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د چاپ ټول حقوق محفوظ دي



 



 
 

 
 

 سريزه

پښتنو مياندو او نيکانوسره يو څو قيصې شته لکه  .ېسيکهر قسمه  .ې غواريسيکپښتانه ماشومان هم 

 .روانې دي خو دا خوله په خوله را .او نورې ۍسپيني، نيکي بدي، کارغه خارون یرد تو

يو څو ليکواالنو خپله سټرې  .ړخ ته ډيره کمه پاملرنه ورکړې دهليکواالنو او پوهانو دې اشاعرانو، پښتنو 

  .ےځائې ئې نه مونتل ړنوکړې ده خو ستي

د ماشومانو موديئزي خوريږي،  .خه برخه لري ماشومانو ادب مختلو ژبو کښې درحال دا چې زياتو پ

 ډير ےکم دا کښې پښتو خو شي ےورځپاڼو کښې برخه ورکول .شي ےکتابګوټي ورله ليکل

 .محسوسيږي

ښې پيکشالې او  هاروند تړلې ےد بنيادم د ژوند پور .دي ےرا روان ې د بنيادم ژوند سره تړليسيک

دا   .نده کردارونه پکار ويځنده او ناخوځد دې کشالو او پيښو يون او تړون د پاره خو .ې جوړويسيک

شي خو ترڅو چې د تخيل رنګ ورنکړي شي ه خو جوړه سيک نو وولري ےځائ ےهرڅه چې پځائ

ې ته نه صرف خوند ورکوي سيکد تخيل رنګ  .شي ووشي او هيره شيجوړه   .ترهغې بې خونده وي

 .بلکه ژوند هم ورکوي

هندوستان، چين،  .مينځ ته راغلهچرته چې د بنيادم ژوند تهذيبي بنه ونيوه، هلته ادبي وده هم 

وته هم سيکهلته   .وکيدلټپه غاړه يوشان غوندې تهذيبونه و بومينځيني ختيځ، مصر کښې د روانو او

چې نه صرف وپائيدې بلکه د خلقو  ېې داسې هم وزيريدسيکدې کښې زيادتې   .ادبي رنګ ورکړل شو

د هغونه به نومونه  .و کردارونه خدايان ووګنل شولسيکاو د هغې  .ې مذهبي رنګ هم ورکړوژوند ته ئ

 .سازونه، ښوونځي، صنعتي اداري، د عبادت ځايونه جوړ شول

اسالمي تعليماتو دا تصوراتي خدايان رد کړل نو د اسالمي شعر او ادب سيمه کښې د هغو خدايانو 

و په ډيره توندې د نړې سيکدې  .ې د الف ليال په نوم خورې شوېسيکاو دا  .ونيوؤ ديوانو پيريانو ےئځا



 
 

 
 

نه شوې ده خو دا ټولې نظم ړو ژباسيکهم د ډيرو  پښتو کښې .مختلفو ژبو کښې الري جوړې کړېپه 

 .کښې دي

د  .قيصې هم مختلفو ژبو کښې ژباړل شوې دي او فلمونه پرې هم جوړ شوي ديد سندباد دَ اؤو سفرونو 

ه کښې سيک .لري ي هم په زړه پورې اندازسيکو په شان د سندباد د اؤو سفرونو سيکالف ليال د نورو 

ه، موضوع هم هغه دې چې همت سره قسمت مل شي نو ژوند جوړ شي ګني د هندباد غوندې به سيک

 .ټول عمر خواري مزدوري کوي او بل ته به پسخيږي

و او الفطرت پيښ ه په مافوقڼااډ د ايډونچرزم .چرزم او سسپنس ديو مهم توکي ايډونسيکد دې 

د يو سترګې بال  .وې ګوتې سره برابر ويلکه دومره مارغه چې سړې ئې د پنجې ي .کردارونو والړه ده 

چې دؤو ګوتو کښې سړې نيوې شي، يا داسې سمندري بال چې د يوې کشتۍ خلق ئې په مال ګرځي 

  .وغيره

تو خو په ډير ښۀ انداز کښې پښ ،ې صفيه حليم په ډير لنډ ډولسيکد سندباد د اؤو سفرونو دا اوږدې 

بيان  ۍو روانه پښتو کښې په داسې اُستاذې صفيه حليم ساده، سوچه اسيکدا  .دا ژباړنه نه ده .يکړي د

ي لکه او داسې بريښ .شي ےپه اسانه لوست کړې دي چې ډير معمولي ليک لوست واال ماشوم ئې هم

  .يوعکس سلمي حصې ته کوچني شي

خو دا زيار  .ليک لوست شوق لري( ده دَ Senior Producerصفيه حليم چې بي بي سي ويانده )

دې  او پښتو ادب کښې د .رګندوي چې دا د ماشومانو په نفسياتو ښۀ رسيڅ دا ےد ےچې هغې کارل

تر دې چې هر سفر د پاره ئې د هغې د موضوع سره سمه نقشه هم  .نيمګړتيا احساس هم ورسره شته

ې هم غواړي او سيکماشومان  .او ارزښت لري کېدا هره نقشه پخپله هم زره راښکون  .برابره کړيده

او چې دومره ګران کار ته څوک مال وتړي نو د هغه )يا د   .ولې دا کار ډير ګران پريوځي ،نقشې هم

  .پکار دي لوهغې( مال ټپ



 
 

 
 

خه به دا وي چې صفيه حليم هم دې صنف ته خپله  .ےد صفيه حليم دا کار د ډيرې ستائنې وړد

 د او شي کړې جوړ ےځائ ےې دې مخصوص صينف کښې ځان د پاره ځانګرپاملرنه راټوله کړي چ

پښتنو ماشومانو ته هغه څه ورکړي چې د هغوي پکار دي ځکه چې  .وورنرئي هم اړخ پاتې دا ادب پښتو

د دوي ښه او صحيح روزنه د پښتو  .دا ماشومان به راتلونکې وخت کښې د پښتو پالونکي او ساتونکي وي

  .ےد ےژبې د روښانه سباوون زير

 ےشيرزمان طائزډاکټر

 )نوښار، پښتونخوا(پبو

 ۱۹۹۳جنوري  ۲

  



 
 

 
 

 سفر یړنمدسندباد ل

وائي چې د خليفه هارون الرشيد په دور کښې د بغداد په ښار کښې يو ډير غريب سړې د هندباد په نامه 

 .ته وړل په خپلو اوږو د يوځائې نه بل ځائدې مزدور وو او د خلقو سامانونه به ئې   .اوسيده

په الره کښې د دمې د پاره د يوه  .يوه ورځ دې ډير ستړې، ستومانه ماښام د خپل کور په لورې روان وو

کله کله  د کور دننه د خوراکونو خوشبويي د دۀ سپيږمو ته راتله، .و کښيناستلوې کور په دروازه په پون

هندباد يو سوړ اسويلې وکړو او د ځان سره ئې ووئيل: ولې زۀ  .ه يې د موسيقۍ آواز هم ترغوږه شوب

ندي  دۀ داسې کوم ښه کارونه کړيدي چې ماآخر  .ےدومره غريب يم او د دې کور خاوند شتمن د

 .کړې

خپل يو نوکر ئې بهر وليږلو او ورته  .خبرې واوريدېدا کور د سندباد وو او هغه وخت کښې دۀ د هندباد 

سندباد د هغۀ   .کر والړ او هندباد ئې دننه راوستنو .ئې امر وکړو چې دا سړې دې ورته حاضر کړي

بيائې ورته ووئيل چې ډوډۍ وخورې  .هرکلې وکړو، د ځان سره ئې کينولو او ډوډۍ ئې ورته راوغوښته 

 .ےه په خوارو ترالسه کړې دنو زۀ به درته ووايم چې دا مال دولت ما څومر

 ه داسې شروع کره:سيکوډۍ وخوړه، نو سندباد ورته خپله هندباد چې ډ

مې  څځما ګټه نه وه او خر .ولت پريښودزۀ ال ځلمې ووم چې پالر مې مړ شو او ماته ئې ډير مال د

ما فکر وکړو آخر چې هر څه رانه په خالصيدو شول نو  .ندانه وواغسې وو څنګه چې مې د پالر په ژواله

په پاتې دولت مې د تجارت د پاره مال واخست او په  .چې که دا وخت مې څه کاروبار ونکړ نو غرق به يم

او مونږ د  ټاپوګانو کښې ودريدهبيړۍ په الره په وړو، وړو  .يوه بيړۍ کښې خليج فارس ته روان شوم

 .تجارت په مال ښۀ ګټه وکړه



 
 

 
 

سره بيړۍ ودروله او په يوه وړوکي کشتۍ کښې د خوراک د  له همدغسې يو وړوکي ټاپو يوه ورځ مو

زما ملګرو اوربل کړې وو او د خوراک  .سامان سره ورته الړو چې هلته اور بل کړو او ستوماني لرې کړو

 .وړې وو ېپه پخولو اخته وو چې ناڅاپه ځمکه وښوزيده او ترڅو چې مونږ ځانونه ټينګول، هر څه دړ

بال خو د ځايه الړه ولې  .وو ےدې په شا اور بل کړ سمندري بال وه او مونږ د په اصل کښې يوه ودا ټاپ

ما په سمندر کښې ټوپ کړي وو او هڅه مې کوله چې  .ځما ټول ملګري په سمندر کښې غرق شول

ما د کشتۍ يوه تخته  .خو د بيړۍ کپتان زۀ ونه ليدم او بيړۍ رانه والړه .ورسومخپلې بيړۍ ته ځان 

 .ممندر کښې نامعلوم منزل ته روان وترالسه کړه او دوه ورځې په س

قسمت مې ښه وو چې ځنګلي ميوې مې ترالسه کړې او لوږه مې  .پو وچې ته ورسولمڅآخر د سمندر 

پاڼو  ټوله ورځ مې مزل وکړو او تش په اوبو يا د ونو په .دمه مې وکړه نو پياده روان شوم .پرې ماته کړه

هغه د ځان  .ه تيره کړهسيک خپله مې ته هغه او وليدو ےيو سړپه دې وخت کښې مې  .مې خيټه مړوله

بيا ئې لږ ډوډۍ راکړه چې د خوړلو نه وروسته زه هم هلته په  .سره کړم او خپلو ملګرو ته ئې بوتلم

 .ځمکه پريوتم او ويده شوم

دوي په بله  .کښې ئې د هغه د آسونو رورنه کولهدا سړي د هغه ملک د باچا نوکران وو او په دې ځائې 

ه واوريدله نو د خپل ميلمه په توګه ئې سيک ااچا محل ته ورسولم او باچا چې زمورځ زه د ځانه سره د ب

 .هلته د اوسيدلو اجازه راکړه



 
 

 
 

و ته به مې کتل، د هرې بيړۍ کپتان سره به مې يبيړزه به هره ورځ سحر د سمندر غارې ته تلم او 

آخر يوه ورځ مې خپله بيړۍ وليده، ما  .خبرې کولې او د خپلې بيړۍ په باب به مې معلومات اخستل

هغه حيران شو  .ورمنډې کړي د بيړۍ د کپتان سره مې وليدل او د خپل سامان غوښتنه مې ترې وکړه

ته دروغ " چې ووئيل او بيا ئې 

سندباد خو ما په خپلو  .وائې

دو چې په سمندر سترګو ولي

يره د هغه څستا  .کښې غرق شو

 ."په شان ده ولې ته هغه نه ئې

ما ورته ډير ووئيل چې زه 

سندباد يم، خو هغه دا خبره نه 

خلق آخر د بيړۍ نور  .منله 

په دوي کښې  .راغونډ شول

ځينو زه وپيژندم اوبيا کپتان 

کولو ماته د خپل مال د ترالسه 

 .اجازه راکړه

ما ترټولو اول يوه قيمتي تحفه د 

ولې باور ئې نه کيدو چې  باچا که هرڅو زما تحفه واخسته .باچا د پاره را واخسته او د هغه دربار ته الړم

 .زما په شان غريب او خوار سړي سره به هم دومره قيمتي شيان وي

 .ما د تجارت په مال ګټه وکړه رارسيدلي وه،څرنګه زما خپله بيړي بندر ته ما ورته ووئيل چې 

 .په لور په بيړۍ کښې روان شوم ېې د باچا نه رخصت واخست او د بصرسامانونه مې واخستل بيا منور



 
 

 
 

سبا هم په وخت  .ړې سفر داستان وومل سندباد خپله قيصه وکړه نو هندباد ته ئې ووئيل چې دا زما د

 .ه درته وکړمسيکۍ چې د دويم سفر راش

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

 د سندباد دويم سفر

په دويمه شپه چې هندباد د سندباد کره ډوډۍ وخوړه نو سندباد ورته د خپل د دويم سفر حال وړاندي 

 هغه ووئيل: .کړ

په خپل کور کښې د آرام ړني سفر په تجارت کښې ما ډير مال ګټلي وو او لږه موده مې مکه څه هم د ل

يو ځل بيا مې د تجارت سامانونه  .چې کيناستل نه دي پکارځل مې اراده وکړه  خو دا .ډوډۍ خوړه

خپل مال خرڅاوو  شان ځائ په ځائپه الره به مې د پخوا په   .واخستل او په يوه بيړۍ کښې روان شوم

ژوندي انسان درک هم نه لګيدو خو هر  چې هلته دداسې ټاپو ته ورسيدو يو ورځ   .او نور به مې اخيستو

اره به فيصله دا وشوه چې د څه وخت لپ .ن، روانې چينې او ښيرازې ځمکې وېډول د ميوو وني، ګال

غاړه روان  په دو د نورو نه بيل د يوه روما لږ خوراک د ځان سره واخست ا .ټول په دې ټاپو کښې وګرځو

خوږې اوبه مې  کښې مې دمه وکړه، ډوډۍ مې وخوړه او د چيني يخې او یپه يوه ښکلي ځا .شوم

چې راويښ شوم نو  .ستم او په دې کښې مې سترګې ورغلېيو څه وخت لپاره څمال بيا د .وڅښلې

 .و بيړۍ رانه تلې وهخما د سمندر په لورې منډې کړې  .وناوخته و

ونه  هپه يو .خو د پيښې نه تيښته نه وهر بد رد ووئيل ېځان ته مې ډ .ماوس زه په دې ټاپو کښې يواځي و

ال سوچونه  ما .کښې مې يو لوې ګومبد وليد یرې په يوه ځايل .وختم چې د ټاپو لويوالي راته معلوم شي

فکر مې وکړو چې  .دا د ماځيګر وخت وو او نمر ال والړ وو  .ناڅاپه تياره شوهچې کول چې دا به څه وي 

 .وپه نظر ش ه مې وکتل نو يو لوې تور مارغهو چې آسمان تخ .ده هدا وريځ

  وخو په خپلو سترګو مې وليد .دې مارغه په باب ډير څه اوريدلي وو ما په بيړۍ کښې د خپلو ملګرونه د

 غهې کوم چې د دې ماربيا مې د هغه سپين ګومبد په لورې منډې کړ .و هک حيران ورته پاتې شومن

هګۍ کيني، نو د هګۍ سره پخوا کښې مي ځان پټ  ېخبر ووم چې ډير زر به دا په خپل زه .هګۍ وه

 لږه شيبه وروسته تور مارغه لکه د سيلۍ په شان په ځمکه راکوز شو او په هغه لوي ګومبد چې د  .کړو



 
 

 
 

ټوله شپه هم  .ده په پنجې پورې وتاړه او په انتظار کيناستم دځان ما زر زر   .ده هګۍ وه کيناست

 .هوا ته پورته شوم ،پورې ځوړندده په پنجه  الوت او زه هم دسحر وختي مارغه و .دغسې تيره شوه

ولې  .مچې په خود شوم نو په ځمکه پروت وکله  .مارغه په دومره رفتار روان وو چې زه بيهوشه شوم

زر زر مې ځان خالص کړو او په همدې وخت کښې مارغه  .ومپورې تړلې  ېد مارغه په پنجهم اوس 

ته دنګ غرونه وو چې ورباندې ختل  خوا ېوو، د چا ملک وو، هر یزه نه وم خبر چې دا کوم ځا .لوتوا

زه خوشحاله شوم خو  .چې ځمکې ته مې پام شو نو هر لورې ته ښکلې الماس پراته وو .ناممکن ښکاريده

دا هلته مې دومره لوي لوي ماران وليدل چې زمرې به ئې خوړل خو څنګه چې د ورځې رڼا خوريده 

پيدا کړو چې د هغه خوله  یته په يوه غار کښې د پټيدلو ځا ما ځان .لوې ماران به په تيږو کښې پټيدل

سحر چې  .مارانو آوازونه اوريدل ته کيناستم خو بهر مې ټوله شپه دهل  .مې په يوه غټه تيږه بندولي شوه

ويرې مې په هرې خوا پرتو آلماسو له د مارانو  .نه رابهر شوم یپلوشې خپري شوې نو زه د خپل ځا د نمر

د ټاپو نه مې لږ خوراک د ځانه سره راوړې وو هغه مې وخوړ او پياده مزل مې  .ته ګوتې نه شوې وروړلې

زه   .کښې ستړې ستومانه کيناستم او بيا ويده شوم یورځ مې سفر وکړو آخر په يوه ځا ټوله .شروع کړو

ګورم  څهولې نو غړچې سترګې مې و .شي را وغورځيدو کې مې څه دروند ال ويده ووم چې راسره خوا

ما آسمان ته وکتل خو په همدي وخت کښې دغوښو نورې   .چې د غوښې يوه لويه ټوټه راسره پرته ده

 .هره ټوټه چې راپريوته نو په هغې پورې به په ځمکه پراته آلماس ونښتل .ټوټې وار په وار راپريوتې

دا غوښې په دې تمه  خلقو نه اوريدلي وو چې د غرونو خلقپه بيړۍ کښې مې له  .زه پوهه شوم

راغورځوي چې بازان او مارغان ئې خپلو ځالو ته راوړي بيا خلق د بازانو او مارغانو په ځالو کښې آلماس 

اول مې خپل جيبونه له آلماسو ډک کړل بيا مې د  .اوس مې نو يو خيال په مغزو وګرځيدو  .لټوي

د  ،مارغه راغې ټوخت تير شو او يو غ ږل .ځمکه ويده شومغوښې يوه لويه ټوټه په مال وتړله او پړمخې په 

 یزه يو ځلي بيا په هوا کښې وم، خو دا ځل زما ځا .وغوښې ټوټه ئې په خپلو پنجو کښې واخسته او والوت

 .د مارغه ځاله وه



 
 

 
 

ې ځالې څارنه يوه تجار کوله او هغه چې زه په ځاله کښې وليدم نو اول خو حيران پاتې شو، بيا ئې د د

ه د هغه مارغ دا ټول زما دي، ما ورته ووئيل چې دا ما د .ووئيل چې ته د دې الماسو د پټولو حق نه لرې

ول له هغه سره د نيمولو دا ټه او دا چې ز .د وادي نه راوړي ووره مې سد ځان  .ځالې نه نه دي پټ کړي

تجار چې دا خبره   .لپاره تيار يم

زه ئې خپل کورته واوريده نو 

د ده نورملګري هم راټول  .بوتلم

ما   .واوريده يېه سيکشول او زما 

خو  .دلورته ټول الماس کيښو

غوره تجار صرف وړي وړي دانې 

ما شپه له هغه سره تيره کړه  .کړل

او په بله ورځ مې ورنه رخصت 

د ښار بندر ته والړم او  .واخيست

بغداد ته په ړومبې بيړۍ کښې مې 

د تجارت څه مال کيښود او آخر 

 .بيا يوه ورځ خپل وطن ته ورسيدم

بيا ئې ورته  ه پائې ته ورسوله نو هندباد ته ئې د سلو سيکو يوه ډکه کڅوړه ورکړهسيکسندباد چې خپله 

 .ووئيل چې سبا ته راشې نو زه به د خپل دريم سفر قيصه درته وکړم

  



 
 

 
 

 د سندباد دريم سفر

ډوډۍ وخوړه او بيا د سندباد  يېاول  .شپې د سندباد کورته والړ په دريمه  ورځ هندباد هم هغسې د

 .ه داسې شروع کړهسيکورته خپله  هغه .ې ته غوږ شوسيک

زمونږ  .بندر نه روانه شوه، نو په سمندر کښې طوفان وو د مال وتړله او بيړۍ موماچې خپل دريم سفر ته 

ه د بيړۍ ورځې وروست څو .ورځو کښې به دا خالص شي خو داسې ونه شوه ولږخيال دا وو چې په 

د يوه ټاپو په لور د سمندر په چپو  لري اواوس په بيړۍ هيڅ کنټرول نه  یکپتان اعالن وکړو چې دو

چې زمونږ بيړۍ وچې ته په دې ټاپو کښې وحشي انسانان اوسيدل او څنګه  .روان دي کښې پخپله

ډير ظالمان  یسانانو سره مقاومت مه کوي ځکه دونزدې شوه، کپتان راته ووئيل چې له دې وحشي ان

وئيل و ته ئې دا وحشي انسانان زمونږ له بيړۍ نه راتاو شو او ټول .ي تاسو ئې منۍيکه هر څه درته وا .دي

په بيړۍ کښې هغوي رانه هر څه واخستل، بيا  .مونږ ټولو هم دغسې وکړل .ئچې د بيړۍ نه کوز ش

 .الړله سپاره او د هغه ځاي

 يوه چې وو ےلږ سفر مو کړ .چې پياده سفر پيل کړو لآخر مو ووي .مونږ ټول هک حيران په ټاپو والړ وو

دې  په .له يوه ميدان نه ورتير شوونو ې وردننه شو په يوه لويه دروازه چ .وليده مو ماڼي ښائسته لويه

مونږ ودريدو،   .کبابو سيخان هم پراتۀ ووته د  جورې وې او يوې خوا ډۍکښې د انسانانو د هډوکو غون

د ديو څيره ډيره   .ناڅاپه ځمکه وخوځيده او يو لوي ديو مو مخي ته ودريدو .ويره راباندې راغله

ئې دَ سپي زي د پاسه ئې يوه غټه سترګه وه چې په هغې ئې ټولو ته کتل راکتل مخ وپ ونکې وه او دوير

 .وني نه هم جګ وو یدې لو  .دومره لوي وو چې د اوږو د پاسه ئې راځوړند وو يېپه شان وو او غوږونه 

رې ده يو وا .ومزه ډير کمزورې  .يوه شيبه ئې مونږ ته کتل، بيا ئې زه په خپلو پنجو کښې راوچت کړم

( وو، غټږ د بيړۍ کپتان ئې چې ښه چاغ )زما ملګرو ته وکتل، بيا ئې زه په ځمکه کيښودم او زمون

  .جوړ کړو يېبل کړو او د کپتان کباب  يېراواخست، اور ئېزمونږ مخ ته پروت يو غټ سيخ  .راوچت کړو



 
 

 
 

ځيدو چې د ځان لپاره د ګرتر بلې ورځې پوري مونږ په ټاپو   .کباب ئې وخوړ او بيا دننه والړ او ويده شو

په  .خو ديو په دا بله ورځ زمونږ يو بَل ملګري راونيوو او کباب ئې تري جوړ کړو .پيدا کړو یپټيدو ځا

 .کښې سال وکړه چي څه کول په کارديدريمه ورځ هم دا چل وشو، نو مونږ په خپلو 

بيا ټول په ګده سره الړو او چې  .سحر وختي پاسيدو، اور مو بل کړو او يو يو سيخ مو پکښې ښه سور کړو

ديو چغې کړې، مونږ سيخونه   .سيخونه ومنډلوله نو مونږ پکښې سره ړخپله يوه سترګه وغديو 

هغه مو سمندر  ،وهه کړی مونږ يوه بيړۍ جوړ په ساحل  .ېاو د سمندر په لورې مو منډي کړ وغورځول

و کښې مو سفر بته وښويله او په او

کښي  په همدې وخت .شروع کړو

د ټاپو نه د چغو آوازونه راپورته 

مو کتل نو د ديو  شول چې په شا

 ملګرو چې د هغه په چغه را

رسيدلي وو، په مونږ پسې منډې 

وهلې خو په هغه وخت کښي مونږ 

دوي غټ  .په ژورو اوبو کښي وو

غټ کاڼي را واخستل او په مونږ 

يو څو کاڼي   .پسې ئې ويشتل

بيړۍ زمونږ په بيړۍ راپريوتل او 

مونږ په اوبو کښې  .ئې راټوټې کړه

وو  هميوو ډيرې ونې وې او مونږ خوشحال دلته د .المبو وهله چې يو بل ټاپو مو سهي کړه او هغه ته الړو

 یکړو او ايله ساه صورت مو په ځا په ميوو مو ځان موړ .چې د ديوانو نه خالص شو او ژوندي پاتې شو

ولې د آس په شان څلور پښې  ،لوې مار په شان  وو هغه مخ د يو د  .شوې وو چې يو غټ ځناور مو وليد



 
 

 
 

بيا د  .وخوړ یده زمونږ يو ملګري راونيو او و دينه چې مونږ ترينه تښتيدلي واي،ه پخوا ل .ئې هم لرلې

زما ټول  .مونږ نه پوهيدو چې څه وکړو .په بله شپه همدغسې وشول .غره په يوه سوري کښي ننوت

ما ښه ډير لرګي راټول کړل او ځان ته مې   .او يوه شپه زه بالکل يواځې پاتې شوم ملګري دې بال وخوړل

 .ټوله شپه مې دا اور بل ساتلې وو او بال د اور د ويرې ماته نزدې رانغله .شاوخوا او بل کړو

دا ډيره لرې وه خو ما  .وې چې يوه بيړۍ مې وليدهورځ چار چاپيره سمندر ته مې سترګې نيولې  هپه بل

آخر د  .بايلليو وم خوهمت مې نه زه سخت ستړې   .ته مې خوځول شروع کړهه پټکي خالص کړ او هغ

په هغې کښې سپور شوم او چې بيړۍ ته  .هغې بيړۍ کپتان زه وليدم او يوه کشتۍ ئې راپسې راوليږله

هغه چې زه  .ټاپو ويده پريښې ووم دا هم هغه کپتان وو چې په تير سفر کښې ئې زه په يوهنو ورسيدم 

ما د خدائ   .ےچي ستا ټول مال له ما سره امانت دخوشاله شو او بيا ئې راته ووئيل ژوندي وليدم نو ډير 

 .په يوه بندر کښې مې دا مال خرڅ کړو او د تجارت له نور مال سره بصري ته راورسيدم .شکر وايست

ته ورسوله نو هندباد ته ئې د سرو زرو د سکو يوه خلته ورکړه او رخصت ئې  یه چې پاسيکباد خپله سند

 .ې ولولۍسسفر حال به بيا په دې پ د سندباد د څلورم  .کړو

 

 

 

  



 
 

 
 

 د سندباد څلورم سفر

په سندباد کله چې د هندباد سره په څلورمه شپه هم ډوډۍ وخوړه نو د چاي يوه پياله ئې راواخسته او 

 ويل ئې: ،وکړ ه ئې پيلکيسخپله 

دا ځلې مې د فارس په لرو برو کښې سفر وکړو او د تجارت  نو شوم یپه ځا یې زه يو وارې بيا ځاکله چ

کښې بندر ته ورسيدم او خبر شوم چې د تجارت يوه بيړۍ تياره  یپه يو ځا .ل مې هر چيرته خرڅاووما

ښه ګټه  ښې مې خپل مال وپلوره اوبيلو ځايو کبيال په  .ما په کښې خپل مال کيښود او روان شوم .ده

زه او زما ملګري د بيړۍ  .او زمونږ بيړۍ ډوبه شوه ېراغ طوفانخو يوه ورځ په سمندر کښې   .مې وکړه

په دې ټاپو کښې چې کوم خلق اوسيدل هغوي  .شو او يوه ټاپو ته ورسيدوپه ماتو دړو د ډوبيدونه پاتې 

ټولو ته د خوراک لپاره يو داسې دوي مونږ   .راسره وساتله يېښه وضع  ېرهډ مونږ خپلو کورونو ته بوتلو او

ما هيڅ ونه  ،لګرو ورباندې په خوړلو شروع وکړهراکړو چې ډير مزيدار ښکاريدو او که څه هم زما م ېش

لږ وخت تير شو نو زما اندازه سمه   .خوړ ځکه چې زه ويريدم چې په دې کښې به ئې څه ګډ کړي وي

دا چل به هره ورځ کيده آن تردې  .ه وو چې په نورو خوراکونو اړم شوداسې نشوخته، زما ټول ملګري 

نتيجه ئې دا  .ته کتل اولږ څه وريجي يا ميوه به مې خوړه یما به دو .ه خوراکونو ښه چاغ شولچې ټول پ

 .ته نه لګيده او په نورو خلقو کې به پټ شومپه بم هغسې وچ ډنګر پاتي ووم نو زما ې هوه چ

هغه ځايه  ما د .ډا وروسته پاتې وووترالسه شوه، کله چې د ټاپو خلق د ښار نه بهر وو او يو ب قعمويوه ورځ 

په  .تر اووه ورځو مې منډې وهلې خو هيڅوک مې په الره ونه ليدل .يستې او منډې مې کړېوپښې و

حيران پاتې شو چې زه د هغه  و ه تيره کړه نکيسه وليدل او چې هغو ته مې خپله اوومه ورځ مې يو څو تن

چې کله ئې خپل دوي د يوې بلې جزيري نه هلته د کار لپاره راغلي وو او  .ځايه څنګه ژوندې راوتلي ووم

زما ډير خيال  یهلته کښې دو  .زه ئې د ځان سره کړم او خپل ملک ته ئې بوتلم وکار سرته ورسولو ن

چې يو څو ورځې هلته پاتې شوم نو دا مې وليدل چې ټول زه  .زما ډير قدر او عزت وکړو يېوساته او باچا 



 
 

 
 

زه پوه شوم چې  .ردې چي باچا هم کله چې په آس سپريده نو د آس قيضه او زين به نه ووتخلق آن 

 ابي .يوه ورځ مې دوه کارِګران له ځان سره کړل او د آس زين او ملو نه مې جوړ کړل .دوي خبر نه دي

ډير خوشاله شو او سمدستي ئې ماته باچا په دې  .حاضر کړباچا ته او مې يو آس په دې سمبال کړ 

 .دومره انعامونه راکړل چې زه تر ټولو شتمن سړې شوم

که څه هم زه په دې خوشاله نه وم،  .ته واده کړهرا يېظام وشو او د هغه ملک يوه جينۍ بيا زما د واده انت

خو خپل ژوند مې هلته شروع 

ښځه  څه موده پس زما  .کړو

 ید هغه ځا .)ميرمن( مړه شوه

دستور وو چې د مړي ښځې 

سره خاوند او له خاوند سره د 

 .خښيدلهغه ښځه ژوندي 

په د غرونو دواړه مونږ  یدو

لورې بوتلو او زه ئې په يوه غار 

د غار په خوله  .کښې بند کړم

 .کښې ئې يوه غټه تيږه کيښوده

زما څلور خواوي د مړو 

 .هډوکښې پراته وو

ما سره ئې د دوه ورځو له 

د غار تيږه لرې  څو ورځې پس  .کله چې دا ډوډۍ خالصه شوه نو بيا هيڅ نه وو .ښې وويخوراک هم پر

ته د ويري سښځه خو لږه شيبه ورو  .او د هغه ژوندې ښځه ئې په غار کښي بند کړل ېشوه او يو بل مړ

 .ځان ته کړ کشوه او ما د هغې د دوه ورځو خورامړه 



 
 

 
 

ورته  .مې په دې قبر کښې يو آواز تر غوږو شو او زه چې د آواز په لوري الړم نو رڼا مې وليدهيوه ورځ 

ځناور  .و الر وه او يو ځناور د مړو په هډوکو اخته وولته د وت بلي خوا نزدې شوم نو معلومه شوه چې ها

او د مړو سره چې کوم ، نو بيرته قبر ته الړم هورپسې الړم چې الره مې برابره کړمنډې کړې نو زه هم 

 .قيمتي سامانونه خښ شوي وو هغه مې راټول کړل او بهر ته مې راوړل

آخر يوه ورځ  .ل چې د تيښتې څه الره پيدا شيتکاوس زه د سمندر په غاړه ناست وم او هره ورځ به مې 

يبه وروسته لږه ش .په هوا کښې مې ورته وخوازوهما ورته خپل پټکې خالص کړو او  .مې يوه بيړۍ وليده 

ته وويل چې زما بيړۍ  ما خلقو .يوه وړوکې کشتۍ زما په لورې راغله او زه ئې د ځان سره بيړۍ ته بوتلم

 .لته ناست وومهمال مې ترينه خوندي کړې وو ځکه  او څه هغرقه شوې د

ما د مړو نه  .رانه ونکړېيې ر وکړو او که نه خو څه پوښتنې ه باوکيسزما په  یخدائې خبر چې هغو

 .نور مال مې واخيست او بيرته بصرې ته  راغلم .مال په يوه بندر کښې خرڅ کړراټول کړي 

 اماني په وخت کښې ده پ یهري ورځې په شان د خدا د يېته ورسوله او هندباد ته  یه پاکيسسندباد 

ه دې سبا شپې ته بيا ې د اوريدلو لپارکيسنځمې يورته وويل چې د پ يېبيا  .سکو ډکه يوه کڅوړه ورکړه

 .ده ميلمه وي د

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 نځم سفريد سندباد پ

 

 .ه ئې پيل وکړوکيساد سره ډوډۍ وخوړه نو په خپله نځمه شپه چې سندباد له خپل ميلمه هندبيپه پ

 ويل ئې:

 .هيا راته داسې ژوند خوند نه راکاوخو ب .په آرام، آرام مې ژوند تيراوو .زه تر ډيرې مودې په کور کښې ووم

ته مې هم بلنه ورکړه او له هغوې سره مې يو ځل بيا سفر دا ځلې مې خپله بيړۍ واخسته، نورو تجارانو 

 .پيل کړو

 په دې ټاپو کښې هيڅ .يسار شواښلو د اوبو لپاره د يوه ټاپو سره يوه ورځ د څَ .الره ډيره قراري وهپه 

وريت کړل او وې هګۍ نه راوتلي د مارغانو بچي راونيول په اور ئې  یزما ملګرو د يوې لو .څوک نه وو

په خپل سفر مو بيا پيل کړې وو چې په آسمان کښې مو  .همدغه شي زمونږ د بدبختۍ سبب شو .خوړل

په خپلو پنجو کښې ئې غټ غټ کاڼي  .دا د هغو وړو مارغانو مور او پالر وو  .دوه لوي مارغان سهي کړل

زمونږ بيړۍ  .نيولي وو او چې څه وختې زمونږ د بيړۍ د پاسه راورسيدل نو کاڼي ئې په مونږ راوويشتل

 ډېر پکښې ووژل شول، زه د بيړۍ په يوه ماته تخته څو ورځې په سمندر کښې .الړه دړې وړې شوه

 .يښودله او وچې ته راووتمتخته مې پر .ورسيدمآخر يوه بل ټاپو ته  .روان ووم

 .بله ورځ سحر مې له ونو نه ميوې راوشکولې او ځان مې موړ کړو .سخت ستړې ووم او هلته ويده شوم

 ويالي په غاړه ناست وو او ماتههغه د  .مې وليد یګرځيدم را ګرځيدم چې يو بوډا سړ بيا په ټاپو کښې

زړه سوي وکه او په اوږه  سرهما ور .شل دې خو په پښو يه وکړو چې پورې غاړې ته تلل غواړاشار يې

دې ونښت، ما را بان ینه پورې غاړې ته ورسيدم او سړې د غاړې نه کوزوم، د چې د ويالي .مې کړو



 
 

 
 

زه به د کمزورۍ د السه په ځمکه  .ما له غاړې نه تاو کړي ووزخپل لينګي  يډيرې هڅي وکړې خو سړ

 .ړې او مجبور به شوم چې بيا پاڅمه به پښي زما په خيټه کښې خښې کپريوتم نو د

کښې ډب  ی)عرق( په يو ځا اوبهد پخو انګورو  .ځيلۍ خپرې وې هلته د انګورونو ورسيدم ته  یيوه ځا

بوډا سړي  .مې پيل وکړو يلوئو وندرپه چرت کښې شوم او په س ،وټه وڅکلما ترينه يو دوه ګ .شوې وه

ماته ئې اشاره نو چې وليدل 

ل څښ عرقهم  یوکړه چې د

 یپه هم هغه ځازه  .غواړي

کيناستم، سړي ښه ډير 

شراب وڅکل او دومره 

بيخوده شو چې زما لپاره د 

  .هغه نه خالصي ممکن شو

ما په يوه وار هغه ځمکې ته 

بيا مې يوه غټه  .راخالص کړو

تيږه راواخسته او لکه د مار په 

 .شان مې وواژه

څو ورځې پس د ټاپو سره  يو

په ژورو اوبو کښې يوه بيړۍ 

 .ه ئې رانه وکړهوليدم او پوښتن يېزه  .و کسان ترينه وچې ته راغللکښې څودريده او په يوه وړه کشتۍ 

سړي نه  اچې له دې بوډ يېراته وويل چې ته ډير خوش قسمته هغوي  .ه تيره کړهکيسما ورته خپله 

  .وک ژوندي نه دي خالص شويخو څنه ده  خالص شوي، ګني نو



 
 

 
 

هم يوه بوجۍ راکړه او زه  يېماته  .لولو لپاره راغلې وودې ټاپو ته د ناريل يعني د کوپرې د ټو يدا سړ

هلته د کوپرې ډېرې ونې نو ورسيدو ته چې  یيو ځا  .په الره مو ځان سره کاڼي را واخستل  .ورسره شوم

 .ې وويشتلڼزما ملګرو د هغوي په لورې کا .وووې او د ونو د پاسه بيزوګان ناست 

ونو نه کوپرې راوشکولې او په مونږ ئې يرغل وکړو مونږ ټولو زر زر دا کوپرې راواخستې او په بيزوګانو د 

ټولو چې خپلې بوجۍ ډکې کړې نو بيرته کشتۍ ته راغلو او له هغه   .و کښې مو راغونډولييخپلو بوج

و ورځو کښې ډيره ښه څورځ مو هم داسې وکړل آخر په يو  په بله .ېځايه مو بيا بيړۍ ته کوپړې ورسول

ما خپله کوپره خرڅوله او قيمتي کاڼې  یپه ځا یپه الره کښې ځا .بيړۍ روانه شوهراټوله کړه نو کوپره 

چې د او آخر  .ته مې هم څه برخه پکښې ورکړه د بيړۍ تجار .او مسالې به مې په بدل کښې اخستې

 .بيرته بغداد ته راغلمنو خپل وروستي مال تاوان مې پوره کړو، 

کو بيا د سلو سرخصت ورکړو او د پخوا په شان ئې ورته  يېه پائې ته ورسوله نو هندباد ته کيسسندباد 

 .يوه کڅوړه ورکړه

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 د سندباد شپږم سفر

پيالۍ راواخستې،  يود چا يېکره الړو او د ډوډۍ نه وروسته  په شپږمه شپه چې هندباد د سندباد

 سندباد ورته وويل:

بيا مې هم چې څه موده په کور  چې ما په هره يوه سفر کښې دومره سختي وليدلې خويې ته به حيران 

اوس هم زه سوچ کوم چې ولې؟ خو هغه  .کښې تيره کړه، نو زړه به مې وشو چې يو بل سفر هم وکړم

 .لرلود نوو ځايونو د ليدو شوق مې ن ووم او وخت ځوا

شوم چې د يوه اوږده سفر د پاره برابره شوي ل سره په يوه داسې بيړۍ کښې سپوردا وارې د تجارت د ما

  .وه

د کپتان نه الره ورکه  په سمندر کښې مو ډيړې ورځې تيري شوې نو يوه ورځ خبر شوو چي د بيړۍ

 ده يوه داسې روپه همدې وخت کښې د بيړۍ پ .هيڅ خبر نه وو چې په کوم لوري روان وو ید .شوي وه

 .بيرته وتلو امکان نه وو روانه شوه چې له هغه نه د

پو سره بيړۍ د وچې څد بيړۍ پړې وشليدل او د سمندر د په بله ورځ د بيړې مالحانو بادبان تړلو چې 

او  ويستلومونږ زر زر خپل مال ترينه و .هورو ورو په ماتيدو شوله وچې سره نزدي   .روانه شوه يپه لور

ځائې کښې  دید بيړۍ کپتان راته وويل چې په  ټول خلق هم ژوندي پاتې شو خو  .ووورس وچې ته مو

 .له مرګه بل هيڅ نشتهی زمونږ لپاره ب

متې کاڼي او سامانونه په ځمکه قي .چې په دې لږ برخه کښې بي له کاڼو او تيږو نه بل هيڅ نه وو ځکه دا

 .مونږ چې دا وليدل نو سخت نااُميده شو .مړو هډوکي او پنجرې هم وې پراته وو خو ورسره د

ۍ ورو ورو خوړه چې زياتي ورځې ژوندي پاتې شو خو تر ډرځې تيرې شوې هر چا خپله برخه ډوڅو و

 .او مونږ به ورته قبر جوړاوو وه کښې د مرګ خولې ته ور ديکه کيدبه پ يو يو کس ؟کومې



 
 

 
 

ځان ته مې په ځير کتلو پيل وکړ خو بيا مې  .يوه ورځ داسې راغله چې زه هلته کښې يواځې پاتې شوم

په ځمکه پراته د لرګو غټې  .بله الره خو به هم وي څه ؟فکر وکړ چې زه نو ولې د مرګ انتظار وباسم

بيا مې چې څومره قيمتي سامان  .بل پورې وتړلېغټې ټوټې مې راواخستې او په څه خواريو مې يو د 

کيدي شو په هغو تختو بار کړو 

څو  .او سمندر ته مو ورټيله کړه

ورځې همداسې په اوبو کښې 

روان ووم، آخر يوه ورځ د 

 .السه بيهوشه شومکمزورۍ د 

 و ولې نوړچې سترګې مې وغ

خواوي مې  څلورچي ليدل مې 

او زه  تور پوستي سړي والړ دي

د خدائي شکر  .ځمکه وومه پ

په  .چې ژوندې ووم ويستومې و

وستو کښې يو کس زما دې تورپ

هغه ته مې  و نوپه ژبه پوهيد

 .ټوله قيصه وکړه

ې کيسباچا چې زما له  .ورسولم يېوه آس سپور کړم او خپل باچا ته په ي يېماته ډوډۍ راکړه او بيا  یدو

 يېخپل حکومت په مهمو کاغذونو کښې ه وليکله او د کيسزما  يېبيا  .خبر شو، نو حيران پاتې شونه 

 .شامله کړه

و زما ماته ګوډه کشتۍ او ټول مال هم له ماسره راليږلي وو او کله چې مې هغه باچا ته وښودل نو کخل

تل چې خپل ټول مال باچا ته ما غوښ .زمرد د هغه ډير خوښ شوه خصوصاً .هغه ورسره مينه وښوده



 
 

 
 

نور  د دي پرځاي ئې ال .خو باچا له مانه هيڅ وانه خستل  .يره ښه وضع کړي وهورکړم ځکه هغه راسره ډ

 .لسوغاتونه هم راکړ

هغه راته اجازه  .يو څو ورځې هلته تيرې کړي او آخر مې باچا ته وويل چې زه بغداد ته تلل غواړم ما

يو څو تحفې درکوم که  زه د خليفه هارون الرشيد لپاره يو خاص پيغام لرم اوچې راکړه خو بيا ئې وويل 

 .دا دې له ځانه سره يوړل نو ډيره ښه به وي

بغداد ته  یوغاتونو او د خپل مال سره يو ځازه په هغې کښې د باچا د سنو د تجارت يوه بيړۍ تياره وه 

 بغداد ته چې ورسيدم نو نيغ د خليفه هارون الرشيد دربار ته والړم او تورپوستو د باچا له خوا  .روان شوم

يو له ياقوتو   .باچا خليفه ته څلور سوغاتونه ورليږلي وو .ې په څرمنه ليکل شوي ليک ورته وړاندې کړم

يو د  .پياله وه چې د ملغلرو ډکه وه، يوه د مار څرمن وه چې ناروغان به پرې ښه کيدلنه جوړه يوه 

 .خوشبوداره لرګو ګيډي او يوه وينځه

 يېنې وکړي چې نامه د هغه ملک په باب ډيرې پوښت يېدا سوغاتونه وليدل نو له مانه  خليفه چې

 .ما ورته د ټولو پوښتنو جواب ورکړو او بيا مې ترينه رخصت واخست .وه پسراندي

 .دا ځل چې کورته راغلم نو پخه اراده مې وکړه چې بيا به چيرې هم په سمندر کښې سفر ونکړم

سره تر ته ورسوله نو هندباد ترينه رخصت واخست او چې سندباد ور یاه پکيسسندباد چې خپله 

 .کونه ډکه يوه کڅوړه په الس کښې ورکړې وهد سرو زرو له سيې دروازې راتلو نو ده ته 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

 د سند باد اووم سفر

 ه داسې پيل کړه:کيسشپه سندباد د خپل وروستني سفر په اوومه 

يد له خوا يو سړې راغې کور کښې ناست ووم چې د خليفه هارون الرشيوه ورځ زه له خپلو ملګرو سره په 

د هغه  پنه هغه راته د سراندي زه چې د خليفه دربار ته ورغلم .دربار ته د حاضريدو امر اوکړو يېاو ماته 

ورته زما په الس ليک او سوغاتونه  يېاتونه راکړل چې په تير سفر کښې باچا لپاره يو ليک او سوغ

 .وراستولي و

زه به په دې ډير خوشاله شوي واي خو څنګه چې مې تير ځل اراده کړې وه چې چيرې به بيا هيڅ د 

راته  يېهغه خواشيني شو، خو بيا   .سمندر په سفر الړ نه شم، نو خليفه ته مې خپل عذر وړاندې کړو

زه  .ېبه ته آزاد و ې دا کار وکړي نو بيااو چ .وويل چې که هر څه وي دا ليک او تحفې به ته خامخا وړي

 .وي کول پوره هرومرو به هغه ےپوه شوم چې خليفه کوم امر راته کړې د

ته روان شوم او چې هلته ورسيدم نو سمدالسه له سوغاتونو سره د باچا  پپه يوه بيړۍ کښې سراندي

زه ئې د څو  .ورکړېتحفی ما ورته د خليفه له اړخه  .باچا زما په ليدو ډير خوشاله شو .محل ته الړم

 .سار کړم او بيا چې مې ورنه رخصت اخست نو ښې ډيرې تحفې ئې راکړېايورځو لپاره 

دريمه ورځ وه چه سمندري يله اې مې ما غوښتل چې زر تر زرا بغداد ته ورسيږم خو په سمندر کښ

ه يوه بندر پ .غالمان شوهر څه ئې رانه ونيول او مونږ ټول د هغوي  .زمونږ په بيړۍ يرغل وکړو ډاکوانو

په )غالم( زه يوه تجار واخستم او له هغه سره د مريي  .يوه ملګري مونږ په غالمۍ خرڅ کړو یکښې د دو

ماله ځان سره لينده او  .هغه به له ماسره ښه وضع کوله او هر چيرته به ئې له ځانه سره بيوم .صفت الړم

 .يعني د هاتيانو د غاښونو تجار وو زما بادار د عاج .غشي ګرځول او کله کله به مو هاتيان ويشتل



 
 

 
 

چي په ونه به وختم او د  هاتيانو قافله به چې تيريده نو يو به مې ترينه وويشت او کله به  زما کار به دا وو

به هغه له خپلو نورو بيا  ،وواتلم خپل بادار ته به مې خبر ورکچې نور الړل نو زه به له ځنګله نه ښار نه ر

 .ه ئې په ځمکه کښې خښ کړو تر څو به عاج له غوښې نه بيل شوي نه ووهاتي ب لوسړو سره رات

ه خپله الره يوه ورځ چې سحر هاتيان ونې ته رانزدي شو نو پ .تر دوو مياشتو هره ورځ زما همدغه کار وو

 یچې د دوريدم ځکه يسخت وو .د ټولو سترګې ماته وې .لدي ونې نه راتاو شو ټول د ید تللو په ځا

ې سدا .شمير ډير زيات وو

ريده چې دوي به د خپلو ښکا

 .له مانه واخلي ملګرو بدل

آخر يوه لوي هاتي هغه ونه په 

خپل خړتم کښې ونيوله او د 

زه  .يستلهوو سړه يېړو رج

زه په  هځمکي ته راپريوتم خو د

خپل خړتم کښې اوچت او بيا 

هاتي ورو  .ئې په شا سور کړم

 ورو روان وو او نور ملګري

لوې ميدان ته  يو .ورپسې وو

ورسيدو چيرته چې د مړو 

هاتيانو هډوکي ځائې په ځائې 

 یدو .شوم ته حيران پاتې ۍزه د هاتيانو هوښيار  .بيا ئې زه همالته پريښودم او ټول رانه الړل .پراته وو

ستم کوم چې زه يوه داسې ميدان ته راو يېترالسه کولو لپاره وژنم نو ځکه خبر وو چې زه دوي د عاج د 

 .د مړو هاتيانو له غاښونو نه ډک وو



 
 

 
 

 .وليدم نو ډير خوشاله شو يېهغه ډير خفه ناست وو خو چې زه  .زه په منډه منډه خپل بادار ته راغلم

ونې ته تللې وو او چې د ونې حال ئې  .وو ےکړ لټون زما هغه نو ووم ےځکه چې زه ډير ناوخته شو

 .يم وژلې هاتيانو به زه چې وو ےشو پوه نو وو ےليدل

ار زما باد .ه تيره کړه او بيا مې هماغه ميدان ته بوتلو چيرته چې زه هاتيانو بيولي وومکيسما ورته ټوله 

 .هغه ډېر خوشاله وو .ډير زيات عاج مو د هغه کورته ورسول  .نه کيده يېچې دومره عاج وليدل نو باور 

 د  .سته ته غالم نه ئېوله نن نه ور .ماته ئې وويل چې اوس زه ډير شتمن يم او دا ټول ستا له خوا نه دي

دوي ته  .لودې ورته وښود یدي چې د عاج لپاره دومره ښه ځا نه شکرګزاره دې ښار ټول تجاران ستا

 .خو اول به زه دا کار وکړم .ته ښه ډير سوغاتونه درکړي خو په کار دي چې تا

زه غواړم خپل کور ته  .دا هم ډېره ده لپارهزما  .ر مننه چې آزاد دې کړمما تجار ته وويل ستا نه ډي

هغه په دې رضا شو او څنګه چې د سفر  .که کولې شې بغداد ته زما د تګ لپاره څه انتظام وکړه  .الړشم

 .لپاره هوا ښه وه نو زه په يوه بيړۍ کښې روان شوم

تجار هم ډير څه راته ، له هغو سره سم  .ځان لپاره هم ښه ډير عاج ټول کړي ووما په دې موده کښې د 

 يېه ورته وکړه نو باور کيسکله چې مې ټوله   .چې بغداد ته ورسيدم نو د خليفه دربار ته الړم .راکړي وو

هم ي کيسخليفه هارون الرشيد زما نورې   .دروغ نه وو ويليه کيدۀ، خو بيا هغه خبرو چې ما چيري ن

 .اوريدلې وې نو امر ئې وکړو چې دا ټولې د سرو زرو په اوبو وليکلې شي

 .زه په خپل کور کښې د آرامې ژوند تيرووم ېزما خپلو خپلوانو زما تود هر کلې وکړو او د هغې راهيس

اوس راته ووايه چې ما دا ټول مال دولت په  ،ويل يېه هندباد ته مخ واړولو او ورته بيا سندباد خپل ميلم

نه زيات مشکالت تير  له ما تا چې شکه ےخواريو نه دې ګټلې؟ هندباد راپاڅيدو او ورته ئې وويل ب

ويل چې که هر څه زما د سندباد ورته و  .کړي دي او ته حق لرې چې اوس په آرام ژوند تير کړې



 
 

 
 

چې ته هره ورځ د شپې ډوډۍ له ما سره وخورې او زه غواړم خو ته رسيدلې دي  یي پاکيسسفرونو 

 .اوس تاته هيڅ ضرورت نشته چې په دې وروستې عمر کښې دومره سخت کارونه وکړې

 

 

 پای

  



 
 

 
 

 

 د ليکوالې په اړه

 صفيه .وه معلمه وړاندې، نه کار د سره څانگې پښتو د سي بي بي د حليم، صفيه ژورناليسټ او ليکواله ژبو انگرېزي د او پښتو د

 او ښوونې د .کړې سره تر کې ښار دې په هم زدکړې لوړې پوهنتون تر او زدکړې لومړۍ .ده زيږېدلې کې پېښور په حليم

 لوړې کې برخه په ژبپوهنې د يې نه پوهنتون اېډنبرا د لينډ سکاټ د او لري ماسټري هم کې ادبياتو انگرېزي په عالوه نه روزنې

 .دي کړي سره تر زدکړې

 دوام يې ته کار زدکړې د او والړه ته پېښور بيرته دا وروستو نه سبق د

 شو چاپ کې انگلستان په کتاب لومړې دې د وخت هغه هم .ورکړو

 م ۱۹۸۷ په  .و درسونه ښود الر د لپاره ښوونکو د ژبې انگرېزي د چې

 لپاره سي بي بي د يې کې پېښور او لندن په لپاره وخت لنډ د کې

 په پروډيوسر د يې وروسته کاله دوه او کړل جوړ پروگرامونه ځينې

 څانگې پښتو د دا وروستو کاله څو  .کړه پېل دنده کې لندن حېث

 د  .شول چاپ يې ناول يو او کتابونه څو کيسو لنډو د او شوه مشره

 سفرونو ليرې د سره کورنۍ خپلې د حليم صفيه راهيسې ماشومتوب

 چاپ کې مجلو په وخت هغه د يې څو چې ليکلې قلم پخپل کيسې

 “ د کتاب لومړې پښتو د دې د .کړل خپاره کې پروگرامونو راډيوي په يې حال سفرونو د ۱۹۹۱ په ته هند او کابل .شوې

 او افريقه جنوبي مصر، چين، ايران، ترکي، ملکونو، اروپايي د .شو چاپ کې پېښور کې م ۱۹۹۳ په چې و “ سفرونه اوو باد سند

 د .ده شوې خپره هم يې ټولگه کيسو ولسي نړيوالو د .خپرېدل کې مجلو بېلو بېال په يې ليکونه يون ځينې هيوادونو عرب د

 د حليم صفيه کې م ۲۰۰۳ په  .لري هم انځورونه شوي جوړ الس په دې د ټولگه يوه نثرونو د يې نامۀ په کتاب ښکلي

 پرله چې کړل ځاې يو يې معلومات شوي راټول نه هلته .والړه ته هېواد هغه لپاره پلټنو او څېړنو د اړه په پښتنو د هندوستان

 .راووتل ته بازار شکل په کتابونو شپږو د پسې

 اثار شوي چاپ پښتو د حليم صفيه د

 م۲۰۱۰د لويې لوبې لوبغاړي   1.

  ۱۹۹۹ )کيسې لنډې( انځور نيمگړی 2.

  م ۲۰۰۱ )نثر( کتاب ښکلی 3.

  م ۲۰۰۲ )ناول( زبېښاک 4.

  م ۲۰۰۳ )کيسې لنډې( کې غېږ په ډيوې د 5.

  م ۲۰۰۵ )ادبيات نړېوال( کيسې ولسي نړۍ د 6.

 -م ۲۰۰۵ )ناول( دنيا 7.

 - م ۲۰۰۷  )کيسې لنډې( ښايست 8.

 م ۲۰۰۸ )څېړنيز( )بهوپال( پښتانه هندوستان د 9.

 -م ۲۰۰۹  )څېړنيز( )کوټله مالير( پښتانه هندوستان د 11.

 -م ۲۰۱۰  )څېړنيز( )بهار( پښتانه هندوستان د 11.

 - م ۲۰۱۱  )څېړنيز( )بستي باره( پښتانه هندوستان د 12.



 
 

 
 

 - م ۲۰۱۳  چاپکال )پوهنيز( ژورناليزم 13.

 - م ۲۰۱۳  )ناول( سواستو 14.

 – م ۲۰۱۴ )څېړنيز ( )روهېلکهنډ ( پښتانه هندوستان د 15.

 )کيسې لنډې ( کتابونه دوه 16.

 )تاريخ( زمان شاه او سلطان ټيپو 17.

 )کتاب دغه هم ( لوبغاړي لوبې لويې د 18.

 )کتاب آنالين ( آپريدی علي شير اوبو تورو د 19.

 .شئ لوستلې ېې ويبپاڼه پرخپله دې د چې دي ليکلي هم مقالې علمي سوونو په حليم صفيه عالوه نه کتابونو د
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