
زموږ کیسی

:سریزه

کو لوبې ل قد ع او د نا ن ی د کود ھایډ خول ډه ھستونھ وه چنیا نو ، ددوی د میندو ، او نیاوون ا نو 

رام د فوکس د  ھ دا پرو رام د یوې برخې پھ تو ولنی پھ وند لھ خوا د پیولنی. د کورنی روزنیز پرو

ستھ یی د ھا میلیون بنسټ پھ غا ړه لرلھ . ملتیا جوړ او پلی شو چی ما لی مر

ھ لپا ھ او نیو کې دلتھ نوی کیسې وزیږدې او زړې کیسې لھپھ  روپ پھ سھ پین ول  سره وویل شوې 

یړلې او د ھغو پھ بنسټ ٻې د ډه خپلې خا طرې تجربې او افغانی عنعنوی افسانی سره شریکی او و

کې خ ورونھ پلی کړل .دپدغو ډرامو او کیسو پھ من ونو دغھ غدغو دریو نسلونو ږل رولونھ او ان

ورونو یی ملتیا وکړه . دا کی تینو ان ریزی کیسې وزیږولې او ری تو ، دری او ان سې پھ دریو ژبو : پ

.وویل شوې
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ل خولقد ع

رې درلوده چې نوم یی مر کلی ډولی یاسوریا یوه مل درلودهیم وه او مریم یوه  چې پھ سمندی خول

ال بتونی تار پو مین  اخل شوې ووری نھ یوازی دا چې خورا  الس کې چی سیده او پھ ییستھ اه . خول

پھ سر کولو بھ یی ھغھ کس خورا بھ دی واخیستھ خورا پستھ او مال یمھ وه بلکې لوی کمال یی دا و چی 

وه .لو یار بر ی کس او ھو

ٻې پرې  ی او کورن کلی وبری تل چې پھ دی مجلس کې  یوه مجلس در لود ،ھغې غو د سوریا کورن

ا  کلی کالی ،  ا ن وا غوندی خو ھغھ پھ دی ھم پو ھیده وویاړی . ھغې پریکړه وکړه چې  ھ ، او بو 

ا یستھ  وا غوندی ھغھ بھ نوره ھم ډیره  کلې یا سمنی خول بھ یی پرې کھ چیری ھغھ  شی او کورن

ھ کړه ....... پھ چل ول لھ مریم داسې پ کلې خول خورا وویاړی . لھ دې خا طره یی ھغھ 

ت . ھغھ ډیره خوشحا لھ شوه کلھ چی کورنچی شپھ لھ ھغوی کره تیره کړیلسوریا لھ مریم وغو

مریم کره شپھ وکړی . ھغھ سده د مریم کور تھ پھ منډه والړه . دمریم اجازه ورکړه چی کولی شی لھ

دکور دروازه یی ووھلھ ، مریم دروازه پرا نیستلھ او دواړو یو بل تھ غیږ ې ورکړې .

ې ت ولې جا مې ،ھ پور تھ الدوی دواړه د مریم کو ودل وډۍ ړی او ھلتھ مریم خپل  ا ن ور و او بو 

ې یوازې د مریم  ې وی او ھغې سمدال سھ او نیپخو د سوریا ستر  کې خ غ پھ نیغھ ھغې تھ ھ خول

وویل:

یږی دا دې لھ کو مھ کړې ده" ډیره خو ؟ "زما دا خول
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واب ور کړ : ا نھ سره راوړې زما نیا ، ھغھ لھ افغا "مریم  نستا نھ کلھ چې زموږ لیدلو تھ را تللھ لھ 

."ده

کتھ شی کلو تھ ور .پھ دی شیبھ کې د مریم مور دواړه  تھ غږ وکړ چې الندی د چای 

ھھ را" ې وو تلھ سوریا تھ یی غږ کړ :"را وو ھ لھ کو ن ډیر خوندور زما مور موږ تھ"مریم چی 

."کیک پو خ کړی دیود میو

ھ دادی در" پھ "غلمھ  تل یی خول تل چی ورشی ، غو واب ور کړ خو ھغې نھ غو  خپلسوریا 

پھ سر کړه.ییازماوسر برابره ده . بس چې ییویی لیدلھ چې پھ سر کې.لھ دی املھ یی ژر  خول

او ژر ولھ دی د کورنی مجلس لپاره سمھ جوړه ده  دستی یی ھغھ پھ خپل بکس کې وا چویی لیدل ھغھ د

.تھ شوالندی د کیک خوړلو تھ را ک

کلې بپھ کور تیا  مجلس کې سوریا پھ ری ده خو پھ با طن کې ٻې بد احسان . سوریا لھ س در لودری

نا ه احسادې  .کھ لھ مجلسھ ٻې خوند نھ اخیستھس ٻې کا وه ان وختی کور تھ راغیلپاره چې د 

ووپھ بلھ ورځ  لھ کبلھ ډیره پھ  ی کې سوریا پھ کور کې د غال شوې خول نھ او غمجنھ وه . پریشان

ا نھ سره یی دا ډول خبرې پیل کړې :  تل چې لھ سره دا سودا او فکرونھ لیرې کړی لھ  ھغې غو 

انھ غواړم چی نوره د" سودا راسره وی او  ھ خبره نھ ن پرې وزوروم  دا کومھ مھمھ او لویدې  خول

ھ نو ! یوه خول وه" !ده 

. !پھ با ب د فکرونو او سو چونو لړۍ ودرویی خولی خو ھغې ونشو کړای د غال شو

ھ کړی ده لھ دی کبلھوک چې پوسوریا یو کوچنی ورور درلود  پ یی وھیده چې مشرې خور یی خول

ې تھکړی . پھ تل ھغې تھ یو درس ورغو ت ، خولوتی پھ الس ور ننوبیادې موخھ ھغھ د سوریا کو

یرې یری  سھ وا چولھ .یی کړه او بیا یی د ھغې د کټ لپایی را پورتھ او 
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یری او ھمدا چې سوریا کور تھ را ې تھ ننوتلھ او ویی لیدل چې خول ھ د دې د وغلھ او خپلې کو و ھ 

کې را ما تې شوی  و کې ٻې او  ول شوې ده ډیره غمجنھ شوه او پھ ستر دستی ٻې کټ لپا سھ غور 

الندې لوخول وتھی  ٻې الررا پو رتھ او لھ کړک لھ . یی را وغور 

یری شویاو پالر لھ خپل سپی سره پلزویالندې پھ الر کې دوه کسھ  خولی پھ الر تیریدل  چې یوه 

تھ پاد ولو د مخھ خول و کې لھ پا سھ را ولویده . د سپی لھ  کھ یی دستی و غپل : دوی پھ پ م شو 

"غپ ، غپ ،غپ "

تل لھ الر را پورتھ کړه دستې یی  وپو  ھ خول ن ھ شی دی ؟":ھلک چې  "دا 

وا ب ور ده خو پیوندولو تھ اړ ده"کړ : پالر دستی  کلې خول زه پو ھیږم دا د ":وی وویل."دا یوه 

دهچا خ دهدا زما د کا"، "ول رې خول ."کا د لور د مل

نډی او بیا یی خپل اصلی خا وند تھ  کورتھ را وړی ویی  بس نو پالر او زوی پریکړه وکړه چی خول

.وسپاری 

و ال نوره ھم زیا تھ شوه چی پا م یی شھلھسوریا تر دې دمھ ال پریشا نھ او خوابدې وه د ھغې پریشا نی

و لھ الرکھ  اېک ھغھ خول پھ غال تورنرا پورتھ کړی  شی . ای کا ش ھغې دا ھیی ھغھ د خول

ھ  نھ وای پ ھی ھ  کرکھ ورخول . د کوم عمل یی چی ترسره کړی ووغلھ کړې . ھغې تھ پھ ھغھ 

کو دارې ھغې لھ ستر هوخطا شرو کړې او خورا واو او

ھ کړی دی" ا ن زور نشو را وستلی ، لھ دې املھ سمدالسھ مور او پالر !"اف ، دا مې  ؟ ھغې نور پھ 

وورغلھتھ  یرلې ده ) ٻې ورتھ ووایھ . تقیقل حاو  ٻې کوچنی ورور  (پرتھ لھ دې خبرې چې خول

ھ او دھغھ پړه ٻې ھم پسوریا  .اخیستھا ن وردا خبره پ

د تلویزیون لھ د سوریا مور او  من شول. ھغوی ھغھ دوه اون پالر خوابدی او د لور پھ باب خورا اندی

وده چې دپٻېلیدلو منع کړه او پخپلھ کوتھ کې ا نھ سره فکر او سو چ وکړی .ری دې عمل پھ با ب لھ 

ده رار وکړ چې قغئ  او پالر او مور تھ یی انا وختھ د ھغې کوچنی ورور ھم راما ما  یرلې او خول

ھ کړې ده ا دتلویزیون لھ لیدلو محروم کړای شو .و  یر دوه او ن و ھغھ ھم د سوریا پھ 
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یما نقا دېپالر او مور د لور پھ د سوریاپھ زړه کې ھـپیی هنااو دا چې د کوچنی ورور رار او پ

ا. لھ دې کبلھ لھ بلې ویاړیدل او خوشحالھ وو وواخیستھاو پھ خپلھ غاړه و مور ایستھ خولخوا دې 

.و ویاړ ورپھ برخھ کړپالر تھ خورا ی

نډلھ  او پیون بیرتھ و ډه ھغھ خول ی د یدونھ پھ پای کې سره لھ دی چی پوره نھ خو پالر او زوی پھ 

ل پټالنو پھ تار نو  کلوپو ھ لې خول. ھغھ یی بیرتھ پھ مر یم وسپار لھ چې مر یم ھغھ یا سمندی 

ھ کړهپخوا ال  .زیا تھ خو 
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