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كرمي ډیرې . كرمى ھم ورسره و. شپیتو بړی و سره لھ ملكھ ودانگل كلي فتح خان د زموږ د !خبر یې

بیا یې ډیر پا كونھ جوړ كړل اوډیر  ھ یې را  ول كړل خو ، الري ووھلي ډیر كاروانونھ یې لوټ كړل

 د كړ او وچ جسد یې ورتھ. ا گلې ورتھ جسد  یرې كړمغلو پھ چړو ومړ نو بیا رابی اخیر چې د

  . .. الخرهچې گوندې یوه ورځ یې كلي تھ یوسي خو با. گوارو پھ لویھ كال كې یې وساتھ

 و شیبو پھ  د  و ساعتونو پھ  یر او بلكې د. شوه  و ساعتونو پھ  یر تیره  و ور و او موده د دا

مخ اړوو نو اوس  چې شاتھ. ور وی تان پھ كې سپین شولت او تور بریت نسل زموږ د. شوه  یر تیره

كوترې پھ كې خپل   ارو گانې او٠ چنار ډډ ھم چنجو خوړلى دى كلي د د ۔رتھ ده پیوه پراخھ ھدیره 

لمر خاتھ پھ  خو یوه خبره پھ كې داده چې اوس زموږ ھمزولې نجونې دویالې پر سر د. غومبر وھي

  . كونډې باید سینگار ونھ كړي: لور اوربل نھ ږمن وي دا  كھ چې وایي

میلمھ تھ . پ تنې پت یو رسم پر  اى كاوه ھغې د. یې ووژلھ ر تیا مامون . بلې دې خبر كړم راشھ لھ

. میلمھ سره پسٻدلھ چې میرمن دې د وخو میړه تھ یې تربره پیغور وركړى و. یې تمباكو وركول

السونو  د واده كالي پھ تن كې و او ھغې ال د د. لھ سترگو یې وینو دارې وھلې. شیرعلم نا اپھ راغى

اوږدې زلفې یې پھ   ر . مخ پھ كاسھ كې ر ا كولھ چارگل یې د. نكریزې یې ال نھ وى سپینې شوې



، لھ مرۍ سره یو  اى غو ھ شوه ھغې خندا چاقو گانو پھ وارونو سره د شیرعلم د  نگیدلې خو د

   .هپھ   ر كې پاتې شو  ھ ھم خندا  ھ پھ خولھ كې او

  مامون  پھ وینو راغلل سیالبونھ د   پھ خوړ كې  كى اوبھ نھ وې

. مامون  ھره ورځ حاللیږي. چم گاونډ كې تكراریږي مامون  داستان اوس ھره ورځ زموږ پھ نو د

  . مخ توف وكي شیرعلم پھ د رابیا گلھ ھم نشتھ چې پو تنې تھ یې ورشې او

  اروگانې د. كلي كې ارامھ بده ورځ ده پھ. غھ زور ھم نشتھھ  ل پھ وستل كې ھغھ شور نشتھ او دا

 د ونې سمسورى دي خو اوس ھر سھار. نورې ترې راوو ي چاودلو دیوالونو پھ سوړو ننو ي او

 یوازې گوگوشتكھ كلھ نا. نھ ك یني چې سندره ووایي چنار پھ جگھ ل تھ ھغھ تورا كھ دنگې ونې او

  : ایيپایھ و ھمدا سندره تر كلھ را ي او

  گوگو شتو، گوگو شتو

  . كھ غو ي مو خوږى نھ واى چا بھ ولې وویشتو

  ؟ ر تیا خبر یې

دیوالونو لھ سوړو گز گز ژبې راویستې وې  پشھ كال ډیره سختھ گرمي وه كربوړو د د یو وخت چې

ھ یو زلمى خنډي دیوال شات خپل كلي دوستل د د. زه پھ الره تیریدم. راوتلي و تھ ل تیو ماران لھ تندې

 سید كمال او د. ادم خان دى ھغھ پھ خوند رباب غږولو پوه شوم چې دا. رباب یې غږولو. ناست و

كمال پ ې  ھغھ پھ ذھن كې سید پوه شوم چې د. د رباب پھ پردو كې غږولو مینې داستان یې ببوجانې د

یارت تھ ور ي چې توكل بابا ز د. پھ سړك پورتھ روان دى  یوې چاودې پوندى د او ابلې سرتور سر

پھ دې تنك   یا خو مې چې اى توكل بابا یا خو ببوجانھ زما كړې او: ووایي ورتھ دوعا وكړي او

  .  وان  اور راپورې كړې

بانو  شیر یوسف خان او د. كمال كیسھ یې نیمگړې پری وده سید د بیا ادم خان نا اپھ تال بدل كړ

  . حاضره كړه خپلې مخې تھ را لھ صحنھ یې و او رباب پھ پردو كې سوره كړه غمجنھ كیسھ یې د

پھ یوه  نگلھ  او، ھندوستان تھ پھ الره دى ادم خان پھ رباب كې ھغھ كیسھ را واخیستھ چې یوسف خان

تربورانو لھ السھ  خپلو دې ورتھ د او. ھغھ ترې پو تنھ كوي. برابریږي ور پیر كې پھ یوه بوډا او

. كوي ھم وصال دوعا بانو د شیر یوسف خان تھ د او. ږيكا پیر یې پر سر الس را. شكایتونھ كوي

پھ دې دومره اوږده موده كې ان تر ننھ پورې زموږ كلیوال  پیر ترى تم كیږي. سف خان رخصتیږيیو

خلك وایي ، ترى تم دى كلیوال یي گوري پیر ورك او. نھ مومي  وك یې ھغھ پیر پھ ل ھ كي دي او د

دا  كھ چې پیر زموږ لھ كلیوالو . چاتھ ھم نھ ور كاره كوي او چې پیر پھ كلي كې دى خو چاتھ  ان

  . سخت خپھ دى



ھغھ . تھ والړه وه یخو اوبو لھ جام سره سر چې درخان  ورتھ د ادم خان ال پھ ھمدې نغمھ كې و

 بیایي سترگې ھمداسې د رباب شھباز لھ السھ ولوید او درخو پھ لیدو یي د پورتھ كړې د سترگې را

شاعر دا خبره  وم چې د دیوال شاتھ والړ زه ال د.   ر پھ كوترو ن تې پاتې شوې د اودرخو پھ اننگو 

  . تھ فكر كې راغلھ چې ویلي یې و را

  رباب ترنگ شو ادم د چې بھ چیرتھ د    تورې گډیدلھ درخان  بھ پھ سر

 م دگور دلتھ خو چې زه. لھ  انھ خبرې جوړوي. دا شاعران ھم بال كوي: لھ  انھ سره مې وویل

ادم خان پھ لیدو پركالھ شوه  درخانې چې گورم د ادم خان لھ السھ شھباز ولویده او درخان  پھ لیدو د

پھ ھمدغھ شیبھ . شاعران دې ھم خداى لري چې  ومره اوتې بوتى وایي. اوبو ډك جام یې واړاوه د او

خو پھ . باسھ ې ودې لھ كلي پ چې ادمھ نور پایو خان پر ادم خان غږ وكړ جومات لھ موړې نھ کې د

 نا یبر نا پایھ ھم چا الوزولى وه بر نغلو د  مكې پھ پاس چت كې ھی  نوكریوال نھ و د ھغھ ورځ د

 او كې ثبتې كړى واى "رېدام پي " زړونو درزاوى تاسو تھ پھ درخو د ادم او نھ وه كنھ نو ما بھ د

دى او اوس  پ ھ  پي بر نا دستنې الوژونکې پھ د چې خبر شوم اوس بھ مو اوریدلې واى خو وروستھ

  . الر گوډ گوډ  ي پھ

لیدو كتو كلونھ لږ تیر شوي دي خو دا دروغ پھ شرع روغ دې چې موږ  كھ زموږ د !سمھ ده یاره دا

خو زه . ژوند خوند زده كړو بیلھ دومره وكړل چې د پھ دې موده كې مو ایلھ. یوه پیړۍ شاتھ واچولھ

درنھ كوم  خو یوه پو تنھ. عینكې مو ھم ذره بیني كړي دي، چې وینم ستاسو تور وی تان ھم رنگي دي

 شاترینې د ؟كنھ شاه تریني كیسھ كوي او خشكیار او درتھ كلھ نا كلھ د شعر مالیكھ چې  رنگھ یي د

  . غاړې ھار شوه خشكیار د د د  وان  پھ لیدو سره  ان لھ موذې وژغوره او خشكیار

  :  كھ ھغھ پھ دې پوه وه چې

  پھ گیډه یې موړ كھ تر سبا كوي خوبونھ     ھ پوھیږيموذې پھ مینھ  

پالر پھ  شیرینو د مومن خان تیره اون  د. بھ شې ارومرو چې خواشینى: خو یوه بلھ بھ ھم درتھ ووایم

 دواړه خو چې ډاډه شول نو. لومړى یې خواوشا وكتل چې  وك نھ وي. باغ كې لھ شیرینو سره ولیدل

مومن خان خبرې پھ  شیرینو د. مینې اظھار وكړ دواړو یو بل تھ د ې ك یناستل اوبو ې الند گالبو د د

الندې  ن پاکآقر تیره پنجشنبھ مومن پھ دروازه كې د. مومن خان ھم ومنلې او. زور وزیر واورٻدې

  : بلخ پھ لور روان شو دا  كھ چې شیرینو ورتھ ویلي و چې د مچ یې كړ او. تیر شو

  نیا مې پالر نھ دركوینھپھ رواجې د      ړهنیا راوورشھ لھ بلخھ د

ھغھ پسې  د كوزې یوه ډكھ كوزه اوبھ اوداسھ د مومن خان مور د لھ دروازې  خھ پھ وتلو سره د

جنگل  د شمال پھ الر د او. كابل نھ واو ت د. جوارو سوكړك ورپسې تول كړ بیا یې د وشیندلې او



 او ترى راوې ویستلي. ه یې  لور سپینې روپ  وىپھ بډ. باغ پھ سیمھ كې  و تنو  وپك واالو ودرولو

  . ترې وایي اخیستلي

یوازې یوه سړه . و جیبونھ یې ورتھ وپل ل پخپلھ والړ نو یو پھلوان، خو چې كلھ تاشقرغان تھ ورسید

 د پھلوان. ایلنې سره خوړلي و لھ ھغې یې ھم نیمایي ال لھ مخھ د اوبو او ٠چنډه سوكړك ورسره و

   .پھ دې الر بیا بې پیسو رانھ شي: یوازې دومره یې ورتھ وویل، پھ مرگ وواھھ سړو ھغھ

دا شپھ . پھ كلي كې یوه اوږده شپھ وه. بیرتھ تیره شپھ كلي تھ راغى مومن لھ  ھ زیاتې مودې وروستھ

ومن صبر م خو د. نیاز لھ پاره تللو راز و داسې لكھ چې كوم استازى معراج تھ د، لكھ دولس كالھ شپھ

چیغھ كړه نو ظفر پھ خپلو چاقوگانو  چې ھغې شیرینو كټ تھ ودرید او نھ شو پھ توره شپھ كې د و

تیلو چمن  ولگولھ نو ظفر خان ھاغھ وخت وپیژندلو چې دا  چې كلھ شیرینو د او، ى كړرسورى سو

خو ظفر خان ھم چاقو پخپلھ ، مومن سورى سورى پھ وینو كې سور پروت و ٠خو مومن خان دى

ھغھ لھ سره   ر نھ  ننھ د ان تر پھ مومن پریوتھ او شیرینو ھم چې كلھ پوھھ شوه نو یډه ومانډه اوگ

  . ھمداسې پرتھ ده او اوس ھم سلگ  وھي. نھ شوه راپورتھ

بیا پھ . نور اتھ پن وس بړی  یې  خ كړي و ،فتح خان مړى پھ اوښ تړلى و ابلھ ورځ رابیا گلې د

اوښ جلو یې پھ الس كې  ھ مخې پھ داسې حال كې تیرٻدلھ چې دكال ل مومن خان د د. وطن راغلھ

دوكاندار پھ نریو قمچینو رابیا پھ پ و ووھلھ ورتھ وې ویل چې ولې دې  لیالمي سراى خو د. نیولى و

پلورونكي تھ یې  لیالمي سراى د. پورتھ كړ فتح خان لھ تابوت نھ سر را. پ و بیجلكونھ  كاري د

 بیرتھ یې پھ تابوت كې سر. لكھ چې قیامت رانږدي شویدى. نھ سره وویلھمدومره یي لھ  ا. وكتل

  ٠كلي پھ وستل كې ډیر خلك را ول و كلي پھ كو و ننوتھ د جنازه زموږ د. كی ود

. اكبر پاچا سپاھیان ترې تاو وه د ۔نو یو بریتور  وان مې پھ ونې پورې تړلي ولید  ما چې مخ واړاوه

دې لھ پاره  ھغھ د ٠دى دلى عاشقشھ   د یو ماشوم وویل دا ۔؟ ك دىویل دا  و ما ٠وھلو یې پھ ل تو

 سړو د اكبر پاچا غال یي كولھ خو اكبر پاچا واده یي كړې نو د السھ كړي او تر چې خپلھ معشوقھ

شھ  ورتھ لھ ورایھ  ۔ونیو بندي یې كړ اوس ھالتھ گورې شھ  ھم ھالتھ پھ ھاغھ كونج كې ناستھ ده 

سپاھي ، ھغې مجنون دلى پھ ل تو وھل كیده د او  كرى یې پر الره لویدلى و ۔شھ  سرتوره وه  ۔كتل 

خو . پاچاھې نھ بھ گرد پورتھ كړي  ولې كھ ژوندى پاتې شو نو لھ چیغھ كړه چې ژر یې مړ كړى

چا نھ واى تړلى نو  مھ خپھ كیږه كھ زه دلي ورتھ پھ موسكو شونډو وویل. شھئ ورتھ لھ ورایھ كتل

  . سره بھ  كرې نھ و لویدلى ستا لھ

  ۔شھ  ویل ستا ژوند مې پھ كار دى 

پالر ك لى خو خداى خبر  ولد یې زما د ۔ ډیر ارموني زیږولي دي مور زموږ مھ خپھ كیږه: دلي وویل

   ۔پھ نكاح كړې  تھ چا كوم یو بھ ھم تا ۔چا اوالد دى  چې د



  . سودا مھ كوه: شھ  ویل

 ما ۔وپلوري  الروي بھ تا پھ كوم ي لیورونھچړ كھ زه ژوندى نھ ووم ستا زه پوھیږم: ھغھ بیا ویل

وروستي نسلونھ  چې یو وخت بھ زه پھ دې پوھیږم ۔شرم نھ دى بار كړى  اوس پھ خپل نوي سفر كې

   ۔عشق مرتبھ تر ھر ھ لوړه ده  د ۔شھى عاشق و  چې دلى غل نھ و بلكې د ووایي

   ۔حق تھ وسپاره  پھ ھمدې خبره دلي خپل روح
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