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  سفر ېد سول
 اومه کيسه
 دوهم چاپ

 

نوى ملګرىيو   
 
: ليکونکي  

 
 داکتر جوانا سنتا باربارا

  جو لند-ماری
 داکتر گرايم مک کوين
 کيون آرتر لند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

کييار محمد تره :  ديزاين  
غفوری. ل: انځورکونکئ   

 
 
 

ثريا سديد او محمد يوسف جبارخيل: ژباړونکي  
 
 

فغانستانموسسه کمک به اطفال ا  
Help the Afghan Children 

www.htac.org 
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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 دی کتاب د موسسه کمک به اطفال افغانستان په واسطه تمويل او ددې کيسې  
 
 

 موسسه کمک به اطفال افغانستان
Help the Afghan Children 

‘building a civil society through education’ 
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  سفر ېد سول
 اومه کيسه

     
 دوهم چاپ

 

  ملګرىنوىيو 
 

:ليکونکي  

 
 داکترجوانا سنتا باربارا

   لند جو-ماري
 داکترګرايم مک کوين

 کيون آرترلند
  

کييار محمد تره :  ديزاين  

غفوری. ل:  انځورکونکئ   

  جو لند–کيون آرترلند  او  ماري :  اصالح کونکي 

ډاکترصديق ويرا  او ډاکتر ګرايم مک کوين:  تنظيمونکيد پروژې  
 
 

   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   

 
 

   . کلنه نجلى چې دافغانستان ديوې لرې پرتې سيمې په يو کلي کې ژوند کوي ١٠يوه  : 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

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

 . دېدو له امله ووژل شودچاو

 ځوانه کونډه  کا کا  يونس ددکوچنيانو تروراو : 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 کې دهغې کورنۍ دهېوادپه کورني اخ . ې ژوند کويجميله له خپلې کورنۍ سره دافغانستان په يوکلي ک

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

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

 کې ښودل شوي دي چې هغه په خپله کورنۍ کې دسوغات په کيسهدجميلې . يوه پښه له السه ورکړه 

ديوې ښې مشاورې په توګه رول لوبوي ، دعبداهللا تشويش اوسودا له دې امله ده چې جنګ دده دمکتب 

دجميلې . ددوران يوملګري ته کلک ګذارورکړى دئ اودهغه په شخصيت اوسلوک يي بدلون راوستى دى 

ن چې غواړي په يوه ځانګړې طريقه دهغې درملنه وکړي په دې کيسه دوېرونکوخوبونوراز اوبي بي جا

.کې ځاي شويدي   

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

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

تيا ته کلک روحى گذار ورکړى او دهغه په شخصيت او سلوک کې يې بدلون راوستى دئ ، د جميلې روغ

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 وېرولې  .  ډېره برخه دجميلې ددردونو اورنځونو څخه حکايت کويدکلچودپخولودکېسې

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

بي بي جان دکلچوپه پخولو کې له جميلې سره مرسته کوي اوله همدې وخت څخه په ګټې .  لړزېږي 

مدارنګه بي بي جان غواړي داسې ه. اخيستلو کوښښ کوي چې دخپل پالر دټپي کېدلوغم وزغمي 

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 څه دميرزا دغمجن زړه په کېسه

جميله له دې کبله ډېره خپه ده چې پالريې اوس هغسې . ت دئ چې هغه يې دومره غمجن کړيدئ رازپرو

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

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

. اوداهيله ، چې بېرته پخوانى حال پرې راشي ، دده په زړه کې راژوندۍ کوي . حاله سړى و خوش  
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احمد اوجميله ديونس دځوانې کونډې ، فاطمې ، غم اوخپګان احساسوي او ديونس دسندرې په کېسه کې 

 بي بي جان هم په دې موضوع پوهېږي ؛ هغه خپلې کورنۍ. کوښښ کوي چې هغه بېرته خوشحاله کړي 

ته دځينو الرو وړانديز کوي ؛ چې سره راټول شي اوهغه ښې خاطرې چې له يونس څخه ئې لري ؛ 

.دسندروپه ويلوسره ولمانځي   

 کله چې د شپې له خوا ددوى کلى په گوليو وويشتل شوددوى کورنۍ له يو د کور پريښودلو په کېسه کې ،

. ان شى چې هغه ددوى کور و پريږدي وېرونکي حالت سره مخ شوه او دې ته اړ شول چې خپل ډير گر

ددوى د کورنۍ هر غړى شديد رواني گذار خوري خو په پاى کې پوهيږي چې ښه داده  له ميړانې څخه 

. کارواخلي او دهغو په وړاندې مقابله وکړي   

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

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

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

.کولو يو ارزښتنا ک درس زده کوي  
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:ددرملنې عنصرونه  

خپله ډوډۍ له نورو سره ويشل، نوروته د سر پټېدو ځاى ورکول ، خندل، : تصويرونه اودروغتيا نخښې  

:د سوله اېزوکړو وړو لپاره الرښوونى  

ميلمه پالنه ، په مستحقو خلکو مهرباني او سخاوت، او دنوې ژبې د زده کړې لپاره کوښښ، ملگرتيا، منل 

 او شوخي

:ستونزې  

غم احساس او فردې توپيرو نو ته درناوى ، د کور پريشودلو   

:ددرملنې الرې  

 احساس اوفردي توپېرونوته درناوى ، له نوروسره مرسته کول اوله نوروڅخه مرسته غوښتل 
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 يونوي ملگرى
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جميلې او دهغې کورنۍ په ډېرې چټکۍ له خپل کلي څخه چې  تر بمبارالندې ووتل او د 

غوي ټوله ورځ منزل کولو او ه.  ښار په لور چې د کلي په پرتله ئى امنيت ښه  وکوچېدل 

کله به چې ستړي شول دمه به ئې کوله په ځانگړې توگه دوي د احمد، په خاطر چي کوچنى 

وو،دبي بي جان او غالم کاکا په خاطر چې ډېربوډاګان وواو دميرزا په خاطر چې د 

چکسونو په وسيله به تګ کولو او دا په ټولوکې ډېر دردونکي حالت وو، ځاى ځاي دمه 

د کډوالۍ او کور . تږې او ډير ستومانه وو. ټول په  خاورو او دوړو سپېره اوککړوو. دلکي

 . .پرېښودلو غم هم د دوى ستړيا الپسې زياتوله
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ډېر ژربه  يو کلي ته ورسيږو زه : ميرزا وويل

. دده غونډيو په منځ کې د يوجومات مناروينم

و څو کاله ما ا. په هغه کلي کې زه يو اشنا لرم

هغه د خرو او نورو شيانو د پلورلو او رانيولو 

زه به له . د هغه نوم امين دئ.  معامله درلوده

هغه څخه و غواړم چې که وکولئ شي له مونږ 

له يو ستومانونکي او .  سره  څه مرسته وکړي

ستونزمن سفر څخه  وروسته هغوي د امين 

.کورته ورسيدل امين در وازه پرانستله  
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 ميرزا وليد په ډېرې امين چې

 اوه ،  زما ": خوشحالۍ ئې وويل

ګرانه ملگريه څرنگه په دې خوا 

 د ميرزا ترخې مسکا د "راپېښ شوې؟

هغه او د هغه د فاميل د زورونکي 

حالت څرگندونه کوله او د امين د 

کله چې امين . پوښتنى ځواب ئې ويلو

وليدل،د ميرزا يوه پښه نشته او د 

ځې، د امين له چکسونو په مرسته گر

شونډو خندا ورکه شوه او ډېر پرېشان 

ماين راباندي ":  ميرزا وويل  شو

 "والوت، ورورمې هم ووژل شو

 

 

 "و د کلي تر دروازو پورې در رسېدلى دئوامې وريدل چې جنگ ستا س": امين وويل

مونږ . وې ديله دروازو څخه هم وړاندې، د کلي ډېرې برخې ورانې ش": ميرزا په ډېرې خواښينۍ وويل

 "همدا سبب دى چې مونږ دلته راغلو. ټولو خلکو کلئ پريښود. دې ته اړشولوچې کلئ پرېږ دو
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راځئ، ": امين وويل

 هرکله راشئ زما -راځئ

کور ستاسې خپل 

  ".کوردئ

امين دوي ټول د کور 

د . داخل ته رهنمايي کړل

دوي پنډ وکي ئې 

واخيستل او په يو گوټ 

کې ئې ځاى په ځاى 

بيائې  خپلې ميرمن . کړل

او اوکوچنيانو ته چې 

ډېرشرميندونکي 

. څرگنديدل څه وويل

عبداله، جميلې او احمد 

په ډېرې حېرا نتيا د 

هغوي خبرو ته غوږ 

نيولئ و خوپه خبروئې نه 

په پاى کې دوى . دلپوهي

ته جوته شوه چې هغوي 

د . په بله ژبه ګړيږي

هغوي . امين د کورنۍ د هرڅه ليدل که هغه جامې اويا بل کوم شى وو ،عبداله، جميلې او احمد ته نوي وو

. د امين ميرمنې، سعېدى، د خوړو په پخولوپيل وکړ. هيڅکله هم څوک په دې ډول لباس کې ليدلي نه وو

 .  بوى هم توپير درلودحتى د دوى غذا
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د امين يو . کوچنيان ستړي او حيران د انگړ په منځ کې په ځمکه کښينا ستل

کوچني د بي بي جان لپاره يوه چوکۍ راوړه او هغه دلمسيانوڅنگ ته پرې 

 .کښيناسته
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ي په امين او د هغه کورنۍ او د دوى د کلى ټول اوسېدونک! زما گرانو بچيانو": بي بي جان وويل

زمونږ ژبه هم ددې هيواد له ژبو څخه يوه ژبه . افغانستان ډول ډول ژبې لري. بله ژبه خبرې کوي

تاسو پوهيږئ چې مونږ هم هغوته پردې . امين اوسعيده ښه او مهربان خلک دي. ده

کوچنيانو وخندل تراوسه هغوى داسې فکرکولو چي دامين دکورنۍ دغړو هرڅه به "څرگندېږو

 .،  اودافکريې هم کاو چې ټول خلک به د دوې شان ويددوى په ډول وي

ددې . هغوي په دې فکر کولوچې دوى څرنگه  دامين د کوچنيانو په نظر پر دې معلوميږي 

همدا ال مل وو چې د امين کوچنيانوهم دوى ته په . پوښتنى ځواب د دوى په نظر ډېر پېچلى و

 .حيرانتيا اوغلى غلى کتل
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له دې سره سره چې مونږ هغوته پردي ښکارو خو هغوى پوهيږي چې مونږ ستړي ": لبي بي جان ووي

 .ستومانه، وږى اوپريشانه يو

هغوى مونږ ته . هر څوک د دومره اوږده او ستړى کوونکي سفر په پاى کې همداسې حالت سره مخ کېږي

منو يو شانته ميلمه پالنه ښه وطنداري داده چې دټولوميل. د چښلو اوبه راوړې اومونږته خواړه چمتوکوي 

د کوم مذهب . دا بايد په پام کې ونه نيول شى چې څه ډول جامې اغوندې، په کومه ژبه خبرې کوې. وشي

 .پېروان دي

  "ايا مذهبونه مختلف دي؟ ! بي بي جان":جميلې پوښتنه وکړه

رو بايد د نوهو لورې، زمونږ پيغمبر ص مونږ ته فرمايلي دي چي  مونږ ": بي بي جان ځواب وکړه

هر انسان د ستړيا احساس کوي . اوله هغوي سره ښه سلوک وکړونه وکړوهم ميلمه پالمذهبونو د پېروانو 

 " .وږئ او غمجن کېږي ټول په خپلو زړونو کې يو دبل په څېر احساس لري
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فکر کوم جې سعيدې خواړه چمتو کړي ": جميلې وويل

 " .دي

ره کښيناستلې ، دواړه کورنۍ له دسترخوان څخه چاپې

کله چې د ډوډۍ خوړل . خو ډوډۍ يواځې ميلمنو خوړله

دامين يوې مشرې لور په مسکا او . پاى ته ورسيدل

د هر يو نوم ئې . پراخ و چولې خوراکونه معرفي کړل

  .په خپله ژبه واخيست 

عبداله او جميله ډېر شرميدل ، کوښښ ئې کولو چې د 

بنده ژبه نيمکله احمد په بنده . هغوى په ژبه وغږېږي

البته په خبروکې ئې ډېرې غلطۍ . نيمکله څه وويل 

 .وکړې  او د امين کورنۍ ئې په خندا راوستله 

 

 

 

 

 

 

 

 زوره او د زړه له تل څخه وخندل چې سترگې ئې له اوښکو څخه ډکې شوې احمد خپله هم دومره په

حتى هغه خپل . کۍ باندى وېده شوډېر وخت ال وتلئ نه و چې احمد په چو.  او پر مخ ېى را وبهېدلې

.  خوراک هم نه و خالص کړى   
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 .نورکوچنيان هم ، چې د خوب ځاي وروښودل شو، دو ېده کېدلو لپاره چمتو شول
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سهار کې دميرزا فاميل بيا خپل پڼدونه واخېستل او د سفر لپاره 

لږ څه خواړه مى چمتو کړي دي ځان " :سعيدې وويل. تيار شول

 .  بيا ئې څوډوډۍ اولږ پنېر هغوته ورکړ". سره ېى يوسئ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هغه په دې پوهېده چې امين او سعيده يواځې . ميرزا د هغوى له ميلمه پالنې څخه مننه وکړه

وروسته  ئې دوه جوړې بوټان چې . همدومره  څه لري چې خپله دوى پرې ژوند وکړې

او همدارنگه لږوړۍ ئې ميرزا ته . يوئې  د احمد اوبل ئې د جميلې لپاره وو، راوړل

ورکړې چې د چکسونو د لگولو په وخت کې ېى له اوږو الندې کېږدي تر څود تگ په 

 کومه ژبه ستاسوله  پهنه پوهېږم چي" :ميرزا وويل.  وخت کې تخرګونه خوږ نشي 

 "مهربانۍ څخه مننه وکړم
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هغوى سره خداى پاماني امين او سعيده د دروازى په مخ کې د دې لپاره والړ ووچې له 

 " . په خېر الړشئ ،خداى مومل شه" :وکړي او وېى ويل



 اومه کيسه صفحه  - 19 -
 

د همغې ورځې له غرمې نه وروسته، او دسفر له ساعت وروسته، هغه وخت چې دوي 

دسرويس ګاډي ته انتظار  يوست، هغو غوښتل  د سرويس موټر په وسيله د بې ځايه شو 

  او جميله په  شو چې عبداهللاې جان پامو خلکو کيمپ ته والړشې، پدې وخت کې د بې ب

د هغې نظر داو کله چې کيمپ ته ورسيږي بيايه . کومه خبره يو بل سره جنجال لري

  سفر هخو په موټرکې ئې د دري ساعت. ورڅخه د دوي د اختالف په هکله تپوس وکړي

..په اوږ دوکې  دا خبره له ياده ووتله  
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يمپ ته ورسيدل له نوم ليکنى وروسته هغوى د يوزاړه ښوونځي  په يوکوټه کې چې ډېر کله چې دوي ک

دوی ئی  نا آرامه . دهستګونې په دغه ځاى کې ډير غالمغال وو. خلک په کې اوسېدل، ځاى په ځاى شول

 چې دوی په سختۍ کولی شو د ه وګڼه ګوڼهکوټه کې دومره دې ه پ.  ستړی شوې وو ځکه هغوی ډيرړلک

  همسی ټولګیدرغالم کاکا وليدل چې دا کيمپ د هلکان لپاره يو .  وخت کې خپله بستره وغوړويخوب

.لری  

زده  ته وويل چې دئ بايد هغه ټولګی ته د درس ويلو لپاره والړشي، د دې ټولګی ډېر ميرزا عبداهللا

 د څو کسانو ژبې د خو.  خپله ژبه خبری کولې په د عبداهللا  کلی ته د نږدی کليو څخه وو او دویکوونکي

ۍ کښينی کګول او حتی کله به ئې چې غوښتل به چوتننورو هلکانو هغوی . دوی له ژبې سره توپېر درلود

د شپی د ډوډۍ خوړلو په وخت کې ئې . عبداهللا هغوی وليدل خو څه ئې ونه ويل. هغوی به ېی پورې وهل 

جيبه عځنې کوچنيان رښتيا هم ": ېی ويله ټولګی کې ليدلی و خپلی کورنۍ ته بيان کړل اووپهغه څه چې 

هغوی بېخی لوده ګان معلوميږی، ميرزا چې د ! توبه. جامې اغوندې، خولۍ ګانی ېی د سمارق په ډول وي

د دې فاميل غړو هيڅکله هم ، حتی هغه وخت چې د ! عبداهللا «: واوريدلې به تندۍ ېی وويلېعبداهللا خبر

داکوم ارزښت . راغلي دي ، نوروته په ټيټه سترګه کتلي نه دي هم ورباندې زمنې ورځې نېرې ستوډژوند  

 نو در څخه وانه ورم هغه کسان چې له تاسو څخه تو  . له تاسو سره تو پير لرینه لري چې جامې ئې

.ېکړتنګ ورباندې  چاپېريال ژوند دپيرلري توهين کړئ او  

. درلودمونږهم له هغوسره فرق  .  وړوراپه يادۍ راځی چې د امين او سعيدې مهربان":  بي بي جان وويل

 چې ،کله چې عبداهللا هغه مهربان فاميل  "ر هغوی له مونږ سره د ورور او خور په څېر رويه وکړهگم

 په دې وپوهيد، هغه هلکان چې په مکتب ړپه ياد راو، ه تم شوی وو راوږدوکې د هغوی ک سفرپهدوی د  

.ي څخه دي له کلهغوىين او سعيدې هم ژبې او د  د ام کې وو او له دوی سره ېی توپير درلود  

 له نورو سره په خپلو کړو وړو کې ميانه رو  ":په همدې وخت کې د غالم کاکا غږ اوچت شو وېی ويل

ئ تر هر يو بل غږ بد گاوسه  او تل په نرم غږ خبری وکړه ځکه چې په ټولو ناوړه غږونو کې د خره هن

  ".دی
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 په ښوونځي کې هغه هلکانو ته چې له دوی سره ېی توپير درلود مسکی شو رځ عبداهللابله و

ې کښيناست، کله چې هغوی الړل اوبه کو تن په څنګ ي ټولګی کې د هغوی د پهاو 

عبداهللا هغه کلمه چې سعيدې غوښتل هغه ته ېی ورښيی په ياد راوړه او د اوبو کلمه .چيکيو

بل هلک خوشحاله شو مخ ېی عبداله ته ور . ه ته وويلیېی د خپل نوی ملګري به ژبه هغ

دنه مګر عبداله وخندل او خپل  سر ته ئې . واړولو چې له هغه سره په خپله ژبه خبرې وکړي

يواځی د اوبو کلمه، نور پوه . ی زده ووميواځې همدومره ":  ورکړ وېی ويلپه معنا ټکان

  ".نشوم

ستا په ژبه ښه وغږېږم خو ما له دې کبله خبرې زه کولی شم . پروانه کوي« :بل هلک وويل

  ". پوری وخانديرا ملګری به مې ينه کړې چې د ټولګو

 ملګری ژبه زده کړه د يخپل نودعبداهللا ورو ورو. ره ملګری شولس  يوبلدواړه هلکان

 ډېره ښه ده چې په مختلفو ژبو  ":عبداله مور او پالر په دې کار ډېر خوښ شول او وېی ويل

ستا نوې ژبه . کولى شيه ژوندکې له تاسره ډېره مرسته پ زده کولرو ژبو د  ډې. ږووپوهې

گټې  الس ته  شرايطو کې هم ځنی وختونه ښې ناوړه مونږ ته راښيی چې په ډېرو زده کول

.راتللى شي   

********* 
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