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بسم الله الرحمن الرحیم
کلیمه داره روپۍ
دا یــوه خــوږه ډرامــه ده چــې ښــاغيل عبدالرحمــن پــژواک د
پښــتو ټولنــې افتخــاري غــړي تقریبــا شــل کالــه پخــوا لیکلــې
ده.
پــه دې ډرامــه کــې پښــتني احساســات ،د وطن مینــه ،افغاين
شــجاعت او دینــي جذبــه ډېــره ښــه متثیــل شــوې ده ،چــې د
افغــان ملــت د نــرو او ښــځو مړانــه او نارینتــوب تــرې نــه په ښــه
ډول څرګندېږي.
پــه کلیمــه داره روپــۍ کــې مــادي او معنــوي دواړه قیمتونــه
موجــود دي او د دیــن او دنیــا د وصــال ډېــره ښــه نښــه ده .پــه
پښــتو ادب کښــې کلیمــه داره روپــۍ د ښــکلو پېغلــو لــه اوربــل
رسه ډېــر ارتبــاط لــري او پــه همدغــه وجــه د جامل پلوشــه او د
عشــق خاطــره هــم پکښــې پټــه ده .پــه همدغــه ســبب دا نــوم
الف
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لــه دې قصــې رسه ډېــر ښــه تــړون لــري او لیکونکــي د
خپلــې قصــې اســايس ټکــي ګڼــي دي.
پښــتو ټولنــه د دې دپــاره چــې پــه پښــتو ادب کښــې د
قصــو او ډرامــو برخــه زیاتــه يش ،د دغســې اثــارو چاپــول
ګټــور ګڼــي او هیلــه لــري چــې لوســتونکی ترېنــه اديب
فایــده اوچتــه کــړي او د پښــتني جذباتــو پــه روزلــو او
خوشــحالولو کښــې ښــه برخــه ولــري.
ګل پاچا «الفت»
دغــه مقدمــه څــه دپاســه اویــا کالــه مخکــې د افغانســتان
د نومیــايل او نوښــتګر شــاعر او لیکــوال اســتاد ارواښــاد
ګل پاچــا الفــت پــه قلــم لیــکل شــوې او د کلیمــه دارې
روپــۍ پــه لومــړي چــاپ کــې راغلــې.
پــه دویــم چــاپ کــې یــو ځــل بیــا ځکــه راوړل شــوه چــې
د دغــې پــه زړه پــورې ډرامــې د ارزښــت او پېژندنــې پــه
برخــه کــې ښــه بشــپړه او هراړخيــزه لیکنــه ده.
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کلیمه داره روپۍ
د ډرامې کار کوونکي:
غرزی :ـ یو سپاهي
ځلمی -:د غرزي زوی
ګلشکه:ـ د ځلمي مور
سنک:ـ یو زرګر
سکندر:ـ د لښکر قومندان
کاپرفیلډ:ـ د انګریز د فوج کنډکمرش
سپایان:ـ پښتانه ،انګریزان
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لومړۍ صحنه
لومړۍ پرده

اشخاص :ګلشکه ،ځلمی ،غرزی

د دې صحنــې پېښــې د غــرزي پــه کــور کښــې پېښــېږي،
غــرزی چېرتــه ناســت دی .اوبــه غــواړي ،ګلشــکه اوبــه
ورکــوي ،ځلمــی چــې اتــه کلــن دی ،لوبــې کــوي.
ګلشکه :ولې دلګیر یې نن؟
په څه غم ګیر یې نن؟
		
یاره دلګیر خو نه یم
غرزی:
په غموګیرخو نه یم
		
خو د بېلتون له السه
		
ګلشکه :د چانه بېل یې ته!
تر اوسه بېل نه یم
غرزی:
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ګلشکه:
		
		
غرزی:
ګلشکه:
		
		
		
غرزی:
		
		
		
ګلشکه:
		
		
		

خو د بېلتون له بویه
خو د بېلتون له بویه
دا څه خربه کوې؟
.........
بېلتون خو ګل دی کنه
د څه يش ګل دی بېلتون؟
زه دې غمجنه کړمل
بېلتون که تانه ګل وي
ما ته د اور سوزل دي
د غم او درد په باغ کښې
شکر چې نه یې وینې
او نه پوهېږې په دې
چې بېلتون کوم یو ګل دی
دغه تور ګل به څه کم
زه دې په غم مړه کړم
اصل مطلب ته راشه
زړګی مې ډک دی زیايت
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تېری مې مه ځوروه

د خدای د پاره یاره
		
اصل مطلب ته راشه
		
ولې دلګیر یې نن؟
		
په څه غم ګیر یې نن؟
		
هغه ستا مینه څه شوه؟
		
هغه زما هیله څه شوه؟
		
اوس په بل چا مئین شوې
		
یاره د خدای دپاره
		
څه اور دې بل که په ما
		
څه ټوکه وشوه په ما
		
ته خو دا هسې نه وې
		
زر شه خربه کوه!
		
(او ژاړي)
			
ارماند ،ارماند ،ارماند
غرزی:
افسوس ،افسوس ،افسوس
		
څه بدګامنه شولې
		
8

		
		
		
		
		
		
ګلشکه:
		
		
		
غرزی:
		
		
		
		
		
		

مه ژاړه ځان به مړ کې
زما وفا ډېره ده
اوښکې دې مه تویوه
زړګی مې مه ځوروه
ته سمه کېنه زړګۍ
پښتنه کله ژاړي
زه سمه ناسته یمه
خو ته خربه وکه
زړګی مې ډک دی زیايت
.........................
خربه دا ده چې ما
سبا جګړې ته لېږي
د انګريز جنګ نښتی
که هلته ووژل شم
او تا ونه وینم زه
ارماند په زړه به والړ شم
د خاورو الندې به پروت
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او ستا په یاد کښې به یم
		
د وینو ډکې سرتګې
		
او د رسو شونډو ارماند
		
دغه بېلتون مې ښوده
		
(ګلشکه اوښکې وچوي او خوشحاله کېږي)
دا خو ښادي شوه کنه
		
یا به غازي رایې يش
		
یا به شهید رسدار یې
		
زه به په جګو سرتګو
		
قام او تربور ته ګورم
		
ته به په هسکه غاړه
		
جکښې ګرځې واړه
نت
		
دا نو ده غم.........
		
دا نو ده غم.........
		
دا خو ښادي ده کنه
		
یاره رشتیا دې ووې
غرزی:
دا ستا له سرتګو جار شم
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ګلشکه:
		
		
		
		
غرزی:
		
غرزی:
ګلشکه:

زړه مې ډاډه شو زیايت
ټوپک مې راکه چې ځم
چې غیر حارض نه شمه
دغه پیسې در واخله
خرڅې د کور په واخله
خدای دې وي ستا ساتونکی
که چېرته مړ شومه زه
دعا کوه راپسې
خدای د هر چا یار دی
زړه دې ته مه غورځوه
زه به څرخي کومه
ځان ته به خرڅ ګټمه
(ټوپک ورکوي)
ځلمیه راشه زویه
(ځلمی راځي پالر یې ښکلوي)
ګلشکې ته :هغه روپۍ به ساتې
جانانه کومه روپۍ؟
11

		

کلیمه داره روپۍ؟

هو! هو!
غرزی:
کلیمه داره روپۍ
		
په مخه دې ښه شه
ګلشکه:
په خدای مې سپاريل یاست
غرزی:
(وځي او د ور څنګ ته پټېږي)
(ګلشکه یوازې دعا ،او په ميل لنډیو زمزمه کوي)
موال دې تا لري خوشحاله
		
که زما عمر په رضور وي تېر به شینه
		
په تور ټوپک ویشتلی راشې
		
د بې ننګۍ غږ دې رامشه له مرچله
		
په تور ټوپک ویشتلی راشې
		
چې پر هارونه دې ګنډم خوله درکومه
		
(غــرزی ســندره اوري ....د مینــې پــه جــوش ورننوځــي
ګلشــکه حیرانېــږي ،غــرزی غیــږ ورتــه کــوي او پــه مینــه
مینــه یــې چپــوي او د مینــې اثــرات د دوی د خــرو اهنــګ
بدلــوي)
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ګلشکه:

دا څه حال دی خالقه

ماسکه ویلې چې ته الړې
		
چې یې غواړې ته پرې واوړې
غرزی:
دغه شی وه چې ما غوښت
		
زه همدې ته منتظر وم
		
د دې سپینې خولې دې جار شم
		
اوس رخصت راکه چې الړ شم
		
ګلشکه :ځه په مخه دې رڼا
په خالق مې یې سپارلی
غرزی:
(غرزی روانېږي ګلشکه ورپسې غږ کوي)
که تور اوربل مې میراتېږي
		
ننګ د اسالم دی جانان نه منع کومه
		
جانانه جنګ نه په شا نه شې
		
چې د همځولو راله نيش پېغورونه
		
(پرده لوېږي)
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لومړۍ صحنه
دویمه پرده

اشخاص :غرزی ،د غرزي یو انډیوال چې د ده څنګ

ته روان دی ،منصبدار پلټن

(غرزی د مارش په وخت کښې دا په زړه کښې تېروي)
یاره خولنډه دا ده
غرزی:
د دې له خولې نه جار شم
		
ما ویيل څنګه به يش
		
زه به جګړې ته ووځم
		
دا به په اوښکو ناسته
		
د بېکسۍ نه ژاړي
		
		
		

زه به په وینو کې سور
مساپرۍ کښې مړ شم
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خرب مې نه لرلو
		
چې د نر لور به ماته
		
ننګ و غیرت راښيي
		
یاره نو څرنګ یې زه
		
الس او پښې چپ نه کم
		
دا خو د خدای الر نه ده
		
ښه څنګه یې ویيل ماته
		
ولې دلګیر یې نن؟
		
په څه غم ګېر یې نن؟
		
نېکبخته نه پوهېده
		
چې زه د دې په غم وم
		
یو بل سپاهي :غرزیه وروره څه کړې
پښه دې شوه غلطه
		
ته په څه چرت کښې یې نن
		
ولې سودا کښې ډوب یې
		
		
		

نن د ښادۍ ورځ ده
د کاپر جنګ ته روان
15

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
سپاهي:
		

		
غرزی:

دومره سودامه وهه
په ځلمیتوب به شې زوړ
که دې په زړه کښې څه دي
یاره خربې مه کړه
نن خو عجیبه ورځ ده
د لوی اخرت نه والله
چې نن خوشحاله یمه
بیا هم بنده عاجز دی
د دنیا ډېر غمونه
زړه ته سودا اچوي
سحر خپه وم خو اوس
د خوشحالۍ له السه
په چرتو ډوب یمه زه
یاره رښتیا دې ویل
هغه لنډۍ ده کنه
 ...........فکر کوي
کومه لنډۍ ده وروره؟
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سپاهي:
		
		
غرزی:
		
		
سپاهي:
		
		
		
غرزی:
		
سپاهي:
		
غرزی:
سپاهي:
غرزی:

هغه لنډۍ څه نه ده؟
اوس مې په زړه وه والله
داسې ترۍ مته شوه
ستا چرت هم ښه خو نه دی
که مې دروغ ویيل
.....................
نه والله داسې نه ده
نن د ښادۍ ورځ ده
یو وارې زړه ته راځي
د لین نه وځه ګډ شه
ښه څه لنډۍ وه هغه
هغه مضمون یې وایه
مضمون یې غم دی
و د دې «.........فکر کوې»
دغه مرصع به نه وي؟
کومه مرصع به نه وي
دنیا د غم په ورځ پیدا ده
17

کم عقل خلګ پکښې ماڼۍ ابادوینه
		
په هغه پالر دې رحمت
سپاهي:
(منصبــدار د ســکوت امــر ورکــوي ،بويل وایــي .ســپایان ګرده
چپېږي)
«پرده لوېږي»
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لومړۍ صحنه
درېیمه پرده

اشخاص :ګلشکه ،ځلمی

(د دې صحنــې وقایــع د غــرزي پــه کــور کــې پېښــېږي،
ګلشــکه ناســته ده او څــه يش ګنــډي ،ځلمــی چــې څــو
لحظــې مخکښــې بهــر وتلــی و راځــي)
ګلشکه (ځان رسه) :عجبه ټوکه وشوه
د خدای نه جار شمه
		
هغه خدمت ته ووت
		
دا څو روپۍ هم چې شته
		
چې ډېریې وچلېږو
		
ځه! دا څلور میاشتې
		
که تر هغه دی رايش
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خو ال یوه خربه
		
که چېرته ځنډ يش نو بیا
		
«...............فکر کوي)
		
ځه خو بال راپسې
		
ځلمي غریب ته ګوري
		
یو لوېشت هلک و
		
....................
			
ښه! څه یې ویيل راته
		
(................مکث کوي)
		
اوښکې دې مه تویوه
		
زړګی مې مه ځوروه
		
پښتنه کله ژاړي
		
د ده د برېتو جار شم
		
................
			
ځه! رب دې خیر ور پېښ کي
		
تنګيس به تېره يش خو
		
..................
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چې دی غازي يش یو وار

		
		

سبا چکړې کېږي
زه پښې ابلی ګرځم

.............
			
زه به کومه څرخي
		
خرڅی به کمه پیدا
		
.................
			
خدای دې په خیر راويل
		
خدای دې غازي راويل
		
خدای دې مېړه راويل
		
د جګو سرتګو رسه
		
په دنیا................
		
(ځلمیننوزي،دګلشکېخیاالتبدلېږي)
مورې پڼې مې نشته
ځلمی:
پالر چې مې راغی بېګا
		
ارو مرو به ما ته
		
پڼې په باندې اخلې
		

21

		

ګلشکه:
ځلمی:
ګلشکه:
		
		
		
		
ځلمی:
		
		
		
		
		
		

زه خو..............

ښه مور دې ځارشه ځویه
جواری دې چېرته اېښی
هلته تاخچه کښې واخله
رسسبیيل مه کوه
هر سات د باندې مه ځه
چې زه یوازې یمه
زړګی مې چوي له غمه
هو! هر سات د باندې مه ځه
زه نو هم ښځه شمه
والله که یو سات کښېنم
ټول بهر مستي کا
زه به کاله کې کښېنم
د چا بندي خو نه یم
نر غوندې باندې ووځم

والله که څوک مې ستون کي
		
......................
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(ځلمــی وځــي ،د جــواري کنــډک یــې پــه الس کــې دی او
خــوري یــې)
ګلشکه :زه وایم غم غلط يش
دی وایي ښځه نه یم
		
.................
			
(ســن یــې لــه الســه لوېــږي ،ســن اخــي تــار پــه کــې
اچــوي)
(پرده لوېږي)
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دویمه صحنه
اوله پرده

اشخاص :د فوځ قوماندان (سکندر خان) ،سپایان....

سکندرخان :زما ګرانو وروڼو!
یو کال تېر شوی چې مونږ
		
د رسحد غرو کښې پراته
		
د دښمن پته نشته
		
د دښمن حال دی معلوم
		
د جګړې پته نشته
		
لکه چې مونږ تیاری
		
کړی پراته یو ورته
		
هغوی به هم مرصوف وي
		
نن یو مخرب راغلی
		
24

وایي انګرېز خوځېږي
		
نو ما راوغوښتلئ
		
چې جنګ نژدې راغلی
		
ځانونه ښه تیارکئ
		
ورته مال وتړئ ټول
		
................
			
ګورئ غلیم کاپر دي
		
مونږ مسلامن یو شکر
		
د دین ،دولت خدمت ته
		
د زړه نه مال وتړئ
		
پېغلې کورو کښې ناستې
		
مونږ ته یې سرتګې په الر
		
ننګ او ناموس د وطن
		
په خطره کښې دی پروت
		
مېړه چې تاو کي برېت
		
او بیا د مرګ پروا کړي
		
د ښځو کار نو کوم دی
		
25

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

بایده دي دا چې مونږه
له ژونده الس ومینځو
کاپر چې مات نه کړئ
مسلم به څرنګه وئ
زمونږ د رسول په وخت کښې
یو مسلامن لس کاپر
رسه میدان ته وتل
بری به و د مسلم
ښه څه معنی لري دا
ایا زموږ څه کمی دی
چې هم مسلم هم پښتون
یو د څښنت شکرونه
ځانونه مړه کئ په دین
او د وطن په ناموس
چې جګې سرتګې والړشئ
یا خو بې ننګه سرتګې
د خاورو الندې ښې دي
26

له پښتنو نه پټی
		
سپایان په یو آواز :په رس او سرتګو صاحب!
سکندر :اوس یو سړی دی په کار
چې يش اول پهره دار
		
او ځان په مرګ ونیيس
		
چې د دښمن په راتګ
		
ړومبی خرب کاندي مونږ
		
څوک به دا کار په غاړه
		
واخيل د دین او وطن
		
د رس لوړۍ د پاره
		
سپایان په یووارې :مونږ ګرد حارض یو صاحب!
شکر الحمدالله
سګندر:
لکن فقط یو سړی
		
(غرزی دلین نه ووځي تعظیم کوي او وایي)
په مرچل هاغه سړی خیجي
غرزی:
چې یا مین وي یا یې پېغله ناسته وینه
		
دا کار زما تر غاړې
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ماپه کاله کې ویيل
		
چې بې بري نه راځم
		
اوس مو نو خپله خوښه
		
دغه زما هیله ده
		
ما ډېرې غورې کړې
		
صاحب د خدای په خاطر
		
دغه کار ماته پرېږدئ
		
سپایان خپل منځ کښې:
صاحبه ته پخپله
		
چا ته چې وایې ځي به
		
مونږ ګرد د دې دپاره
		
راغيل یو چې خپل ځان
		
په دې خذمت کړو قربان
		
اختیار زما دی وروڼو!
سکندر:
هو ،اختیار دی ستا صاحب!
سپایان:
ماخو هم دی خوښ کړی
سکندر:
باکل صحیح ده صاحب
سپایان:
28

اطاعت ،اطاعت
		
ځه! الړشه پټ به کښېنې
سکندر:
مرچل ژور وکینه
		
دښمن چې راغی زیايت
		
ګلچین به یې ولې تر څو
		
چې مونږ رسېږو درته
		
................
			
(ســکندرخان حــد ،حــدود ورتــه ښــيي ،الزم هدایــات
ورکــوي ،غــرزی تعظیــم کــوي او لــه انډېواالنــو رسه د
خــدای پــه آمانــۍ نــه وروســته روانېــږي)
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دویمه صحنه
دویمه پرده

اشخاص :غرزی ،کاپر فیلډ ،شپږتنه انګرېزان

(د دې صحنــې وقایــع د یــوې غونــډۍ پــه پــای کښــې
پېښــېږي ،غــرزی کلنــګ پــه الس کښــې مځکــه کنــي،
تېــږي ټولــوي او مرچــل جــوړوي :زمزمــه کــوي):
غرزی (د ځان رسه):
که سړی ډېر په زړه محکم وي
		
چې یې آشنا په زړه راځي ژړا ورځینه
		
مخ دې قمرلب دی ګوهر دی
		
زما صرب دی په ژړا درپسې مرمه
		
زیايت راځه دښمنه
		
په انتظار دې مړ کړم
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وینې خوټېږي زما
		
راځه میدان ته ووځه
		
......................
			
ته به سکه وایي چې زه
		
ځان ته مرچل جوړوم
		
ځان ته مې قرب سازکه
		
ګور خو همداسې خوند کړي
		
چې پخپل الس یې جوړ کړې
		
یا خو به توره وکړم
		
یا به مې مور يش بوره
		
خدایه ژوندی دې نه یم
		
چې.............
		
(شــااوخوا تــه ګــوري ،مخــې تــه یــې لــوی ډاګ پــروت دی،
ســپاره ویني)
والله چې راغله تېری
		
ټوپکه ځان تیارکه
		
پنځه او شپږ تنه دي
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په اسو ټول سپاره

مرګي یې ژر راولې
		
ځمه مورچل کښې کښېنم
		
چې لږ نږدې رايش
		
چې په هغې الړ يش
		
رضور په همدې راځي :ها
		
...................
			
یو منصبدار دی پکښې
		
دا خو والله که مړ کم
		
ولې یې ژوندی نه نیسم
		
که چېرته سخته راغله
		
خدای دې یو هم نه پرېدي
		
خو دا به ښه ټوکه وي
		
چې یې ژوندی ونیسم
		
پېغلو خوشحاله اوسئ
		
ارماند مې ووت زیايت
		
.................
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(د انګرېــز کشــافان نــژدې کېــږي ،شــااوخوا تــه ګــوري،

خپــل منځکښــې وایــي):
کاپر فیلډ :په شاوخوا کښې هېڅوک
نشته تر دغه ځایه
		
دا پښتانه ویده دي
		
فتحه زمونږ ده وړوکو
		
زما خربه منئ
		
ما ډېر جنګونه کړي
		
د تجربې نه وایم
		
(د سلو قدمونو په فاصله د غرزي مورچل ته رسېږي)
اوس یې نو وخت دی زیايت
غرزی:
ربه ایامن ته مو خیر
		
...........................
			
(ډزې کــوي ......یــو دوه درې انګریــزان لــه اســونو
لوېــږي)
کاپرفیلډ :ګورئ چې ونه ډار شئ
فقط یو کس دی دلته
		
33

		

وررسه نشته بل څوک

ځانونه کلک کړئ په آس
		
ګورئ سړی مینده کئ
		
ربه ایامن ته مې خیر
غرزی:
(فیر کوي ،دوه تنه نور لوېږي)
		
کاپر فیلډ :زمونږ یې قتل وویست
ګورئ چې ونه ډارشئ
		
فقط یو کس دی دلته
		
(انګرېز د غرزي مورچل ویني)
		
دغه دی دلته ناست دی
		
صاحبه دلته داخوا
		
....................
			
راځه ،راځه له خیره.....
غرزی:
(فیر کوي ...انګرېز لوېږي)
		
کاپر فیلډ :خربه ښه نه شوه اوس
راځه چې تښتم زیايت
		
ځان دې ونه ښوروې
غرزی:
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که نه ګولۍ درغله
		
ډزې دې ډېرې کړې
		
د تجربې نه پوه شه
		
کاپرفیلډ :د خدا دپاره یاره!
زه خو تش الس والړیم
		
( ........تومانچه غورځوي)
		
چې الس خطا نه کړې نو
		
.................
			
یو وارې وړاندې راشه
		
یو څو خربې کوم
		
زه خو دې الس کښې یم اوس
		
درنه خو چېرته نه ځم
		
(غــرزی وړانــدې کېــږي ،تومانچــه جګــوي ،کاپــر لــه آســه
النــدې غورځــوي)
ښه څه دې ویل راته؟
		
که ما وژلې چېرته
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رس کښې مې ته ویشتلې!
		
کاپر فیلډ :خرب دا ده چې زه
تاته پیسې درکوم
		
الکن چې ما خوشی کې
		
طال به درکم ډېرې
		
چې په ژوندون دې بس وي
		
او د ناموس دې ويش
		
.......................
			
څومره طال راکوې
غرزی:
کاپرفیلډ :زر انګریزي پونډونه

رایې کړه زر چې اوس
غرزی:
زما ملګري راځي
		
زما د ډزو اواز دی رسېدلی ورته
		
(کاپرفیلــډ د زیــن شــاته اوړي او پونډونــه راوبــايس) او
وایــي:
ډېر طالعمند سړی یې
		
ګټه دې وکړله ښه
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(غرزی طال اخيل)
		
کاپر فیلډ :اوس مې نو پرېده چې ځم
..........................
			
زه به ایامن خرڅوم
غرزی:
...............
			
راځه چې ځو افرس ته
		
چابک سه مه درېږه
		
(د کاپرفیلډ رنګ زېړ اوړي)
		
کاپر فیلډ :د خدای د پاره وروره!
پښتو خو داسې نه وي
		
زما پښتو همدا ده
غرزی:
روان شه مه درېږه
		
دغه دی ومې ویشتې
		
(کاپرفیلــډ روانېــږي .....ســکندرخان او یــو ټولــی مختــې
تــه ورځــي)
سکندرخان :څه چاره وه زر ووایه
دا ډزې تا وکړې
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دا ټوپکونه د چا دي
		
او دا اسونه د چا
		
...................
			
دا منصبدار انګرېز دی
		
.............
			
دا دې له کومه که ها
		
صاحبه شپږ مې مړه کړل
غرزی:
یو مې ژوندی ونیوه
		
دغه طال یې راکړې
		
تاسو پوهېږئ او دا
		
.................
			
(ســکندرخان لــه اســه کوزېږي او غرزی ښــکلوي) شــاباس
پــه پــار دې رحمت
میړونه دارنګه وي
		
د پښتو ننګ شو په ځای
		
(کاپرفیلډ ته) ستا رتبه څه ده وایه
		
کاپرفيلډ :د کشافانو افرس
38

سکندرخان :چې په خیر ورسېدې
زمونږ عزیز مېلمه یې
		
هلکه دا به بیا یې
		
هلته خیمه کښې به وي (غرزي ته)
		
اوس به په څرنګه زه
		
ستا زړه خوشحاله کمه
		
.................
			
دا طال څو دانې دي
		
............
			
صاحبه! زر مې په شامر
غرزی:
ترېنه اخیستې والله
		
ویيل چې ما خوشی که
		
ما ویيل ښه ده په څه؟
		
ویيل طال به درکم
		
چې طالګانې یې راکړې
		
ما ویيل اوس نو راځه
		
......................
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(سکندرخان وړاندې کېږي او بیا یې ښکلوي)
طال دې ستا وي او دا
		
د انګریزانو افرس
		
وي دي زما په برخه
		
...............
			
خو دا طال بدلې
		
نه وي ډارېږم والله
		
(پــه خپــل وخــت بیــا طــا کتــل کېــږي او معلومېــږي
چــې ټــول ښــه اوصــاف پونډونــه دي چــې یــوه قلپــه هــم
پکښــې نشــته)
اوس نو یوه خربه
		
درته کوم که اورې
		
خو ګوره امر نه دی
		
که وي ستا خپله خوښه
		
یوه طال سړي رس
		
په دې کنډک ووېشه
		
زیايت دې ستا خپلې وي
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په دواړو سرتګو صاحب
غرزی:
سکندرخان :دا متانچه دې ستا وي
چې زه مرکز ته الړم
		
فرمان به واخلم درته
		
نښان به درکړل يش
		
چې منصبدار شې زیايت
		
خدای دې خیرونه درکړي
		
تعظیم کوي.....
غرزی:
(طــا پــه ســړو وېــي اوه ســوه دانــې ده تــه هــم پاتــې
کېــږي)
سکندرخان :دا آس دې هم ستا وي
نور به ته ما رسه یې
		
او سور به ګرځې همېش
		
(تعظیم کوي)
غرزی:
(د شــپې انګریــزان رارســېږي ،جنــګ کېــږي او ټــل فتحــه
کېــږي ،عســکر مراجعــت کــوي ،ســپایان کورو تــه ځي).
(پرده لوېږي)
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درېیمه صحنه
لومړۍ پرده

ګلشکه او ځلمی د غرزي په کور کښې)

مورې والله چې زه مرم
ځلمی:
تر څو به وږی ګرځم
		
یوه ګوله.......
		
مړۍ......
		
تر څو به
		
وږی.......ګرځم
		
بچیه مه ژاړه ته (اوښکې یې وچوي)
ګلشکه:
د مور د سرتګو توره (الس ورباندې راکاږي)
		
چوپ شه ژړا ښه نه ده
		
....................
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اوس که دباندې الړ شې
		
همزويل خاندي په تا
		
...............
			
خیر دی بچیه خیر دی
		
یو ساعت ځان مشغول که
		
نو بیرته راشه زه به
		
یوه چاره وکمه
		
چې نس دې موړ يش ځه نو
		
هن ،پرون دې هم دغسې
ځلمی:
وغولومل چټي
		

ځه! نن دې نه غولوم
ګلشکه:
(ځلمــی ووځــي ،ګلشــکه یــوازې پــه کوټــه کښــې پاتــې
کېــږي)
ګلشکه (ځان رسه) :ښه خدایه اوس به څه کړم
دا پوره دوه شپې وشوې
		
چې زه په ناري ناسته
		
خپله مړۍ ځلمي ته
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پرېدم چې وږی نه يش
		
اوس چې هغه هم نشته
		
څه چاره وکمه زه
		
پرون مې وغوالوه
		
چې د شپې موړ اوده يش
		
اوس به یې څرنګه کړم؟
		
پالر یې دی تللی جنګ ته
		
خاوند دې مل يش دده
		
.............
			
ښه نو دې حال ته ګوره
		
تر اوسه ګنډه ګونډه
		
ایسته رایسته کېده
		
یوه ګوله مړۍ به
		
رابودېدله راته
		
اوس خو هغه هم زیايت
		
راباندې ودرېده
		
.................
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ځلمی:

ننوزي

دغه دی راغلم مورې
		
(د ګلشکې رنګ سپین ګرځي او غړي یې تښتي)
دغه دی راغلم کنه
ځلمی:
(ګلشــکه پــه چــرت کښــې ډوبېــږي ،دا النــدې خــره یــې په
زړه کښــې تېرېږي)
(ګلشکه په چرت کښې) نور نو هیڅ نه لرمه
بې له یوې روپۍ نه
		
کلمه داره روپۍ
		
کلیمه داره روپۍ
		
کلیمه داره روپۍ
		
...............
			
کلیمه داره روپۍ
		
کلیمه داره روپۍ
		
..............................
		
(د سرتګو نه یې اوښکې تویېږي)
په هغه وخت کښې چې زه
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یوه بېکسه پېغله

مینه شومه په تا
		
غرزیه چېرته ګرځې
		
.................
			
اوس به په کوم مورچل کښې
		
پروت یې له مانه لېرې
		
تا وو یيل راته
		
چې دا زما نښه ده
		
دا به تر عمره ساتې
		
............
			
هو! دا راکړې وه تا
		
...........
			
(ځلمــي چــې د مــور اوښــکو تــه ګــوري ،پــه ژړا پیــل کــوي
او پــر مــخ یــې لوېــږي)
کلیمه داره روپۍ
		
دا به تر مرګه ساتې
		
.............
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ګلشکه:

اوس چې ځلمی د لوږې

مري نور څه وکمه
		
..........
			
ښه که دا خرڅه کمه
		
او ته ژوندی رانشې
		
ستا به په نښې پسې
		
..............
			
کلیمه داره روپۍ
		
...........
			
خدای خو دی لوی ساتونکی
		
تا به ژوندی راويل
		
.............
			
چې اوس مې زوی مړ نه يش
		
(ځلمی لکه چې د ماشومانو عادت دی ویده کېږي)
له تا نه عفو غواړم
		
په هیله مندو سرتګو
		
او ستا بخښښ ته ګورم
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بله چاره نه لرم
		
............ځلمی
		
کلیمه داره روپۍ
		
(له چمتې نه روپۍ رابايس او بې اختیاره ژاړي)
ځلمیه! وه ځلمیه!
		
څنګه وده دی غریب
		
رس دې راجګ که واخله
		
کلیمه داره روپۍ
		
اوس خو یې پرېده!
		
(ځلمی په خوب کښې غږېږي)
		
(په خوب کښې) ابا ستړی مشې
ځلمی:
چې په خیر راغلې
		
 ........وی
		
(جزوهي)
		
بسم الله (اوپاڅېږي)
ګلشکه:
		
		

زویه راجګ شه پاڅه
زرګر دکان ته الړ شه
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دا روپۍ ورکه ورله
		
پیسې ترې واخله پوه شوې؟
		
چې اوړه واخلم درته
		
...........
			
دا دی د کوم ځایه کړه!
ځلمی:
(روپۍ اخيل او په منډه ووځي)
وئ! وئ
ګلشکه:
خاورې مې به رس شوې
		
ځلمیه! ځلمیه
		
بیرته راوګرځه
		

		
		
		
		
		

روپۍ بیرته راکه
ته ښه یې که د هغه نښه
ځلمیه! وه خلمیه!
ځلمیه! وه خلمیه!
(په بام خېژي)
(پرده لوېږي)
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درېیمه صحنه
دویمه پرده

د دې صحنې وقایع په بازار کښې پېښېږي ،ځلمی
دسنګ دکان ته والړ دی

دغه روپۍ در واخله
ځلمی:
میده پیسې راکړه
		
ښه ده کنه
سنک:
(یوڅه پیسې ورکوي او څه پاتې کېږي)
(غــرزی پــه صحنه کښــې داخلېــږي ،د زرګــر دکان ته ګــوري او
پــه زړه کــې وایــي)
ګوره څه ښې ګاڼې دي
		
راځه چې څه خو واخلم
		
چې په تش الس ورنشم
		
زړه به یې لږ خوشحاله يش
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ښځې ګاڼه خوښوي
		
غریبه ناسته په کور
		
خدای زده چې څه تصور
		
کوي د ځان رسه اوس
		
خربه نه ده چې زه
		
په سالمت راغلمه
		
د دې د زړه دپاره
		
یمه زرګر ته والړ
		
ګاڼې اخلم......
		
(د کان ته نژدې کېږي او ګاڼې اخيل)
هلکه! ته یو ساعت
سنک:
هملته ودرېږه
		
چې زه دې کار نه خالص شم
		
بیا به پیسې درکمه
		
وروره دا دې زوی دی
غرزی:
که دې شاګرد نیولی
		
ځلمی نه پېژين)
		
سنک:

نه بابا هېڅ مې نه دی
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یوه روپۍ یې راوړه
		
کاکا ته زر شه چې زه
ځلمی:
د لوږې مرمه په خدای
		
زرمې پیسې راکړه
		
چې ځم وړه پر اخلم
		
څه خېل روپۍ ده ستا؟
غرزی:
کلیمه داره روپۍ
ځلمی:
دا دې د کومه کړله
غرزی:
د مور چمتي کې مې وه
ځلمی:
لکه چې پالر نه لرې
غرزی:
له مور او پالر رسه مې
ځلمی:
د تا څه کار دی کاکا
		
(زرګر ته)
		
کاکا ته زر شه کنه
		
(غــرزی یــوه طــا زرګــر تــه ورکــوي او روپــۍ په عوض کښــې
اخــي او ځلمــي تــه یې ورکــوي).
وروره! دا څه خیرات وو
سنک:
غرزی:

د هر چا ښځه او زوی
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په کور کې او کيل کښې شته
		
کلیمه داره روپۍ
		
ته ورله بیرته ورکړه
		
(ځلمــی روپــۍ بیرتــه اخــي او کالــه تــه ځــي او د غــرزي
هــم کار متامېــږي او ور پســې روانېــږي)
شاته ګوري چې غرزی ورپسې دی)
ځلمی:
کاکا روپۍ دې بیرته غواړې
		
ولې به یې بیرته غواړم
غرزی:
نو څله راځې
ځلمی:
ځام کور هم دې خوا دی
غرزی:
(یوځــای روانېــږي تــر څــو چــې پــه یــوه دروازه کښــې
د ر ېــږ ي )
د خدای په امان
ځلمی:
(په دروازه ننوزي)
		
(غــرزی چــې د ده د ننوتلــو څخــه پــه حقیقت پوهېــږي ،غږ
ورتــه کــوي ځلمــی چیغــه وهــی ،مــور یــې راووځــي ،یــو بــل
رسه وپېــژين )
(پرده لوېږي)
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