
کتاب مې اړخ ته کېښېدېو .  په کور کې یواځې وم. 

شو، لګښدلی و، یوه ډله ځوانان تلوېزیون ته مې ورپام  

یوې خوا بلې خوا ګوري، لکه له چا چې پټېښې،ي، 

منډې وهي، څه رسه وایي. شاوخوا مې سېګګېې 

وغړولې چې ریموټ کنټرول پيدا کېړم، غې، یېې 

جګ کړم. ریموټ نه و. فلم ته مې زړه پېه تېنېګ 

شو. راپاڅښدم په کَوچ کې مې پر پدېو غېوړولېې 

کمپله لرې کړه، ریموټ تر کمپلې النېدې شېو  

و،   فلم غ، مې جګ کړ  غه ځوانان یوې ونې ته 

ورسښدل. په ونه کې   مرغیو چغا شوه،   ځوانانو 

له ستړیا ستام وه. یوه یې سور کمیس اغېوسېتېی 

بېل  »اوس موږ نه يش پيدا کولېی.«و، ویې ویل: 

زملي زېړ رنګه کمیس په تن و،  ه له بکسه چېې 

په شا کړ  یې و، سکاره را و اېستل، سکرو ته یې 

پکی وواهه له همده رسه اخته شېوې غېو ېه وه 

 هغه یې پر اور کښدو ه.

په فلم کې   ځوانانو بله ډلېه را ېکېاره شېوه، 

خندا شوه، هغو  وویل چې موږ الندې تېښېرېېدو 

 چې   کباب بو  مو حس کړ راوګرځښدو.

په پيل کې چې فلم غ، نه  رلو  خوند یې ل، و 

په ریموټ پسې ګرځښدم، بیا چې یې غ، پيدا کېړ 

په کیسه مې رس خالص شو او چې کله   کېبېابېو 

بو  پورته شو    ې صحنې غوټه خالصه شوه بله 

 ډله راورسښده. 

کله چې موږ   کیسې   لیکلېو پېه وخېه لېه 

حواسو استفا ه کوو؛ نو الفاظو ته ژوند ورکوو. لېه 

حواسو استفا ه تر ټولو اسانه الره  ه چې موږ یېو 

شی  کاره کړو ویې نه وایو  ا هغه نصیحېه    

 کتونکي تل ټینګار پرې کوي. چې کره

  کیسو ناقدان په  ې اند  ي چې لوستونېکېو 

ته هغه څه چې فکر یې کوئ، احساس یې کېوئ 

  کرکټر   وجو    شیان او وینئ یې مه وایاسه.  ا 

  ننه انتقال کړئ او کیسه   هغو    تجربې پېر 

 بنسټ وکړئ.

لوستونکی    ې کیسې پرمهال ځان   کرکټر 

پر ځا  احساسوي؛ نو کله چې   کباب بو  يش 

   یې یو ډول احساسوي، کله چې پېه سېکېرو 

ځي،ه السونه یو کېرکېټېر ملېس کېړي،    یېې 

ځی،والی  رک کوي، کله چې  و  ونو ته ګوري، 

   یې   لیدو په تجربه کې رشیکښ،ي، کله چې 

   و  نور ملګري راځي،   هغو  غاملېغېال پېه 

خپلو غوږو اوري، په  ې ډول لوستونکی کېیېسېه 

 ر تونې احساسوي.

که چیرته کیسه لیکوال   حېواسېو جېزتېیېا  

 مخ۳همداسې پری، ي .

 

 

 زموږ د کیسو ورک حواس
 اجمل پرسلی |

 څېړنيزه او اديب پنځلس ورځنۍ جریده -علمي

 
 تقلیددد من  دده پددکا وددا پدد     دد   پدد 

 چدد  ل ل ددد لدد  تددګ وددا     دد   پدد 

 الس لدد  تدده  هددا خددا وددا   لدده    

 اړا لدد   ک پددکا من  ددګ وددا پدد   پدد 

کاظم خان شیدا   
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  شميسهجري  ۹۳۹۱د تاسيس كال 

 

 |څېړنپوه موال جان تڼیوال  |

 ښوونځی او ژبنۍ وده

 وونځی هغه چاپیریال ته ویل کښ،ي 
کړې په کې کښ،ي او   یوې ټولنې  چې ز ه

  پرمختګ اسايس ستنه بلل کښ،ي.  ا 
کړې   یوه تعليمي نصاب پر مټ چې    ز ه

ته  پوهو او مجربو اشخاصو له خوا رامنځ
کښ،ي وړاندې ځي. په یوه تعلمي نصاب 
کې باید چې   ټولنې ټولنیز رشایط په پام 
کې ونیول يش. که چښرې  ې ټکي ته 
پاملرنه ونيش ستونزې راوالړې،ي او په 
همدې عله په ټولنه کې   خو ۍ پر 

 ځا  ناخو ي پیدا کښ،ي.
 ا باید ووایو چې  وونځی   پیداکوژیکو 
فعالیتونو لپاره هم ډېر په زړه پورې 
چاپیریال    او هغه څه چې په  وونځي 
کې تررسه کښ،ي   پیداکوژۍ   غو تنو 

 رسه ډډه لګوي.
 ې ټکي ته مو باید فکر وي چې   
 وونځي چاپیریال   ټولو علومو   عامښدو 
لپاره تر هر بل چاپیریال بنسټیز او سګ 
  . موږ په پورته یا  شوي ټکي باندې 
خربې نه کوو، خو   ژبې په باره کې یو څه 
یا ونه   ځانګړې پاملرنې وړ بولو. په  ې 
خاطر چې یوه ژبه    وونځي ژبه يش باید 
چې څه ډول امکانا  ولري او  غه 
امکانا  به   ځان رسه څه ډول پایلې 

ولري؟ په  وونځي کې باید چې 
کوونکي سمې خربې کول او سم لیکل  ز ه
کړي.  ا ټکي خورا ارز تمن  ي،  ا  ز ه

ځکه چې په سمو خربو کولو رسه یو مطلب 
په  ه ډول رسه افا ه کښ،ي او مقابل لوري 
ته  ا توان وربخدي چې په موخه )هدف( 
باندې په اسانۍ رسه وپوهښ،ي. کله چې 

کړي؛ نو    کوونکی سم لیکل ز ه یو ز ه
وییونو)لغتونو(   کارونې ځا  ځایګی 
پښژين.  ا چار که له یوې خوا   متونو   
غلطیو په له منځه وړلو کې مهمه  ه، نو   
بلې خوا   یوه ويي ر تینې بڼه هم ورڅخه 
معلومښ،ي.  ا کړنه   یوه ويي   آرې 
)اصيل( معنا   پښژندلو لپاره اړینه او   
ټینګې پاملرنې وړه  ه.  اسې پښژندنه موږ 
  یوه ويي   شکل او معنا   تغيري رسه هم 
اشنا کوي او په کار  ه چې پخه پاملرنه 
ورته ويش.    وونځي   توجه وړ اهمیه 

کوونکي   یوې  په  ې کې    چې ز ه
 مخ۳ژبې   پدويې په اهمیه باندې 

 

  پدتو ژبېې   ولېا ا بیېاتو ځینېې 
بښلګې  اسې کیسې لري چې موږ په  ې 
باوري کوي چې زمېوږ ولېا ا بیېا  پېه 
حقایقو والړ او   زیاترو بښلګېو تېر شېا يېې 
اوږ ې اوږ ې کیسې شته؛ خو تر موږ يې 
ډېرې کمې بښلګې را رسېښد   ي. کلېه 
چې خربه   لنډۍ يش، بیېا خېو خېربه   
پدتنو   ژوند هغو برخو را سپړل  ي چې 
پېېه نېېورو ا ل ډولونېېو کېېې يېېې را سېېپړل 
ستونزمن کار وي. لنډۍ هغه ا ل صنف 
یا ځښل    چې   پدتنو   ژوند ر ېتينې 
ترجامين کولی يش،  ا ځکه چې لنېډۍ 
په چا پورې اړونېدې نېه  ي او  ا   ټولېو 
پدتنو مشګک مال   . په لنېډیو کېې   
ژوند ټولې خواوې را څرګندې شېوي  ي. 
لنډیو تېه پېه کتېو ویلېی شېو چېې اکې ه 
لنډۍ    ځو له خوا ویل شوي  ي، خېو 
مطلق  ا نېه شېو ویلېی چېې یواځېې  ې 
 ځو ویلې وي؛ ځکېه  اسېې لنېډۍ هېم 

وو لېه خېوا ویېل شېوې  شته چې   نارینېه
وي. زیاتره لنډۍ خپېل پېس من ېر لېري 
چې په کې یو  استان او کیسه پرتېه وي؛ 

 لکه  ا الندې لنډۍ 
 څوک چې له یاره وفا غواړي

 ماته کیسه د صنوبر را یاده شینه
په  ې اړه زموږ مرشان نکل کوي چېې 

يو پوه پاچا و، لويه پاچاهۍ يې  رلو ه په 
پاچاهۍ کې یې   هيڅ يش کمېی نېه و، 
 ربار جوړ و څېوک بېه تلېل او څېوک بېه 
راتلل، خو   یېوه يش کمېی و او لېه  غېه 
کمي نه پاچا ډېر زورېده؛ هغه یېو نازولېی 

پېرې نېه و )ج( شهزا ه و، چې ال هېم خېدا 
لورولېېی، خېېو اخېېر هېېم پېېرې لېېو   ا  
مهربانېېه شېېو او پېېر يېېوه نېېازو  زو  یېېې 

 ونازاوه. 
پاچا خپل کوچني زو  ته ډېرې هیلې 
وې او په اړه یې  ه خوبونه  رلو ل، 
راتلونکی پاچايي یې    ه په ولکه کې 
لیده. کوچنی زو  یې په ډېر ناز او مینه 
را لو  شو.   پاچا په  ربار کې   هيڅ 
ډول  کالګانو کمی نه و، په  ې کې   
نورو هستيو تر څنګ يو  کلی باغ هم و، 
شهزا ه   هر څه واک  رلو ، خو   یوه 
څه په اړه ال هم پوه نه و، هغه  ا چې پاچا 
خپلو نوکرانو او مښرمنې ته ویيل و چې زما 
نازولی شهزا ه او اليق زو  به په 
راتلونکې کې زما ځا  ناستی وي، یعنې 
پاچا به وي. شهزا ه هم ډېر اليق او 
بیداره ماشوم و، په  ې   ومره  ربار کې 
با شاه   یوه کار مامنعه کاوه او هغه  ا 
چې خپلې کورنۍ او نوکرانو ته یې امر 
کړ  و چې    ه زو  به یواځې او یواځې 

  مخ۷ غه باغ ته نه پرې، ي او  ې باغ ته 

۱ 

 

مفهوم   اخې  او مووېوپ پېه پوهېاوي کېې 

هغه عنرص    چې   معنا په  رک کې رارسه 

 .مرسته کوي

موږ   وینا تر شا   مخاطب   فکر   سېپړلو 

په لټه کې وو او ځان هغېې موخېې تېه رسېول 

غواړو، چې له کړې وینا څخېه یېې موخېه څېه 

 ه؟ لېېه  ې پو ېېتنې رسه   مفهومېېي پوهېېې 

ترالسه کول ځکه اړین  ي چې ځان په مفهوم 

او معنا  واړو کېې رشیېو وبلېل يش، چېې   

 .وینا کوونکي موخه ترې څه  ه

مفهوم یو  هني حالېه    او پېه حقیقېه 

کې چې کله یو فکر یېا تېصور وړانېدې يش او 

 .معنا ولري، نو مفهوم هم لري

  معنا پوهنې پېه لومړیېو مطالعېاتو کېې   

  (sense)مفهومي  الله په برخه کې مفهېوم

یو   بل پر   (meaning) او معنا (concept) یا

ځا  کارول شوي  ي، اما نېن سېبا مفهومېي 

 الله اک اً  اسې کارول کښ،ي، چې   لفې  

 .او مفهوم ترمنځ اړیکې و یي

 له مفهومه تر معنا

  یوه مفهوم پر څه ګېډولو یېا بېل ځېا  تېه 

وړلو رسه باید هغه په معنا بدل يش چې معنېا 

 .هامغه لښ،ل شو  مفهوم   

که چښرې مفهوم په یوه انفرا ي  هن پورې 

اړه ولري، نو  ا   هامغه مفهوم معنېا  ه چېې 

له  هني حریمه یې راوتلېې  ه او نېور وګېړي 

هم ځېان پکېې رشیکېوال  او پېه یېوې ګېډې 

 . ارایۍ يې اړوال  يش

هېر مفهېېوم او مفهومېي ن ېام چېې   نېېورو 

فېېېاعلونو   پښژنېېېدګلوۍ، الرسيس او ګېېېډې 

 .لیدنې لپاره وي، معنا یې بو 

معنا هامغېه  هېني انځېور   ، چېې   یېو 

يش ځا  ټاکال  او   یېو څېه مالېو کښېدا  

 .يش

په بل عبار  معنا هامغېه مفهېوم    چېې 

 هني زېرمه پر عیېني مقولېې یېا  هېني لیېد 

 .باندې او تې وي

له همدې امله پر معنا   مفهوم بدلښدنه، په 

 . هني زېرمه کې له نورو رسه ګډول  ي

کېېېه معنېېېا هامغېېېه لېېېښ،ل کښېېېدونکې او 

ګډېدونکې وي، نېو  ا پو ېتنه راپيېدا کېښ،ي 

 چې څرنګه  مفهوم پر معنا اړوال  شو؟

او بل  ا چې څنګه کېوال  شېو مفهېوم لېه 

 هني هستۍ څخه ویناوال )فاعل( تېه واړوو، 

 .چې نورو ته هم   الرسيس وړ وي

څېه ډول   پښژنېدل شېوي ویونکېي  هنېېي 

زېرمه بل ویونکېي تېه پېه الس ورکېوال  شېو،  

چې پېر ګېډ مفهومېي ن ېام یېا ګېډې  هنېي 

 .نقشې باندې واوړي

بې له شکه پر معنا او مفهومي ن ام بانېدې 

سېانه الره ا  مفهوم او مفهومي ن ام بدلښېدا  

 اسېېې کښېېدا  يش، چېېې  هېېني مفهومېېي 

هستي له عیني هستیو رسه وصېل کېړي. هېر 

څه چې په  هن کې  ي، هرومېرو نېورو تېه   

لښ،  وړ نه  ي، نو بایېد  ا شېته لېه نېورو رسه 

وصل يش، چې نورو  هنونو ته هم   لېښ،  وړ 

 .يش

په  هن کې شته محتوا، مفهوم  ؛په بله وينا

او هر هغه څه چې په  هن کېې  ي، پېه یېوه 

 اسې ظرف کې واچول يش، چېې   لېښ،  وړ 

 مخ۳  .وي

 

 ماته کيسه د صنوبر را ياده شينه!

 څېړنیار محمد اسحاق مومند 

 محمد مصطفی سمون

 مفهوم او معنا



څنګه چې    ېوال په رغولو کې تهداب څومره ارز ه لکه 

لري، همداسې   انسان په روزنه کې    وونځي  وره 

ارز تمنه  ه. که موږله لومړي رسه  وکوال  شو چې خپل ز ه 

کوونکي په  ه توګه وروزو؛ نو ټولنې ته به مو په ر تینې معنا 

 روزل شوي شخصیتونه وړاندې کړي وي. 

 لته   تعلیمي نصاب پر نورو برخو نه، یواځې   ژبو په اړه به 

لنډ بحث وکړو. موږ  اسې ډېر کسان لرو چې  ولس کاله يې 

 وونځی لوستی وي؛ خو بیا هم لیو او لوسه نه يش کولی. 

 لته به  ا ستونزه په  وو برخو ووېشو چې یوه برخه    رس 

 ورکولو او بله يې   نصاب ستونزې  ي. 

لومړۍ ستونزه؛ تر اوسه پورې  وونکو ته   خو ې او 

مسلو له مخې مضامین نه ورکول کښ،ي.    وونځي ا ارې 

په خپله خو ه  وونکو ته، پرته   هغو  مسلو ته په پام 

رسه، مضامین ور وېيش.  اسې به هم شوي وي چې   پدتو 

ا بیاتو ليسانس ته يې کمپیوټر مضمون ورکړ  وي. هغه که 

هر څومره په  ې برخه کې هڅه وکړي، خو په هغه کچه چې 

اړتیا  ه،  رس نه يش ورکولی، خو که   خپل مسلو اړوند 

کوونکي  مضمون ورکول يش، په ډېره اسانۍ رسه به ز ه

وپوهولی يش او هم به ټولګي ته    رس ورکولو لپاره په لوړه 

کوونکو له علمي کچې رسه برابر به خپله  روحیه وريش او   ز ه

پوهه هغو  ته ولښ، وي؛ خو په بل مسلو کې  وونکي   

ځان تعلمي کچه نه يش ټاکلی، پاتې شوه   ز ه کوونکو هغه 

 په هیڅ ډول ورته نه څرګندې،ي. 

 ویمه برخه    وونیزو کتابونو  ه؛ په  ې برخه کې باید ډېر 

کوونکو سویې او   ټولنې غو تنو ته  کو ښ ويش چې   ز ه

کوونکي يې په  په کتو  اسې موووعا  وټاکل يش چې ز ه

کړي او هم په هغه برخه کې  ې موووعاتو ته  اسانه توګه ز ه

 اړتیا وي.

تر ډېره په نوره نړۍ کې له لسم ټولګي نه وروسته څانګې 

بښلښ،ې، خو زموږ تر  ولسم ټولګي پورې ټول علوم یو ځا  

لوستل کښ،ي. هغه څوک چې په راتلونکې کې په ټولنیزو 

علومو کې ز ه کړې کوي، ډېر عا  ریاویا  لو  چې    ه 

کړو لپاره هیڅ ګټه نه لري او   هغه   مطالعې    راتلونکو ز ه

ټول وخه په ساینا علومو تښرې،ي او هم هغه څوک چې 

راتلونکې کې په ساینا علومو کې ز ه کړې کوي، بیا هم   

ځینو مجبوریو له مخې اړ     چې ټولنیز علوم ولو ؛ ځکه 

چې   کانکور په ازموینه کې یوازې په ساينا علومو ځان   

 خپلې خو ې تر څانګې نه يش رسولی. 

پورته ټکیو ته په کتو رسه ویلی شو چې تر اوسه موږ هغې 

کوونکي ته مو باید ټاکيل وي،  موخې ته چې    وونځي ز ه

نه یو رسښد ؛ ځکه چې که په نورو ټولو برخو يې سګګې 

پټې کړو، یوازې   ژبو برخه را واخلو، تر ټولو ډېر په  وونځي 

کې همدا مضمون لوستل کښ،ي او   کتابونو حجم يې هم په 

کوونکو بوج هم نه يش  منځنۍ کچه   ، تر ډېره باید په ز ه

بیا هم    وونځیو فارغانو کې ډېر  اسې کسان  ي چې 

هغو  لیو او لوسه نه يش کولی او هغه چې ل، څه لیو او 

لوسه کولی يش، که کومې ا ارې ته ځي؛ نو عروپاڼه هم په 

یوه عریضه لیکونکي لیکي چې له  ې نه    و    سوا  کچه 

  ه څرګندې،ي. 

په  ې برخه کې  رې ټکي باید په پام کې ولرو؛ لومړ   ا 

کوونکو ته يې    چې هغه  وونکي چې په  ولسو کالو کې ز ه

کوونکي  ژبې  رس ورکړ ، هغو  کې  ا ځواک نه و چې ز ه

په لیو او لوسه وپوهوي،  ویم زموږ   نصاب کتابونو کې  ا 

کوونکي ځان ته جلب کړي او   هغو   قو  نه شته چې ز ه

له  هني او علمي کچې رسه برابر څه ورته وړاندې کړي او 

 رېیم موږ ټول وخه څو محدو و مضامینو ته ورکړ    . 

اوس به يې پړه پر  رېواړو ور واچوو؛ په  وونځيو کې   

کوونکي  هني قو  او    مضامینو تعدا  ډېر    او   ز ه

اخیستې ظرفیه ته پام نه    شو ؛  ویم په  وونځیو کې 

مضامینو وېش په عا النه ډول نه کښ،ي او وروستی زموږ 

نصاب په پخوانیو الرو روان   ؛   نن ورځې غو تنو ته پام نه 

 کښ،ي.

که   خالصون مسئلې ته راشو؛ تر ټولو لومړ  باید   

کوونکو لپاره    مضامینو تعدا  ته پام ويش چې   هر عمر ز ه

 و    عمر،  هني ځواک او علمي کچې په اندازه مضامین 

کوونکو ټول وخه څو  او موووعا  وټاکل يش. زموږ   ز ه

محدو و مضامینو ته ور نه کړل يش؛ ځکه په  ې برخه یواځې  

کوونکي نه  ې مالمته، زموږ   ساینا مضامینو حجم  ز ه

کوونکي ډېر وخه همدې   ومره    چې مجبورې،ي ز ه

 مضامینو ته ورکړي. 

کوونکو لپاره چې  ريس نصاب جوړې،ي، په هغو   ویم   ز ه

کې   نن ورځې غو تنې او اړتیاوې په پام کې ونیول يش. 

کوونکو     اسې موووعا  وټاکل يش چې زموږ   ز ه

راتلونکې لپاره ګټور وي؛ ځکه زموږ   نن ورځې    وونځي 

کتابونه   راتلونکو څو لسیزو لپاره   فکري تولید لومړۍ 

 رسچینه  ه. 

 رېیمه برخه   استا انو انتخاب    چې په  ې برخه کې 

کارونه پیل شوي، خو ال په لومړیو پړاوونو کې  ي باید چټو 

يش چې هر څوک   خپل مسلو رسه سم مضامین تدریس 

 کړي. 

 رسمقاله   

آیا زموږ ښوونيز نصاب زموږ غوښتنو ته 

 ځواب ویلی يش؟

 ماته کيسه د صنوبر...
   هغه   تللو مخه به نیا. 

شپې او ورځې تښرېدې يوه ورځ يې لېه زو  
رسه    باغ په باب اندېدنه پيدا شوه او باغ تېه 
  تللو نيه يې وکړ؛ مور يې ورتېه بېاغ تېه   نېه 
تګ توصيه وکړه، نوکرانو هم ورته وويېل چېې   
پالر امر ومني او باغ ته الړ نه يش، خو   پاچېا 
نازو  زو  نه تم کښده.    ې  ومره خلکو لېه 
ټینګار رسه رسه   پاچا زو  باغ ته والړ او   باغ 
   کال ګانو په ننداره شو، په باغ کې يېې يېوه 
 کلې هوسېۍ وليېده او پېه هوسېۍ پېسې ور 
روان شو او لېه ورتېګ رسه يېې هوسېۍ لېه  ه 
څخه مخه وکړه او ترې روانه شوه او په همېدې 
حال کې هوسۍ له باغ څخه ووته، له باغ څخه 
په وتلېو رسه هوسېۍ پېه يېوې  ېکلې جینېۍ 
بدلښ،ي او له باغ څخه ل، وړانېدې يېو کېور تېه 

رسه   پاچېېا زو  پېېه  -ځېېيل لېېه حريانتيېېا رسه
جینۍ زړه باييل، لومېړ  ورتېه   ميېنې او بیېا 
وروسته   وا ه وړانديز کوي، ورته وايي چې پېه 
هېېر قيمېېه وي بايېېد جیېېنۍ لېېه  ه رسه وا ه 
وکړي، خو  نګه پښغله له وا ه کولو څخه انکېار 

 کوي.
ځوان بيا بيا ټينګار کوي، له ډېرو هلو ځلېو 
وروسته جینۍ په یو رشط وا ه مني؛   جینېۍ 
رشط  ته   پاچا زو  په تلوار کېې و چېې اوس 

وويل رشط  ا    چې  به څه راته وایي: جینۍ
ته به ماتېه   ګېل او صېنوبر کيېسه پېه ا بېا  
رسوې او    ې  اسېتان ر ېتینو  او سېتا   
سګګو لیدلی حال به تر ما را رسېوې، کېه  ې 
يا  رشط پوره کړ، نېو و ې ګټلېه او زه بېه وا ه 
 ررسه وکړم؛ که  ې زما رشط پېوره نېه کېړ، نېو 
رس به  ې له تنې قلم کړم. شهزا ه وويېل سېتا 
هر څه او  ا رشط راته من ور   ، خو خربه  ا 
 ه چې زه لېه تانېه  رې ورځېې وخېه غېواړم، 
جینۍ وخه ورکړ او هلو پېه کيېسې پېسې و 
وو ، رسګر انه روان و له ډېرې سېتړيا   يېوې 
 ونې سيوري ته  مه شو، وروسته خوب یووړ. 

شهزا ه په خیالونو او خوبونو کې کلېه ډوب 
او کله به اندېدنې له ځان رسه واخیېسته. پېه 
همدې خیالونو کې و چې په ونېه کېې یېې پېه 
 رې ناستو کوترو سګګې ولګښدې. په ونه کېې 
ناستو کوترو په خپلو کېې   ګېل او صېنوبر پېه 
کيسه خربې کولې،   شهزا ه ورپام شېو او  ه 
هم يو څه واورېدل، له  ې رسه پورتېه شېو او   
څو لح و ارام یې بیا په نارامۍ بدل شو.   ګل 
او صنوبر   ځا  پر لوري روان شو،   هغه  ار 
تر  روازو ورسښد، په کوم  ار کې چېې ګېل او 
صنوبر ژوند کاوه.    ار پېه  روازه کېې لېه يېو 
عمر خوړ  )بوډا( سړي رسه مخېام  شېو؛ لېه 
سړي څخه يې   ګل پو ېتنه وکېړه بېوډا ورتېه 
وويل: ګل  لته  ننېه    ېار پېه خولېه کېې   
قصابۍ  وکان لري،    يېو  ېکلی او وفېا ار 
سپی هم لري چې   رسو زرو زنځري يې په غاړه 
   او تل له ګېل رسه يوځېا  وي، شېهزا ه   
بابا خربې په غور رسه واورېدې او له بابېا نېه   
 ار په لور روان شو، بوډا سېړي شېهزا ه هلتېه 
له ورتګ څخه منع کړ، خو   پاچا زو  ټينګېار 

کاوه چې زه به حتمي  ننه  ار ته ورځم. بېوډا 
  پاچا زو  ته يوه بڼکه ورکړه، ورته يې وویل  ا 
چې ته نه ایسارې،ې او  ننه  ار ته ځې، نېو  ا 
له ځان رسه واخلهل کلېه چېې  ربانېدې کومېه 
سخته او ستونزه راغله، نو  ې ته اور واچېوه يېو 

 څوک به  ې مرستې ته  ريش.
شهزا ه الړ او   ګل    وکان خوا و شاه تېه 
کرۍ ورځ آن تېر مېازيګره تاوېېده، مېازیګر پېه 
ما ام بدل شو، له ګېل رسه يېې خېربې اتېرې 
وکړې، کله چې ما ام په تیاره بدل شو؛ نو لېه 
ګل رسه یې   تګ ټينګار وکړ او عله یېې هېم 
ورته   خپل ځان مسافري ور یا ه کېړه چېې زه 
خو مسافر یم، بغیر له تېا بېه زه کومېه خېوا الړ 
شم، بغیر له تارسه له تګ نه بله چېاره نېه لېرم، 
ګل ورته وويل: لېه مېا رسه مېه ځېهل کېه الړې 
ژوند  نه شې راتلی، خو شهزا ه ونه منله او له 
ګل رسه   هغه کور ته الړ. شپه شېوه   ډوډۍ 
وخه راغی، ډوډۍ یې تياره کړه، خو په  ومېره 
تفاو  چېې ګېل اول خپېل نېازو  سېپي تېه 
ډوډۍ تياره او ورکړه، له هغېې وروسېته ګېل او 

 شهزا ه ډوډۍ وخوړه. 
کله چې سپي څه ناڅه خواړه وخواړه او  څه 
چې ترې پاتې شو هغه ګل راټېول کېړل، هلتېه 
لرې یو ايدي صندوق رس يې خالص کړ او پېه 
هغې کې یوې زنداين جینۍ )صېنوبر( تېه يېې 
ورکړل؛ له  ې رسه شهزا ه هو پو او حېريان 
شول له ګل څخه يېې   جیېنې او بیېا    ې   
زندانیتوب کيسې پو تنه وکېړه؛ تېر څېه ناڅېه 
جرو بحث وروسته هغه ورته وويېل چېې  ه لېه 
صنوبر رسه ډېره مينېه  رلېو ه شېپې او ورځېې 
یې پسې منډې ترړې وکړې، تر ډېرو کړاونېو او 
سختیو وروسته یې تر السه کړه؛ صنوبر هم لېه 
ګل رسه مينه  رلو ه، معنا  ا چې  واړه پېه يېو 
او بل مئې  و؛ مینېه پېه ژونېد بدلښېدونکې وه 
خربه له مینې ور تېښره شېوه، شېپې او  ورځېې 
تښرې شوې،  اسې وخه راغی چې  و   واړو 

 ګل او صنوبر رسه وا ه وکړ. 
له وا ه وروسېته  اسېې معلومېه شېوه چېې 
صنوبر له ګل نه پرته له بل چارسه هېم اړيکېې 
لري او له هغه رسه به يې لیدل. لېه ورځېو يېوه 
ورځ  اسې هم راغله چې ګل، صنوبر له بل چا 
رسه يوځا  ویني،    ې حالېه پېه ليېدو رسه 
ګل ډېر خپه او خواشينی کښ،ي او   صنوبر له 
ياره رسه په جګړه اختېه کېښ،ي، صېنوبر   ګېل 
الس نيا او   قېصابۍ هغېه وسېيله )چېاقو، 
ترب( چې وررسه  ه هغه ورڅخه اخېيل او خپېل 
يار ته يې ورکېوي، پېه  غېه وخېه کېې   ګېل 
سپی راځي او صنوبر او يار يې  واړه ټپي کوي 
او ګل توانښ،ي چې   صنوبر يار ووژين له هغې 
وروسته سپی  ې موقف ته رسښ،ي او وفېا يېې 
څرګندې،ي. شپه سهار شوه او ګل شهزا ه رسه 
  کړې وعدې رسه سم وويل اوس چېې کيېسه 
 ې ټوله واورېده، نو بايد ته مړ شې او مرګ تېه 
 ې ځان تيار کړه، شېهزا ه ورتېه وويېل زه  وه 
رکعته ملونځ کوم او بيا مې ووژنېه، پېر همېدې 
وخه کې نوموړ  هغه   بوډا لېه خېوا ورکېړې 
بڼکې ته اور اچوي او ځا  پر ځا  يېو هوايېي 

مرغه )سښمرغ( راځي، شهزا ه پېه خپلېو پنجېو 
کې يېې هامغېه   پېالر  ېکيل بېاغ تېه وړي، 

هم ورته يو بڼکه ورکوي او ورته وايي که سښمرغ 
هرکله په ستونزه کې  کښل شوې، نېو  ې تېه 
اور واچوه، شېهزا ه ورځېي او جلېۍ تېه کيېسه 
کوي، خو هغه بیا هم له وا ه ورته انکېار کېوي 
خو باالخره  اسې وخه را رسښ،ي چې جینېۍ 
له شهزا ه رسه وا ه ته غاړه ږ ي او وا ه وررسه 
کوي. په لومړۍ شپه ورته   ټولو هغېو شېازملو 
کيسې کوي چې  ې   همدغه رشط په رس له 
هغو  څخه رسونه قلم کړي او   مېرګ کومېې 
ته يې رسو  او   هغو  پرتې ککېرۍ   پاچېا 
زو  ته ور په  ګوته کوي. له  ې رسه   پاچېا   
زو  زړه سخه ما  او  ر ې،ي، بڼکېې تېه اور 
اچوي چې له  ې رسه لېه هېوا مرغېه را  ېکته 
کښ،ي،  ا  کلې او خونکاره جینۍ   کوه قاف 
په غرونو غورځوي او   پاچا نازولی زو    ژوند 
تر اخره وا ه نه کوي او ټېول ژونېد پېه يېو ډول 
 ر  کېېې تېېښروي او  ا لنېېډۍ پېېه حقیقېېه 

 بدلښ،ي:
 څوک چې له ياره وفا غواړي

 ماته کيسه د صنوبر را ياده شينه
 

 ګډوله...
پیدا کړل. هغه   ماسخوتن ملېونځ وکېړ، لېه 
خدا  یې   خپلو ګناهونو   بېدنې غو ېتنه 
وکړه، ځکه چې  ه څېه مېو ه   کېورکمن او 
مرچو ګډوله کوله.   شپې یېې سېنکهیا زهېر 
وخوړل او په پيا ه رو ویده شو. هغه اورېد  و 
چې   زهر خوړونکي له خولې سېپ  ځګونېه 

 ورې پرې راځېی، ډېېر  -او   مرګی پښرې  ځي
تکلیف پرې تښره وي؛ خو په  ه هیڅ هېم ونېه 

 شو. 
ټوله شپه مرګ ته سګګې په الره و، خو هغېه 
هم ورته را نغی. سهار پورته شو هغه  وکانېدار 
ته الړ له کوم څخه چې  ه زهر اخیستي و، لېه 
هغه یې پو تنه وکړه وروره  غه تا څنګېه زهېر 

 راکړي و چې زه تر اوسه نه یم مړ؟ 
 وکاندار اوږ ه ساه واخیسته او پېه معېصومانه  
لهجې یې ورته وویل: څه  رته ووایم، وروره نن سېبا  

 وي. هر شی نقيل وي يا په هغه کې ګډوله 

 

 ليکوال: نجيب نجوا
 ژباړن: برشمل زرغون

 

 شيطان وتښتېده!
 

 انسانانو خپل مرش ته له يوه ډله شيطانانو
وغو ته،   شيطانانو ترې يې  پناهاو  رس وټکاوه

په خپله انسانان له مرش تصميم ونيو، چې 
ځان خرب نه  وړو او    وى له کړو ن، ې وګوري

 .کړي
سګګې يې  په ماڼیو انو  انسانانو   مرش

ولګښدې؛  اسې  کلې ماڼۍ، چې   انسانانو 
او   ماڼيو په منځ کې  ېپه تنو او هډوکو جوړ

   انسانانو وينې بهښدې.
زرو پر تخه ناسه،     انسانانو مرش   رسو

نجونې او   رشابو پيالې  بربنډېتر څنګ يې 
ايدې وې،   شيطانانو مرش غو تل، چې   

)طوق(   کۍ خپله غاړه ار مرش ته   انسانانو 
 ا ليدل، چې ويې ډالۍ په شان ورکړي؛ خو 

 ډول غاړکۍ هغه په خپله غاړه کې ډېرې لرلې. 
بښرته    ار لوري ته م  شیطانانو مرش 

واړوه، وزارتونو، روغتونونو، پوهنتونونو او قانوين 
 ا ارو کې يې وليدل چې...

  بې ګناه خلو   ګنهګارو پر ځاى    قاويانو  _   
 بنديانول. 

_  شتمنو   خپلو اړتياوو   پوره کښدو لپاره 
 قانون   عا ي څيزونو په شان ګاڼه.

_  وزير څوکۍ، لوړ  ولتي مقامونه او 
 په شان خرڅوي.   څیزونو رياستونه   خرڅالو

کړياالن په  _   بښکاره ز ه کوونکي او ز ه
واسطې رسه په اولو،  وميو او  رېيمو مقامونو 

 . يکې 
 _  څوک   مسجد    روازو  يدې پټوي.

 _  ترازو واال پلې سپکې تيل.
ټونه( ېواال موټر)شخيص پل _   تورو  يدو

 شمښره ځمکې خرڅې کړې. بې
_  ساتندويان ډنډه په الس لري او له ډېرو 

 ابه کوي. واال بېي ګاډ تښزو وهلو رسه الس

_  ورور، ورور ته  کنځلې کوي؛ ستا مور، 
 خور او...

 _  سياستوال مله په )يوه کنځا( لوبوي.
 او...

  شيطانانو مرش    ې حال په ليدو کې و، 
چې انسانانو يې بوټان، کيسه، ګړۍ، ګوته او 

، په يوه رس په سارا شو پټ کړل، لښوىن غاړکۍ
جګه غونډۍ و رېد او اسامن لوري ته يې م  

 ويل: ې  ونيو، و

چې شيطان ډېر شکرګ ار يم،    نه تا   ! )ج(_))خدايه

 ې پيدا کړى يم؛ نه انسانل موږ په خپلې 
شيطانولۍ وياړو؛ په  ې چې   انسانانو او 

څ  ا ډول ګناه نه کوو يخپلو همرنګو تر منځ ه
 او نه مو کړې.

يې  له  ې وروسته خپلو پليونو ته الړ؛ و
ويل: قدرمنولل وړاندې له  ې، چې موږ   

؛ ژر تر ژره    وى شو انسانانو په ګناهونو ککړ
   اسامن لوري ته بايد وتدتو. ئ.سيمې پرې، 

 وتدتئل وتدتئل وتدتئل

 مه.۷۲ز.کال، د مې ۷۲۷۲مه او د ۷۳هـ.ق. کال، د رمضان د میاشتې ۹۴۴۹مه، د ۳۹ل.کال د ثور )غويي( د میاشتې ۹۳۱۱مه( ګڼه، د ۳۴۳ -۳۴۳پسې ) مه( ګڼه، درېیمه دوره، پرله۴ -۳چهارشنبه، )

 | طنز |

 غزل
 په  ې راز باندې نو نه کړلې ما پېټېې سېګګېې!  هو

 ستا خالصې زلفې او ستا پټې سګګې، چې زما ژوند

 ل رس ته مو سپ  ور خېښېژي ډېرې شپې مه کوه نجلۍ

 را لوڅې نه کړي   مرګ خومه بال، پېټېې سېګګېې

 څنګه مې ژوند ته سګګې وا يش، څنګه و نېه ژاړم؟

 اوس مې هم سوځي   هغې له خندا پټې سېګګېې

 په ظامل "نه"  ې زموږ هېيېلېې ګېډې وډې والړې

 ها  په پستو زلفو  ې  ريش هېوا پېټېې سېګګېې

  ايي زموږه بېيېدارۍ وي نېتېښېجېې   تېکېلېيېف

 يش په پرانيستې غښ، کې ولې له چا پټې سګګېې؟
 

 نقیب احمد عزیزي

۲ 



 زموږ د کیسو ورک ...
چې څرنګه په خپله راځي؛ نېو    ې خېطېر 
زیاتښ،ي چې لوستونکی کیسه نااشنېا احسېاس 
کړي، خو که چښرته کیسه له حواسو ډکه کېړو   
لوستونکي عاطفه ج بوو او    ې لپاره چې    
هم   همدې حواسو په مټ    رک وس لېري 

 کیسه خپله ګڼي.

کتونکو په باور کله چې کیسه لېیېکېوال    کره
صحنه انځوروي؛ نو لیدلو، بویولو، څکلو، اورېدلو 
او ملس کولو ته  ې فکر وکړي؛ مثالً   کباب   
پخښدو صحنه انځورو، کښدا  يش چېې ځېیېنېو 
شیانو ته چې شاوخوا  ي اشاره وکړو، لکه ونېې، 
سړک، سیور ... تر  ې وروسته   سکرو   تېازه 
کښدو غ،  ایي کرکټر واوري،   کباب بو  حس 
کړي، پر اور ایدي سی  تېه الس وروړي چېې 
وګوري غو ه پسته شوې  ه که نه  ه، بېیېا یېوه 
ټوټه خولې ته کړي، خوله یېې اوبېه وکېړي لېه 
خونده سګګې پټې کړي یا پرې وسوځي تنېد  

 تریو کړي.

په عا ي ژوند کې ډېر باور پېه بېا ه حېس 
کوو.   همدې لپاره په کیسه کېې هېم لېه  ې 
حسه ډېر کار اخیستل کښ،ي. کره کتونکېي لېه 
 ې رسه مخالفه نه کوي چې له  ې حسه  ې 
کیسه لیکوال ډېره استفا ه نه کوي، خو ټينګېار 
پر  ې کوي چې تر وسه وسه هغه کلام  چې   
با ه حس لپاره استفا ه ترې کوو تر یوه تصویر 

 ورها خوا هم څه ولري. 

کله چې لید په کېیېسېه کېې   کېرکېټېر لېه 
احساس او عاطفې رسه ارتباط پیدا کړي کیسېه 
پياوړې کوي؛ نو لوستونکي ته پکار  ه چېې پېه 
کیسه کې  ا ور کاره يش چې   څه لېه لېیېدو 

 رسه څه احساس کوي. 

زموږ په ګڼو کیسو کې با ه حس بېې رنېګېه 
  . مطلب مې  ا نه    چې تور او سپین رنګ 
پکې شته، تور او سپین رنګونه په  استانونو کېې 

 ډير عمیق  ي.

رنګ ژوند ته معنا ورکوي، رنګ سیمبولیېکېي  
معناوې انتقالوي او عمال رنګېونېه لېه عېاطېفېي 
احساس رسه بدلښ،ي، که څېوک وارخېطېا يش 
رنګ یې الوځي، سپین تدتي، که خوشاله يش 

 ممکن رنګ يې سور يش.

با ه حس چې له بل حس رسه پېه کېیېسېه 
کې؛ لکه زنځیر په کړۍ کې رايش اغښز یې نېور 

کېال پېه  ۲۱۱۲هم زیاتښ،ي. په کابل کېې   
اوړي کې تاج بښګ ) تاج بښګم( ماڼۍ ته ورغلېم. 
کارګرانو کار پرې کاوه، بیا یې رغوله. زه    ې 
ماڼۍ مخې ته و رېدم   مرمیو ندې مې    ې 
تاریخي و انۍ په  یوالونو کې لېیېدې، لېه  ې 
رسه مې   هغو ډزو   اورېدو احساس کاوه چېې 
زه ال ماشوم وم په خوشال مښنه کې مو کور و او 

بښګ بېریېد شېو    .  پالر مو ویل چې پر تاج
 اسې راپورونه شته چې په همهغه شپېه او ورځ 
چې شوروي ځواکونو   حفی  الله امین پر وېد 

بښګ ماڼۍ کې تر څلېور سېوه  کو تا کوله په تاج
ډېر افغانان وژل شوي  ي، نو ماڼۍ ته مې کتل 

   وینو بو  مې هم احساساوه.

په کیسو کې عا ي غې،ونېه؛ لېکېه   لېرګېي  
ماتښدل،   مښ  ټو ټېو،   مېرغېۍ چېغېا،   
شیشې کړنګا...  ا هر یو چې   کیسې له محتوا 
رسه سم استعامل يش کیسېه وررسه طېبېیېعېي 

 کښ،ي او پر لوستونکي یې اغښز زیاتښ،ي.

یوشمښر کره کتونکي وایي، کله چې یو کرکټېر 
په  ه کیسه کې غ، اوري لوستونکېی یېې هېم 
اوري. همدا غ،ونه  ي چېې خېلېو خېنېدوي، 

 ژړوي او هوسا کوي.

غ،ونه په کیسو کې   رنېګېونېو پېه څېښېر پېه 
سیمبولیو ډول استعاملښد  يش، که چښرته   
کیسو غ،ونو  ا اړخ هم خپل کړ  وي؛ نو اغېښېز 
یې پر لوستونکو نور هم زیاتښ،ي، حتی که کېوم 
لوستونکی  ا سیمبولیکه معنا  رک هم نه کېړي 
  سیمبولیکې کلمې تکرار یا تته معنا خپل ا ېر 

 شیندي.

هغه غ،ونه چې له غ،ونو پيدا کښ،ي، لکه چېې 
وایو   موټر شیو شو، ډم ډوم شېو...    اسېې 
غ،ونو   استعامل په برخه کې کره کتېونېکېي   
مرشانو په کیسو کې  ا سپار تنه کوي چېې یېا 
یې مه استعاملوئ یا یې بې حده ل، کاروئ او   
زملکیو او  کمکیو په کیسو کې  ه  ه چېې  ا 

 غ،ونه وي.

لیدل او اورېدل په فلم کې هم وي، خو بېو  
یوازینی حس    چې څرنګه پېه کېیېسېه کېې 
 طبیعی راتلی يش په فلم کې نه يش ځایښدا .

شامه حس له پخواين وخه او نوستالجیا رسه 
ژوره اړیکه لري.   همدې لپاره چې کله حاف ې 
ته پوزه بو  انتقالوي له یوې بلېې ورتېه تېښېرې 
تجربې رسه یې پرتله کوي. په کیېسېه کېې کېه 
چښرته کرکټر   یو بو  احساس کوي لېه پېخېوا 
رسه ارتباط پیدا کوي، که  ا بو  نو  وي عا تاً 
لیکوال هغه تشبښه کوي، مثالً لېیېکېي:  اسېې 

ته لکه موږک چې مړ شېو  وي، یېا لېکېه   بو 
ډوډۍ چې سوځښدلې وي.... که چښرته تشبېښېه 
نه کښده یا تشبیه په منت کې زیېاتېښېده  ېایېي 
غوره وي چې   همدې بو  احساس بیېان يش 
او نور لوستونکي ته پرې  و ل يش چېې    

 یې څرنګه احساسوي.

شامه حس په کیسو کې   با ه پېه پېرتېلېه 
خورا کم استعاملی،ي، خو  ا حس  ا کامل لري 
چې  ایي یو بو  په یوه صېحېنېه کېې   یېوه 
پاراګراف عیني تصویر ځا  ونیا. مثېالً کېلېه 
چې یو پخوانی جسد توویح کوو،  ایي ولیېکېو 
چې ل، تر ل،ه یوه اونېۍ پېرې تېښېره شېوې وه، 
پړسښدلی و...  ا او  ې ته ورته نور ټول صېفېا  
ممکن په  ې کې خالصه يش چې وروسه بو  
یې ته.  بل لور ته    ې حس ستونزه پېه پدېتېو 
کې  ا  ه چې ډېر ل، کلام  ورته لرو، خو کولی 
شو چې   تشبیه او توویح په مټ یې استعېامل 

 کړو.

  المسې حس   تښرو  رېوو په څښر له لرې نه 
 رک کښ،ي.  ا حس هغه وخېه احسېاسېښې،ي 
چې له وجو  رسه څه ولګښ،ي   همدې لپېاره   
نورو حواسو په پرتله اسانه حسښ،ي او چې کېلېه 
په کیسه کې استعامل يش  ایي لوسېتېونېکېی 
ډېر ژر   کرکټر پر ځا   ا حس په خپېلېه  رک 

 کړي.

المسه حس  ا ځېانېګېړتېیېا لېري چېې ډېېر 
شخيص   .   ماهیپر غرونو هیبه ته  ایېي   
ډېرو هغو کسانو ورپام يش چې په یو ځا  ورتېه 
ګوري،   یوې ورستې هګۍ بو   ایي پېه یېوه 
کور کې ټول  رک کړي،   یوې مبېي چېاو نېې 
غ،  ایي په سیمه کې شاوخوا ټول اوسښدونکېي 
یو ځا  واوري، خو   کباب خامه بېوټېۍ هېغېه 
څوک  رک کوي چې الس یې وروړ  وي. همدا 
ځانګړتیا  ه چې   کیسې لېوسېتېونېکېی    ې 
حس په مرسته کرکټر ډېر  رک کېولېی يش او 
ممکن   کیسې   لوستو پېر مېهېال هېوبېهېو   

 کرکټر په څښر احساس وکړي.

زموږ په کیسو کې له  ې حسه هېم لې، کېار 
اخیستل شو     او په ځینو کیسو کېې چېې 
یا ونه یې شوې  ه ډېر یې  ا  رې خاصېیېتېونېه 
یا  شوې  ي، پوسه، کلو، ځی، حال  ا چېې 
المسه حس نور خاصیتونه هم لري؛ لکه  سېوړ، 

 تو ، پوړیدلی...

 ایقه حس   یېوې ټېولېنېې او یېوه کېلېتېور 
استازیتوب کوي. قابيل پلو افېغېان تېه خېونېد 
ورکوي. زما پیژندو  چکيان    ې پلو له ممیېزو 
رسه جوړ نه  ي، خو په ورته وخه کې  ا حېس 
ډېر شخيص    یوه ته غو ه خوند نېه ورکېوي 

 بل، لکه پیشو پرې مین وي.

  انسان حواس تقریباً ټېول رسه تېړ   ي. 
 ایقه له شامه حس رسه تړلې  ه، تېل  ا وایېو 
چې   ډوډۍ  ه بو  والړ یا  ا حس لېه بېا ه 
رسه  اسې تړل شو     چې وایېي ډوډۍ پېه 
رنګ خوړل کښ،ي، حتی له غ، رسه ارتباط لېري 

 »ګازرې په خوند  ې نه یم په خرپ  ې یم «وایي، 
 

 ښوونځی او ژبنۍ ...
پوهوي او   هغې   اړتیا څخه يې خربوي.   
پدويې رسه بلدتیا   یوې ژبې   طبیعي 
جوړ ه   پښژندلو په معنا  ه. په همدې ډول 
قاموسونه چې په یوه ژبه کې   کارېدونکو وییونو 
ټولګې ورته ویال  شو او په ورځني ژوند کې   
پدويې غوندې ګټه ورڅخه اخیستل کښ،ي اړتیا 
او اهمیه يې ال    وونځي   وخه څخه په 
ګوته کښ،ي. که چښرې پورته یا و شویو ټکو او 
نورو اړوندو توکو ته پاملرنه ويش، له یوې خوا په 
ژبه کې   ستونزو   ډېرېدو مخه نیول کښ،ي او   

بلې خوا ژبې ته  ا موقع په الس ورځي چې 
 خپل  ریځ ته ورسښ،ي.

کله چې یوه ژبه    وونځي ژبه يش نو بیا په 
واقعیه کې   یوې ټولنې ژبه بلل کښدا  يش او 
کله چې یوه ژبه   هغې   اصولو پر اساس 
وکارول يش معنا يې  ا  ه چې هغه ژبه   
پرمختګ پر لور روانه  ه. کله چې یوه ژبه   
اساساتو پر بنسټ په یوه علمي چاپښریال 
) وونځي( کې خپل ژوند پیل کړي    ې معنا 
لري چې په راتلونکې کې په یوه ټولنه   ډېرو 
کړې  ستونزو او ربړو څخه خالصه وي او   ز ه

ن ام به په ډېر  ه ډول پر م  روان وي. همدا 
عله    چې پوهان په ټولو ټولنو په ځانګړي 
ډول په وروسته پاتې ټولنو کې   پوهنې برخې 
ته ډېره ژوره پاملرنه کوي. کومې ټولنې چې په 
 ې برخه کې ل،ې یا هیڅ ستونزې نه لري ژبو 
يې  ه  ریځ خپل کړ    .    ې برعکس 
وروسته پاتې ټولنې او ژبې يې په  اسې یوه 

 حاله کې نه  ي.
په همدې توګه   ژبو   طبعيي جوړ ه 
ساتنې ته توجه کول   ژبو ترمنځ په تفکیو 
باندې   پوهښدلو رسه مرسته کوال  يش او 
همدا ټکی   ژبو په منځ کې   مقايسوي او 
مقابلوي )مقابله يي( پرتلې او څښړنې لپاره   

 ډېرې پاملرنې او اهمیه وړ   . 
 

 مفهوم او معنا
 غسې عینیه ورکول  هني محتوا تېه لېور  
ټاکل  ي، چې   محتوا    لښ،  لپېاره لېه  هېن 

 .څخه بهر زمینه برابروي
نو له  ې کار رسه مفاهیم له هغو هستیو رسه 
وصېلښ،ي، چېې نېور هېم لېه  ې هېستیو رسه   

 .شتون احساس وکړي
   ې ګډو  ندو ترڅنګ اوس   مفهوم او معنا 

 .ترمنځ پر توپیرونو رڼا اچوو
 د معنا او مفهوم ترمنځ توپیر

  یېېوه لفېې  پېېه معنېېا بانېېدې پوهښدنېېه   یېېوه 
 .مفهوم غیر متصور کښدل  ي

معنېا     .  معنا او مفهوم ترمنځ ډېر توپیر   
لف  او   لف  له نومونې او اړیکې پیېدا کېښ،ي؛ 
مګر مفهوم    هني صو  او مصداق له اړیکېې 

 .پیدا کښ،ي
موږ ډېرې کلمې لېرو، چېې معنېا لېري خېو 
مفهوم نه لري.   یوې ژبې معنېا لېه بلېې رسه 
توپیر لري؛ مګر مفهېوم  اسېې نېه   ، معنېا 
قرار ا ي  ه او مفهوم نه   . په معنا پوهښدنه   
نفې او ا با  ترمنځ تېار   ؛ مګېر پېه مفهېوم 

 .پوهښدنه کې وېشنه او مرتبې  ي
کله چې یو لغه ولرو؛ نو په طبعېي ډول بېه  

هغه ته مفهوم هم لرو او هغه مفهوم به )  لغېه 
معنا( وي. هغه څه چې وویل شېول   معنېا   
تعریف تسلسل    او هغه مسأله راسپړي، چېې 

 .کله کله ورته   ماشین روح ویل کښ،ي
مفهېېوم او مېېصداق هېېم پېېه یېېوه معنېېا 

 .استعاملی،ي؛ خو ترمنځ یې توپیر شته   
مصداق یو خوا   ژبتوکو لکېه ویېي، غونډلېې 
)جملې( او نورو تر منځ له تړاو او بېل خېوا لېه 
بهرنیو ناژبنیو ازمښدتونو رسه کار لري. مفهوم بیا 
  پښچلې رابطې   ن ېام لېه هغېو اړیکېو رسه 
بوختی،ي، چې له ژبتوکېو او  و  رسه سېم   

او په  ې ډول   ژبېې  نننېۍ ويوییونو ترمنځ 
  .اړیکې رانغاړي ) اخيل(

په ژبنیو مفاهیمو کې هېم محېدو یه شېته، 
چې   ځینو اړیکو او چاپښریا  اړخونو له مخېې 

 . ا محدو یتونه ټاکل کښ،ي
په ژبکارونه کې یو اصل  ا   ، چې   ځینېو 
څیزونو په پښژندګلوۍ کې خپلېه انېسان    ې 
توان نه لري چې ځانته هغه څه منعکس کېړي. 
مثالً:  زموږ   لید زاویه تر اوسه  ا توان نه لېري، 
چې بنفش رنګ وویني؛ نو له همدې مخې نېشو 
کوال ، چې  ا رنګ تجربه کړو. له  ې تجربېې 

زمېوږ  ېڅخه   بې برخې کښدو له وجې،  ا اغښز
په ژبه کې هم  کاري؛ نو بیا مېوږ    ې رنېګ 
 .لپاره مفهوم په خپله ژبه کې نشو پیدا کوال 

نو ویلی شو، چې زموږ جسمي محدو یتونه   
ژبنيو مفاهیمو په برخه کې خپېل محدو یتونېه 
 کاره کوي، چېې  غېه محدو یتونېه   ژبېې 

 .ټولیزوالی هم   

له یو څه څخه لومړ  په  هني چاپښریال کې 
  مفهوم   اخې  زېرمتېون جېوړول او بیېا یېې 

چاپښریال په خپله  هني  ایره کې ټاکل  عنويم
 ي، چې له  ې رسه بیا په ژبنيو مفاهیمو کې   
ټولنیز فهم لید لور  هم پیدا کښدا  يش، چېې 
 ا کړنالره له موږ رسه   معنا په فهم کې مرسېته 

 .کوي
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 ګډوله
په  ې وختو کېې  ه   وظیفېې هېر ځېا  
کو ښ وکړ، مګر ناکام شو. هغه  ومره مایوسېه 
شو چې   ځان وژنې ارا ه یې وکړه، خو پېه  ه 
کې  ومره جرآا  نه و. له  غه باوجو  یېوه شېپه 
هغه   اورګاډي په پټلۍ پریو ، اورګاډ  رروان 
و، مګر هغه په بله الره الړ، کوم چې پر  ې الره 
 راتلو.  ا فکر يې وکړ چې مرګ هم  وکه ورکوي.
په هر صور  هغه   ځان وژنې خیال پرېدو ، 
  کورکمن او مرچو په یوه کارخانې کېې یېې   

 میاشتې په سل روپۍ کار رشوپ کړ.
 لته  ه ته په اوله ورځ ور معلومه شوه، له یوې 
مخې  وکه  ه، په کورکمن کې یې شېین رنېګ 
خاورې ګډولې، او په مرچو کې یې   رسو خدتو 
رنګ،  ه  وه کاله په هغه کارخانه کې کار وکېړ. 
  هغې کارخانې مالو هره میاشېه اووه سېوه 
روپۍ ګټلې ، په  ې وخه کې عيل محمد پنځه 
سوه روپی بچه کړې وې، یوه ورځ هغه فکر وکړ 
چې ټوله  نیا  وکه کوي؛ نو زه یې ولې ونه کړم، 
 ه هم خپله یوه کارخانه خالصه کړه،  ه   مرچو 
او کورکمن   ګډلو کار رشوپ کړ، آمدن یې  ېه 
سم ؤ، هغه   وا ه څو واره فکر وکړ، کله چې بېه 
یې   اولېې ورځېې نقېشه مختېه راغلېه و بېه 
رې، ېده. عيل محمد خوشحاله ؤ  چې فریب یې 
 ه سم ز ه کړ، هغه ته اوس ټېول مرکبېا  ور 
معلوم شول چې په یوه من تورو مرچو کې څونېه 
خدتې ګډیدا  شی، په کورکمن کې باید څونه  
ژېړ رنګ خاوره ګډه شی او بیېا   هغېه ځېا  
حساب  ه ته ډېر  ه ور معلوم ؤ، خو یوه ورځ   
 ه په کارخانه پولیسو چاپه ووهله   کېورکمن او 
مرچو منونې یې په بوتلونو کې واچولېې او مهېر 
ورباندې ووهلو. څه وخه چې   کمیکلو رپېورټ 
راغی چې په  ې کې ګډوله  ه، بندي یې کېړ، 
په الهور کې هم  ايس څوک نېه ؤ چېې    ه 
وامنه یې کړ  وا ، ډېر وخه په زنېدان کېې 
بندي ؤ. اخیر  وسیه په عداله کې فیصلې تېه  
وړاندې شوه،  رې سوه روپېۍ جرميېه او یېوه 
میاشه    سخه قید سېزا ورتېه واورول شېوه، 
جرمانه هغه ا ا کړه او یوه میاشه سخه قید یې 

 هم تښرکړ.
 ا یوه میاشه   هغه په   ژوند کېې تېر ټولېو 
سخته میاشه وه. په  غه وخه کې یېې زیېاتره 
فکر کاوه، چې  ه ولی بې ایامين کوله، ځکه  ه 
لومړ    خپل ژوند  ايس اصول جېوړ کېړ  و 

 چې زه به هیڅ کله فریب  او  وکه نه کوم.
بیا یې فکر کاوه چې نور باید خپل ژوند ختېم  

کړم، ځکه  چې هغه نه    ین شو نه    نیا. تېر 
 ې به  ا  ه وي چې مړ شی، ځکه   هغېه  ا 
 هني اندیدنه خو به پا  ته ورسښ،ي،کله چېې 
   له بند څخه را و وو  کلکه ارا ه یې کړې وه 
چې ځان وژنه به کوي ترڅو له ټېول عې اب او 

 کړاوه خالص شی.
   غه مقصد له پاره یې اوه ورځې مېزو وري  

وکړه او  رې سوه روپي یې په نیېم نېس جمېع 
کړې، سوچ یې وکړ چې کوم زهر به وي چېې   
 ه کار وکړي، هغه  ف   یېو ډول زهېرو نېوم 
اورېدلی و چې ډېر وژونکي  ي )سنکهیا( مګېر 
 غه سنکهیا چښر  پيدا کیدل؟   هغه په لټېه 

 ۹ مخ  ۷کې شو  په ډېر کو ښ یې آخر 
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 منلی وفات شوڅېړنوال زین الله 
  هښوا  نامتو  يني عامل، ليکوال او ژباړن 

څښړنوال زين الله منلی   ورپښدې ناروغۍ له 

مه   ۱۲هې. ش کال   غويي په ۱۹۲۲امله   

کلونو په عمر  ۲۱جمعې ورځې په ماخوسنت   

انا لله وانا اليه »خپل روح حق ته وسپاره. 

 «راجعون

هې. ش کال   ۱۹۱۹اروا ا  زين الله منلی   

وږي په مياشه کې   ننګرهار واليه   رو اتو 

ولسوالۍ په کان کيل کې زې،ېدلی و. لومړنۍ 

ز ه کړې يې   خپلې 

سيمې په جوماتونو کې 

تررسه کړې او بيا 

ننګرهار   هډې له   

نجم املدارس څخه فارغ 

شو.      پدتو ټولنې   

ا بياتو مديريه   مامور 

په توګه  نده پيل کړه، 

ورپسې   افغانستان   قضايي سيستم په 

بښالبښلو برخو،   پوهنې وزار  په ځينو برخو کې 

 ندې تررسه کړې او څه مو ه   ابوحنيفه 

مدرسې استا  هم پاتې شو    .   پدتو 

ټولنې   تدريساتو   عمومي مديريه او 

همدارنګه   کابل مجلې مرستيال و. په  يني، 

ا ل، تاريخي او ټولنيزو برخو کې يې لسګونه 

آ ار ليکيل او ژباړ  چې څه يې چاپ شوي هم 

  ي او لسګونه ناچاپ آ ار هم لري.

نوموړ    عمر تر پايه له کتاب او قلم رسه خپله 

 مينه وپاللېه. 

استا  منيل   ليکوالۍ په ډګر کې  وه ځلې 

 ولتي عا  مډالونه هم ترالسه کړي. يو ځل يې 

ل ل کال    وستۍ عا   ولتي  ۱۹۱۱په 

میر  ل ل کال   ۱۹۲۹مډال او بل ځل يې 

عا   ولتي مډال تر السه کړ   مسجدي خان

.   

  نوموړي زو  نجيب الله منلی وايي،   پالر يې 

ډېر ناچاپ ا ار  ۱۱ا ار چاپ او له  ۹۱شاوخوا 

مقالې او  ۲۱۱پاتې شول او همداراز يې شاوخوا 

  مقالو ژباړې هم خپرې شوې  ي. استا  زين 

الله منيل شاهنامه فر ويس، ګلستان سعدي او 

منطق الطیر،   قرانکریم پدتو ژباړه،   قران 

کریم کشف االیا ، بگهو  گیتا او نور ا ار پدتو 

 ته ژباړ   ي.

  پدتو ټولنې   يوه فعال غړي او بيا   اسالمي 

علومو   مرکز   غړي په توګه يې   افغانستان   

فرهنګ او  قافه   و ې او   پدتو ا ب   

بډاينې لپاره نه ستړې کښدونکې هلې ځلې کړي 

  ي.
 

 شاعر عيل ګل پيوند په حق ورسېد

  پدتو ژبې نوميالی شاعر عيل ګل پيوند   

مه   سه ۲۹هې. ش کال   غويي په ۱۹۲۲

شنبې په ورځ   آملان   هامبورګ په  ار کې 

 وفا  شو.

هې. ش کال   کب میاشتې په ۱۹۲۱     

  پشد په کيل کې    کونړ والیه يویشتمه

لومړنۍ ز ه کړې یې   پشد   . زې،ېدلی  ى

ابن  کړې يې په کيل په  ونځي كې او نورې ز ه

او کابل  اراملعلمین کی رس ته رسولې  سینا

     کابل پوهنتون کال کی یې ۱۹۳۱وې. په 

ا بیاتو او برشي علومو له پوهنځې نه   لیسانس 

کال کې  ۱۹۳۱ یپلوم تر السه کړى  ى. په 

یې    وونکو   روزنې په اکاډمۍ کې   فوق 

 لیسانس پورې ز ه کړې بشپړې کړې.

پیوند   رو ان په عالې  اراملعلمین کی   

استا ،   انیس او    ور انقالب   ورځپاڼو   

مسئول مدیر او   اطالعاتو او کلتور وزار    

مرستيال په توگه  ندې رسته رسولې  ي. عيل 

هې. ش کال له پیله تر ۱۹۳۲گل پیوند   

هې. ش کال پورې له کاره گو ه او   ۱۹۱۱

پلچرخي په زندان کی بندي و. له زندانه تر راوتو 

وروسته   البیروين   نرشايت مؤسسې   رتیس 

 په توگه وګامرل شو او بيا جرمنې ته کډوال شو.

علی ګل پیوند   شعرونو څو چاپ شوي آ ار 

لري، لکه زړه ډمه،   سينام ياران، سيايس 

 طنزونه، سيلۍ او باولۍ او نور.

استا  بریا  باجوړي یې په اړه وييل: عيل ګل 

 .پيوند له ډېرو کلونو  رنځورتيا په حاله کې و

پيوند په لومړي رس کې انقالل شاعري کوله، 

خو   زندان په راوتو رسه    ه شاعري ډېره 

سنجيده او   ژورو مفاهيمو لرونکې شوه. سيلۍ 

او باولۍ يې    ې شاعرۍ غوره بښلګه  ه. پيوند 

په حکومتی چارو کې تر معينيته ورسښد، خو 

اوږ  زندان يې هم وګاله، بيا يې په جرمني کې 

 .  مهاجر  ژوند اختيار کړ

 فښسبوک پاڼه.» Baryali Bajawri »رسچينه:   
 

د ولسمرش په حکم ليکوال عبدالرازق 

 پالوال ته مياشتينى معاش وټاکل شو
  ولسمرش غني   حکم پر اساس   هښوا  

پياوړي ليکوال او ژبپوه  وکتور عبدالرازق پالوال 

ته مياشتينى معاش وټاکل شو، تر څو ژوند يې 

 . ه او خپلې ستونزې پرې حل کړي

  کندهار واليه مقام له لوري په خپره شوې 

خربپاڼه کې ويل شوي  ي، چې   اطالعاتو او 

فرهنګ وزار  په وړانديز او   جمهور رتيس 

محمد ارشف غني په حکم   هښوا  پياوړي 

ليکوال او ژبپوه  وکتور عبدالرازق پالوال ته 

 .مياشتينى معاش وټاکل شو

خربپاڼه کې ليکل شوي  ي چې مو ه وړاندې 

  اطالعاتو او فرهنګ وزار     وکتور عبدالرازق 

پالوال   ژوند  ه کښدو او ستونزو   حل لپاره   

معاش وړانديز کړى و، چې اوس تازه يا  وړانديز 

منل شوى او   جمهور رتيس محمد ارشف غني 

کال له بو يجې  ٩٩١١په حکم نوموړي ته   

زره افغانۍ معاش ورکول  ٩٣څخه هره مياشه 

 .کښ،ي

په خربپاڼه کې راغيل چې   غويي مياشتې په 

مه نښټه   اطالعاتو او کلتور رتيس حکمه ۹۱

الله افغان او   کندهار پوهنتون ما  او ا اري 

مرستيال اغا محمد روحمل    اغيل پالوال   

صحه پو تنه وکړه او تر څنګ يې نوموړي ته   

لوړو ز ه کړو وزار  له ا رسه    وو مياشتو 

 .زره افغانۍ کښدلې، هم ورکړې ٠٣معاش، چې 

  لوړو ز ه کړو تر  ې وروسته به هره میاشه 

وزار  له بو يجې څخه  وکتور عبدالرازق پالوال ته 

 .افغانۍ معاش ورکول کښ،ي ۹۱۱۱۱

 رسچينه: 
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 فرهنګي او اديب خربونو پېښلیکد 

۴ 

 هجري شميس ۹۳۹۱د تاسيس كال 

 

په امرتسېر کې   عيل محمد   بنجارۍ 
هټۍوه،کوچنۍ وه خو هر شی پکې و، هغه 
شیان  اسی په ترتیب رسه ايدي وو، چې هیڅ 
بد نه معلومښدل، په امرترس کې نورو هټیوالو 
احتکار کاوه، خو عيل محمد په مناسب نرخ 
شیان خرڅول. له همدې امله وو چې له لرې 
لرې ځایو څخه خلو ورته راتلل، او   خپلې 
اړتیا وړ شیان یې ځینې اخیستل.    یو 
 ینداره شخص و، ډېره ګټه اخیستل ورته ګناه 
 کارېده، یو وزر  و، جايزه ګټه    ه بس وه، 
ټوله ورځ به په خپلې هټۍ کې و،   سو ا 

کله به  ه  -اخیستونکو به ګڼه ګوڼه وه، کله
افسوس کاوه چې هغو  ته یې ولې سنالیټ 
صابون او کیلی فورنین پوپي بوتل ور نه کړ، 
 ځکه  غه شیان له  ه رسه ډېر کم پیدا کښدل.

  احتکار نه کولو باوجو  هم خوشحاله ؤ،  
هغه  وه زره روپۍ بچه ایدې وې، ځوان و ې یوه 
ورځ وررسه  ا فکر  پیدا شو چې باید وا ه وکړم، 
 هن ته مې بد بد فکرونه راځي، وا ه به وکړم له 
ژونده به خوند واخلم، ماشومان به مې وي   
هغو  پالنه به کوم او   ال زیاتو پیسو ګټلو 

 کو ښ به کوم. 
  هغه مور او پالر مړه شوي وو،   هغه نه ورور 
و او نه خور. بلکل یوازې و، کله چې هغه لس 
کلن ؤ په لومړ  یې ورځپاڼې خرڅولې، له هغه 
وروسته یې یو پتنوس پيدا کړ قلفي یې پکې 
خرڅولې، کله چې یې زر روپۍ يې ټولې کړې 

بیا یې یو وړوکی  وکان په کرایه کړ، او   
 بنجارۍ سامان یې واخیسه پکې کدښناسه.
سړ  ایامنداره و، په ل، وخه کې یې  وکان 
پر مختګ وکړ،  آمدن یې  ه و، هغه غو تل 
چې کور جوړ کړي  ځه یې وي؛ بچیان يې وي 
او هغو  ته ډیرې پسې وګټي.   هغه ژوند لکه 
ماشین  ايس و، سهار به یې  وکان خالصوو، 
سو ا اخیستونکي  به ورته راتلل او سو ا به یې 
ورکوله، ما ام یې بیا  وکان بنداوه او سیده به 
خپلې کوټې ته تلو،    ه ځا  په رشیف پوره 

 کې و  او هلته به یې شپه تیروله.
ډۍ    ګنجې په هوټل کې یې یو وخه ډو

خوړه، او   سهار نار  یې   جمیل سنګ   
حلوایی پر   وکانچه  کاوه. وروسته به یې  وکان 

 خالص کړ او تر ما امه به پکې ناسه و.
  هغه   وا ه هیله او غو تنه ډېره زیاته  

شوه، لیکن پو تنه  ا وه چې په  ې معامله کې 
باید    ه مرسته څوک وکړي، خو په امرتسښر 
کې یې هیڅ ملګر  نه و، چې    ه لپاره یې  ا 

 کو ښ کړ  وا .
هغه ډېر پرېشان و، یوه شپه یې   ویدېدو پر 
وخه ډېر وژړل چی   هغه  مور او پالر ولې  ونه 
ژر مړه شول. نور که هیڅ نه وو   ه له پاره خو 
باید ژوندي پايت شوي وا ، چې هغو     ه   
وا ه بندوبسه کړا  وا .    نه پوهښده چې 
وا ه څنګه وکړي. تر ډیره یې فکر کاوه، په 
 ومره وخه کې  ه ایله   رې زره روپی جمع 
کړې وې، هغه یو  ه کوچنی کور هم په کرایه 

 نیولی و، خو اوسښده په رشیف پوره کې.

یو ورځ هغه په ورځپاڼې کې اعالن ولید چې  
لیکيل یې و: وا ه کوونکي  ې زموږ رسه په 
اړیکه کې يش، څوارلسم پاس، ډاکټرې او هر 
رقم رشتې شته، خط روالی،ئ او یا خپله راشئ. 
  یکشنبې په ورځ به هغه  وکان نه خالصوو، په 
همدغه ورځ    په همغه پته پسې الړ.   هغه 
لومړۍ مالقا  له یوه سپین ږیري رسه وشو، 
علی محمد خپله ارا ه ورته بیان کړه، سپن 
ږیري   میز  روازه خالصه کړه شل پنځویشه 
عکسونه یې ورته را و اېستل او هغه یې یو یو 

 ور کاره کړ چې یو پکې خوښ کړي.
  یوې نجلۍ عکس یې خوښ شو، په عمر  

کمه او  کلی وه،کمښشن کار ته یې وویل 
 صاحب  غه نجلۍ مې خو ه شوه.

کمښشن کار ورته مسکۍ شو، تا خو املاس  
 خوښ کړل.

عيل محمد   اسی محسوسول لکه چې هغه 
نجلۍ همدا اوس     ه په غښ،کې وي،  ه ورته 
فریا  رشوپ کړ، صاحبه  تاسو خربه وررسه پخه 
کړئ، کمښشن کار یو  م جد  شو، وویل ګوره 

 غه نجلۍ تا خو ه کړې،  تر  کال ور هاخوا   
یوې لویې کورنۍ هم  ه، له تا څخه ډېرې 

 پيسې نه اخلم.
ستا به ډېره مهربانی وي، زه یتیم هلو  

یم،که ته زما  غه کار وکړې، زه به  ې ټول عمر 

 لکه خپل پالر ګڼم،
  کمښشن کار له بریتو رسه پر شونډو موسکا 
 کاره شوه، ژوند   ې یې، زه له تا څخه  ف 

  رې سوه روپی فیس اخلم.
عيل محمد په ډېره عاجزۍ ورته وویل:  

صاحبه ډېره ډېره مننه، زما قبوله  ه،  ا یې ورته 

وویل او له جیب څخه يې  رې سوه روپۍ را و 
 اېستې هغه سپین ږیري ته یې ورکړې. 

ورځ یې وټاکله نکاح وشوه، او را رخصه شو. 

عيل محمد مخکې ال ځانته کور کرایه کړ  و، 
خو اوس یې   وا ه له پاره  ه  کلی کړ  هم 
و، هغه په ډېر جوش رسه خپله ناوې ورته راوړه. 
  اولې ورځې تصور به چاته معلوم ؤ، چې    ه 

 په  ماغ او زړه کې  به څه و.
کله چې  ه   خپلې ناوې پلو په رې، ېدلو 
السو پورته کړ جټکه یې وخوړه او شاته الړ، هغه 
بیخي ډېره بد شکله وه، هغه سپین ږیر     
صفا  وکه کړ  و. علی محمد رې، ېدلی له 

خونې وو  او رشیف پورې ته الړ، تر ډېره یې 

 فکر کاوه، خو هیڅ نه پوهښده چې څه وکړي.
هغه خپل  وکان خالص نه کړ،  وه زره روپۍ 
یې    ځې مهر ا ا کړ  ؤ،  رې سوه روپی یې 

کمښشن کار ته ورکړې وې، اوس له  ه رسه 
 یوازې اووه سوه روپي پاتې وې.

هغه ډېر غمګین ؤ، فکر یې کاوه چې نور  ا  
 ار پرې، ه...، ټوله شپه ناسه؛ په سوچونو کې 
ؤ، اخیر یې تصمیم ونیو، سهار لس بجې هغه 

خپل  وکان پر یوه سړ  په پنځه زره روپۍ خرڅ 
کړ چې  ا ډېره کمه بیه وه، ټکټ یې واخیسه 
الهور ته روان شو. الهور ته په الره جیب وهونکو 
په ډير چل ټولې پیسې ځينې وکدلې، هغه ډیر 
پریشانه شو، وروسته یې ویل، شاید چې   

 خدا  به همدا خو ه او روا وه.
الهور ته چې ورسښد هغه بل جیب چې وهل 
شو  نه و، لس روپی او یولس آنی پکدې وې، 
په هغو  روپو  ه یو څو ورځې ګزاره وکړه، خو 

 مخ۳وروسته پرې   لوږې وخه راغی. 

 ګــډوله

 ژباړن: عبدالصمد روښان

 لیکوال: سعادت حسن منټو  |
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