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:يب سايتونو کې شته دئ وښوونکي الرښود په الندې او د کيسې  
 

www.journeyofpeace.ca 
 
 او
 

www.htac.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

.ژباړل شوی دیکيسی کتاب د موسسه کمک به اطفال افغانستان په واسطه تمويل او ې دد  
 
 

 موسسه کمک به اطفال افغانستان
Help the Afghan Children 

‘building a civil society through education’ 
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سفر  د سولې  
  کيسهديارلسم

     
  چاپدوهم

 

 کورته ستنيدل
 

 
:ليکونکي  

 

   لند جو-ماري

 داکترجوانا سنتا باربارا

 داکترګرايم مک کوين

 کيون آرترلند
  

يار محمد تره کی:  ديزاين  

کيه يارمحمد تر:  انځورکونکئ   

  جو لند–کيون آرترلند  او  ماري :  اصالح کونکي 

  کوينډاکترصديق ويرا  او ډاکتر ګرايم مک: د پروژی تنظيمونکي
 

موسسه کمک به اطفال افغانستان  -ثريا سديد او محمد يوسف جبارخيل  :  ژباړونکي  
 

 دسولې دڅېړنو مرکز ، دمک ماستر پوهنتون
 هاميلتون ، آنتريو ، کاناډا

 
 کال پسرلی1388د 
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:په کيسه کې ښکيل کسان   

 
 لي کې ژوند کوي  کلنه نجلى چې دافغانستان ديوې لرې پرتې سيمې په يو ک١٠يوه  : جميله

  کلن ورور٥دجميلې   : احمد

  کلن ورور١٥دجميلې : عبداهللا

 دکوچنيانو مور : حليمه

 دکوچنيانو پالر: ميرزا

 دکوچنيانو پلرنۍ انا  : بي بي جان

 دکوچنيانو پلرنئ نيکه :  کا کا غالم

کې  کلنۍ ٢٠ کشر زوى ، چې په  کاکادکوچنيانو کا کا او دبي بي جان او غالم : يونس

 . دماين دچاودېدو له امله ووژل شو

 ځوانه کونډه کاکادکوچنيانو تروراو د يونس  : فاطمه

 . دکوچنيانو تره چې په ښارکې هستوګنه کوي : علي

  . دکوچنيانو ترور ، دعلي ميرمن چې په ښارکې ژوند کوي : عايشه
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: دکيسې لنډيز   
 

وډب دهغې کورنۍ دهېوادپه داخلي اخ . لي کې ژوند کويجميله له خپلې کورنۍ سره دافغانستان په يوک

کې پخوا هم ډېرې ستونزې لېدلې وي اوهغه يي ال هېرې شوې نه وې چې يوبل مصيبت ورباندې راغى 

يونس کا کا چې په ځمکه کې يي کار کولو،يوماين پرې والوت اوهغه يي وواژه اوپالر يي ،ميرزا، يوه . 

 . پښه له السه ورکړه 

 کې ښودل شوي دي چې هغه په خپله کورنۍ کې ديوې ښې مشاورې په توګه دسوغات په کيسهدجميلې 

رول لوبوي ، دعبداهللا تشويش اوسودا له دې امله ده چې جنګ دده دمکتب ددوران يوملګري ته کلک 

دجميلې دوېرونکوخوبونوراز . ګذارورکړى دئ اودهغه په شخصيت اوسلوک يي بدلون راوستى دى 

 . ن چې غواړي په يوه ځانګړې طريقه دهغې درملنه وکړي په دې کيسه کې ځاي شويدي اوبي بي جا

 کې ښودل شوي دي چې هغه په خپله  کورنۍ کې د يوې ښې بى بې جان د هوښيارى په کېسهد 

مشاورې په توگه رول لوبوي ، د عبداهللا تشويش او سودا له دې امله ده چې جنگ دده د مکتب ددوران د 

غتيا ته کلک روحى گذار ورکړى او دهغه په شخصيت او سلوک کې يې بدلون راوستى يوملگري رو

دئ، د جميلې د ويرونکو خوبونو راز او بى بى جان چې غواړى په يوه ځانکړى طريقه د هغې درملنه 

 .وکړي په دې کېسه کې ځاى شوي دي 

هغه ماين دومره  .  ډېره برخه دجميلې ددردونو اورنځونو څخه حکايت کويدکلچودپخولودکېسې

وېرولې چې په دې برخه کې دعبداهللا له قهرېدلوسره سره ، له ماينوڅخه په پاکه شوې الره هم دتللو په 

بي بي جان دکلچوپه پخولو کې له جميلې سره مرسته کوي اوجميله له همدې وخت .  وخت کې لړزېږي 

همدارنګه بي بي جان غواړي . مي څخه په ګټې اخيستلو کوښښ کوي چې دخپل پالر دټپي کېدلوغم وزغ

داسې يوآغېزمنه الرپيداکړي چې دهغې په وسيله فاطمه وهڅول شي  هغه غم چې ورته ديونس کا کا 

 . دمړينې له امله پيداشوى دئ په خپله ژبه ووايي 

 کې ،دجميلې لپاره داډېره ستونزمنه ده چې وپوهيږي ، دميرزاپه زړه کې دميرزا دغمجن زړه په کېسه

جميله له دې کبله ډېره خپه ده چې پالريې اوس . رازپروت دئ چې هغه يې دومره غمجن کړيدئ څه 

پالريې داسې يو سړى وچې ډېرې . هغسې خوښ نه ښکاري لکه له معيوب کېدلو څخه چې مخکې و 

دجميلې ماشومانه پوښتنې ميرزا ته ژړاورولي ، اودا ورپه يادوي چې هغه پخوا .  کيسې يې زده وي 

اوداهيله ، چې بېرته پخوانى حال پرې راشي ، دده په زړه کې راژوندۍ . ره خوشحاله سړى و څوم

 کوي



 ديارلسم کيسه صفحه  - 6 -
 

طمي غم او خپگان، چې هغه د يونس کاکا ځوانه  احمد او جميله د فاد يونس دسندرې په کيسه کې، 

ع بي بي جان هم  په دې موضو. کونډه وه، احساسوي او کوښښ کوي چې فاطمه بيرته خوشحاله کړي

هغه دکورنۍ له غړوڅخه غواړي چي يوځاى .  پوهيږي هغه خپل فاميل ته د مختلفو الرو وړانديزکوي

 کې راټول شي او هغه خوږې خاطرى چې له يونس څخه يې لري د سندروپه ويلو ونمانځي

هغه وخت چې دشپې له خوا د دوى په کلى دمر دکيودويشتلو باران جوړ د کور پرېښود لو په کېسه کې، 

، کورنۍ له دې ډارونکي واقعيت سره مخ شوه چې بايد خپل يو گران شئ چې هغه ددوى کور و شو

خو په اخرکې دوي په . د کورنۍ هرغړى له د غې ناحيې  څخه  کلک روحي گذار خوري. ترک کړي

.دې پوهيږي چې بايد له زړه ورتيا څخه کار واخلي او دهغو په وړاندې مقابله وکړي  

دعلي کورته له رسيدلو . دميرزا کورني غواړي د على کورته والړه شى کيسه کې  د يونوي ملگري په 

دميرزا ددغه دوست . څخه مخکې دوى دالرې په اوږدوکې دميرزا  دېو پخواني اشنا کورته ورګرځي  

په کور کې عبداله د هغو خلکو په برخه کې چې په نورو ژبو غږيږي اويادبل  مذهب پيروان دي 

.و ارزښتنا ک درس زده کويدقضاوت کولو ي  

 کله چې د جميلې کورنۍ د ښار په لورې ځي، عبداهللا وليدل چې جميلې له کوره د پخال ينې په کېسه کې

د سفر په اوږدوکې هغې له ځان سره پټه ساتلې وه، عبداهللا . څخه خپله پيشو هم له ځان سره راوړې ده 

جميله په ورور .  بوټو ته ېى ور غورزويپه قهر سره پشۍ له جميلې څخه اخلي او دسرک دغاړې

باندې په قهر ده او داسى ځان ښيي چې گواکې ورورنه لري، دا اوس بي بي جان پورې اړه لري چې د 

.هغوي د پخال کولو لپاره يوه الره ومومي  

داکاردده دکوچنيانو ، . ميرزانشي کولى چې خپل اعصاب کنترول کړي دميرزا دقهر په کيسه کې 

دميرزا عصبي کيدل دهغه په کوچنيانو ناوړه اغېزپرېږدي . احمد ، دوېرې اوډارسبب ګرځي جميلې او

احمد چې پټ . اوداددې المل ګرځي چې هغوى تل دنورو په وړاندې تنده اوتاوجنه رويه اختيارکړي 

دوى د هغې ناآرامۍ په هکله غږېدل چې ميرزاته دده . شوى ودخپل پالر اوبي بي جان خبرې آوري 

داحمد موندل په هغه ځاى کې چې پټ شوى و دازمينه برابره کړه . ې دغوڅېدو له کبله پېداشوېده دپښ

.چې دپالر اوزوى ترمنځ يوځل بيااړيکې سمې شي   

هغوى په دې .  د بي بي جان عالمانه مهارتونه يوځل بيا ازمويل کېږيد سولې او پخالينې په کېسه کې

دوى . ى او مېرمن ئې چې په ښارکې هستوگنه لري،پېدا کړيلټه کې دي چې د ميرزا دورور کور، عل

مخکې له دې چې د على کورو مومي، د کډوالو په يو کيمپ کې چې دا کيمپ په يو زاړه ښوونځى کې 
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کله چې د ميرزا کورنۍ خپل موقتي ژوند په دغه تنگ گوټ کې پېل . جوړ شوى وو ځاى په ځاى شول

ه دې خبره چې هغه خپل بايسکل د نور ود اوسيدلو په ځاى کې کړ، عبداهللا له يو کوچنى هلک سره پ

.درولى و جنگ وکړ  

 عبداهللا له يوې اونۍ راهېسى له خپل فاميل سره د کاکا په کور کې دعبداهللا او د لوړ قدې په کېسه کې ،

 هغه مخکى له دې چې ويده شي ، د کوچنيوالي د دورې هغه هيلې. هغه ډيره سخته تبه لري . اوسېږي 

او ارمانونه په ياد راولي ، چې غوښتل ئې ، کله چې غټ شى د عسکرى خدمت ته به ځى هغه په خوب 

کې يوقوى هيکل لرونکى عسکر په داسى حال کې وينى چې نوموړى په مارکيټ کې دى اوله ده سره د 

. جنگ د واقعيتونو په اړه خبرې کوي  

 

 ترور، عايشى ، سره  وپېژندل او دا پېژندنه د دې  جميلې له خپل کاکا، على اود نوى ژوند په کېسه کې

.ال مل شوه چې هغه اوس له کور څخه دلرې والي غم نه احساسوي  

خو بيا هم کله چي حليمه دې ته وايي چې ډېر ژربه خداى پاک يو ورور يا . هغه اوس خوشحاله برېښي 

 چې د دوى ژوند ډېر تيت او دا ځکه. هغه د دې خبرې په اورېدلو ډېره خواښينې کېږي.  خورورکړې 

 د ماشوم زېږول د لوى څښتن تعالى ": پرک دئ اوثبات په کې نشته خو مورئې پوهوي او ورته وائي 

  .له نعمتونو څخه يو نعمت دئ چې خداى  پاک ئې د دوى نصيب گرځوي

 کورنۍ له يو کال څخه وروسته خپل کورته  هغه وخت پيل کېږي چې د ميرزاکورته د ستنېدلو کېسه

کله چې د هغه کورنۍ د بيرته ستنېدلو لپاره ځان چمتوکوي ، هغه اختالف چې ال تراوسه هم . ورگرځي 

 . د حليمې او فاطمې ترمنځ شته دى په روښانه ډول لېدل کېږي 

 

 :ددرملنى عنصرونه 
 

 ، کورته ستنيدل او خوښي راتلونکې ته هيله : تصويرونه او روغتيا بخښونکي نخښى
 

 ساتنه ، مرسته ، د کورنۍ يووالى مهربانى ،صنعت ، :د سمو او سوله ايزو کړو وړو لپاره الرښونې 
 ديندارى ، رهبري او مسوليت ، ابتکار او نوښت 

 
  له پيژندونکو څخه ويره :ستونزې

 
په زړه کول او نورو سره کارپسې کيدل او موخوته د رسيدلو لپاره هڅه ، د کار را:درملنى الرى 

 مرسته 
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  کورته ستنيدل

 

جميله او احمد د علي کاکا په کوچني 

کورکې ناست وو، هغوى غوښتل چې 

 .ستورې وشماري 

ولې ″:احمد له خور څخه پوښتنه وکړه 

زمونږ په کلې کې ستورى ډير زيات 

دي او دلته نږدې هيڅ ستورى نشته ؟ 

اياهغوې له ښار څخه اطراف ته 

 ″لي دي ؟تښتېد

نه احمد ، ″:جميلې وخندل اووئې ويل 

دښار چراغونه ډېر روښانه دي هغوى 

نه پريږدى چې د کوچنيو ستورو رڼا 

 ″.مونږ ته راورسېږى

اوه ، ″ :احمد سوچ وکړ او وئې ويل 

 ″.اوس پوه شوم
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.مهرباني وکړئ دننه راشئ! احمد ! جميلې ″:حليمې غږ کړ    
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جميله او احمد په منډه کورته راغلل هغو ولېدل چي نيکه ، انا ، مور ، پالر ، ورور ، کاکا 

هغوي ټول جدى ښکاريدل جميلې په وارخطائې پوښتنه . او ترور ئې هم هلته ناست دي 

 ″ څه خبرده ؟ ″:وکړه 

 ″!مونږ بيرته خپل کورته ځو ! يوښه زيرى ″ :ټولو په يو غږ وويل 

پس له دې تاسو کولى شى ! مونږ کورته ځو! جميلې ، احمد″ :ه خندا وويل فاطمى ترور پ

 ″!چې رومى بادنحان وکرئ او د سيند په غاړه له خپلې پيشو سره لوبې و کړئ 

   : عبداهللا د خپل ورور په سر الس راکش کړ وئې ويل
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سره ځي او له مونږ سره عايشه ترور او على کاکا رخصت اخلي ، هغوي له مونږ ″ 

 ″!مرسته کوي چې خپله مځکه بياد کښت لپاره چمتو کړو 

 ″ته اوس کولئ شې چې دا اوږد سفر تحمل کړى ؟ ! ليکن مورى ″ :جميلې پوښتنه وکړه 

سبا ته کالى ټولوو او په بله . هو جميلى ، زمونږ سفر به اسوده وي ″ :حليمى په خندا وويل 

 .ورځ خوځيږو 

 ″.مونږ ځنې غالۍ وپلورلې او کورته د بيرته ستنيدلو لپاره پوره پېسى لرو″  :ميرزا وويل

ايا په کلې کې ستاسو ! مگر پالر جانه ″:احمد په داسى حال کې چې حيران شوى و وويل 

 ″ .قالينى څوک اخلي ؟ تاسوښايسته قالينى اوبدلې 

 ښه فکر خاوند ئې هر ته دډير! احمد ″ :ميرزا خپل زوى په غېږ کې ونيو ځواب ئې ورکړ

اوس هغه شى چې . څوک زما قالينه اخلي ، دا قالينى د سيمې له ډيرو وتلو قالينو څخه دي 

 ″.زه ورته اړتيالرم هغه د قالينو د اوبدلو کارگاه ده 

 ″ته هم کورته ځې ، کاربه دې څنگه شى ؟! عبداهللا ″ :جميلې پوښتنه وکړه 

پس له دې . زما کارئې ولېږدولو . پاى ته ورسولو نن مې ″ :عبداهللا په وياړ ځواب ورکړ

څخه زه په خپله سيمه ې له ماين څخه د خبردارى د پروگرام ښوونکى يم او داکار له دوه 

 .اونيو وروسته پيل کوم 

ډير وخت ئې څوک په کور کې   .ټولو خندل او خوشحاله وو. جميلې خپل څلورو خواوته وکتل 

د . اوښکې ئې له سترگو را بهيدلى او په شونډو ئې مسکا خپره وه . خوښ او په خندا نه و ليدلي 

په ټولو کې جميله ډيره خوشحاله . کور غړي يو بل سره په خبرو بوخت وو او ټول خوشحاله وو

.وه   
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بي بې جان دخپلې لمسۍ الس ونيو او 

مونږ نه پوهيږو ″ :ورته وئې ويل 

چې زمونږ کور لږ او که ټول په 

شايد . وگه ويجاړ شوى دى بشپړه ت

چې زمونږ کلى د پخوا په شان نه وي 

زمونږ ډير خپلوان په جنگ کې وژل 

شوي دي مونږ بايد چمتو و اوسو چې 

 ″.دا ټول بدلونونه وزغمو 

غالم کاکا د بي بي جان د خبرو په 

مونږ بايد د خپلو ″ :دوام وويل 

. خپلوانو او گاونډيانو لپاره دعا وکړو 

 بايد مونږ د يو ښه سفر او همدارنگه

لپاره او د سفر په پاى کښې د کور د 

د کور ″ .لرلو په خاطر دعا وکړو 

ټولو غړو دعا وکړه هيلې او ويرې 

 .دواړو ئې زړونو کې ځاى نيولئ و 
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يوه ورځ وروسته حليمه سهار له وخته 

ويښه شوه د فاطمى د خوب ځاى ته 

 . پاڅيږه! فاطمې ″  :ورغله وئې ويل 

ژر شه . کالې ډيردي . بقچۍ چمتو کړه 

. د وزگارۍ وخت دې تمام شوى دئ ! 

اوس ددې وخت دئ چې بېرته په 

 .کارپيل وکړې 

فاطمې خپله د ليوره ميرمن وليدله چې 

غوښتل ئې د خوړو يو دروند صندوق له 

ځمکى څخه اوچت کړي ورته وئې ويل 

! حليمې . زه مرسته درسره کوم ″:

ړم ته بايد خپل ځان ته پريږده زه ئې و

 ″ .نو بايد چې په يواځې ځان درانه شيان اوچت نه کړې . ته حامله ئې . پاملرنه وکړې 

ددې اړتيا ″ :حليمې په داسى حال کې چې د خوړو له صندوق سره له کوټې راوتله وويل 

ووائې ته ښائې ددې لپاره ماته . نشته چې ته ماته و وائې چې څه وکړم او يا څه و نه کړم 

 ″ :چې ځان وښې چې ته اوس يوه قابله ئې 
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بي ″ ولى زما مورتل په فاطمې ترور په قهر وي ؟″ :جميلې له بي بي جان څخه تپوس وکړ

ددې لپاره چې فاطمه له فاميل سره ښه مرسته وکړي هغه بايد په ″  :بي جان ځواب ورکړ 

 ″.ډاډ تر السه کړي ډير جديت کاروکړې ، مور دې غواړي چې دا 
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 ″.کاشکى هغوى يو بل سره مينه ولري ″ :جميلې اه وويست وئې ويل 

ما د پالر جان ته د قالينې يوه کارگاه ! مور ، مور ″ :عبداهللا د حويلۍ له منځه څخه را غږ کړ

کراچۍ لږ . له او د کور د سامان د وړلو لپاره مې يو خر او يوه کراچۍ هم راونيو! راونيوله 

د الرې په اوږدو کې کولئ شئ چې ته او بي بي جان په کراچۍ کې . ترميم ته اړتيا لري 

 .کښينئ او په هغې کې استراحت وکړئ 
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تا او پالر دې دومره پېسې له کومه کړې چې دا ټول شيان ! عبداهللا ″ :حليمې پوښتنه وکړه 

 . ډير لوړوي ا مو پرى واخيستل ؟ ددې شيانو قيمت به هم خامخو
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هغه غوښتل چې زما . ما يو سړى وليد چې نوى ښار ته راغلى و ″ :عبداهللا په هيجان وويل 

هغه ماته وويل چې دئ په کوم ځاى کې خپل خر او کراچۍ پلورلى . بايسکل په پېسو واخلي 

مونږ دواړو يو بل سره خبرې وکړې او ما ورته وويل چې زمونږ کورنۍ غواړى . شي 

هغه راته وويل چې که خر .  خپل کلي ته ستنه شي له دې کبله يوې کراچې ته اړتيا لرو بيرته

په دې توگه ما . ورسره نه وي له کراچې څخه  په يواځې توګه کار نه شي اخيستل کيدلى 

خپل بايسکل او د پالر قالينه مې هغه ته ورکړه او له هغه څخه مې په بدل کې خراو کراچۍ 

ما هغه دواړه څيزونه چې اړتيا مو ورته درلوده الس ته . ير سخي سړى و هغه ډ. واخيستله 

 .راوړل 

 .پالر مې خپله يوه بله قالينه زما په معلم خرڅه کړه او د هغې په پېسو کارگاه واخيستله 

مننه تا دخپل بايسکل په ! عبداهللا ″ :حليمې خپل زوى په قراره ځان ته نږدې کړ وئې ويل 

تا د بدلولو چارې له خپل پالر څخه ډيرې ښه . ى کورنۍ اړتيا پوره کړه بدلولو سره د خپل

بي بي جان او جميلې د دروازى . زده کړي دي ، ته ښه راتلونکې لري زويه زه په تا وياړم 

 .له څنگ څخه ميرزا ليده چې کارگاه په کراچۍ کې باروي 
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څومره ښه خر او کراچۍ ، عبداهللا آفرين ، زه ″ :بي بي جان په تعريف او ستاينه کې وويل 

هر شى په کوښښ او . باورلرم چې پالر دې ددې کارگاه په اخيستلو ډير خوشحال دى 

او زه هيله لرم چې زمونږ کورنۍ ښې طالع او بخت . زحمت ايستلو کې ډير ښه پر مخ ځي 

 ″. ولري 
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 شو او وئې ليدل چې فاطمه ترور او عايشه احمد چې د کوټې په منځ کې ويده وو راويښ

هغه هم له هر گوټ څخه کالى راټولول ، هغه ئې سمول او په جوال . ترور کالې راټولوي 

هغه هر ځل چې څوک به دننه راتللو او يا به بهر ته . خو هغه ته د چا پام نه و. کې ئې اچول 

به ورکړې هر څوک په خپل هغه خره ته هم او. وتلو دروازه پرانستله او پورى کوله 

نو د حويلۍ . کاربوخت وو او هيڅوک ده ته متوجه نه وو چې دى له نورو سره مرسته کوي 

په منځ کې ئې گونډې ووهلې او السونه ئې تخرگو الندې ونيول او له قهر او غضب څخه 

 .ډک کښيناست 
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 ″زما نازنينه زويه ، څه پېښ شويدى ؟! احمد ″ :بي بي جان وويل  

ما . هيچا ونه ليدم . ما چې هر څومره کاروکړ او نورو سره مې مرسته وکړه ″ :احمد وويل 

 ″. ډير کار وکړ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گوره چې ټول په څومره جديت کارکوي دا څومره ! احمد جان وگوره ″ :بي بي جان وويل 

 .ډيره زياته مننه . ښه کار دى چې ته هم له نورو سره مرسته کوي 

مونږ غواړو چې بيرته خپل کورته ستانه ″ :ى و مورته ئې وروکتل وئې ويل احمد چې مسک

 ″ .هلته واړه ستورى کيدلى شي ښه وځليږى. شو 

********** 
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