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 ښار کې وه میشت په رود نیل« ګوشن»د  یعقوب په زمانه کې اسرائیل د یوسف او د

 آئین شول خپل او زندګيه اخته پ دوئ نشین شول سره دا قوم مصر یعقوب د

 د قبیلې وه  ستـر عظمت« الویان» د ابن د قاهت «عمران» وه موسی ځوی د

 نوم دی کتیبه کې ورم یې د« یوکابد» په قبیله کې« الویان»وسی م شو پیدا

 

Moise Par Guido Roui    

 ې کیږيک مېنځ دوئ کالو تفاوتد اوه  یادیږي په نوم یې مشره خور« مریم» د

 له موسی یې عمر درې کاله څه نور وه وهپه نوم یې بل سکنی ورور « هارون» د

 مــړ کــړئ هغه آن مهاجـرو نوزاد د رمانفـ داسې ړی وه صادرون کـفرع

 و کړئ ښه معلومـاله نیل کې یېرود  شو ماشوم هک مهاجر پیدا« عبري» د
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 5از 2

 وداـه اندیښنو او په سشوه پـ ور یېـم ور په نس کې شو پیداد م چې موسی

 وزاد تهـو بیا نــالدانر جـون تـفـرع د تهورکړي خپل اوالد  چې به څنګه پناه

 وخت خبروله رـماشوم په حال یې ه د پیژندله اونډ کې نرسهــور ګم موسی

 ې شود قابل ه حاصلـت ور دمتخ ښه ته نژدې شوموده پس چې ماشوم زیږدې 

 رزانه لــود شو پـوج ددې نرسې ټــول خالصې په جهان سترګېچې موسی کړې 

 ابدنـــورانـي لکه ع خــدای پیدا کـــړ «یوکابد» ښکلې دی ماشوم د ویل: چې

 چشمان ماشوم دواړه خوښ شول د زما دا جالدان رې خبرومنه پــ ې: چویل

 نه کوم دا کار خوښ شو هرګزمې  ډیر رکارزه سـ ړماخلم کـــه خبر کـ انعام

 هدلـــیـولوسانـــو ـجـــاس هـلته لـــری هـور نـــه راوتلد ک ېـنــرسه چ هـدغ

 ول جالدانشکمن شـ باندې ورک پدې یانـړل سپاهخبر کـ رېپــ جاسوسانو

 هت اور واچو تنور موسی ویرې مور د ته کور« یوکابد»یان شول ور داخل ـسپاه

 ږولهـې غحـال کــ ـمدیهـ وـیانـپاهس ه خپل ځـــان نه پوهیدلهپــ تهـبـیـله ه

 ې ته غلې؟ـې ناسته یولــ هـرښتیا وای وه راغلی؟ څنګه دلتهنرسه  چې: ویل

 ه پخوا دهل زمونږ راشه درشه ډیـره ا دهـنـرسه مـې اشـدا ن : لېـوی یوکابد

 رې هـم نظر کړـتنور ته دوئ د ل بل ور تمام زیر او زبـــر کړکـ سپاهیانو

 زمونږ ضرور دی کور دی بیرته تګخالي  همدا تنور دیویل: چې نشته څوک، تنها 

 فکر یې په سر د موسیمور په هوش شوه  ول را بهرشــ چې دې  کـــور نه  سپاهیان

 دی دننه ېک اور پروت د تنور موسی ډیر غمجنه هلور ت  مور ویلې  خپلې

 د هللا تهچې نجات ورکړي موسی دوست  خوا ته ورـدوئ په بیړه باندې راغله تن

 رامت وهد هللا پــه کـ اور سوړ شوی وړ او سالمت وهج وسیم په تنورکې

 رحمت رب الغفور نه شوه خوشاله په تنور نهله  ړلو بهر بیاکــ مور موسی

 انو بـــه وژلــی خامـــاخا وایـیـسپاه ژړا وایویل: که چیرې دې ماشوم کړې 



  
 

 

 5از 3

 اندي  ژړاماشوم  پـــه زوره  وکـ که ه دې فکر او سوداشوه پـ مور یې بیا

 به شي بیا مړ به مې پسر شيکورته را  خبر شي دېـجاسوسان به په احوال بان

 ړل دا عذرونهک  ار ته ویېهللا درب د ړل السونهپورته ک یېزاري دوعا په

 ر زمان شېـته کریم یې ساتندوی یې ه ه نګهبان شېتـ ویلې: خدایه د موسی

 چې موسی ته شیدي ورکړه ښه پریمانه نه په دې وخت کې الهام وشو د سبحان

 رې کړه وسواسنه ل ویره مکړه زړه ړه بې هراسالهو کـ ې یېک رود نیل

 دې ځوان ته د ماشوم احوال یې وویلې هت مې یـــو تـــرکاڼـیوکابد الړه د سی

 ر د سبحانپـه آم ه وړمتـ نیل موسی کړه په ښه شان د لرګو جوړ ویل: صندوق

 خبرکاندي  ه منډو چې سپاهیانپـ الړ واوریـــد نظر« یوکابد»د ترکان  چې

 ژبه یې بنده شوه توتلی شـــو هغه آن شروع وکړي په بیان چې غوښتل یې

 وم ګونګی دی مخاطبک یې وکړ فکر ه شول په مطلبپوه ن هیڅ سپاهیان یې

 نه کیسې د او پرې نه شول لدې رازپوه  رکاڼ ټاڼې نهبهر ت ړهک پــه تهدید یې

 ته په دویم ځل که یې څوک غوږ شي کیسې څه شیبه وا پس راغی ټاڼې ته ترکاڼ

 ې سپک او خندنی شوکمخ  وانسپاهی رکاڼ ګونګی شوت م بیاه ځلي په دوېم

 خدای حکمت ورته عیان شو شو حیران د په سوچ او فکر د خپل ځان شو الړ ترکاڼ

 ه کینې سوړ کړل پدې کار یې خپل زړګی موسی ته صندوق جوړ کړالړ په بیړه یې 

 ادر دی هم رحیمـویل: توبه ده خدای ق کړه تسلیم ته« یوکابد» صندوق یې  چې

 وهاسرائیل  دی په موسی ایماندار شو وه« حزبیل» یا چې «حزقیل»ترکاڼ په نوم  دا

 یې کړو صفی کې بندد صندوق په مینځ  موسی ړک وړم ه شیدو ښهپــ کابد یو

 ـو شوه رب جلیل تهپه دعا او په توب یې ویوړ رود نیل ته صندوق وه سهار

 ې الهام وه ورتـــه شـــوی د جلیلچـ ه رود د نیلالهو پ ړهک بیا صندوق یې

 ه هللا ګرانپ دی هراس پریږده موسی پــه دا شانتــه الهام  وشـــو  کابد وـی



  
 

 

 5از 4

 ساتي کرم باندې فضل اویې خپل  خدای ه راوليت ه رب ستا غیږرتــموسی بی

 ه هراسوه پړه کیسه کلورته یې تیره  واس یې راغله کورته ډیره په واس مور

 شوه نه الړه رود نیل په لوري سر کور شوه چې کله په احوال د ورور خبر لور

 موجو کې چې الهو دی رود نیل لوړو ېکـ ولیده صندوق د سیند څپو مـریـم

 اهرانصندق لــه اوبــو باسي م ېـچ د لـــرې څـــو کسان یدلـله وې ـتـهل

 یې د خپل ورور ډیر په هنرشو نور څارل شو سیند بهر موسی له خوشاله چې شوه

 ې وه واکدارهک ډیرهوښیاره، پـه دربار دارهوه  نام رعون ښـــځهد فــ  یهـآس

 ـه لور کتلیپ نیل  پـــه آرام فکر یـې ـلیتـــه راوت د فـــرعون سره وه نیل

 سیند بهر شو ر دا صندوق لهمدې په ا له قضی دغه صندوق ته یې نظر شو

 شو نمایانماشوم  ېک د صندوق مینځ هغه آن خالص کړکله  چې صندوق یې

 ه ننداره شوماشوم پ م ددېهـ فرعون معصوم ورته ښکاره شو ډیر ښایسته او ډیر

 اضره یم دا کار تهساتمه ح ېـخپله ی ار تهخپل درب یې ې وړمچ آسیه ویلې

 تهوه خپل ورور خـوشالــه شـ ولیده  مریم په خوښې یـې موسی ویوړلو خپل کور ته

 وشاله په پسرمور هـم شوه خ موسی ستړې راغله چـې پرې مـــور کانـدی خبر

 ه قضیه لـالجـنـــا ع وه  مـــریضه «انیسا»وم د د فرعـــون وه لور په ن

 بینان فال ېوه هغه وخت ک نانـکاه یبانطب عاجـز وه یـــېـه الجــع لـــه

 احوال وه راضي کړی په چې فرعون یې ال وهــانــو تعبیر کـړی داسې فـکاهان

 هغه زمان کې به شي میشت ستا دربار و انسانـه بهر شي ینـه بـ ویل: د نیل

 هلور شفا ت  رانېـهمدا الر ده ستا د ګ ته« انیسا» عالج وي د خولې الړي به یې

 قائل شو باندې فرعون هم د فال تعبیر ل شوه داخـقصر ت وسیکله م چې بیا

 ړه شفافـــرعون د لـور حاصله کـ د ه  دواـد مـــاشوم د خـــولې اوبـــه لک

 



  
 

 

 5از 5

 تهم وم دغه معصون یو د شوه په فکر وه مـــاشوم ته هـوشالخ ډیـــره هـیـآس

 څوک یو څه کاندي پیدا ېچ دا معنی موسینوم یې کیښود په ماشوم باندې 

 ه دلیل کېمناسب ورته دا نـوم وه پ رود نیل کې پیدا کړیموسی دوئ وه 

 ـانــه رودلـې غیږ نـه دبل چ شیدې ې وږې وه موسید فـرعون دربار ک

 وړ کاندي نهارچې پـه خپلو شیدو م اریو ډیـر وګاله زـدا نــورو ښځ کـــه

 ه قبلولهد بـل چـا غیږه یــې هیڅ نـ نه خالصوله خو موسی به هرګز خوله

 وره  مـیـداع ړۍ پیداه کـیـــوه ښځ شۍ کور په کور ړ الړوک رمفرعون ا

 محتاج نه وي ژړا ته نس یې موړ کړي چې ته شیدې ورکړي موسی داسې ښځه چې

 په ښه شانچې ماشوم ته څوک پیدا کړي  ه کلي کړل روانمخ پ بیا سپاهیان یې

 شول د پسر ورداعی م په پوښتنې د دوئ برابر شول «مریم»کې په  الرچې په 

 ده زمونږ کلي کې هوښیاره شانته ترور راتــه مـور دهه ـ: معلومم وویلېـیمر

 ته ورـم خپلې کړحالت یې پټ بیان  دا کور ته خپلسپاهیان یې مریم راوستل 

 ته وږی، نهارموسی  شیدې ورکړي چې وریې راوسته سپاهیانو بیا دربار تهم

 په خوښي یې غیږه خالصه د شیدو شوه مور چې کله بیا موسی ته ورنژدې شوه

 مړیدو ته وسي نسمټول خوشاله شول  د مور شیدو ته موسی خالصه کړله خوله

 غیږ ته په دا شان راغی مور چې موسی سبحانتــه د  «وکابدـی»وه وعــده  دا

 ي کاملخالصه ش الر ورته د نجات ي حاصلد هللا رحمت چـــې چاتـه ش

 زمان یې ه دونیا، په هرو پته ناجی م ته سبحان یې ربه ته مو ساتندوی شی

 

 یادونه:
 
نوری لیکنی او سرودونو هم ولولی، نو او لیکوال  که چیری ګران لوستونکی و غواړی چی د دی شاعر 

« آرشیف»د او مطالب په اجرا کولو سره د لیکونکی مقالی « کلیک»کوالی سی چی، پر انځور باندی د 
 !فهرست ته، الر ښودنه تر السه کړی


