکلونو کلونو یار  
 . احمد احمدی صیب هم د ژوند پور پرې کړ

د فیسبوک   ٫د احمدي صیب د مرګ خبر د لوستلو سره سم مې په داسې حال کې چې سترګې مې له اوښکو ډکې وې  
تبادله شوي چارټونه یا لیکنې مې ټولې سر تر پایه   ٫په جریان کې    مسینجر ته الړم او د احمدي سره د تیرو کلونو

 .  چې نور یې هم سخت ودردلم ...ولوستلې
 

  ٫نور مې په وس هیڅ نه دي پوره خو بس همدومره به ووایم چې هللا ج دې دجنتونو سردار کړه   !احمدي صیب  
 «!امین

 
                   :بدرهللا  صدیق

 
 ...« اوس به راته څوک هغه څه ولیکي چې تا لیکل او»
 

 :حیرانحنیف 
 
 . . .ولې نه چوې له دې غمه زما دله»
 

 .مني چې احمدي صاحب نور له دې زاره چاودې نړۍ وکوچېدقسم دی که مې زړه 
 

ما سره یې پغمان ته د تګ ژمنه کړې ده. ما ته یې اخري دوه ناولونه تیار ډالۍ کړي ایښي دي، وېل یې د یو همکار 
 .په الس یې درلېږم

 

 .ما ته یې له پښتنو ډک زړه نیم نه و خالي کړی 
 

پیرانو ډله پسې ورغله وه چې دا نوم له کتابه لرې کړه، زموږ د سیدانو    ما ته یې د بغدادي پیر کیسې کولې چې د
 .سپکاوی دی

 

 .ما ته یې د نوي ناول خاکه ویله
 

 .ما ته یې د جوجو د نوي ورژین موجود کیسه کوله
 

 .زما او د احمدي صاحب د ډیرو شپو کیسې پاتې دي
 

 .وېل دې چې پر مینه دې زه هم میین کړماحمدي!!! تا زما مینې ته د )مینې( کیسه لیکلې وه، 
 

احمدي!! تا له ځان سره نه، له موږ او خپلې خوارې ژبې سره زیاتی وکړ. موږ ته دا بخیله زمانه قسم په خدای که  
 .بل احمدي راکړي

 

نمانغونډه جوړه  احمدي!!! ځه ځه ښه دې وکړل، په دې خلکو والکه ستا هیڅ قدر و، چا په ژوند ونازولې؟ چا دې  
 کړه؟ چا د زرو نه، بلکې د ګیلټو مډال درکړ؟ 

 

 .احمدي!!!!! اوس چې الړې، اوس به د پښتو ناول او کیسې شهنشاه یادېږې
 

 ، احمدي!!! موږ د بخښلو نه یو
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 12تر  10 له : د پاڼو شمیره

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

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 احمدي!! زه د هر مړي شمېره ډیلیټ کوم او فېسبوک کې یې انفرېنډ کوم، تا سره به څه کوم؟ 
 ..« .احمدي

 

جوړې »گل« و. جنت یې ځای او د خدای دیدار یې په نصیب. رښتیا هم د ګل عمر لنډ وي. نصیراحمد احمدي یو بې 
 « .إنا هلل وإنا الیه راجعون

 
   حکیمي:هارون 

                 
ډ مو  ډاپامانی وکړ. وروڼو ته یې تسلیت ته ورغلو، وامو ورېدل او  د نصیر احمد احمدي سره مو وروستی خدای  »

 .ډ پکار دیډاورکړ خو موږ ټولو ته ددې ضایعې 
 

 .ډېر، ارزښتمن، لوړ او روان داستاني آثار وپنځولاحمدي په کم وخت کي  
 

ډېر داستانونه سته چي تاریخ کړي  ډېره خوږه بڼه وپاهلل. خو ال  د ټولني ذهني تنویر، فکري تعمیر او هیوادپالنه یې په  
 .ډېر تاریخونه سته چي داستان کړي یې واییې وای او ال  

 

 !«موږ به یې د فکر، آثارو او یاد درناوی کوو. روح یې ښاد
 

د نوي  کامیابو تجربو ته په کتو، په ډاډ سره ویالی شم چې  رهنگي میراث او  فاثارو،  نصیر احمد احمدي نه راپاتې    له
دا د    ، استفاده وکړيږدي او د ده له کامیابو تجربو نه به  ـنو قدم کېوالرویان به د ده پر پلډېر    داستاني ادبیاتونسل د  

ده په اوسني وخت کې د پښتو ناول لیکنې یو ځانگړی داسې سبک    :نصیر احمد احمدي حق دی چې سړی ووایي
 پیروان ولري. رامنځته کړ چې په راتلونکې کې به ډېر 

 

وړاندې کوله لکه ده چې له  کنې ژبه روانه او ساده وه، د راوي او پرسوناژ ژبه یې داسې  ید نصیراحمد احمدي د ل
را په دېخوا  ـ کلونو  نږدې پېژندل، د خپلو کیسو او ناولونو کرکترونه یې داسې انځورول لکه دی یې چې له کلونو  

او په دې ډول یې  خپل لوستونکي له پېښو سره مل کول لکه هغوی چې یې پېژني  پېژني او داسې یې خپلو لوستونکو  

 ده:  برخه ( یوه لنډهرڼاد یوه ناول )  . دا یېروانولیو ځای سره مل 
 

کله چې په دښته کې والړې ونې ته ورنږدې شوه، یوه هلک ...  بوړبوکۍ له ځان سره خاورې او خځلې راټولولې»
 : څخه یې یوه چیغه راووته  منډه کړه او له خولې

 
 !هله پیریانــ 
 

نجلۍ په بیړه بوړبوکۍ ته وکتل، رنګ یې ژیړ شو، څو ګامه یې واخستل، ولوېده او په تاوېدونکو خاورو کې  یوې  
  ډنګرو مېږو او اوزو په منځ کې تاو راتاو شوه اوخپله مخه یې ونیوله   پټه شوه. بوړبوکۍ څو دورې وخوړې . بیا د

 

رې کړل او په بوړبوکۍ پسې یې په وېره وکتل. هلک په  نجلۍ ودرېده، له خپلو سترګو څخه یې خړ او سپېره ویښته ل
 : بیړه ورنږدې شو او په حیرانۍ یې وویل

 

 ! ته خو یې حالله نه کړېــ 
 

مې تهـنجلۍ  اوزو  او  وایسېدلې،   ږو  ورته  روغې  چې  کله  ورواړولې،  راټوله    سترګې  خوښي  یې  کې  څېره  په 
 .ولګول، سر یې وځړېد او فکر په مخه کړهبېرته یـې دونې تنې ته خپل خوار ولي   شوه،

 

 ل: )غوسه( ووی  په ُخشکه  هلک
 

 نه وهي! ېبال د  څ!  هیېته  پمنه یــ 
 

 . نجلۍ غلې وه
 

 : هلک زیاته کړه
 

 . ما د بوړبوکۍ په مینځ کې د پیریانو خبرې واورېدې، ویل یې چې دا کرغېړنه په حاللېدو نه ارزيــ 
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 12تر  11 له : د پاڼو شمیره

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

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 .د نجلۍ سر ځوړند و
 

 : هلک له خپلې غاړې څخه لینده خالصه کړه، یوه ګیټۍ یې پکې کېښوده، د نجلۍ خواته یې ونیوله او و یې وویل
 

 !ودي ولمــ 
 

نجلۍ سترګو ته الس ونیو. هلک لینده یوې څرمښکۍ ته ورواړوله. پر هغې یې وار وکړ، خو څرمښکۍ په یوه ګڼه 
 :وویلپه لوړ غږ  سپانده کې ننوته . شېبه وروسته یې 

 

 !اي چینجنې! مالونه را وګرځوهــ 
 

پښې ته یې   ړه والړه شوه، منډه یې کړه، خو یودم ځای پر ځای کېناسته. خپلې لوڅې ښۍـپه بی  ،نجلۍ سر هسک کړ
 .الس ونیو

 

 !ړسېدې او په کاوړ )غوسه( یې چیغه کړهـږمې وپـد هلک سپ
 

 !ژر کوه! اى دسپي لورېــ 
 

 :وویلنجلۍ په رېږدېدلي غږ 
 

 !پالر ته مې مه تېرېږه ــ 
 

 .تېرېدو نرۍ شڼا واورېده ګیټۍ د له دې سره یې د غوږ تر څنګ د
 

د نجلۍ په سترګو کې اوښکې را ټولې شوې، پخپلو تېرو نوکانو یې له پوندې ازغی ویست او د یوه سیرلي خواته  
ټوپونه وهل، نه یې نیوی ورکاوه او نه هم نورو  ګړندۍ روانه شوه. څو ځله دسیرلي مخې ته ودرېده، خو سیرلي  

بي حوصلې شوه، ځمکې ته یې الس کړ، یوه کوچنۍ ډبره په ګوتو ورغله او  مېږو او اوزو ته ورګرځېده. نجلۍ  
 .ورسره د سیرلي پښو ته نږدې مړه دوړه پورته شوه

 

ري ته کېناسته، خو دې ال دمه نه وه نجلۍ ستړې وه، بې سېکه وجود یې لړزېده، بېرته توت ته ورنږدې شوه او سیو
 . جوړه کړې چې څڼو ته یې ګوتې ورولوېدې

 

پړمخې    ژامه یو سوک وخوړ او پر خاورو   نجلۍ کوکه کړه، په تشو کې یې څو درانه دردونه تېر شول، بیا یې په
 . پرېوته

 

 : هلک چیغه کړه
 

به مې څڼې     ته ودرې ! مور غوښت، خرې ، لغړې، پمنې!     هغه یې په اتلس سوه   تا زما پر سیرلي وار وکړ!  ــ
 !دروشکوي

 

لویه ډبره کېناسته او په    نجلۍ سر هسک کړ، له پزې نه را وتلې وینه یې د لمر رڼا ته وځلېده، منډه یې کړه ، په یوه
ه موټر پسې  چیغو چیغو یې وژړل ….ښه شېبه یې اوښکې تویې کړې، بیا یې په نهېلۍ دښتې ته وکتل ، لرې په یو

په یوه هسکه شنې، زرغونې جنډې     پرتو غونډیو ته سترګې ورواړولې.   سپېره دوړه روانه وه …وروسته یې مخامخ
رپېدلې …هغې تر ډېره هدیرې ته وکتل، بیا یې یو سوړ اسویلی ویست، بېرته یې د دښتې خواته ورمېږ کوږ شو، 

و، وروسته دوه کسه د دوی خواته ور روان شول او دریم یې  دوه_ درې شله ګامه لرې یوه موټر ته درې تنه والړ و
 .دموټر بانټ ودراوه

 

 :هلک له ځان سره و ډونګېد
 

 ! راغللــ 
 

 :ودراوه  سره یې دمېږو خواته ګړندي ګامونه واخستل…خو شېبه وروسته یوه ښځینه غږ ځای پرځای  له دې 
 

 !دلته راشه ګرانهــ 
 

 .وکتل. د توت سیوري ته یوه سرتور سر ښځه او یو په ونه لوړ نارینه والړ ووهلک په حیرانۍ سره شا ته 
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 12تر  12 له : د پاڼو شمیره

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

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 :هلک په بیړه وویل
 

 زموږ ژبه مو زده ده؟ ــ 
 

 :دنګ ځوان ښځې ته وکتل، دواړه موسک شول، سړي وویل
 

 زه جمال یم او دا هم ګاللۍ نومیږي. ، ستا نوم؟ــ 
 

 : د هلک پتري نیولې خړې شونډې وخوځېدې
 

 !بازوــ 
 

 : وروسته یې خپله خبره پسي وغزوله
 

تاسو د امریکانیانو ) امریکایانو ( غوندې ښکارئ، خو دوی بل رنګه خبرې کوي، له ټوپکو سره راځي، لمنې نه  ــ  
 .لري، نور مو فرق نه سره کیږي

 

 :په خندا وویل  سړي
 

 د چا زوی یې؟ ــ 
 

 .د جانداد ــ
 

 کوم جانداد؟ ــ 
 

 .عبدالکریم د کليد ملک  ــ 
 

 :د سړي خندا زور ونیو
 

 !اى زوروره! ته خو کلیوال وختېــ 
 

 :هلک په حیرانۍ سره هغه ته وکتل، سړي خپله خرېیلي زنه وګروله او ویې پوښتل
 

 خو پالر مې دې پر ځای را نه ووړ؟ ــ 
 

 :هلک په غرور وویل
 

 « ...نوم وړی، سالمت درې کلي اولس لريپالر مې ټول خلک پېژني، د سرونو په جوړولو کې یې ــ 
 

 ***** 
 

 د نصیراحمد احمدي مړینه د ده د کورنۍ له پاره،  
 

 له پاره،د پښتو ادبیاتو او فرهنگ 
 

 کتابونو لوستونکو او مینوالو له پاره،د ده د 
 

 . دا تشه ډکه نه شي چې تر ډېرو به ،، په تېره ناول لیکنې له پاره لویه ضایعه او تشه دهد هنري ادبیاتواو 
 

 ،  احمدي ته  جنتونهاحمد نصیرخدای بښلي  
 

 د  کورنۍ او خواخوږو ته یې  
 

 غوښتنه کوم. جمیل صبر 
 

 اح دې ښاده او یاد دې یې تلپاتې وي! ارو
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