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مــنــنــه
د فرهنګي او فرهنګپـال ښـاللي علـي محمـد مجبـور نـه پـه درنښـت مننـه
کــوم چ چــې د ګ ـ ڼ کولتــوري ه ــو برســيره يــې د ګــالب او فرښــته نــاول د
چاپولو مالي لګښت پخپله لاړه اخيستى دى ـ کور يې ودان ـ
د ښاللي بصير بيدار  ٫٫ستوري  ،،نه ډېره مننه چې زما د کتابونو د چاپ
چارې تل په مخ وړي ـ همدارنګه د سيد احمـد ٫٫همـدرد ،،نـه مننـدوى پـه
دې يم چې ددې کتاپ ځينو جملو اور تورو په سمو نه کې يې زيـار ګـاللى
خپله همکاري يې نده سپمولې ـ
په ادبي مينه
محمدا جان يار
جرمني کولن ښار
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 ٫٫ګالب او فرښته ،،

زمــوند د نــاول پــه ډګــر يــوه ډېــره ګټــوره فنپــاره ده ـ دلــه د نــامتو ليکــوال
ښــاللي محمــدا جــان يــار يوبلســم کتــاب او پــن م نــاول دے ـ د ښــاللي
ليکوال زيـر قلـم د خـواهې هېـواد د تېـرو څـو لسـيزو نـه د روانـو قيامـت
قيامت حاالتو څو خوهې ترخې واقعې په ډېره اُستکارۍ خوندي کړي دي
ـ د ژوند د حُسـ ن تصـوير کيـي  ،د پښـتون فتافـت ان ـور ګـري او د مينـې
تاودې ساړې ددلـه نـاول ه ـه پـه زړې پـورې تـوکي دي چـې لوسـتونکے د
ځان نه بېلېدو ته په هيڅ حال نۀ پرېددي ـ
دله ژوند دے او دله روزګـار دے ـ دلـه زمـوند لـم لـړلے تـاريخ
دے او هم دله زموند د احساس او د دنيـا د بـې حسـا سـاندې او سـندرې
دي ـ هيله ده چـې د ښـاللي يـار دلـه ه ـه بـه د ډېـرو ليکوالـو زړونـه دلـه
رنګ ليکونو ته وه وي او لوستونکي به د کرکې نـه پـه کرکـه او د مينـې
سره په مينه مجبور کړي ـ

مننه

اباسين يوسفزى
رئيس پښتو څانګه
اسالميه کالج پوهنتون پېښور

3

ګالب او فرښته،ويرونه بهيرونه،له بنګاله تر باګرامه ،داژوند دا څيري

درنو لوستونکيو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د نړۍ په مخ د ژوندانه د پر مختګ بيـل بيـل اړخونـه چـې سـړى ګـوري لـه
ځانه يې ګيله راځـي ـ پـه دې چـې نـړۍ وال د انسـاني ژونـد خونـديتوب او
انساني کرامت ته په درناوي شپه او ورځ په ه ه او هاند کې دي ـ
تر څو بيريت ته د ساينس او تکنالوجي په مرسته انسان ته ترقي ورکـړي
او د ژوندانه ټولې ستونزې هوارې کړي ـ لـه بـده مرلـه چـې زمـوه اف ـانا
ټولنه د تاريخ په او هدو کې او بيا پـه خاهـه توګـه پـه دا درې لسـيزه کـې د
مرګونو او ويرونو سره مخامخ ده ـ پخوا به په مړو ژړا کيده اوس خـو هـره
ورځ د بيلو بيلو رسنيو لـه الرې چـې اورو ـ اف ـان وژنـه دومـره زياتـه شـوه
چې که په کور کې يې له راډيو  ،تلويزيـون لـه الرې د پـردو بمبـارۍ او هـم
پخپلو کې سره جنګونه او مرګونه دومره زيات دي چې څو يې په قيصه
کې هم نه دي ـ اورو يې په سترګو يې وينـو داسـې ښـکاري لکـه د کولتـور
برخه چې وګرزي ـ ځکه چـې دلتـه ددلـې لـړۍ قـاتالنو تـه بيخـي د اتـل پـه
سترګ ه کتل کيدي او هم دله څيرې ددې ټولنې سياسي واکمنان دي له هم
دوي نه ډېرې ناوړه او ترخې کيسې راپاتې دي ـ پرېدده چې دله د نادو دو
ډکې کيسې او داستانونه راتلونکو نسلونو ته پاتې شـي ـ ددې لپـاره چـې
دله پور مې ادا کړي اوسي ـ د همدله پېښويو ان ور د ګـالب او فرښـتې
ناول په انداز کې ستره د نيمګړتياو ستاسو په درانه حضور کې مخـې تـه
هدم ـ

په درنښت
محمدا جان يار
کولن جرمني
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لومړى څپرکې
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هر به سهار به زه او فرښته د کڅ پـه نـرۍ الره ښـوون ي تـه تلوــ مـوه پدلـه
کـال نهـم ټـولګي کـې وو ـ د ټـولګي کوټـه اوهده وه ـ درې قطـاره ميزونـه د
جينکو لپاره د ټولګي په يوه اړخ اوڅلور قطاره د هلکانو لپاره په بـل اړخ
کې ايښي وو ـ زه به تل د لومړي قطـار پـه مـنې کـې ميـز تـه کښېناسـتم ـ لـه
پخوا نه په ښوون ي کې دا دود وه چې ښوونکي به نوى درس ولوست بيا
به ورپسې اول نمره ټولګي والو ته هماله لوست تکـراره وه ـ نـو ځکـه خـو
ما به د هر مضمون نوى درس له ښـوونکي نـه وروسـته انجونـو او هلکـانو
ته لوستلو ـ ما سره د يوې کونډې زوى څنګ ته کښېناستلو ـ ه ه لـوټکي
د م زو نه پڅ وو ما به تل ورسره مرسته کوله ـ
کله به چې د تفريح زنګ ووهــــل شـــو او لـــه ټـولګي نـه بـه وتلـم د فرښـتې
ميز له دروازې سره نزدې پــروت ب ـ ه ې به دله وخت کې ورو په پټه خپل
الس را اوهد کړو کلک به يې وسکونډلم ـ زه د ه هې دله سـکونډلو سـره
عادت وم ـ او د ه ې هم عادت ګرځيدلى ب ـ چې بـه وسـکونډلم خوشـحاله
به شوه کټ کـټ اوبـه يـې خنـدل ـ چـې سـکونډلى بـه يـې نـه وم ـ لـه ځايـه نـه
پاڅيده ـ دا کار ه ې ان له مخکې کلونو نه راپدې خوا کاوه ـ مـا بـده ځکـه
نه ګڼله چې دا ډول ټوکې د همضفانو تر منې خو کېدي ـ ولې له بل چـا سـره
يې داسې ټوکې نه درلودلې ـ
له وړوکتـو بـه مـوه دواړو يـو بـل سـره مينـه درلـوده ـ پـه کلـي کـې هـم مـوه
دواړه کليوالو پېژندلو ـ چې له ماشومتوب څخه به مـوه د سـين پ ـاړه پـه
شګو کښې لوبې او ټوپه ن ي کولې ـ د کلي پـه کوڅـو کـې بـه مـو لـه نـورو
انجونو او هلکانو سره منډې رامنډې وهلې ـ زه به فرښتې کـره تلـم او ه ـه
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به موه کره راتله ـ ه ه د احمد خان اکـا لـور وه ـ پـالر يـې ښـه يـاد سـړى ب د
کليو د جرګو معرکو سړى ب ـ د خلکو تر منې شخړې النجې به بـې لـه ه ـې
نه فيصله کېدې ـ له ده نه نور شتمن کسان هم په کلي کې اوسـيدل خـو دى
يو مېلمه دوست مهربانه او د خلکو ډېـر ښـه خـدمتګار سـړى ب ـ پـه حجـره
کې به يې تل مېلمانه پنډول ـ د کال تر څنګ يې ښـکلى بـڼ درلـود چ پخپلـه
احمد خان اکا ځينې بهرني ملکونه ليدلي وو ـ د ځينو شيانو ازاد تجـازت
يې کاوه جهان ديده او هوښيار ب ـ کلـه بـه چـې زه لـه فرښـتې سـره د ه ـوى
باغ ته ننوتلم ـ ه ه به د مېلمنـو سـره د ګلونـو مـنې کـې پـه چـوتره ناسـت ب ـ
کله به يې موه دواړو ته پيسې راکولې ـ موه هم باغ درلود چ خو داسې نـه ب
لکه د فرښتې دوي د باغ پيان ـ زه او فرښته دواړه يې پـه يـوه کـال لـومړي
ټولګي کې شامل کړي وو ـ ه ه په مور و پـالر ډېـره نـازولې وه ـ ځکـه چـې
يوازې همدا يوه لور يې وه ـ دوه زامن يې د پخوانا ښـ ې نـه پـاتې شـوي
وو ـ ه ه دواړه زلمي وو ـ ښوون ي يې نه ب ويلي ـ دواړو ته يې ودونه کړي
وو ـ د خپل اوالد او نور کليوالي ژونـد راشـه درشـه ورپ ـاړه وه ـ لـه پـالره
يې بيل اوسيدل ـ زموه کال د فرښتې د کور خوا ته وه ـ ښه مې ياد شي چې
پالر به مې په کور کى کله کله کتاب مخې تـه نيـولى ب ـ او مطالعـه بـه يـې
کوله ـ د کلي ښه ميرزا زما پالر ب ـ په وړوکتوب کې يـې پمـا قـران شـري
واړه وه ـ د فارسي ليک يې هم راباندې کاوه ـ ال بيخي وړوکـى وم چـې پـه
مان ـه يـې ودرولـى وم ـ ه ـه د درس او تعلـيم پلـوي ب ـ ماتـه بـه يـې ويلـې
بچــى کوښــش کــوه چــې خپــل تحصــيالت پــه بيــپړ توګــه ســرته ورســوې ـ
فرښته به چې موه کره رالله او زه به يې وليدم چې د فارسي په خط بوخت
وم ـ ه ـه بـه هـم راســره لګيـا وه ـ همالـه وو چـې لــه مـا سـره يـې يـو ځــاى د
فارسي ليک زده کړ ما چې به له پالره کوم لوست ياده وه بيا بـه مـې ه ـې
ته ورزده کاوه ـ زموه ښوون ي ته له کلي نه د کڅ پـه مـنې کـې الره ورللـې
وه ـ کله به چې اوړي په وخـت کـې لـه ښـوون ي نـه پـه کـڅ کـې را روان وو ـ
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ماشو به چيچلـو ـ ماشـومتوب عجيبـه وخـت وي کلـه بـه چـې د پسـرلي پـه
موسم کې له ښوون ي نه رخصت شو پـه ډاګونـو کـې بـه مـو د لـااټولو او
نرګســو ګلونــو لــونچې جــوړولې زمــوه د کلــي نــه ډېــر هلکــان او جــونې
ښوون ي ته تلل ـ موه چې لد رابلوکي شوو ـ د ژمي په ورځو کې به د نـورو
کليوالو وړو سره د لره ډډې ته پورته کېدو ـ د ممااو پـه وخـت کـې بـه مـو
ممااې خوړلې ـ او د ګورګـورو پـه موسـم کـې بـه مـو ګورګـورې څنـډلې او
کور ته به مو راوړې ـ همدا شان د اختر او ميلو په ورځو کې به مـو د ميلـو
په ځايونو کې ميلې کولې ـ د کلي پـه وسـتل او کوڅـو کـې بـه هـر ماښـام د
پټوونې  ،اوپړنګه نينګارۍ لـوبې کـولې ـ ماښـام تېـر بـه سـتړي سـتومانه
کورونو ته ورستانه شو ـ خو چې د اووم ټـولګي نـه راپورتـه شـولو ـ بيـا بـه
مو د کلي مخـې تـه پـه ميـدان کـې د والـي بـال لوبـه کولـه ـ چـې د کلـي ډېـر
خلک به زموه سيل او تماشې ته والړ وو ـ په همدلـه د خوښـيو ډ ژونـد
په تېرېدو سره موه تر نهم ټولګي ورسيدو ـ په نهم ټولګي کې وو چې يـوه
ورځ فرښتې خپله کتابچه مخې تـه ايښـې وه ـ څـه يـې ليکـل ـ بيـا يـې ماتـه
راوښوده ـ وې ويل ګالبه دا ووايه ! ما چې ورپام کړ داسې يې ليکلي وو ـ
هلکه دومره پما ګران يې
چې ته روان يې زه دې شمارم قدمونه
ه ې زر کتابچه په ميز کيښوده ـ نورو هلکانو او جينکو ته متوجې شـوه ـ
ه ــوي ټــول بوخــت ول ـ چــا لوســت وايــه او چــا ليکــل کــول ـ کلــه چــې لــه
ښوون ي نه کور ته روان شولو پوښـتنه مـې تـرې وکـړه ـ مـا وې فرښـتې دا
لنډۍ دې چاته ليکلـې وه ه ـه پـه خنـدا شـوه وې ويـل هـر چاتـه مـې چـې
ليکلــې ده ه ــه خپــل ځــان پيژنــي ـ سمدســتي مــې زړه کــې تېــر شــول ) دا
عيتي لنډۍ او دا فرښته ګالبه بنده لکـه تـه چـې څنګـه رابـوټکي شـوى
يې ـ خو ه ه هم نه ګورې چې پي له شوې ده ـ په همدله وخت کې مـې چـې
ه ې ته ورپام کړ( پښه مې له مزل نه ونيوه ـ ه ې هم ماته راپـام شـو دواړه
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سره سترګه په سترګه شو ـ دواړو سره د مينې په لـومړۍ شـيبه زړونـو کـې
څه بل شان مينه پيدا شوه ډېره شيبه مو يو بل کې سره سترګې ښخې کړې
وې ـ دومره چې د بڼو رپول رانه هېر شول ـ بيا روان شو ـ تر ه ـې چُـر روان
وو کله چې کلي ته ورسيدو ـ چې سره بيليدو وې ويل ـ
ګالبه تر سهاره خو ډېر وخت دى ـ کېدى شي چې مازديګر سره اوګورو ـ
ما وې ولې نه ـ ته کولې شې مازديګر له نورو جينکو سره سـيند لـاړې تـه
راشې ـ ځه پـه مخـه دې ښـه شـه ـ د ه ـې د کـال لـه ګـوډ نـه خپـل کـور تـه پـه
چـابکو ګـامونو الړم ـ لـه ډوډۍ نـه وروسـته مـې لـد خـوب وکـړ ارام شـوم ـ
کورنا دنده مې ترسره کړم ـ ځينـې کتابونـه مـې د سـبا لپـاره لـه نرـره تېـر
کړل ـ تل مې هدا عادت ګرزيدلى ب ـ مازديګر چـې لـه کـوره ووتلـم ـ د کلـي
په کوڅه کې روان ووم چې د فرښتې خبره مې ني ه زړه ته ودرېده ـ ) ګالبـه
تر سهاره خو ډېر وخت دى ـ ـ ـ ( زه د ه ې په سوچ کې ال روان ووم چـې دوه
تنه د کلي ملګري مې مخـې تـه راللـل ـ سـيند لـاړې تـه خوځيـدو ـ ه ـوي
ټينګار کاوه چې وستل ته ځوو ـ ما وې نه د چکر وخت دى سيند لاړې تـه
کښـېدو ـ ه ـوي راسـره ومنلـه ـ د کلـي نـه ووتلـو ـ پـه پټيـو کـې روان شـو ـ
سيند د لره په بيخ کښې بهيده ـ د کلي نه ورتـه يـوه ټوټـه مـزل کېـده ـ مـوه
چې سيند ته ورنـزدې شـو د توتـانو د ونـو ديـرې تـه ال نـه وو رسـيدلي چـې
شاته مو پام شو وړاندې د کڅ په منې کې فرښـته لـه خپلـو همزولـو سـره را
روانه وه ـ نه پوهيدم چې ولې په همدې ورځ مې د ه ې سره څنګـه بـې واره
زړه لوټه شو ـ هسې خو موه بې له ه ې د ماشومتوب نه يو پر بل ګران وو
ـ مګر د نن ورځې خبره بل ډول ده ـ هـو بـل ډول ـ پـه دې کـې ه ـوي رانـزدې
شوې ـ يوه کليـوال راتـه ووې ـ ه ـه دي فرښـته دوي هـم راللـې ـ ه ـوي تـر
موهه ځانونه را ورسول ـ وار د واره فرښتې لـه ورايـه نـارې کـړې ـ ګالبـه وا
ګالبه ماوې څه دي د رياضي سوالونه دې حل کړي دي ما وې هو ولـې
زه په ځينو نه پوهېدم ليکلي مې هم نه دي ـ ما ويل پروا نه لـري سـهار بـه
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وختي چـې الړو پـه هـن

کـې بـه يـې زمـا لـه کتـابچې نـه وليکـې ـ ورسـره

جينکا او هلکان پوهيـدل چـې ه ـوي دواړه ټـولګي وال دي ـ ه ـو نـورو
هم خپلو کې سره خبرې پيل کړې ـ موه دواړو خو فکر کاوه چـې ګنـي هـډو
څو شته نه ـ څنګه ښه يې ويلي دي ـ
چې دوه مين سره يو ځاى شي
په نورو خلکو د ړندو ګمان کوينه
له همدلې ورځې نه زموه يو د بل سره مينه او محبت زيات شو ـ په زړونـو
کې خواهه وو ـ مګر د مينې په باب مو سره خبرې ال نه وې کـړې ـ ولـې يـو د
بل په زړه پوهېدو ـ زموه د دواړو نه ال هي و په دې باب نه وو خبر ـ او د
هيچـا پـه مـوه دا ګمـان نـه راتلـو ـ پـه لسـم ټـولګي کـې د انجونـو هـن

او

ټولګى له هلکانو نه بيل شو ـ زموه ليدنه کتنه به يوازې په تفريح کې سره
کيده ـ له ښوون ي نه په چې رخصت شو په الره کې به سره يو ځـاى راتلـو ـ
کوښش مو کاوه چې د کڅ په الره دوه په دوه تر کوره الړ شو ـ
ژوند په موهه ډېر زر تيريده ـ هيڅ نه پوهيدو چې دا ورځ  ،مياشت او کـال
څنګه تيريدي ـ مګر موه تـه داسـې مـوقعې او وخـت پـه الس ران ـى چـې د
خپلې مينې خبرې او د راتلـونکي ژونـد پرېکـړه مـو سـره پکـې کـړې واى ـ
دولسم ټولګي کې وو د ښه بخته د اوړي په يـوه ورځ د پنجيـنبې ورځ وه ـ
فرښتې راته د ښوون ي په الره وويل ـ ګالبه ددې وخت راللـى چـې مـا او
تا سره د زړه خواله وکړو ـ ما وى ه ـه څنګـه ه ـه لـومړۍ مسـکا شـوه چ
څو ګامونه يې چټک واخيستل بيا يې وويل ـ سـبا تـه زمـا مـور و پـالر او
نوره کورنا مې ښار ته ځي ـ ته په لسو بجـو زمـوه د بـاغ شـته والړ اوسـه ـ
کله چې زه درللم بيا به دواړه باغ ته ننوزو ـ پـوره خبـرې بـه سـره وکـړو ـ پـه
دې خبره مې د ه ې له لوري د مينې د وعدې ډاډ زړه ته ولويد ـ ما وى ښـه
ده فرښتې زه به سبا ته په لسو بجو درشم ـ ه ې وويل ګالبه نور به زه او ته
جوړه په الره نه ځو ـ ددې لپـاره چـې څـو رابانـدې بـدګمان ونـه کـړي ـ مـا
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وى سمه ده ـ همـدا اوس بـه دواړه سـره مخکـې روسـته شـو ـ ه ـه پـه خنـدا
شوه او ښه په کټ کټ يې وخندل ويل خـوار نـه شـې اوس خـو څـو نيـته
چې سمدسـتي دې رانـه الره بي لـه کـړه ـ د مينـې پـه همدلسـې وار خطـايا
کې څه ښه وايي ـ
چې وار خطا نيې جانانه
په وار خطا مورچل دې زه والړه يمه
سهار په لسو بجو مې د ه وي د باغ شاته ځان ور ورساوه ـ شا و خـوا پټـو
کې په دله شيبه څو نه ښکارېدل ـ زه لده شيبه د باغ ګوډ ته ودريـدم پـام
مې کاوه چې ه ـه را واوختـه ـ الس يـې اشـاره کـړ ويلـې راځـه ـ زه ور روان
شوم د باغ دروازې ته ورتاو شوم اومـې ليـدل چـې ه ـه والړه وه ـ د بـاغ لـه
دروازې نه ننوته ماته يې وويل راځه زه هـم لـه دروازې نـه ورننـوتم ه ـې د
بڼ دروازه ځن ير کړه ـ بيا يې ماته الس را اوهد کړ ـ ستړي ميي يې وکړه ـ
موه ال ستړي ميي نه وه خالهه کـړې چـې دسـتي مـې تـرې اوپوښـتلې ـ د
ملک لورې په چا مې مړ نکړې ـ ه ه ځاى پر ځاى ودريده په دې خبره خفه
شوه ـ وې ويل دومره چې بې زړه يې نو مينه ولې کړې ـ لکـه چـې پـه مـا دې
باور نه راځي ـ ما زر له السه راونيوله او ورته اومې ويل فرښـتې دلتـه خـو
همداسې ده نو زې خو تاباندې پوره باور لرم مړې هسې ټوقه مـې وکـړه ـ پـه
همدې خبرو کې د باغ منې ته ورسيدو هلته په يوه چوتره کې د ګلونو خوا
ته کښناستو ـ زړه مې هبر نه کاوه ورته اومې ويل فرښتې لکه څنګـه چـې
زه درسره مينه لرم پوهيدم چې ته هم راسره مينـه لـرې ـ ښـه نـو کـه اوس دې
خوښه وي اهلي خبرې به سره وکړو څنګـه ه ـه لـده مسـکا شـوه ـ د مـخ
لومبري يې تک سره واوختل لده شيبه چُر پاتې شوه بيا يې وويل ما خو
له ځان سره دا فيصله کړې ده چې بې له تانه خپل راتلونکى ژوند د بـل چـا
سره نه شريکوم ـ که ژوند له ما او تا سره وفا وکـړه ـ تحصـيل او لـوړې زده
کړې خو زما او ستا پخـوانى ارمـان دى ـ کـه مـو وکـوالى شـواى ـ ژونـد او
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مينه  ،زده کړه به تر اخره ورسووـ فکر کوم چې زه او ته سره په ډېرو شيانو
کې سره يو ډول نرر لرو ـ ته پکې څه وايې
زه هم دا ستا نرر منم او تايد وم يې ـ زموه د دواړو وعده به دا وي چې کله
مو تحصيل او لوړې زده کړې بيپړ کړې بيا به که خداى کول واده وکـړو ـ
ولې ته کوښښ وکړه چې مور و پـالر دې پـه دې پوهـه کـړې چـې وا تـر څـو
مې تحصيل نه وي سرته رسولى ميړه نه کوم ـ سمه ده ـ ه ه مخامخ ناسـته
وه بيا مسکا شوه په دې کې به زه نور څه ووايـم وې ويـل او لـه شـرمه يـې
په سترګو الس کيښود وروسته يـې بيـا ووييـل زمـا پـالر د لـوړ تحصـيل
کولو طرفدار دى ـ ته مه وار خطا کېده ـ ښه نو ما وې چې داسې ده نو راځـه
چې يو ځل بيا دواړه د راتلونکي ګډ ژوند او د خـوهې مينـې پـه قسـم الس
کېدو ـ د ه ې الس مې پخپل الس کېښودچ ډېره شيبه دواړو يو بل ته سـره
کتل ـ او په مينه کې بيخي بلې دنيا ته الړو --------
سر له نن ورځې نه درسونه وايه چې پوهنتون ته کاميابه شي ـ هو ته خو بـه
خامخا کاميابېدې چې اهلل ښه مالزه درکړي خـو زه لېـونا بـه څـه کـوم ـ او
بې له ه ې دې په داسې رنې اخته کړې يم چې  !--------فرښتې دواړه يـو
شى يو ـ دا به هم کوو او ه ه به هـم ـ ولـې فرښـتې يـوه هيلـه درنـه کـوم چـې
ه ه ځانته هم وايم چې زموه مينه رسوا نيـي ـ ه ـې بيـا کـټ کـټ وخنـدل
چې ويل :
مينه دې پټه پاتې مه شه
رب دې رسوا کړه چې تاوان درباندې شمه
ددې لنډۍ په ويلو يې مخ سور واوخت دواړه اننګي يې لکه د کابل سـرې
مڼې شو ـ زما سترګو تـه يـې کتـل ـ زه د ه ـې ښايسـت تـه حيـران پـاتې وم ـ
پا خداى پرې بل شانته د حسن پيرزو کړې وه ـ زموه د دواړو پـه زړونـو
کې يو پر بل د مينې او محبت جوش هسې په څپو وو ـ چـې نـزدې و يـو بـل
سره ښه ټينګ په لېد کې سره ونيسو ـ خـو خپلـې پښـتنې حيـا او شـرائطو
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اجازه نه راکوله ـ خو بې له ه ې پـوره شـيبه مـوه دواړه سـره يـو پـه بـل کـې
ور وو ـ بيا د ه ې له خولې نـه سـوړ اسـويلى وخـوت ـ دواړه السـونه يـې
پورته کړل ـ ناراستي يې وويستله وې ويل ګالبه زما او سـتا همـدا وعـده
شوه ـ وروسته له دينه زما او ستا ليدل کتل به يوازې پـه ښـوون ي کـې او
په الره کېدي ـ په کلي کې به د کوڅو ليدنـه کتنـه پرېـددو ـ سـمه ده ـ مـا وې
هو سمه ده ه ې وويل ـ ګالبه اوس همـدومره بـس دى ـ کېـدى شـي دهتـان
کاکا باغ تـه د کـار لپـاره راشـي ـ هـو رښـتيا ښـه دې وويـل مـوه پـه ځـان نـه
پوهېدو دولس بجې کېدي الړ به شو ـ له باله په وتلو کې يې وويل تـه زمـا
سره کال ته ننوزه په ټوقه يې دا خبره وکړه ـ ويلې ډوډۍ به راسره اوخـورې
بيا به ځې ـ ما وې مننه ـ زړه مې لواړي خـو  !---------وې خنـدل ـ زه تـرې
روان شوم او ه ه خپلې کال ته ننوتـه ـ د ه ـې وخـت مينـه کـول پـه دلسـې
شکل سره ووـ د ژوند نورې چـارې هـم پـه خپـل خپـل ځـاى وې ـ ډېـرې ښـې
ښــې فيصــلې بــه خلکــو د کلــي پــه جومــات کــې کــولې ـ ميــر او کيــر ســره
معلوم وو ـ په کليو کې د هر چا چال چلند او کړنه اوچته معلومه وه ـ ښه او
بد سمدسـتي نـر و ښـ و تـه څرګنـدول د مـال کـار د کلـي امامـت او د کلـي
ماشومانو ته سبق ويل وو ـ پـه هـر جومـات کـې بـه خامخـا څـو تنـه طالبـان
اوسيدل ديني زده کړ ې يې له مـال او نـورو لـوى عالمـانو کـولې ـ حجـرې د
جرګو او معرکو ځايونه وو ـ د خلکـو تـر مـنې اتفـام  ،مرسـته او ښـه راشـه
درشه موجود وه ـ لريبي وه خو په ژوند کې يـو خـاخ خونـد او مـزه وه ـ نـو
راځم خپلې خبرې تـه زمـوه د دواړو ليـد ل کتـل بـې لـه ښـوون ي نـه پـه بـل
ځاى کې نـه کېـدل ـ يـوازې پـه اختـر کـې بـه د کلـي انجـونې او هلکـان بـه د
ميلو ځايونو ته تلـل ـ هـر چـا بـه د مينـې تنـده ورکـې ماتولـه ـ زمـوه د کلـي
ځوانانو به د چينار په ښاخ کې ټال ځوړند کړ ـ جونـو او هلکـانو بـه ور کـې
وار په وار ځنګل ـ ما او فرښتې به د اختر په ورځو کې يو بل سـره ليـدل او
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هم به مو په يو چل سره خبرې اترې کولې ـ چې په دلـه ډول ليـدو کتـو کـې
يو ځانګړى خوند پروت وو ـ
موه تر دولسم ټولګي پورې ورسيدو ولې څو به موهه ونه پوهېدل ګني
چې موه دواړه سره مينه لرو ـ له دولسمه ووتلـو ـ پوهنتـون تـه د شـامليدو
لپاره مو تياري ونيوله ـ زمـوه د سـيمې دا لـومړنا دوره وه چـې پوهنتـون
ته يې ازموينه ورکوله ـ په ازموينه کې انجونو او هلکانو ګـډون کـړى وو ـ
هر چا ځانته د خپلې خوښې پوهن ى ټاکلي وو ـ ما طب په نخښه کړى وو ـ
فرښتې د ادبياتو پوهن ي په نخښه کړى وو ـ همالـه وو چـې کلـه نتيجـې
اعــالن شــوې زه د طــب پــوهن ي او ه ــه ادبيــاتو تــه کاميابــه شــوې وه ـ
فرښتې سره يې پالر هم کابل ته راللى وو ه ـوي خپـل مـوټر درلـود ـ کلـه
چې مو نتيجې وليدې ـ فرښتې راته وويل راځه ګالبه پالر ته ورشو چې د
خپلې کاميابا زيرى پرې وکړو ـ ه ه هلته موټر کې ناست دى ـ ما وې ښه
ده درځه چې روشو ـ دواړه په خوښـا سـره ورللـو ـ کلـه چـې فرښـتې ورتـه
زما او د خپلـې کاميـابا وويـل ه ـه خوشـحاله شـو پن ـوس اف ـانا يـې
ماته راکړې او پن وس يې لور ته ورکړې ـ وې ويل راځـ چـې اوس تاسـو
ته د کابل په ښار کې چکر درکړم ـ په موټر کې ورسره کښېناستم ـ پـه ګـرد
ښ ار کې يې وګرځولو ـ په هوټل کې مو ډوډۍ اوخوړه ـ بيا يـې ماتـه وويـل
ګالبه بچى راځه موه سره به الړ شې کار ته چار کـې زمـوه کـور دى ـ زمـا د
ورور خپل کور دى هلتـه بـه شـپه يـو ځـاى سـره وکـړو ـ هـو رښـتيا ستاسـو
درسونه به څه وخت پيل کېدى
مــا وې کاکــا جانــه پــن لس ورځــې وروســته ـ مګــر ســبا تــه بايــد مــوهه د
پوهنتون رياست ته يو ځل ورشو ـ چې ځانونه فبت کړو ـ بيا به کور ته ځـو ـ
ه ه ويل ډېر ښه راځ چې اوس کور تـه الړ شـو ـ سـبا سـهار بـه بيـا راشـو ـ
کارونه مو چې خالخ شول بيا به په خېر سره کلـي تـه ځـو ـ فرښـتې راتـه د
سترګو الندې وکتل وې ويل ـ ګالبه پالر مې سمه وايي ـ زه خو بې له تانـه
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دلته يوازې نيم راتالى ـ پالر يې وويل ـ بالکل ګالبه نور نـو تاسـو دواړه
به دا خپـل ټـول کارونـه يـو ځـاى کـوئى ـ مـا وې تاسـو چـې څنګـه واياسـت
هم سې به کوو ـ په موټر کې کښېناستو او د ه ـه د ورور کـور تـه الړو ـ د
ه وي کور د پل سوخته کار ته چهار پـه سـيمه کـې ښـه ښـکلى کـور وو ـ د
فرښــتې تــره ماموريــت يــې هــم کــاوه او تجــارت خانــه يــې درلــوده ـ خپــل
کاروبار يې کاوه ـ لوړ مازديګر وو چـې مـوه ورللـو ـ د کـور ماشـومان پـه
کور کې موجود وو ـ خو پخپله د کور خاوند ال ناوخته له دندې نه کـور تـه
راتلو ـ د مازديګر مان ه نه وروسته د کور په حويلا کـې تـازه هـوا تـه پـه
څوکيـو کښېناســتو ـ چــايې مـو څښــيلې ـ د حـويلا پــه انګـڼ کــې ښــکلي
ګلونو رپ واهـه پـه زړه پـورې وهمـه تـرې پورتـه کيـده ـ د فرښـتې پـالر لـه
حويلا نه بهر ووت ـ زه او فرښته د ه ې د اکا لور چې ه ـه هـم پي لـه وه د
يولسم ټـولګي متعلمـه وه سـره ناسـت وو ـ ه ـوي دواړو خپلـو کـې خبـرې
کولې ـ ما له تازه هوا او د ګلونـو نـه خونـد او لـخت اخيسـت ـ پـه سـوچ کـې
ورته ناست ووم او چايې مې څښلې ـ د فرښتې رابانـدې نرـر شـو وې ويـل
ګالبه د مرګي هير شې موه دواړو خپل بنډار جوړ کړى دى او ته يوازې په
سوچ کې تللى يې ـ ما وى زما دې خداى مل شـي ـ تاسـو خپلـه د زړه خوالـه
وکړې ـ زه هم له دې هوا او دې ښکليو ګلونو څخه ډېر لخت وړم ـ خلکـو بـه
په کلي کې ويلې چې د کابل هـوا ښـه ده ـ رښـتيا هـم چـې اوس مـې وليـده ـ
ډېره په زړه پورې هوا لري ـ ه ه بلې جينا وويل ـ ګالبـه وروره پـه اوړي د
کابل هوا ښه ده خو پ ه ژمـي کـې ډېـره يخـه وي ـ فرښـتې د خبـرو وار وينـو ـ
لـومړى يـې لـده نـرۍ مسـکا وکـړه بيـا يـې وويـل ـ نـه دې دي اوريـدلي چـې
وايي :
کابل ته مه ځه ګرانه ياره
مټې خوهې دي ما به هيره کړې مينه
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په دې موه درې واړو وخندل ـ په خندا کې ه ه ماته په ليدو کې پاتې شوه
ـ ښکلي لاښونه يې په وړه ښکلې خولګا کې سـپين وځليـدل ـ پـه ښـکلو
تورو اوهدو سترګو کې يـې د مينـې د راز نخښـې لـرې بـرې شـوې ـ خنـدا ،
خندا کې يې الندينا شونډه باندې يې لاښونه کيمنډل  ،خپلو څڼو ته يې
هم ټکان ورکړو په دې وخت کې ه ه بله جينا د مور پـه لـد پاڅيـده دننـه
الړه دې وويل ساده باده کېده مه ـ زه درسره يم او ته چُرت وهې ـ پس له دې
خو به زما او ستا مـزې وي ـ څـه مـزې بـه وي د پوهنتـون درسـونه بـه وي او
موهه ـ اى ليونيه دا هر څه به کېدي ته فکر مه کـوه ـ فرښـتې فکـر دې اوسـه
چې سهار ته به ستا پالر نه په تکلي

کې کـوو ـ دواړه بـه پوهنتـون تـه الړ

شو ـ بلد به هم شو دا الره به اوپېژنو ـ هلته مو چې کارونه خـالخ کـړل بيـا
به چکر په چکر واپس راشو ـ د ه ې زړه ته دا خبره ولويده وې ويل ـ بيخي
سمه ده ـ څانګه به هم ورسره بوځو ـ ښه ده چې ته څنګ وايـې زمـا رضـا ده ـ
خو ګوره اوس يې درتـه وايـم چـې د څـانګې پـه مـخ کـې بـه لـه ماسـره ـ ـ ـ ـ !
پوهېدم دومره مې بې فکره مه ګڼه خو ګالبه کله کله زه ځان نيم ټينګـولى
ـ نو زه خو دې پېژنم ځکه مې درته وويل ـ ځه ځه اوس خـو ال کابـل کـې يـو ـ
څانګه زموه خوا ته رالله وې ويل ـ راځ دننه سالون ته ځوو ـ موه سالون
ته الړو ـ کتل مو چې د فرښتې پالر هم راننوت ـ موه ال په خبرو کې وو چې
د څانګې پالر هم رالـى ـ سـتړي ميـي مـو سـره وکـړه ـ ه ـه زمـا د پـالر او
کورنا د حالت پوښتنه رانه وکړه ـ زما په کاميابا ډېر خوشحاله شـو ـ او
دا يې هم وويل ته او فرښته له وړوکوالي نه په ښوون ي کـې سـره شـريک
وئــى ـ او ښــه شــوه چــې ال پوهنتــون تــه کاميــاب شــوئى ـ بــس کلــه چــې مــو
درسونه پيل شول ـ کله کله به دلته زموه کره راځئى که خداى کول څانګـه
به هم پوهنتون ته شامل شي ـ د فرښتې به ورسره ساعت تيـروي ستاسـو د
دواړو په کاميابا خوشحاله شوم خو دا درته وايم چې په درسونو کـې بـه
کوښښ کوئى تر څو کامياب اوسـ ـ فرښــتې وويـل کاکـا جانـه دا ګـالب
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زموه د ټولګي اول نمره وو ـ پالر يـې وويـل عـالوه د ه ـې نـه دي پـه کلـي
کې د ښه لمونې ګخاره او اليته سړى شهرت لري ـ خو چې دلته په کابل کې
وران نيي ـ په دې خبره ه وي وخنـدل ـ مـاوې ستاسـو دعـا دې راسـره وي
کاکا جانه که خداى کول څنګه چې ستاسې هيله وي هم سـې بـه کـوو ـ لـه
ماښام ډوډۍ او چايې نه وروسته فرښتې خپل پـالر تـه وويـل ـ پـالر جانـه
سبا سهار زه څانګه او ګالب به پوهنتون ته د فبت نـام لپـاره ورځـو تاسـې
تـه تکليـ

نــه درکــوو ـ مـوه بــه ځــان هــم بلــد کـړو ـ او خپــل کارونــه بــه هــم

راخالخ کړو ـ ه ه وويل سمه ده ـ څنګه چـې ستاسـو خوښـه وي هالسـې
وکــړت تــره يــې د ســترګو النــدې وريــرې تــه ورپــام کــړ ـ وې ويــل بالکــل
همدلسـې وکـړت ـ مـوه دواړه بـه خپـل کـار پسـې الړ شـو ـ رښـتيا څـانګې
لورې دوي نابلـده دي تـه ورسـره يـو ځـاى اوسـه چـې چرتـه بـې درکـه نيـي
مازديګر يې کور تـه راولـه ـ سـبايي پـه اتـه و بجـو مـوه درې واړه لـه کـوره
ووتلو ـ پوهنتون ته روان شو ـ د پخواني ابن سينا او دارالمعلمين تـر مـنې
ســړ بانــدې مخــامخ پوهنتــون تــه د علــي ابــاد پــه ســړ ور روان ووـــ د
پوهنتون په ساحه کې محصـلين ګرځيـدل ـ مـوه د محصـلينو مـديريت تـه
ورللو ـ خپل نومونه مو فبت کړل ـ د محصلينو څانګې موه تـه د پوهنتـون
د پيل او مربوط معلومات يې راکړو او ترې راووتلو ـ کله چې د پوهنتون
له رياست نه رابهر شوـ څانګې وويل راځ چې اوس سـنيما تـه الړ شـو ـ د
بهــزاد پــه ســنيما کــې ښــه فلــم لګيــدلى دى ـ مــا ورتــه وويــل څــانګې خــور
سنيما څه کوو ـ همداسې به په ښار کې وګرځو ـ چې بلـد شـو ـ ه ـې زر بيـا
وويل وخت ال ډېر دى ـ راځ زه به درباندې فلم اوګورم ـ يو څه بـه مـو م ـز
ارام شي ـ فرښتې وويل هو سمه ده ګالبه ـ ګالبه څانګـه ښـه وايـي ـ سـنيمه
ته به الړ شو ـ پوهيدم چې تابه کـوم فلـم هـم تـر اوسـه نـه وي ليـدلى ـ مـا خـو
دلتـه څــو فلمونــه پخــوا ليــدلي ـ مــا وې ښــه ده چــې ســتا خوښــه ده زمــا هــم
درسره رضا ده ـ
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سنيما ته الړو ـ عيتي او جنګي فلم مو وليدـ رښتيا چـې زمـوه زړونـه يـې
راتـازه کــړل ـ ځکــه پــه سـنيما کــې کلــه چـې بــه جينــا او هلـک د مينــې پــه
اکټونو کې لوبيدل فرښتې به زما څنګل په خپله څنګل ووهله ـ ښه ساعت
مو تېر شو ـ
د فلــم لــه ليــدو وروســته پــه ښــار کــې وګرځيــدو لــه اوهده چکــر وهلــو نــه
وروسته مازديګر نزدې وو چې په د همزنګ کې له بس موټر نه ښکته شـو
ـ او کار ته چار ته پخپلو پښو ګام په ګام خبرو خبرو کې د ه ـوي تـر کـوره
ورسيدوـ ماښام چې د فرښتې پالر او تره راللل ـ ما ورتـه پوهنتـون کـې د
فبت نام خبره وکړه ـ ه وي دواړه خوشحاله شول ـ د څـانګې پـالر وويـل زه
فکر کوم تاسې په کلي کې لومړني کسان ياست پوهنتـون تـه داخـل شـوت
دا ډېر د خوشحالا خبره ده ـ
سبايي چې چاې ماې وڅښل شوې ـ په مـوټر کـې کښيناسـتو او د کلـي پـه
لـور روان شـو ـ د ســروبي او وريښـمو تنګـي نـه کــوزه خـوا د فرښـتې پــالر
م وټر ودرو ـ ويلې راځـ ـ دلتـه بـه د ماسپښـين لمـونې وکـړو بيـا بـه ځـوو ـ
سيند لاړې ته ښکته شو ـ اودسونه او لمون ونه مو وکـړل ـ د سـيند يخـې
اوبــه مــو وڅښــلې لــه ښــې شــيبې دمــې نــه وروســته مــو بيــا حرکــت وکــړو ـ
مازديګر ال نه وو چې کلي ته ورسيدو ـ
د ه وي د کور مخې ته موټر ودريد ـ د فرښتې پالر ماته ډېر ست وکـړ وې
ويل موه سره به ډوډۍ وخورې بيا به ځې ما ترې شکريه ادا کړه ـ ه ه کـال
ته ننوت ـ فرښته ال ما سره والړه وه وې ويل کله کله دلته موه کره راځه زما
د پالر پوښتنه به هم کوې ـ او په عين وخت کـې بـه سـره مالقـات کـوو ـ مـا
وې ډېره ښه ده راځم به ـ خداى په امـاني مـو سـره وکـړه او کـور تـه الړم ـ پـه
کور کې مې مور او پالر ډېر خوشحاله شول نور د کـورنا لـړي ټـول راتـه
رالونـډ شـول تبريکـې يـې راکـړه ـ دکلـي خلکـو چـې د چـا سـره بـه مخـامخ
کيـدم مبــارکي يــې راکولــه ـ چــې زمــا لپــاره د خوشـحالا خبــره وه ـ ســهار
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وختي چې د جمعې مان ه ته جومات تـه الړم هـر چـا مبـارکي راکولـه ـ څـو
ورځې مو ښه په خوشحالا کلي کې تيرې کړې ـ دوه ورځې پـاتې وې چـې
واپس کابل ته راتلو ـ د ه وي کره الړم ـ فرښته مـې پـه داسـې حالـت کـې د
کال ومخې ته وليده چـې د خپلـې مـور سـره والړه وه ـ زه چـې ورللـم دمـور
الس مې ور مچي کړل ـ ه ې راته کړو ـ بچى راځه چـې دننـه کـور تـه ننـوزو
چاې به وڅښې ـ ما وې مور جاني يوازې دومره مې لوښتل چـې د فرښـتې
سره د تلو خبرې وکـړم ـ خـالي دوه ورځـې راتـه پـاتې دي ـ زيـاتي پوهنتـون
شروع کېدي ـ
مور خپله سينه ووهله آخ فرښتې لورې دوه ورځـې وروسـته بـه ځئـى هـو
مور جاني زموه وخـت دلتـه پـه کلـي کـې نـور نيـته دى ځـه اوس تـه ننـوزه
مزدورې ته ووايه چې موه ته باغ ته چاې راوړي ـ موه باغ تـه ننوتـو ـ ه ـې
ويل ښه ـ موه دواړه باغ ته ورننوتو ـ پـه ورو او ارامـو قـدمونو د بـڼ د مـنې
چوترې ته ورللو ه ه بيا ماته مخامخ کښيناسته ـ د کور عادي جامې يـې
پ اړه وې ـ خـو پـه دې ورځ يـې خـدا زده چـې پـه کـوم خيـال يـې سـترګو تـه
ســاليي هــم ور وړى وو ـ تــورو چ ــرو ســترګو تــه يــې د چــا پــالر هــم کتلــى
نيواى ـ خداى راسـتي کـه بـه مـا ورتـه پـه دلـه شـيبه کـتالى شـواى ـ ه ـه
راباندې لد څه شکي لونـدې شـوه ـ وې ويـل ګالبـه څنګـه مخـامخ نـه راتـه
ګــورې ـ مــا ســر وخ وځــاوه ـ ورتــه مــې وويــل مخــامخ بــه د چــا پــالر درتــه
اوګوري ـ وې خندل ويلې څه خبره ده هـو څـه خبـره ده ـ تـا اينـه کـې کتلـي ـ
ه ه ځانته متوجې شوه ګنې چې کوم تورکي يا څه بل کوم شـى يـې پـه مـخ
داغ پاتې دى ـ په لده تونده لهجه يې وويـل ووايـه کنـه ولـې څـه دي پخپـل
مخ يې الس تير کړ ـ په مخ دې څه نيته خو سترګې دې داسـې تـورې کـړي
چې ـ ـ ـ ـ !
کټ کټ وې خندل ـ ويل ښه ته به زما سـترګو تـه حيـران شـوى يـې حيـران
شـوى نــه بلکــې ســترګې دې خوړنـه کــوي ـ حيــران دې تــه يـم چــې تــه بــه پــه
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پوهنتون کې څه کوې ه ه لوټکي لصه کې شوه ـ مخ يـې سـور واوخـت ـ
وې ويل ـ هلته به د ه ه ځاى په جامه کې خړه پړه ګرځم ـ هر څومره کـه خـړه
پړه شې په دې ښايست به ډېر لـه ژونـده اوباسـې ـ ګالبـه سـتا يـوازې ماتـه
ايمان جوړ دى ـ خپل ځانته دې کتلي دي په ځـوانا او چينـاري ونـه خـو
دې واهلل چې هندوې مسلمانېدي ـ موه دواړو په دې خبره وخندل ـ له ټوقـو
ټتالو نه وروسته مې ورته وويل چ زموه د تګ وخت رانـزدې دى ـ څنګـه بـه
کوو ه ې وويل پالر به موهه دواړه تر کابلـه رسـوي ـ مـا وې دا ځـل بـه زه
درنه بيل الړ شم ـ ستا د پالر زړه کې څه ونه ګرځي ـ دا خبره مه کوه ګالبـه ـ
آ بله ورځ مې پالر سره همدا خبره کوله ـ هاله راته وويل ګالب بـه لـه مـوه
سره يو ځاى ځي ـ ته ال اوس بل څه وايې ـ ښه داسې به وکړو چې کله سـهار
ته تلو زه به يـوه ورځ مخکـې مـازديګر دلتـه راشـم ـ د هالـه سـره بـه د تـګ
پالر جوړ کړم ـ ه ې ويل هو همدله شان وکړه ـ سبا نه بل سبا مازديګر بـه
راشې ـ خو تر ه ې به ـ ـ ـ ـ ! ما وې ته خو تر ه ې به وايـې ـ دا اووايـه چـې د
پوهنتون تر خالهيدو به ! الس يې پورته ونيول ـ خداى مهربانـه دى ـ وې
ويل ـ
ګالبه لـه پـالره بـه ښـې ډېـرې پيسـې واخلـم دواړه بـه يـې مصـرفوو پـه دې
وخت کې موه ته مزدورې چـاې راوړې ـ مـازديګر و هـوا ډېـره ښـه وه چـاې
مو څښلې او يو بل ته په کتو کتو نه مړيدو ـ يوه ښه شيبه مـو سـره د مينـې
تنده ماته کړه ـ بيا له باله راووتو زه ترې کور ته الړم او ه ه کال ته ننوته ـ
زه د خپل کور په لوري په چُرت او فکـر کـې روان شـوم ـ ) لـه پـالره بـه ښـې
ډېرې پيسې واخلم او دواړه بـه يـې مصـرفوو( زه ګنـي دومـره لريـب ورتـه
ښکارم زم ا پالر خو د لرونو ټـولې نختـرې پـه نـورو خرڅـې کـړې ـ پـوره
خرڅه به راکوي ـ هو پوره خرڅه ـ بيګا ته به ورتـه وايـم چـې کابـل تـه د تلـو
پيسې راکړي ـ کور ته په همدې فکرونو کې ورسيدم ـ مـور تـه مـې وويـل ـ
مورجاني زموه د تلو وخت راورسيد سبا نه بل سبا ته که خداى کـول ځـو ـ
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مور مې وويل ـ زويه دومره زر ـ هو مورې پوهنتون شروع کېدي ـ خو تـه بـه
بيګا ته پالر زما د پيسو وايې ـ ه ې ويل ښه زويه ـ بيګا تـه چـې دې پـالر
رالې ورته اوبه وايم ته بې لمه اوسـه ـ زه لـه کـوره ووتـم د کلـي وسـتل تـه
مې ځان ورساوه هلته نور کليوال هلکان وو ـ تر ناوخته له ه وي سـره ووم
ـ د شپې چې کله مې پالر رالى زه ترې د اکا دوي کور ته الړم ـ مـا وې چـې
د علي جان دوي سره به چې زما د اکا زامن وو يـو سـاعت ورسـره کښـينم ـ
ســبا مــازديګر تــه بيــا د فرښــتې کــره الړم ـ څنګــه چــې زه د ه ــوي کــور تــه
ورنزدې شوم ـ ه ه بيا د خپلو حجرو مخې ته والړه وه ـ له ليري په خنـدا وه
ـ څو ګامه چې ورنزدې شوم ويلې ستړى ميې ګالبه ـ دا دى زه هـم سـتا پـه
انترار والړه ووم ـ ما وې دا شپه به درباندې څنګـه وتلـې وي ځانتـه خـو
نه واې ـ مړ ې ته له ما نه زياته وارخطا يې ـ وار خطا به نه يم ـ تـه خـو بيـا هـم
ښه يې له هلکانو سره دې ساعت تيـروې زه خـو دې خپلـې کـال وخـوړم ـ او
بيا خـو چـې ـ ـ ـ ـ ! همدلـه بيـا خـو چـې زه در پـه يـاد شـم ـ تـه اوس دا خبـرې
پريدده ـ پالر او مور مې دواړه په باغ کې دي ـ ته لومړى باغ ته ننـوزه زه بـه
لده وروسته درشم ـ ښه سـمه ده ـ زه دننـه بـاغ تـه الړم ـ کتـل مـې چـې ه ـوي
دواړه پـه چـوتره ن اسـت دي ـ زه يـې چـې وليـدم ـ الس يـې راتـه وخوځـاوه ـ
ويلې راځه ګالبه ـ زه نزدې ورللم د دواړو السو نه مـې ښـکل کـړل ـ ه ـوي
راسره لکه د خپل زوى لونـدې سـتړي ميـي وکـړه دواړو پـه تنـدي ښـکل
کـړم ـ هالـه لـه ځـان سـره نـزدې پـه څـوکګا کښـينولم ـ فرښـته هـم راللـه ـ
دوباره يې راته ستړي ميي وويل ـ د چاې يې راتـه وويـل خـو مـا وې چـاې
ته مې اشتها نيته مننه ـ هرف ددې لپاره راللم ما وې چې سبا ته په خيـر
سره موه بايد الړ شو ـ د پوهنتون د پيل کيدو ورځـې دي ـ ه ـه وويـل هـو
رښتيا چې سبا ته به فرښتې ځو کنه ـ هو پـالره سـبا تـه پـه ځـوو ـ د فرښـتې
پالر وويل ـ ګالبه بچى سبا تهبه نهو بجو خپل سـامان درسـره راوړې چـې
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په نهو بجو حرکت وکړو ـ په خير ما وې ښه ده کاکا جانه ـ زه به په اته نيمو
ځان را ورسوم ـ
کاکا جانه زه به درنه اوس رخصت شم چې خپـل سـامان سـنبال کـړم ـ هالـه
وويل بچى ته ودريده يوه خبره درته کوم ـ سر له ننه به په فرښتې درسره پام
کوې ـ ما وې دا څه وايې کاکاجانه دا خو زما فرض دي ـ ته بې لمـه اوسـه ـ
ددې ټول خدمت زما پ اړه دى ـ خالي ستاسـو دعـا دې راسـره وي ـ بـس زه
ترې د کور په نيت راوخوزيدم ـ فرښـته هـم لـه مـا سـره لـه بالـه راووتـه ـ لـه
دروازې نه چـې راوتلـو وې ويـل ګالبـه سـبا تـه زه څنګـه جـامې والونـدم ـ
چيــرې پــوهن ي تــه خــو نــه ځــې خپلــې نــور مــال عــادي د کــور جــامې دې
والونده ـ او زه به هم پخپلو جامو کې ځم ـ کابل ته چې الړو بيـا بـه ګـورو ـ
زه درنه اوس ځمه چې سامان په بکس کې برابر کړم ـ ه ه ودريده ويل ځې
نو الړ نيم افسوس چې زما او سـتا د خپـل وا خبـره نـه ده ګنـي ـ ـ ـ ـ !
ه ې وويل هو ګني شپه او ورځ بـه دواړه سـره يـو ځـاى واى ـ مـا وې اميـد
يې لرو خداى مهربانه دى ـ تـرې را روان شـوم ـ ويلـې ګالبـه پـه مـخ دې ښـه
شه ـ مازديګر تيريده چې کـور تـه الړم ـ لـومړى خپـل سـامان پـه بکـس کـې
سنبال کړو ـ د ماښام له ډوډۍ نه وروسته د کاکا او ترور له کوره مې اجازه
راواخسـته ـ ماخسـتن تيــر کـور تــه راللـم ـ پـالر مــې پـه دلــه ورځ خپــل د
تجارت په کارو پسې تللى وو ـ د شپې کور ته ران ى ـ سبايي مې مور راته
ښې پوره روپا راکړې ـ چې له کوره راوتلم اوښکې يې راپسې تـوې کـړې
دعا يې راته وکړه ـ او ترې را روان شـوم ـ هالـه او نـور واړه ورواـه او خـور
مې د کال مخې ته راووتل ـ زه ترې راپناه شوم ـ هلته چې ورسيدم ه وي ال
دکال نه راوتلي نه وو ـ ما ځان د ه ـوي د مـوټر خـوا تـه ورسـاوه ـ کتـل مـې
چې فرښته راووته ـ له ليـرې يـې نـارې کـړې تـه خـو راللـى يـې ـ مـا وې هـو
همـدا اوس راللـم ـ لـه خوشـحالا نـه پټـه پټـه خوټيدلـه ـ خـوا تـه مـې چـې
رانزدې شوه الس يې را اوهدو کړ ويلې ستړى ميى يو د بل په الس مو ښه
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زور وکــړو ـ ګالبــي قمــيي ســره يــې ســپين پرتــوو او نســواري وړوکــى
ټيکري پسر کړى وو ـ نن يې بيا کجل پورې کړي وو ـ ورو مې ورتـه وويـل
بيــا دې پــه ځــان څــه کــړي دي ـ اينــې کــې دې کتلــي ولــې څــه خبــره ده لــده
مسکا شوه وې ويل مور مې راته کجل پورې کړل ـ پتا يې څـه ـ زه خـو پـه
الره چاته نه ګورم ـ بې له ه ې په موټر کې ځو ـ ته ولې دومره وارخطا يې
په لير لتا مې بل څو نيې ليداى ـ واهلل که الره هم درکتلى شم ـ فرښـتې
ګوره پوهنتون کې به پـام دې وي خـړه پـړه بـه ګرځـې ـ ښـه ده چـې تـه څنګـه
وايې ه سې به کوم ـ دا اوس خو تا په عخابوم ـ پالر يې لـه کـال نـه راووت
ميرمن يې ورپسې وه ـ لومړى يې مور ه ه په ليد کې ونيوه سلګو ټينګـه
کړه ـ ميړه يې پرې په قهر شو ـ ويلې په عـوض ددې چـې خوشـحالي وکـړې
ورته ژاړې ـ بي ا يې زما په سر الس راښـکود ـ وې ويـل بچـى دا لـور مـې پـه
خداى او تا باندې سپارلې ده ـ بيا يـې زنـه ورپولـه ويلـې ډېـره مـې نازبينـه
ساتلې وه ـ اوس رانه روانه ده ـ
د ژړا په حالت کې ئې دا خبره وکړه ـ لور ته يې اوښکې توې کـړې ـ فرښـتې
هم خپلو سترګو ته د ټيکري پي کـه ونيـوه ـ مـوټر حرکـت وکـړ لـه کلـي نـه
راووتو ـ ډېر زر د کلي له کڅ نه واوختو ـ مخ پـه ښـار مـوټر روان وو ـ سـړ
خامه وو ـ دوړې ان دننـه مـوټر تـه راننـوتلې ـ د فرښـتې پـالر وويـل د مـوټر
شييــې کلکــې کــړت خيــر دى کــه ګرمــي هــم وي ـ خــاورې دوړې مــوټر تــه
راننوزي ـ موه شييې پورته کړې ـ ال د حمل لومړۍ ورځ نـه وه چـې تودخـه
لګيـدلې وه ـ فرښـته د مـوټر شـاته سـيټ کـې ناسـته وه کلـه بـه چـې د مـوټر
مخې ته په سړ کې خاورو او دوړو تورتم جوړ کړ ـ ه ې به خپلـه پښـه را
اوهده کړه ـ زما پښه به يې پرې ووهله ـ په لده شيبه کې د جالل آباد ښـار تـه
ورسيدو ـ ه ه وخت سړکونه خام او کنډې کپرې وو ـ د جالل آباد او کابـل
لويه الره هم خامه وه ـ د درونټي بند ال نه وو جوړ شوى ـ زيات تـګ راتـګ
دلته بند په سړ کيده ـ سهار به چې له جالل آباد نه سرويس مـوټر حرکـت
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وکړ ـ ماښام به ايله بيله خورد کابل تـه رسـيده ـ زمـوه خـو جيـ

مـوټر وو ـ

ماسپښين لوړ جالل آباد ته ورسيدو ـ په ښار کې يې موټر ودرولو او ه ـه
له موټره ښکته شو ـ ګنډيرۍ او مالټې يې راواخستې ـ موه تـه يـې راکـړې
ويلې دا په الره خورت ما وې کاکا جانه دوړې مو تيـرې شـوې دي ـ پـه الره
به که پهکوم ځاى کښې مو دمـه ونيـوه ـ ه ـه وويـل هـو سـمه ده پـه الره بـه
لمونې هم وکړو ـ ډوډۍ به هم وخورو ـ سَئى ( سه يې ! خبره دې وکړه ـ موټر
ته يې حرکت ورکړو ـ له درونټي د پخوانا اوهده ځانګو پل نه تيـر شـو ـ د
ل مان د کڅ په لوري ورتاو شو ـ سړ خامه وو ـ خو هـوار وو ـ جيـ

پکـې

ښه منډه وهله ـ له سروبي را الندې مو دمه وکړه ـ موټر ودريد ـ سين لـاړې
ته ښکته شو اودسونه مو وکړل ـ لمونې چې مو وکړو ـ کاکا وويـل فرښـتې
مور دې درته څه د خورا څه نه دي درکړي ـ ولې نه پالر جانه هر څه شـته
دى ـ ه ې چې د سيند لـه لـاړې راجګـه شـوه ـ خپـل مـخ يـې من لـى وو پـه
دستمال يې مخ او الس وچ کړل موټر ته ورللـه ـ ميـوه او ډوډۍ ئـې راوړه ـ
سم لوى دسترخوان يې ولوړاوه ـ د چرو کبـاب ډوډۍ او ميـده يـې خـوره
کړه ـ موه ترې چاپير شو ـ ډوډۍ مو ال نيمې ته نه وه رسولې چـې د فرښـتې
پالر وويل ـ ګورى ه ه د لره ډډې ته کوچيـانو کيـددۍ وهلـې دي ـ ه ـوي
په دې ورځو کې کابل ته خيژي او بيا وروسته ايليندونو ته ځي ـ
ه وي دا ټولې الرې پياده پخپلو پښو وهي ـ يوازې ماشومان او بوډاګان
په اوښانو سواره وي ـ ځوانان او پي لې يـې ورسـره پـه پښـو رهـي وي ـ مـا
چې د کوچيانو کيدديو ته ورپام کړل ډېـر خونـد يـې راکـړو ـ مـا وې پـه دې
ښکلې هـوا کـې او ددې لرونـو مـنې کـې د سـيند پ ـاړه د دوي کاروانونـه
تيريـدي ـ څـومره خونـد لـري ـ د فرښـتې پـالر ډوډۍ بـس کـړه ـ مـوه تـه يـې
وويل تاسو خپل کـار کـوت زه تـر مـوټره ځـم چـې اوبـه يـې اوګـورم ـ واپـس
راځم لده دمه به وکړو نو ځـوو بـه ـ ه ـه چـې الړ مـا فرښـتې تـه وويـل ګـوره
څومره ښکلى ځاى دى ـ دا سيند  ،دا لرونـه  ،د دښـتو دا ګلونـه د نرګسـو
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او لاټولو ګلونـو تـه دې فکـر دى ـ دا ريـدي چـې سـره سـره ټلونـه والړ دي ـ
کاشکې دلته خو ما او تا يوازې وى ـ لکـه د ه ـو کوچيـانو پيـان مـو يـوه
کيددۍ هم درلودى ـ ګالبه په خداى باور وکړه چې زما په زړه کې هم اوس
همدله خبره ښکته پورته شوه ـ هو د مينو خو دا خيالونه پـه زړه کـې لـر بـر
کېدي ـ فرښتې مينه رښتيا هم چې پـه همداسـې طبيعـت کـې خونـد کـوي ـ
ولـې زمـا او سـتا د ژونـد د حالـت سـره همـدومره بـس دى ـ ددې نـن ورځـې
يادونه به مو د مينې يوه ځانګړې برخه وي زموه خو ال نصيب ښـه دى ـ پـه
کليو کې د ځوانانو مينـه کلـه کېـدي ـ د ډېـرو پي لـو پـه سـينو کـې د مينـې
خوبونه او خيالونه ويـده وي ـ ه ـه مسـکا شـوه وې ويـل سـتا خـو بيخـي
شعر جاري شو ـ تـه خـو داسـې نـه وى ـ کلـه خـو دې هـم داسـې خبـرې نـه دي
کړي ـ دا اوس څنګه يو دم جاري شـوى فرښـتې هسـې ددې خپـل وطـن د
طبيعت ښکالګانو تـه فکـر وړى يـم ـ خـو ارمـان دى چـې ـ ـ ـ ـ ! ه ـې وويـل
څ نګه ارمان دى چـې دې وويلـې تـه اوس دا خبـرې پرېـدده ه ـه دى پـالر
دې رالـى ـ زه بـه هـم سـيند تـه ښـکته شـم چـې الس مـې اوميـن م ـ د سـيند
پ اړه د لويې لويې تيګې تر څنګه په اوبـو کـې مـې الس پرينم ـل بيـا پـه
يوه تيګه کښېناستم اومې ليدل چې فرښتې پاتې ميوه او ډوډۍ په مـوټر
کې کيښوده او بيا اوبو ته راښکته شوه ـ پالر يې پخپل ځاى ناست وو ـ ال
مالټې يې خوړلې ـ ما ه ې ته وويل ـ
فرښتې بيا به هي کله داسې ځاى کې په همدې حالت کې سره ونه ګـورو ـ
دلته د يادګار په توګه درنه يوه خولګا لواړم ـ وې خندل لکـه د سـبر ونـه
راته مخې ته ودريده ـ په دواړو مې ښکل کـړه بيـا مـې ورتـه وويـل ـ تـه ځـه
مخکې الړه شه ـ زه به وروسته درپورته شم ـ
موه چې موټر ته ورللو د فرښتې پالر نارې کـړې ـ فرښـتې تاسـو مـوټر تـه
پورته ش زه دستي راځمه ـ ه ه هحرا ته ستون شـو ـ مـوه تـه بيـا موقـ د
خبرو پيدا شوه ـ ما وى فرښـتې دا بـه زمـا او سـتا د يادګـار دمـه ځـاى او د
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مينې نخښه پاتې وي ـ ه ه پخپله څوکا کې شـاته ناسـته وه ـ الس يـې را
اوهد کـړ ـ پـه ولـي يـې وټپـولم ـ ويـل د څـه شـي نخښـه پـاتې وي همــدا د
سيند لاړې د مينې خـوهه نخښـه ـ ويـل هـو رښـتيا هـم کلـه چـې بيـا لـه دې
ځـاى تيريـدو ـ خامخـا بـه ورتـه مـخ راړوو ـ پـه دې وخـت کـې د ه ـې پـالر
رالى موټر يې چاالن کړ او مخ په سروبي روان شو ـ سـړ بانـدې کـااي او
چ ل پراته ووـ دوړه ئې نه کوله ـ په لده شيبه کې له سروبي تير شو او د لته
بند په سړ ورسم شو ـ ځاى پر ځاى چکلې او نور واګنونـه لـه دواړو خـوا
نه تلل راتلل ـ په ځينـو ځـايو کـې سـړ پـه ني ـه لـره کـې ختلـي وو ـ لټـې
الرۍ بــه پــه ســخته ورپورتــه کېــدې ـ زمــوه جي ـ

څــه نــا څــه ګړنــدى وو ـ

مـازديګر اخـر وو چـې بـوت خـا تـه ورسـيدو ـ ماښـام ال نـه وو چـې سـياه
ســنګ تــه ورنــزدې شــو ـ تــر څــو چــې خــړه لګيــده ـ د څــانګې دوي کــور تــه
ورسيدو ـ کور ته چې ورننوتلو د څانګې پـالر او زامـن يـې پخپلـه څانګـه
وره ته راللل ـ رولبړمو سره وکړـ د کور سالون ته ورننوتو ـ زموه په ليـدو
ټول خوشحاله شول ـ دستي په دستي ډوډۍ تياره وه ـ له ډوډۍ وروسته د
چايو په سر د فرښتې پالر وويل ـ ګالبه دا سـتا پـالر ټـول عمـر پـه لرونـو
رلونو تير کړـ د لرو نختر يې ټول د کونړ په سـيند کـې الهـو کـړل ـ مګـر د
کلــي خلکــو تــه دده د پيســو او ســرمايې هــيڅ پتــه ونــه لګيــده ـ تاســو څــه
معلومات شته که نه
کاکا جانه د ه ه د پيسو ما خو څه کوې چې زما مور ته هم پتـه نيـته دى ـ
ما ته وى فاکولته ماکولته پرېدده ما سره د ګور دمو کار کوه ـ ه ه وخندل
ويلـې ښـه تـه يـې هـ م پـه دلـه کــار اختـه کـولې ه ـه ګـرم نـه دى د تعلـيم پــه
اهميـت نـه دى خبـر ـ بـس د خپـل بيـزنس الره يـې نيـولې ده ـ همدلـه ورتــه
لوره ښکاري ښه دې کړي چې تا ورسـره نـه ده منلـې ـ خپـل درس او تعلـيم
وکــړه ـ اوس ددې وخــت دى ـ نــور شــيان پــه درد نــه خــوري ـ زمــوه د وطــن
ډاکټرانو  ،انجنيرانو  ،معلمـانو او نـورو د سـواد واال خلکـو تـه ضـرورت
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لري ـ پـه وطـن کـې دا بـدبتي ټولـه د بـې علمـا لـه السـه ده ـ دا وطـن تاسـو
ځوانانو او پي لو ته سخت ضرورت لري ـ پخوا به چيرته په کوم کلـي کـې
يوميزا هم نه وو ـ اوس ګوره چې معارف ترقي وکړه ـ د خلکو سترګې بينـا
شوې دي ـ خپلې لور ته يې مخ ور واړاوه ـ وې ويل ـ فرښتې لورې يوازې د
جمعې په ورځ په دلته کور ته راځې ـ نـور بـه پخپلـو درسـونو کـې کوښـش
کوې ـ تر څو کاميابه اوسې ـ
ه ې ويلې ښه پـالر جانـه ستاسـو دعـا دې راسـر وي ـ څنګـه چـې تـه وايـې
ه سې به کوم ـ
د شپې تر ناوخته پورې د فرښتې پالر او تره يې خپلو کې سره خبرې اترې
کولې ـ موه ويده شو ـ سبايي وختي چې له خوبه راويښ شوم ـ تيناب مـې
وکړ ـ بيا مې له حويلا نه بيرون چکـر وواهـه ـ وړانـدې الړم ـ لـه ه ـې خـوا
چې راوګرځيدم ـ کتل مـې چـې فرښـته او څانګـه دواړه کـوڅې تـه راپسـې
راوتلي دي ـ زه په چابکو ګامونو ورللم ـ له وړاندې راته فرښتې اواز کړو
ـ ګالبه چکر دې ځانته وواهه هـو واهلل تـر ه ـه وړانـدې ځـاى پـورې الړم
راځــه رښــتيا چــې ناوختــه نيــي ـ پوهنتــون تــه ورشــو چــې د ليليــه کېــدو
ليکونه هم راواخلو ـ په هر څه بـه ځانونـه پوهــ کـړو ـ چـاې مـو پـه ګـډه سـره
وچښلې ـ څانګه هم د خپل ښوون ي په لـور الړه او مـوه دواړه د پوهنتـون
په لـور وخوځيـدو ـ پـه درييـا کـې پوهنتـون تـه ورللـو ـ د محصـلينو لـه
مديريتـــه د تدريســـي مهـــال ويـــش او پـــه ليليـــه بانـــدې مـــو مکتوبونـــه
راواخستل ـ وې ويل چې سبا ته به تدريسي ته راځ او دله مکتوبونه بـه
د مرکــزي ليليــې عمــومې مــديريت تــه يوس ـ چــې ليليــه مــو معلومــه او
بسترې درکړي ـ له ه ه ځايـه چـې راووتـو ـ لـومړى د ادبيـاتو پـوهن ي تـه
الړو ـ تدريسي مديريت ته مو سر ورښکاره کړو ـ يو د پوخ عمر سـړى چـې
تدريسي مدير وو ـ ميز ته ناست وو ـ فرښتې لومړى سالم او بيـا يـې ورتـه
خپل نوم ووايه د ه ه په ميز لستونه پراته وو ـ ويلـې هـو سـتا نـوم پـه اے
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ګروپ کې دى ـ الس يې پوهن ي ودانا ته ونيو ـ ويلې سهار په اته و بجو
به هن

کې حاضر اوس ـ

بيا د طب پوهن ي ته الړو ـ تر څو زما هن

او تدريسي مديريت ته ورشو

ـ هلته چې ورللو ـ زما نوم هم په بي ګـروپ  ٥٢کوټـه کـې ليکـل شـوى وو ـ
تدريسي مدير رات ه وويل ـ سبا ته به په اته بجو درس ته راځ ـ
طب فاکولتي نه چې راووتو ـ فرښتې تـه مـې وويـل ـ راځـه چـې ښـار تـه الړ
شــو ـ کتــابچې  ،قلمونــه درييــي او نــور ضــروري شــيان بــه راونيســو ـ
مازديګر به بيا کور ته الړ شو ـ د علي اباد رولتون له مخې نه پـه بـس کـې
تر ښاره الړو ـ پـه ښـار کـې مـو د ضـرورت وړ شـيان مـو راونيـول مـازديګر
واپس په ټکسي موټر کې تر کـوره الړو ـ کلـه چـې د فرښـتې پـالر او کاکـا
يې کور ته راللل ـ موه ورته ټوله قيصه تيره کړه ـ ه ـوي دواړه خوشـحاله
شــول ـ ســبا وختــي مــوه لــه چــاې نــه وروســته پوهنتــون تــه الړو ـ لــومړى د
فرښــتې ســره ادبيــاتو پــوهن ي تــه الړو ـ ه ــه خپــل د تدريســي خــونې تــه
ورننوتلــه ـ او زه تــرې د خپــل پــوهن ي پــه لــور روان شــوم ـ ه ــه راپســې
دروازې ته راووته وى ويل ګالبه دولس بجې به راپسې د پـوهن ي مخـې
تـه راشــې ـ زه بــه والړه يــم ـ زه خپــل پـوهن ي تــه الړم او هــن

تـه ننــوتلم ـ

دولس پجې چې رخصت شو ـ سمدستي ه ې پسې ورللم ـ کتل مې چې د
فــاکولتي مخــې تــه والړه وه چــې خــوا تــه يــې ورنــزدې شــوم ـ وې ليــدم او
خوشحاله شوه ـ بيا موه دواړه مرکزي ليليـې تـه را روان شـو ـ پـه الره راتـه
ه ـې د خپــل هــن

خبـرې کــولې او مــا هـم ه ــې تــه د خپـل ټــولګي خبــرې

کولې ـ چې په خبرو خبرو کې د مرکزي ليليـې مـديريت تـه ورسـيدو ـ ه ـه
مې بيرون ودروله او ما د ليليـې دواړه مکتوبونـه د ليليـې عمـومي مـدير
مخې ته په ميز کيښود ـ د فرښتې مکتوب يې د نسوانو ليليې ته راج کړ
او زما دا يې د طب وينـګ د ليليـې ښـوونکي تـه ـ پـه چـاالکا مـې د خپـل
وينـګ مربـوط ښـوونکي ومونـد او مکتـوب مـې ورکـړ ـ ه ـه راتـه وويـل
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مــازديګر پــه څلــورو بجــو زمــا کــوټې تــه راشــه چــې بســتره او ځينــې نــور
ضـروري شـيان دروســپارم ـ بيــرون تـه راووتــم ه ـه راتــه والړه وه ـ ســتړې
شوې وه ـ پـه بيـړه سـره ليليـه نسـوانو تـه الړو ـ د فرښـتې مکتـوب مـو چـې
مديرې تـه ورکـړو ـ ه ـې مربـوط ښـوونکې راولوښـته ـ زه ال مـديرې سـره
ناست ووم چې د فرښتې کوټـه بسـتره معلومـه شـوه ـ د ليلـې معلمـې ورتـه
وويـل ـ تـه طعـام خـورت تـه الړه شـه ډوډۍ وخـوره ـ مـا ورتـه وويـل رښـتيا
وايې ته ډوډۍ اوخوره زې به بيرته ليليې ته الړ شم ـ تر څـو پـه څلـورو بجـو
بستره واخلم ـ زه پرې راووتم خو په راوتوکي مې ورته وويل سبا تـه بـه پـه
دولسو بجو زه ستاسو فاکولتې مخې ته درته والړ يـم ـ زه تـرې بيـامرکزي
ليليې تـه الړم ـ پـه څلـورو بجـو د وينـګ ښـوونکي بسـتره راکـړه ـ کوټـه او
چپر کټ مې معلوم شو ـ سبا ته بيا له درس نه وروستو ورللم ه ه ماته پـه
انترار وه ـ ما ورته وويل ـ زه به په درې بجو ليليه نسوانو مخې ته والړ يـم
ـ چې دواړه الړ شو او ستا پالر ته خبر ورکړو ـ چې زموه له حالـه خبـر شـي ـ
ه ه پلې ليليې تـه الړه او زې هـم مرکـزي ليليـې تـه الړم ـ پـه درې بجـو مـوه
دواړه کور ته الړو ـ ښه وو چې په دله ساعت کې د ه ې پالر پـه کـور کـې
وو ـ زموه په ورتلو يې سمدستي وويل څنګه چل وشو له خيـره مـا ورتـه
وويل کاکا جانه زموه ټول کارونه منرم شـو ـ درسـونه مـو پيـل شـوي دي ـ
فرښته په ليليه نسوانو ( د جينکو) په ليليه کې اوسېدي ـ او زه په مرکزي
ليليه کې ـ نور نو موه هيڅ ميکل نه لرو اوس تاته راللو چې خپل احـوال
درته ووايو ـ او واپـ س پوهنتـون تـه الړ شـو ـ څـانګې چـاې زمـوه مخـې تـه
کيښود ـ له لد ځنډ وروسته فرښتې پالر ته وويل پالر جانه ته به څه وخـت
بيرته کلي ته ځې ه ه د چاې پياله کيښوده وې ويل ـ زه ستاسو کـارونو
ته معطل ووم ـ اوس چې ستاسو کارونـه سـرته ورسـيدل خوشـحاله شـوم ـ
سبا ته په خير سره کلي ته ځم ـ فرښتې وويل پالره دوه تنه جينکـا راسـره
پـه کوټـه کـې جـالل ابـادۍ دي ـ او درې تنـه د مزارشـري
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لويـه ده ـ کـوم ميـکل نلـرو ـ خـو يـوازې درسـونه بيخـي زيـات دي ـ مـا وې
ناوخته کيدي ځو بـه ـ مـوه سـره څانګـه او د فرښـتې پـالر هـم را روان شـو ـ
ه ه وويل په موټ ر کې به الړ شو ـ د فرښتې ليليه به ووينو تاسو به ورسوو
او مـوه بـه درنــه راځـوو ـ کلــه چـې مـوټر حرکــت وکـړ ـ ه ــه وويـل ګالبــه د
جمعې په ورځ بـه د فرښـتې سـره کـور تـه راځـې ـ پـه نـورو ورځـو کـې خپـل
درسونه لول ـ فرښتې خپلو درسونو کې کوښښ کوه يو د بـل احـوال سـره
اخل ـ ليليه نسوانو کې ښکته شو ـ فرښتې خپله ليليه وروښودله ـ بيا مـو
مخه ښه ورسره وکړه ـ او ه ه پخپل جي

کې له ليليې نه الړ ـ

زه او فرښته د ليليه نسوانو په دروازه کې يو ساعت سره والړ وو ـ بيـا مـې
ورتــه وويــل فرښــتې د پــالر پــه تــګ دې لکــه چــې خفــه شــوې ه ــې ويــل
خامخا نو پالر مې دى ـ که ته راسره نه واي نو زما خو به زړه چـاودلى واى
ـ زه پوهـ شوم چې ه ه خفه ده ـ ما وى راځه وخت ال ډېـر دى بيـرون بـه چکـر
ووهـو ـ تـر ده بـورې الړو ـ پـه الره راتـه ه ـې وويـل ګالبـه هـن
هلکان ګوري ـ زه چې کلـه هـن

کـې راتـه

تـه ورشـم هـر يـو راتـه رډ رډ ګـوري ـ ځنـې

راته خوشې خوشې خبرې کوي ـ اى ليونا په دې خبرو پسې لوه مـه وړه ـ
تـه لـه ه ـو سـره لکـه د ورواـو برخـورد کـوه ـ ه ـوي يـوازې سـتا حسـن تـه
حيران دي ـ ته په چا مه قاريده ـ که چا درته ويلي اهلل څومره ښائست يې ـ ته
ورته وايه مننه ـ تيکر ترې کوه ـ ددې ځاى کولتور سره ځـان برابـر کـړه ـ دا
خـو کلـى نـه دى ـ دا پوهنتـون دى ـ پوهنتـون ـ او اى کليـوالې فرښـتې چـې
رښتيا راباندې وايې ستا ښايست ته به د چا پالر ټينګ شي ـ دا خبره مـې
په ټوقه کې ورته وکړه وې خندل ـ وې ويل زه ګنې دومره ښکلې يم که نـه
تاته به ښکلې ښکارم ـ د ظالم لورې پـام کـوه چـې څـو دې تيـر نـه باسـي ـ
ګالبه څه درنه اورم ـ نه نه خو ما وې چې خامخا که نـه دا کابـل دى هـر ډول
خلک پکې دي ـ د خلکو ماله څۀ زه يو ګالب پيژنم ـ په دنيا کـې نـور د چـا
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پروا نه لرم ـ مننه بس دواړه به په همدې خبره تر اخره خپل تحصيل ته دوام
ورکړو ـ
مازديګر شو ه ې سره د ليليې دروازې پورې الړم ـ ه ه چـې ننوتـه زه بيـا
خپلــې ليليــې تــه الړم ـ زمــوه ټــول مصــروفيت لــه درســنونو ســره وو ـ مــوه
دواړو خــواري کولــه اګرچــې درســونه پــه فارســي وو ـ مــوه بــه هــره ورځ د
پوهنتون کتابخانې ته د مطالعې لپاره تلو ـ د پوهنتون د ساحې نـه بيـرون
تګ ته مو هيڅ وخت نه درلود ـ ښه په شـوم او عالقـه مـو درسـونه ويـل ـ د
طــب د پــوهن ي درســونه رښــتيا هــم چــې ســخت ول ـ خــو زمــوه دپــاره د
مطالعې ښه ځاى همدله د پوهنتون کتابخانه وه ـ
فرښتې به چې کله په درس او مطالعه کې لد څه ستړې شوه ـ په ميـز بـه يـې
سر کيښود خوب به يوړه سـترګې بـه يـې سـره ورللـې او کلـه بـه يـې خـالي
ماته راکتل ـ ولې زه به ټول وخت دومره مصروف ووم چې د ه ې سـره مـې
د زړه خواله قدرې هم نيوه کولى ـ په همدې ترتيب سره زما او د فرښتې د
ژوند شپې او ورځې تيريدلې ـ ددله کال پـه اخـر سمسـتر کـې زه پـه خپلـو
همصنفانو کې اول نمره بريالى شوم ـ فرښته هم په ښو نمـرو بريـالا شـوه ـ
څو ورځو د رخصتا لپاره مو کلي ته د تلو نيت وکړوـ يوه شپه مخکې لـه
تلو نه ه ه له څانګې سره کورته الړه ـ يوه شپه يې وکړه ـ سبايي وختـې وو
چې ليليه نسوانو دروازې مخې ته ورللم ـ پام مې کاوه چې له کوره رالله
ـ څانګه هم ورسره وه ـ خپل سامان يې په بکس کـې سـنبال کـړ ـ د ليليـې نـه
راووتلـه ـ پـه يـوه ټکسـي مـوټر کـې مـو پـل محمـود خـان تـه حرکـت وکړوــ
څانګه خپل کور ته الړه ـ پل محمود خان ته چـې ورسـيدو د جـالل ابـاد پـه
لين يوازې پخوانى زوړ سـرويس والړ وو ـ او يـو واګـون بـل وو ـ چـې ه ـه
ډ شوى ووـ وړوکي موټرې نه وې ـ لنډې ورځې وې موه ويلې چې وخـت
رانه ضاي نيي ـ هم ـې سـرويس تـه مـو بکسـونه پورتـه کـړل ـ د سـرويس
کلينر بکسونه ځاى پر ځاى کړل ـ موه د مخکې سيټ نه شـاته چـوکا کـې
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کښيناستو ـ د سرويس چلونکى پـه عمـر پـوخ سـړى وو ـ يـو تـن وچ کلـک
ځوان ورسره کلينري کوله ـ د سرويس په ډکولو ډېر وخت واوخت ـ تـر څـو
سو رلا پوره شوه ـ ماسپښين نزدې وو چې کلينـر لـد وکـړ دعـا د خيـر ده ـ
سرويس حرکت وکړ ـ ما فرښتې ته وويـل ـ پـوهيدم چـې د شـپې ناوختـه بـه
جــالل ابــاد تــه رســيدو ـ ســرويس پــه الره عجيــب و لريــب اوازونــه کــول ـ
سرويس ته په راختو موه دواړه وروسته پښېمانه وو ـ خو کـار رانـه شـوى
وو ـ له خورد کابل او بت خا نه چې تير شو ـ لته بند ته ورسيدو ـ کله چې
په لتـه بنـد سـرويس ورسـم شـو ـ چلـونکي وويـل دعـا د خيـر وکـړت ـ ټولـو
سورلا واال السونه پورته کړل ـ دعا وشوه ـ سرويس په فريادونو د لره په
موړونو اوخته ـ کله به چې سرويس شاته ټال وخوړ د هر چا زړه به له سينې
نه بوټ وخوت فرښتې به للي له ځان سره وويل ـ څـه بـد مـو وکـړل چـې پـه
دې کې را روان شو ـ مـا بـه ويلـې خيـر دى ـ اوس خـو رابانـدې شـوې ده ـ تـه
قرار ويده شه ـه له ډاره خوب نه راځي ـ پـه لتـه بنـد کـې خـړه ولګيـده ـ ورو
ورو تورتم کيده ـ ه ه چې کړکـا تـه ناسـته وه کلـه بـه چـې خـوب يـووړه د
موټر د جمر او ټالا سره به پما راپريوته ـ ما بـه خپلـه اوهه د ه ـې سـر تـه
ولګوله چې ارام خوب وکـړي ـ نيمـه شـپه وه چـې سـروبي تـه ورسـيدو ـ پـه
سرويس کې ناستو کسانو همدا ويلې ښه شو چې په خير سره تـر دې ځـاى
را ورسيدو ـ په سـروبي کـې ځينـې د ډوډۍ خوړلـو دوکانونـه خـالخ وو ـ
سـرويس د يــوه هوټـل مخــې تـه ودريــد ويلـې ښــکته شـ ډوډۍ وخــورت ـ
فرښـته مــې راوخوځولـه ـ مــا وې پـاڅيده خــوب بــه دې پـوره شــوى وي ـ دا
سروبي دى ـ وې ويل ـ شـکر خدايـه چـې سـروبي تـه خـو را ورسـيدو ـ دلتـه
څنګه ودريدو ـ د څه لپاره دلته هوټـل دى خلـک ډوډۍ تـه ښـکته شـول ـ
راځه چې موهه هم ډوډۍ وخورو ـ زه خو ډېر وهى شوى يم ته به هـم ـ تـه خـو
يو ځل له بس نه راکوزه شه ـ اخوا ته به لومړى ورتير شو ـ متيازې به وکړو
ـ بيا به ته په موټر کې کښينې ګوره ه ه نورې ښـ ې هـم ناسـتې دي ـ زه بـه
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درته ډوډۍ راوړم ـ سمه ده هو راځه چې د سـين پ ـاړه چکـري شوــ هلتـه
وړاندې ګڼې ونې والړې وې ـ موه هلته معـخرت رفـ کـړو ـ بيـا ه ـه مـوټر
کې کښيناسته ـ ما ورته له هوټـل نـه ډوډۍ راوړه ـ زه واپـس هوټـل تـه الړم
زر زر مې ډوډۍ وخوړه ـ بيرته سرويس تـه ورللـم ـ مـا وې چـې ځانتـه خفـه
شوې نه يې ه ې ويلې نه واهلل په دې نيمه شپه کـې دې ډوډۍ ښـه خونـد
وکړ ـ په مزه مزه مـې وخـوړه ـ مـا وې هـن دا اوبـه مـې درتـه راوړي دي ـ دا د
هوټل جګ به واپس يوسم ـ نورو د سـرويس سـورلا پـه هوټـل کـې ډوډۍ
وخوړه او سرويس ته يو يو راختل تر څو چې اخر چلونکى هم رالى کلينر
اواز کـړو سـرويس واال سـورلا راځـ چـې ځـو پـه خيـر ـ د سـرويس ټـولې
چوکا ډکا شوې ـ سرويس روان شو ـ بيا هم دعايې خيـر وشـوه ـ پـه نـوره
پاتې الره موټر لد څۀ ګړندى روان وو ـ ټوله سورلا ستړې وه ـ په سـرويس
کې هيچا خبرې نه کولې ـ موه دواړه هم للي ناسـت وو ـ لـه سـروبي ښـکته
الره کې خوب وړى ووم ـ کله چې سرويس له دروئټي نـه تيـر شـوى وو ـ يـو
وخــت مــې پــه مــخ چــا الس کيښــود وې خوځــولم ويلــې ويښ شــه ـ زيــاتي
راورسيدو ـ سترګې مې چې ولړولې د فرښتې پـه څنګـل مـې سـر لګـولى
وو ـ ورو راپورته شوم ـ راته وې ويل مخکې له وخته داسې خوب مه کـوه ـ
ال وخت ډېر پاتې دى ښه ـ ولې تا چـې پـه لتـه بنـد کـې زمـا پـه څنګـل ښـه د
مزې خوبو نه کول نو دا خبره نه وه ـ ه ې ورو لوندې په الس راته زور کړى
وې ويل ـ ګالبه د لته بند په الره هيڅ نه يم پوهـ شوې ـ هو معلومدار نه يـې
پوهـ شوې دا څنګل او ولى مې اوس هم ويده دي ـ ه ې پـټ وخنـدل ويلـې
يـو پـر بـل مـو احسـان نيـته دى ـ اوس دې مـا وې سـمه خبـره وکـړه ـ پـه دې
وخت کې د سرويس له من ه يوه کيوال سړي وويل ـ چربانګ دى ـ د سهار
مان ه ته لد وخت پاتې دى ـ سرويس د سرخرود سيند په نـرۍ اوبـو ورسـم
شوـ لد وخت وروسته جالل ابـاد تـه ورسـيدو ـ سـرويس ودريـد ـ کلينـر لـد
کړو ـ وروره بکسونه او لوټه موټه درنه پاتې نيي ـ موه خپـل بکسـونه لـه
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سرويس نه راښکته کړل ـ سيده يوه سرايې تـه وختـو ـ سـرايې واتـه تـه مـې
وويل ـ وروره يوه کوټه موه ته راکـړه ـ بـې لـه ه ـې سـبايي نـزدې دى ـ مـوه
سـتړي يـو ـ لـد څـه دمـه کـوو ـ ه ـه وويـل نيمـايي کرايـه کيـدي ـ د کـوټې د
کرايا پيسې مې ورکړې کوټه يې راته وښوده ـ کلي يې راکړه ـ موه کوټې
تـه ورننوتـو ـ پـه کوټـه کـې څلـور کټونـه پراتـه وو ـ پـه هـر کـټ کـې خيرنـې
بسترې هوارې وې ـ ما وې فرښتې داسې به وکړو چې خالي پـه دې کټونـو
کې به کښينو ـ قـابو سـهار دى او بـل دا چـې پـه دې بسـترو کـې کلـه خـوب
کېدي ـ ستا څنګـه خوښـه ده ـ ويلـې ماتـه خـوب نـه راځـي خـو کـه تـه لـد څـه
سترګه پټوې ـ خوښه دې لده شيبه وروسته زه خوب وړى ووم ـ خو هـيڅ پـه
ځان نه ووم پوهـ شـوى چـې څنګـه خـوب وړى ووم ـ يـو وخـت مـې د مـوټرو
لرهارى تر لوه شو ـ سترګې مې چې خالهې کړې اومـې ليـدل چـې ه ـې
زما سر په ليد کې ايښى وو او خپله خوب وړې وه ـ سر يې يـوازې بالښـت
ته لګولى ووـ راپاڅيـدم د ه ـې ټيکـري لـه لـاړې نـه تـاو شـوى ورو مـې د
لاړې نه ورله راخالخ کـړ ـ او پـه مـخ مـې ورتـه خـور کـړ ـ زه للـى راووتـم
تيناب ته الړم ـ بيا مې مخ او الس پريمن ل بيرته کوټې ته راللم ـ ه ه پـه
خواهه خوب ويده وه ـ زه کټ کې کښيناستم پخپل چُرت او فکر کـې ډوب
شـوم ـ ( ګالبـه پـه دې وخـت کـې دا سـتا د ځـوانا جـوش او دا د فرښـتې د
ځوانا جوش او ښکال او داسې حالت بيخي به ورته ايجړا ښکاره شې که
څنګه نه نه لرم شې ګالبه تا خو ورسره پـه خـوهه او حتيتـي مينـه وعـده
کړې چې ـ ـ ـ ـ )
په دې وخت کې ه ه ورو اوښوريده ـ راجګه شوه لده وارخطا لوندې شوه
له خپل مخ نه يې ټيکرى واړه وه ـ سترګې يې ولړولې وې ويل تـه هـو زه
يم فرښتې څه خبره ده توبه توبه دا څنګه خوب مې وليدـ وايه کنـه څنګـه
خوب دې وليد مسکا شوه وې ويل ايسته يې کړه ـ د ويلو نه دى ـ هر څه
چې دې ليدلي دي ـ ماته يې ووايه ـ درته وايمه خو ته لومړى ما تيناب تـه
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بوزه ـ بيا يې درته وايم ـ ښه راځه چې تيناب دروښيم ـ بيا مې ورته د الس
او مـخ د پرينم لـو ځـاى وروښـود ـ زې ورتـه راديخـوا برنـډه کـې ودريـدم ـ
ه ه له ه ه ځايه په داسې حالت کې را روانه وه چې مخ پـاکي ( روي پـا
) يـې الس کـې نيـولى وو ـ وربـل يـې پـه مـخ راخـور شـوى وو ـ پـه ورو ورو
قدمونو راتله ـ سترګې يې ځمکې تـه نيـولې وې ـ مـا سـره دا سـودا وه چـې
دې به څه خوب ليدلى وي ـ کوټې ته ننوتو ـ دستي مې ورته کړو خـوب دې
راته اوس ووايه ـ ه ې د وربل ويښتان پالس له سترګو نه واړول وې ويل
ته خو لد هبر وکړه چې زه خو دا خپل ويښتان لوټکي همنې کړم ـ لـه بکـس
نه يې اينه او همنې راواخسته ـ اينه يې د کټ په بالښـت کيښـوده ويښـتان
يې همن ول ما زر اينه ورتـه ونيـوه ورتـه اومـې ويـل ـ هـن دا اينـه بـه هـم زه
درته ونيسم ـ خو چې ته دې ويښتان همنې کـړې ـ مننـه زه شـرمېدم نـه خپلـه
يې کوم ته وړاندې شه ـ ما وى معلومدار وړاندې کيدم به ځکه چـې مـوه د
کلي خلک يو ـ ځـان مـې د کـوټې د چـټ د لټـو پـه جـال سـره مصـروف کـړ ـ
ه ې ښه ځان سنبال کړ ـ وې ويل ګالبه اته بجې دي ځو به کنـه مـا وې پـه
خداى چې خوب دې راته ونه وايې چې بله شپه هم رابانـدې راشـي ـ لـه دې
ځايه به ونه ښوريدم ـ کټ کټ په خندا شوه ـ مړه څه د شرم خوب وو ـ تير شه
ترې ـ نه هيڅ امکان نه لري زرشـه راتـه وې وايـه ـ مـخ يـې سـور واوخـت پـه
سترګو کې ئې د شرم او حيا نخښې ښکاره شوې وې ويل ـ هسې پـه خـوب
کې رابانـدې تـه ـ ـ ـ ـ وې ! وې چي ـې مـې کـړې راويښـه شـوم ـ آخ دا نـو څـه
خـوب دى مـا وې چــې دا بـه څرنګــه خـوب وي دلسـې خوبونــه خـو زه هــر
وخت وينم ـ د دلسې خوب ليدل تعبير ډېر ښه او رښتيا کيدي ـ ه ه بيا په
خندا شوه ـ د مينې په خاخ نزاکت يې وويل هو ګوړه ګوړه لره خوله به دې
خوهه وي ـ په بيړه د ه ې خوا ته ورللم ـ تر څنګه يې کښيناستم ـ الس مـې
ورته راونيوه ـ ورته اومې ويل ـ موه دواړو لوظ کړى دى ـ ګني تا څـه فکـر
کاوه چې داسې به ـ ـ ـ ـ ! الس مې ورته د خپلې لاړې نـه تـاو کـړ ـ زمـا خپـل
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امانــت يــې همداســې مينــه خــو بــه کــوو اخــر زړه لــرو ـ ځــواني لــرو مينــه او
محبت لرو مينه خو په چل ول او درولو نه کيدي ـ او بيا خو موه دواړه اهلل
له وړو کتوبه مين کړي يو ـ ته څۀ فکر کوې سترګې يې تکې سـرې شـوې
بدن ئې سست شـو ـ وې ويـل هـر شـى خپـل وخـت لـري ـ څنګـه چـې تـه فکـر
کوې ه سې زه هم يم ـ خپل سر يې له شرمه ټيټ کړ ليـد کـې مـې راکـوړۍ
شوه په مخ او دواړو سترګو مې ښکل کړه ـ يوه شيبه په همدله حالـت کـې
پاتې شو ـ ه ه پا څيده وې ويل ـ ګالبه نور به کلي ته ځـوو ـ مـا وې فرښـتې
رښتيا هلته کلي کې به په څه شکل سره مالقات کوو هو د کلـي شـرايط
خو سخت دي مګر ته بـه خامخـا درې ورځـې وروسـته يـو ځـل زمـا د پـالر
ليـدو پـه بهانـه مـوه کـره راځـې ـ هلتــه بـه پـه بـاغ کـې سـره ګـورو ـ ســمه ده
همدلسې به کووـ يو ه خبره بيا درته تکراروم ـ ه ـه دا ده چـې پـه کـور کـې
دمور له لوهه دې دا ستا د ورکړې خبره يو ځلـې اوباسـه ـ بـس همـدا ورتـه
ووايه چې تر څو مې تحصـيل بيـپړ کـړى نـه وي چاتـه بـه مـې نـه ورکـوې ـ
ه ې چې خپل بکس يې نيولى وو له کوټې نه وتله وې ويل ـ سـتا سـره خـو
بس دا ويـره ده ښـه د ه تـه مـه وارخطـا کيـده ـ بيـا بـه يـې هـم ورتـه ووايـم ـ لـه
کوټې نه راووتلو ـ کلي مې سرايي وان ته ورکړه ـ او له سرايې نه ووتوــ مـا
وړې کـه دا بکسـونه راسـره نـه وايـې پـه ښـار کـې بـه مـو چکـر وهلـى واې ـ
مازديګر ناوخته به کلي ته تالى ـ ه ې ويلې ستا خبره سمه ده مګر کيدى
شي ښار ته کليوال راللى وي که موهه اوګـوري بيـا بـه راپسـې پروپاګنـډ
کوي ـ راځه چې کور ته ځو ـ د کلي اډې ته الړو ـ يو جي

مـوټر والړ وو ـ لـه

چلـونکي نــه مــو پوښـتنه وکــړه ـ ويلــې درې تنـه بــې لــه تاسـو کــم دي ـ چــې
سورلا پوره شي ـ حرکت کوو ـ موه تر ل ې په سماوار کې چاې وڅښلې ـ
چــې راووتــو د جيـ

ســورلا پــوره وه ـ ور وختــو او مــوټر حرکــت وکــړو ـ

ماسپښين چې کيده کلي ته ورسيدو ـ له جي

نه ښـکته شـو ـ ه ـه مـې تـر

کوره ورسوله ـ او زه خپل کور ته الړم ـ د کال مخې ته د حجرې تر څنګ مې
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ورور والړ وو ـ راتــر لــاړې وت ـ بيــابکس راځينــې واخيســت او کــور تــه
ننوتو ـ م ور مې چې وليدم ـ له ورايه په خندا شوه ـ رامنډه يې کـړه ليـد کـې
ئې ونيوم په سترګو سترګو يې موچې کړم ـ ورپسې د کور نـور لـړي راتـه
رالونډ شول ـ تولو ته مې د خپلې کاميابا وويل ـ بيا مې د پـالر پوښـتنه
له موره وکړه ـ ويلې بچى پالر دې دا يوه مياشت کيدي چې نه دى راللـى ـ
د تجارت په کارو بوخت دى ـ په کلى کى نزدې خپلوان زما ستړي ميي ته
راللل ـ مازديګر د جمعې مان ه ته د کلـي جومـات تـه الړم ـ د کلـي خلکـو
راسره ستړي ميي وکړل ـ ځينـو بـه رانـه د پوهنتـون او درسـنونو پـه حتلـه
پوښـتنې کـولې ـ مـا بـه هـر يـوه تـه بيلـه بيلـه پوښـتنه ځوابولـه ـ درې څلـور
ورځې مې د همزولو او خپلوانو سره په تګ راتګ تيرې کړې ـ هره ورځ به
لکه د پخوا پيان پن ه وخته مان ه ته جومات ته تلم ـ کليوالـو تـه خـو لـه
پخوا نه ځکه زيات ګران شوم چې د يوه وخـت د لمان ـه قضـايي رابانـدې
نه وه ـ ماسخوتن به د کلي همزولي او انډيواالن راته حجـرې تـه راتلـل ـ تـر
ماسخوتن تير به راسره ناست وو ـ يوه شپه راته ه وي وويل ګالبه سبا نـه
بل سبا ته به ميلې ته ځوو ـ د زيارت ميله ده ساعت به مـو ښـه تيـر شـي ـ لـه
دې خبرې سره د فرښتې خبره مې ني ه زړه ته ودريـده ـ ه ـې ويلـې وو چـې
درې ورځې وروسته به زموه کره زما د پالر ليدو په بهانه راځـې ـ دوي تـه
مـې هـو وکـړه ـ سـبا تـه پــه څلـورو بجـو د ه ـوي کـره وخوځيـدم ـ زه چــې د
ه وي کال ته ورنزدې شوم ـ بيلـه ه ـې دومـره الره خـو نـه وه ـ لـه ليـرې مـې
وليدل چې فرښته د باغ دروازې مخې تـه والړه وه ـ يـو وړوکـى يـې د السـه
نيولى وو ـ زه يې چې وليدم ـ مخـې تـه را ر وانـه شـوه ـ خـوا تـه يـې ورنـزدې
شوم ـ له ورايه يې وويل مـا مامـا زوى اوس ايلـه دا چـې مـوه دواړه يـو د
بل ليدو ته تدي وو ـ زړه مو وو چې يو بل سره ټينګ په ليد کې ونيسو خو
ارمان چې کلى وو ـ ستړي ميي يې وکړه ويلې ته ځه بـاغ تـه ننـوزه زه کـور
ته ورځمه بيرته زر راځم ـ زه باغ ته ننوتم ـ هوا څه نا څه ګرمه وه ـ ځان مـې د
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ونو د منې چوترې يخ سيوري ته ورساوه ـ په څـوکا کښيناسـتم کتـل مـې
چې ه ه هم رالله په ګړنديو قدمونو راتله تر څو را ورسـيده لـه ليـرې يـې
رالد کړ ګالبه رښتيا سبا تـه د زيـارت ميلـه ده ـ د کلـي انجـونې او هلکـان
ورځي ما او تا ب ه هم ورته الړ شو ـ د سبا د ورځې لم وړې يې ته خو راشه د
پالر دې راته ووايه کور کې دى که چيرې تللى دى پـالر مـې يـو سـاعت
مخکې کوز کلي تـه کـومې جرګـې تـه الړ ـ مـور تـه مـې سـتا د راتلـو وويـل
ډېره خوشحاله شوه اوس راځي پالر مـې چـې رالـى سـتا د راتلـو بـه ورتـه
ووايم ـ خو ته دا راته ووايه چې سبا ته به څنګه کوو
ه ې سره د سبا ورځې د بيا ليـدو او دزيـارت ميلـې تـه تـګ پـه زړه پـورې
بهانه وه ـ ما وې ميلې ته به خو ځوو ـ ولې زه به د هلکانو سره ځم او ته په د
کلي انجونو سره ـ انډيواال نو راته ويلي دي چې سبا ته به يو ځاى ميلې ته
ځوو ـ مخکې له دې چې مور دې راځي دواړه بايد يو بل په ـ ـ ـ اى بـس بـس
په مطلـب دې پوهــ يـم ـ هـو چـې مـوه يـو بـل سـره ښـکلوو او ه ـه رابانـدې
راشي ـ ګالبه لد ساړه خوره ـ له مـا نـه خـو تـه بـې واره يـې ـ وې خنـدل ويلـې
ګخاره بـه کووــ پـه دې کـې مـزدورې چـاې راوړې ـ فرښـتې تـرې وپوښـتلې
مور مې راتله هو بي بي اوس به راشي ښه نـو تـه ځـه وروسـته بيـا د چـاې
پيالو پسې راشه ـ کتل مې چې مـور يـې راللـه ـ مـوه دواړه ورپاڅيـدو ـ زه
څو ګامه ور د مخه شوم ـ السو نه مې ورښکل کړل ـ ه ې هم په تندي ښکل
کړم ـ د ژوند حال احـوال مـور و پـالر يوښـتنه يـې رانـه وکـړه ـ ويلـې ګالبـه
ز ويه باور وکړه چې دا خپل زړه مې درباندې جوړيدي ـ فرښتې په دې خبره
د سترګو د الندې راته وکتل مسکا شوه ـ وې ويل مورجاني که دا ګالب
راسـره نـه واى مـا هي کلـه پوهنتـون نـه وايـه ـ خـو دا بـل شـان انسـان دى ـ
ه ې وويل هو لورې ګالب خو د ټول کلي ګالب دى پالر دې بيخـي ورتـه
زو ى ويلي دي ـ همييه يـې يـادوي ـ فرښـتې بيـا پـه سـترګو کـې راوکتـل ـ
موه ال چاې څښلو د فرښتې مور وويل ګالبـه زويـه بيګـاه تـه بـه مـوه سـره
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پاتې شې ـ مننه مورجـاني زمـا خپـل کـور دى ـ خـالي ددې دپـاره راللـم مـا
وې چې کاکا جان ووينم ته خـو مـې وليـدې ـ د ه ـه ليـدو تـه بـه بيـا راشـم ـ
فرښتې وويل مورجاني دا په داسې ست کله پاتې کيدي ـ ښه به دا وي چې
کومه ورځ يې رسمي ميلمه کړې ـ بالکـل بـه دا کـار کـوم ـ اوس زه ځـم چـې
ماشومان په کور کـې ورانـى ونـه کـړي ـ تاسـو ميـ وليدت ـ بچـى کـه الړې
مور ته دې سالم کوه ـ د خداى په امان ـ ـ ـ ـ !
فرښتې مور ته وويل مور جاني سبا ته خو بـه د کلـي جونـه د زيـارت ميلـې
ته ځي ـ چې بيا زه هم ورسره الړه شـم ـ ولـې نـه لـورې زر وارې خـو الړه شـه ـ
مورې موه به لد ساعت خپلې خبرې وکړو ـ سمه ده زه الړم ـ ما وې پـه مخـه
دې ښه شه مورې ـ
مـوه دواړو تـه د ښــه مالقـات زمينــه برابـره شـوه ـ ه ـه پــه منـډه الړه د بــاغ
دروازه يې ځن ير کړه او بيرته لکه د مستې لرڅنا پيان جګه لړۍ زمـا
خوا ته رالله ـ تر څنګه راسـره دا ځـل کښيناسـته ـ وې ويـل ـ دا درې څلـور
ورځـې مــې چــې ليــدلى نــه وى ـ نــزدې مــې درپســې زړه چــاودلى وو ـ ددې
زموه د خلکو دې خداى بيخ اوباسي چې داسې سخت رواج يې دى ش پـه
ليدو کتو هم سړى ګنهګاريدي ـ
مـا وى راجوختـه شـه اوس خـو څـو نيـته رالـاړې وځـه ـ ه ـې زمـا الس
ونيو ـ وې ويل ـ ګالبه نه پوهيدم چې اخره به دې څۀ وي اخر زما او ستا د
مينې ګډ او خوه ژوند ـ ته پکې څه شک لرې خپـل ښـى الس مـې د ه ـې
له لاړې راتاب کړ ـ ورته مې په تونده لهجه وويل ګـرد کـال زمـا او سـتا پـه
درس ويلـو تيـر شـوى دى ـ هـيڅ د مينـې خوالـه مـو سـره نـه دي کـړي ـ ايلـه
موق پالس راللې ده ـ فرښتې پريدده چـې د مينـې تنـده ماتـه کـړو ـ همـدا
مو وخت دى ـ په دې وخت کې پاس ونه کې ککو  ،ککو نارې شـوې ـ هلتـه
وړاندې په يـوه چينـار کـې ګوګوشـتو  ،ګوګوشـتو اواز پورتـه شـو ـ ګـوره
چې ددې باغ مرلا به زموه د مينې شاهدي ورکوي ـ ما يې د زنې په خـال
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ګوته کيښوده ـ او دا شين خال بـه زمـوه تـر مـنې د مينـې وړل راوړل کـوي ـ
ه ې رانه ګوته په خوله کې ونيوه ـ لاښونه يې پرې کيمنډل ـ زه هم لـواړم
چې يوه د مينې نخښه درکې پـاتې کـړ م ـ مـوه پـه ځـان نـه پوهيـدو ښـه ډېـر
ساعت تير شوى ووـ ورته مې وويل ګوته مـې پريـدده د ظـالم لـورې د بـدن
هره برخه دې خوړنه کوي ـ ګوته يې راته پريښوده سترګې يې سرې اوختې
وې ـ له ځان سره مې للي وويل ـ د چا پالر به ورته مخامخ کتلى شي ـ واې
وريد ـ له ځايه پورته شوه ـ ويلې ستا په سترګو خو هنـدويې مسـلمانيدي ـ
راپاڅه همدومره بس دى ـ سبا خو به ته هم د هلکانو سره ميلې ته ځـې ـ هـو
خود ځمه ـ دواړه به ميله کې سره ګورو ـ له باله ووتو ه ه کورتـه ننوتـه او
زه خپل کور تـه الړم ـ سـبايي نهـه بجـې وې ـ چـې انـډيواالن راللـل ـ مـا هـم
ځان برابر کړى وو ـ نوې سپينې جامې او تور واسکټ مې والوسـت او لـه
ملګرو سره ميلې ته روان شوم ـ په دروازه کې چې راوتلـم ـ مـور مـې وويـل
بچـى خـداى دې د بـدو سـترګو وسـاته ـ ډېـر ښـکلى ښـکارې ـ پـه الره راتـه
هلکانو هم وويل ـ ګالبه نوي کـالي او واسـکټ درسـره ښـه ښـکاري ـ زه لـه
ونې جګ ووم ـ خ و نه پوهيدم له رنګـه بـه دوي تـه لـوړ ښـکاريدم د هـر چـا
راباندې مينه راتله ـ له کلي نه چې ووتلو ـ ډلې ډلې ځوانان او پي لـې واړه
زاړه ميلې ته روان وو ـ زيـارت تـه چـې کـومې الرې ورللـې وې ـ مخلـوم د
خــداى پــرې ور روان ووـــ دوړې او ګردونــه پورتــه کيــدل ـ مــا ســره مــې
انډيواالن د کلي د کڅ په نرۍ الره روان وو ـ د ميلې ځـاى تـه د مـوټر الر نـه
وه ورللې ـ له ډېر پخوا نه دله د زيارت عنعنوي ميله ددله ځاى د کليو د
خلکو رواج پاتې شوى وو ـ همدا شاه د ليرې سيمو خلک هم ورته راتلـل ـ
د زيارت موقيعيـت د لـره پـه لمـن کـې د شـنو ونـو او سـيند تـر مـنې وو ـ د
جګې تپې پـه سـر د زيـارت ګنبـده ښـکاريده ـ مـوه چـې د کـڅ نيمـايي الره
ووهله ـ شاته او مخې ته په الرو د ښ و او نرو قطارونه ښـکاريدل س هـره
خوا به مې په فرښتې پسې پام کاوه ـ خو په نرر بـه نـه راتلـه ـ ملګـرو بـه پـه
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الره ټوقې ټتالې کولې ـ په خبرو خبرو کې زيارت ته ورنزدې شو ـ د زيارت
په لونډۍ او شا و خوا شنه واښه او ونې والړې وې ـ څو به چې زيـارت تـه
نزدې کيدو د خلکو ګڼه ګواه زياتيدله ـ دې ميلې ته به هـر چـا نـوې جـامې
الوستې ـ هر څو به په ډول سينګار ميلې ته ورتلـل ـ انـډيواالنو وويـل ـ
لومړى به زيارت ته ورشو ـ دعا به وکړو ـ او هم به سيلونه وکـړو ـ وروسـته
به هر چيرې چې ښه ساعت تيري وه ورځو به ـ يوه وويل ټيله ټمبـه د خلکـو
زياته ده که سره بيل شوت ځان به د ه ې لوز ونې الندې رارسوي ـ زيارت
ته نزدې ورتلل څـه اسـان کـار نـه وو ـ مخلـوم د خـداى خوځيـده ـ مـوه چـې
دننه زيارت ته ورننتوتلو ـ يو پر بل پسې روان وو ـ ښ ې او نر والړ وو ـ هر
چا د يو څه سوال او دعا کوله ـ پـه مـوه کـې يـو وه ـ وې ويـل انډيوالـه دعـا
وکړت چې اهلل د هر چا د زړه مراد تر سره کـړي ـ کلـک او سـخت زړونـه دې
اهلل نرم کړي ـ پـه دې خبـره هلتـه وړانـدې د زيـارت پـه يـوه کـنج کـې د کلـي
جنيکا والړې وې فرښته هم ورسره وه ـ ه وي ټولـو پـه بـرم بـرم وخنـدل ـ
زما او د فرښـتې سـترګې سـره مخـامخ شـوې ـ اشـاره مـې ورتـه وکـړه ـ چـې
بيرون اوځه ـ ه ه له نورو انجونو نـه بيلـه شـوه ـ د نـورو ښـ و پـه ټيلـه کـې
خپل ځان له دروازې نه بهر کړ ـ ما هم ځـان لـه ملګـرو نـه وواهـه ـ بيـرون تـه
ورپسې ووتم ـ ه وي ټول پخپله تماشه ووــ بيـرون د زيـارت دروازې سـره
ه ه والړه وه موه دواړه وړانـدې ودريـدو ـ لـه رولبـړ نـه وروسـته مـې چـې
ورته فکر شو چې ه ې هم نوې جامې الوستې وې ـ جګې نرۍ ونې سپين
مخ تورې ښکلې سترګې او نريو سرو شونډو ته يې زړونه اوبه کيدل ـ لکه
د باغ سبره دنګه والړه وه ـ ورته مې وويل فرښتې ټيکرى دې په مخ راخور
کړه ـ د ظالم لورې ټول مخلوم درتـه ګـوري ـ د نرـره نيـې ـ نـن څـه بـل شـان
ښايسته شوې يې ـ ځان دې اينې کې ليدلى اى ليونيه تاسې چې زيـارت
ته راننوتا ما سره د کلي جينکو راته وويل ـ دله هلک څو دى ما وې
ولې ګالب نه دې څه ويلې ښه دا ګالب څـومره ښـکلى دى ـ او دا يـې هـم
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وويـل ســتا خـو همصــنفي دى ـ ورتــه ووايـه چــې کـور تــه الړې مـور تــه دې
ووايه چې سپيلني درته لوګى کړي ـ او ته دې هم مور ته ووايـه چـې لـوګى
درته وکړي ـ هاله يوې ال دا وويـل تاسـې دواړه ښـه جـوړه کيـدى شـ ـ مـا
وى هو هر څه چې د نورو په قضاوت وشي ښې له ځې ـ فرښتې دلتـه نـور د
خبرو وخت نه دى ـ ته موه څاره هرې خوا چې تلو ـ تاسې هـم پـه ه ـه لـوري
راپسې راځ ـ زما انډيواالن هم له دروازې نه راووتل ـ سـره يـو ځـاى شـو ـ
کتل مې چې د کلي پي لې له زيارت نه راووتلې ـ وړاندې ورته هاله والړه
وه ـ سره وې ليدل ـ رښتيا هم ه وي ټولو ماته کتل او تيريدلې ـ له موهه يو
تن وروسته شوى وو ـ ه ه ته مو انترار کاوه ـ جينکا چې د فرښـتې خـوا
ته ورللې ـ لومړى يې څه سره وويل ـ بيا يې زمـوه خواتـه وکاتـه ـ ټـولې پـه
خندا شوې ـ تر ه ې والړې وې ـ تر څو چې موه روان شو ـ ه وي هم په موه
پسې ورو ورو راتلې ـ زيات خلک د سيند لـاړې تـه ور روان ووــ مـوه هـم
سيند ته ورښکته شو ـ له سينده پورې د لـره ډډه پـه ممـااو  ،لوړاڅکـو ،
ګورګورو ډکه وه ـ د لره پورتنا برخه په نخترو او څيړيـو پوښـتلې وهــ د
سيند اوبه هر چا په لپو لپو وڅښلې ـ ډېرخلک د سيند په لاړه ناست وو ـ
څو تلل او څو راتلل ـ په موه پسې د کلي انجونو ډله هم راورسيده ـ د
ګرما له جوشه ټول تدي ووـ ه وي هم په لپو اوبه وڅښلې او ځينـو ال مـخ
ته هم اوبه واچولې ـ د ونو الندې سيوري ته پنډي شوې ـ خپلو کې ئې سره
ټوقې ټتالې کولې ـ په ه وي کـې هـم ځينـو د کلـي هلکـانو سـره ال پخـوا د
مينې تار لزولى ووـ يو بل سـره يـې د مينـې تنـده ماتولـه ـ شـا و خـوا ميلـه
ګرمـه وه ـ يـو ځـاى کـې موسـيتي لديـده ـ پـه بـل ځـاى کـې خلکـو کبابونـه
پخول ـ وړاندې چمن کې مداري خپل ډوله کى واهـه ـ خلـک تـرې تـاو وو ـ
تر مازديګره مو ښه سيلونه وکړل ـ د ميلې له ځايه ورو ورو خلک کليو تـه
روان شول ـ موه هم د کلي په لور په چکر چکر وخوځيدو ـ تر څو چـې کلـي
ته رسيدو لمر د لرونو پـه سـرونو واوخـت ـ نـزدې ماښـام شـو ـ هـر يـو بـه د
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کلي په کوڅو کې د خپل کور په کوڅه ورسم شو ـ زما او د فرښتې کورونه
د کلي په کوز سر کې وو ـ اخر زه او فرښته سره د الرې په سـر کـې يـو ځـاى
شو ـ ه ې وويل ګالبه ساعت دې تير شو ـ ولې نه ډيره ښه ميلـه وه ـ مـا وې
ستا څنګه ـ ـ ـ ما خو نن ډيرې ښـکالګانې وليـدې مګـر ـ ـ ـ ـ ! نـو مګـر دې
پکې څنګه وويلې په دې ته خپلـه ښـه پـوهيدې ـ زمـوه د بيليـدو الرې را
ورسيدې ـ ه ه چې بيليده وې ويل ـ سبا مازديګر ته په راشې ـ سمه ده ـ ما
وې بالکل سمه ده ـ
کور ته چې الړم د ميلـې قيصـه مـې مـور تـه وکـړه ـ ه ـې وويـل هـو بچـى د
زيارت ميله خوډېره ښه او په زړه پورې وي ـ موه هم ډېر ځلـې ورللـي يـو ـ
ددې خلکو لپاره يوازې همدا زيارت ميله شته دى ـ چې د خلکو پکې ښـه
ساعت تي ريدي ـ دلته د خلکو لپاره بله ساعت تيري نيته دى ـ د ماښـام لـه
ډوډۍ نه وروسته د کلي همزولي او دوستان مې حجرې ته راللل ـ هر يـوه
بـه د ميلـې خبـرې کـولې ـ تـر نيمـې شـپې بـه چـاې او چلمونـه باديـدل ـ زمـا
دهيڅ نيه يـي توکـو سـره عالقـه نـه وه ـ ه ـوي بـه راپـورې ملنـډې کـولې ـ
ويلې به ئې ته چې نسوار نه کړې چلم او سيګرټ نـه څکـوې نـو کـوم عمـل
کوې ما به ورته يـوازې ويلـې اوبـه او ډوډۍ مـې عمـل دى او بـس ـ زه پـه
ه ـوي ډېــر ګــران ووم او ه ــوي هــم پمــا ګــران وو ـ پــس لــه نيمــې شــپې نــه
ه وي له حجرې نه خواره شول ـ په دې شـپه هـم تـر ډېـره ناسـت وو ـ ه ـوي
چې الړ ـ زه هم کور ته ننوتم ـ خپلې کوټې ته الړم ويده شوم ـ سبا په څلـورو
بجو بيا د ه ې کور ته روان شوم ـ کلـه چـې د ه ـوي کـور تـه ورسـيدم ـ يـو
وړوکى مې کالته ورننويست ـ کتل مې چې فرښته راووتله ـ په دروازه کې
له خندا شنه وه ـ لـه سـتړي ميـي نـه وروسـته يـې وويـل ـ پـه ښـه وخـت کـې
را للې ـ څرنګه پـه ښـه وخـت کـې راللـم مـور و پـالر مـې دواړه کـور کـې
نيته دى ـ د کاکا دوي کره همدا نن ماسپښين الړل ـ دا يې هـم راتـه وويـل
چـې ناوختـه راځـو ـ پـه کـور کـې دوه واړه دي او مـزدوره ده ـ نـور هي ـو
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نيـته دى ـ زه خــو وايـم چــې دننــه ان زمـا کــوټې تــه الړ شـو بيــا يــې وخنــدل
س پين لاښونه يې په سرو شونډو کې وځليد ـ ما وې دومـره زړوره نـه يـې ـ
ګالبه خداى به مو دا ارمان هم پوره کړي ـ درځه چې د باغ چکر ووهو ـ باغ
ته ننوتو ـ دروازه يې ځن ير کړه ـ ما وې راځه دننه کوټه څه کوې ـ دا ګلونـه
او دا ښـکال مـوه تـه وايـي چـې الس تـر السـه ونيسـ ـ دواړو السـونه سـره
ورکــړل ـ او د بــڼ وړانــدې چــوترې تــه قــدم پــه قــدم لکــه اســتبرو روان ووـــ
چوترې ته چې ورنزدې شو الس يې رانه خالخ کړ وې ويل ـ ګالبه څه چـل
راباندې وشو ـ په څـوکا کښيناسـته ـ سـترګې يـې بيـا سـرې شـوې ـ تـه وا
پيالا يې څکولي دي ـ زه خو پـرې پوهيـدم چـې د پي لتـوب او ځـوانا د
مينې نيه پرې راوختې ده په څنګ کې ورسره کښيناستم په ليدکـې مـې
ونيوه ـ ما وې څۀ درباندې وشـو لـد يـې نـه کـاوه مـړه خولـه يـې پـه تنـدي
رالله ما يې په مخ الس تير کړ ـ فرښـتې څـه خبـره ده ـ د شـونډو پـه سـر يـې
ورو وويل دا ته چې څـه فکـر کـوې ـ همدلـه خبـره ده ـ بلـه بـه څـه خبـره وي ـ
ه ې خپل الس په زړه کيښود ـ وې ويل ددې خبره ده نوما وې څه چل پرې
شوى دى بل کوم چل نيته زړه مې تـا وړى دى ماښـه ځانتـه رانـزدې کـړه
ورته مې وويل يو شاعر وايي
خــــوا تــــه رانــــزدې شــــه چــــې خپــــل زړه درکــــړم
دې نـــــــه زيـــــــاتي ووايـــــــه نـــــــور څـــــــه درکـــــــړم

راپاڅيده ځان يې رانه لد څ ه جدا کړ وې ويل ـ ته هبر وکه چې حوهله مـې
په ځاى شي ـ په مخامخ چوکا راته کښيناسته ـ د خبرو نه وه ـ مړې خـولې
پرې را روانې وې ـ بيا مې ترې پوښتنه وکړه ـ فرښتې کوم ځـاى خـو دې نـه
خــوهيدي ـ وې ويــل ګالبــه ښــه بــه دا وي چــې تــر څــومره ه ــه وخــت نــه وي
رارسيدلى بيا به يو له بله نه لګيدو ـ ولې نو اخر څه خبره ده هـو څـه خبـره
ده ـ څرنګه يې درته ووايم ـ اخر شيطان لرو ـ منګى خو هره ورځ نـه مـاتيدي
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بې له ه ې دواړه په اومه تار تړلي يو ـ ښه ده چې ته څنګه وايې ه سـې بـه
کـوو ـ دا خـو ډېـره اسـانه خبـره ده ـ پـس لـه دې بـه لکـه د ټيليفـون پيـان لـه
ورا يه خبرې کوو ـ سمه ده ـ نه هسـې زه تاتـه حيرانـه يـم چـې پـه دې ځـوانا
کې څومره حوهله لرې ـ ګرانې فرښتې پوهيدم چې ستا په زړه کې څه دي ـ
خو په مينه محبت کې دا رواج دى چې عاشتان تل همداسـې کـوي ـ ګالبـه
ســتا خبــره پــه ځــاى ده ـ دا کلــى دى او د کلــي خلــک مــا او تــا ټــولګي وال
پيژ ني ـ څو زموه د مينې نه خبر نه دي ـ لده خطا که رانـه وشـي ـ رسـوا بـه
شو ـ
فرښتې زه په ځان باور لرم کله به ام حطايي ونه کـړم ـ ولـې د انسـان فطـرت
او بيا په تېره ستا خبره د ژوند په دې ورځـو کـې لـه داسـې پـاکې مينـې نـه
انکار کول ګناه ګڼم ـ ته اوس ه ي پخوانا د کلـي د کوڅـو جينـا نـه يـې ـ
ته ددې ملک د پوهنتون د لوړو زده کړو الرويا يې ـ دربانـدې بـاوري يـم
چې احساسات دې سپي لي دي ـ اوچت دي په احساساتو کې د پښـتو او
پښتني حيا ټولې حياګانې خوندي دي ـ خو زې هسې په دې نرر يم چې زما
او ستا د وعدې د پوره کيدو نيټې پورې د خپل ابرو مند ژوند چوکاټونـه
هم مات نه کړو ـ او هم په ښوروا کې ماته کړې ډوډۍ ته الس تر زنې کښـې
نه نوـ ته پکې څه وايې ه ه چې له مخکني حالت نه دوباره په خود شـوې
وه خپل ويښتان يې له مخ نه مخ پورته واړول وي ويل ـ ګالبه په خبرو کـې
دې ادبي نخښې ښکاري زه هم د ادبياتو د پـوهن ي محصـله يـم ـ مګـر يـو
ډاکټر د رن ور سره په خپلو مهربانه او نرمو خبرو سره د ه ـه د رنـې کمـي
راوستى شې ـ په کـوم ژونـد کـې چـې د انسـانانو پـه هـره مرحلـه کـې د لـوړ
ادب او کولتور خواهه موجود وي ـ په زړونو کې د ښې روښـانه راتلـونکي
هيلې په تمه د ژوند رنګينا زياتيدي ـ نا هيلې توب له م زنو نه کډه کوي
ـ ـ نــو ځکــه مــې درتــه د يــوې ښــې راتلــونکي پــه هيلــه ه ــه وړانــديز وکړـــ
ســتاخبره ټيــک ده ـ فرښــتې زمــا پــه نرــر د مينــې او محبــت پــه جــوش او
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مستا کې په تيره بيا د دوه مينـانو د يـو ځـاى کيـدو پـه خاهـه مرحلـه او
شيبو کې نور څه نه ځائيدي ـ يوازې مينه کول او بس ـ زه يوهـ شومه ګالبـه
په دله خبره بـل منطـق نـه خيـژي ـ زمـا او سـتا مينـه پاکـه ده او ددې پـاکې
مينې تر پـوره کيـدو او سـرته رسـيدو پـورې بـه لکـه څنګـه چـې دې وويـل
همالسې کووـ ه ه راپاڅيده زما خوا تـه رانـزدې شـوه ـ ويلـې خفـه خـو نـه
شوې ګالبه نه نه ولې خفـه شـم مـوه خـو يـوازې د مينـې پـه راز ولديـدو ـ
موه به تر اخره همدلسې مينه کووـ
اوس به راځه د باغ د ګلونـو ښايسـتونه اوګـورو او هـم بـه پـه دا ونـو کـې د
مرليو سندريزو اوازونو ته لـوه کيـدو ـ بـاور وکـړه چـې د ه ـه نـرګس نـه
راتــه تــه ښــکلى ښــکارې ـ زه هــم چــې دا څــومره ددلــه ګــالب رنــګ او
خوشبويا ته ګورم ـ ستا ښايست مې پکې په رب که ليدلى وي ـ بله خبـره
دا ده فرښتې چې دا ټول کلى ما ښه پيژني ـ زه ورسره پن ه وخته پـه جمعـه
حاضر يم ـ له وړوکتوبه ورته معلوم يم ـ ته په دې باب هيڅ فکر مه کـوه ـ او
اى اخر مينه هم پټۀ نيي پاتې کيدى ـ ه ـه پـه خنـدا شـوه وې ويـل ـ ګالبـه
درباندې پو هيدم چې د مينې له تاوه دې څومره ښې خبرې راتـه وکـړې ـ مـا
و ى د پوهنتون د اخر کال اخري سمستر کې به دې په پالر جرګه وکړم نـور
څـه وايــې ـ فرښــتې نــن دومــره بــس دى ـ رښــتيا د رخصــتا ورځــې مــخ پــه
ختميدو دي ـ بلې پنجينبې تـه بـه ځـوو پـه خيـر ـ راځـه چـې لـه بالـه اوځـو
وخت ناوخته دى ګوندې مور و پالر دې هم کورته راشي ـ له بن نه راووتـو
ه ې نه مـې اجـازه واخسـته ـ او کـور تـه الړم ـ مـور مـې راتـه وويـل ـ ګالبـه
زويه پالر دې ځواب راليدلى دى ـ بيګاه ته د دوه ميلمنو سره را روان دى ـ
حجره درسره سنبال کړه ـ د ګيس تيل اوګوره ـ کټونو بانـدې نـوې روجـائي
ګانې ولوړوه ـ زموه حجرې د کال تر څنـګ وي ـ يـو لـوى سـالون و چـوکې
پکې پرتـې وې او بلـه کوټـه کـې کټونـه پراتـه وو ـ د دواړو کوټـو تـر من ـه
دهليز او څنګ ته يې تيناب وو ـ هـر څـه مـې پـه وخـت برابـر کـړل ـ چرګـان
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حالل شول مـور او خوينـدې مـې پـه پخلـي کـې بـوختې شـوې ـ ماسپښـين
قضا وستل تـ ه ووتلـم ـ ډيـرۍ خلـک پـه وسـتل کـې پنـډ شـوي وو ـ زاړه او
ځوانان سره ناست وو ـ چـا خپلـو کـې سـره خبـرې کـولې ـ وړانـدې د لښـتي
پ ــاړه نــائي لګيــا وو د ځينــو ويښــتان يــې ورجــوړول ـ د يــوه ســړي پــه
ويښــت انو کـــې نـــايي زر زر بيـــاتي چلولـــه ـ ناســـتو کســـانو تـــه يـــې نکـــل
راخيسـتى وو ـ ځينـو اينـه مخـې تـه نيـولې وه سـونت يـې اخيسـتل ـ چــا د
خپلو يوندو چا ودونه په ستن ګنډل ـ بعضو نوکان پريکول ـ يوه تـن هسـې
خپلې مخې ته شـيګه هوارولـه او څـه کـدې وهې لونـدې کرښـې يـې پکـې
ايستلې ـ يوه د خپل جيب نه د نسوارو ډبلى راويوست ـ درې څلورو ورتـه
خپل السونه ونيول ـ هر يوه ته يې د الس په ورلوي کې نسوار ور واچـول ـ
ما د خپلو انډيواالنو سره دوستل په ګوډکې خپلـې خبـرې کـولې ـ لـه دلـه
وستله څو الرې کلي ته ننوتلې وې ـ د کلي خلک په کوڅو کې تلل راتلـل ـ
دوستل تر څنګ د اوبـو ډ ويالـه نيـره شـوې وه ـ چـې دکلـي هيلـا پکـې
ښکته پورته تلې ـ له ليرې نه د ويالې له لاړې نه د ښ و د جامو مين لو د
څوباړو خرپا راتله ـ وخت مازديګر شو دکلي جونو قطار د ګودر په لور له
ليرې څخه ښکاريده ـ پاس د لره په ډډه کې به د بزې او وړوکـي ورلمـي (
د بــزي بچــي ) اواز لــوه تــه رارســيده ـ پــه دلــه ورځ وســتل لــه خلکــو ډ
معلوميده ـ ما سړ ته کتل د پالر د راتګ شيبې مې شمارلې ـ له دوه تنو
ملګـرو ســره د سـړ خــوا تـه ور وخوځيــدو ـ شــيبه پـس يــو ګـاډى رالــى ـ
انډيواالنو ته مې وويل ـ کيداى شي چې پدله موټر کې مې پـالر وي ـ لـده
شيبه کې موټر راورسيد ـ رښتيا هم پالر مې له دوه ميلمنـو سـره لـه مـوټره
راښکته شول ـ

دويم څپرکې
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د يو ميلمه رنګ له ه ه بل نه زيات تور وو ـ له ونې نه جـګ سـپينه خـولا
يې په سر وه ـ له لاړې عربي دستمال تاب کړى ووـ اوهدې جامې يې پـه تـن
وې ـ ه ه بل له تنې چاغ اوچت د پنجابي پيان وو ـ لومړى زه د پالر مخې
ته ورللم ـ ه ه په ليد کې ونيولم ـ ما يې الس ورمچې کړل ـ ه ه پـه دواړو
ښکل کړم ـ بيـا مـې ميلمنـو سـره رولبـړ وکـړ ـ بيـا يـې ه ـوي دواړه دومـره
راوپيژندل ـ وې ويل دا زما ملګري دي ـ موه تـرې بکسـونه راونيـول ـ او د
کور الره مو ونيو ه ـ مازديګر لمون ونـه کيـدل چـې مـوه د کلـي پـه وسـتل
ورتاب شو ـ په وستل کې ناستو کسانو زيات عرب ته ورکتلي ـ ځکه چې د
ه ه جامه بدله وه ـ حجرې ته چې ورسيدو ه وي د لمان ه لپاره بيړه کوله
ــ ميلمنــو دواړو اودســونه وکــړل ـ پــالر مــې کــور تــه دننــه الړ ـ وروســته د
مان ه نه چـاې راوړل شـو ـ ميلمنـو تـه پـه ميـز چـاې کيښـود شـو ـ پـالر هـم
رالى ـ ه وي سره مخامخ کښيناست ـ په داسې حال کې چې د چـاې پيالـه
يې پالس کې وه ـ وې ويل ابو دا مې زامن دي ـ ماته يې ګوته ونيوه ـ ويلـې
دا ميـر زوى مـې ګـالب نـوميدي ـ د طـب فاکولتـه کـې دى ـ او دا بـل دلتـه
ښـوون ي وايـي ـ شـيرو نـوميدي ه ـوي دواړو د تائيـد سـر وخوځـاوه ـ لـه
رنګه چې تور او پوره لوښ چاغ وو ه ه په پښتو کې وويل شکر دى چـې
داسې زامن لرې ـ بختور يې ـ عرب دومره وويل ماشاء اهلل ـ ه ـه پـه پښـتو
لــد لــد پوهيــده ـ پــالر مــې ه ــه تــه الس ونيــو وې ويــل ـ ګالبــه زويــه دا د
سعودي دى له پخ وا نه دلته کاروبـار لـري ـ شـيخ مجيـد نـوميدي او دا بـل
الطاف حسين دى چې په اهل کې د پنجاب د عالقـې دى خـو زيـات عمـر
يې دلته تير شـوى دى د لرګيـو تجـار دى ـ دواړه زمـا دوسـتان دي ـ مـا وې
ډېر ښه پالره ـ دوي مسافر دي ـ کله کله يې له ځـان سـره راولـه پـالره ـ سـتا
خبره ټيک ده بچى خو دوي کله دومره وخت لري ـ په ډېر عخر مې راوستل
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ـ ما وې چـې دا زمـوه کلـى ووينـي ـ هـو رښـتيا ګالبـه دا زمـوه د درې واړو
جامې بايد پريمن ل شي ـ تر څو سبا ته دوي پـه خيـر سـره واپـس تلـونکي
دي ـ کور کې ووايه چې تر سهاره بايد جامې وچې وي او پـه بکسـونو کـې
سنبال وي ـ ما وې ښه پـالره دا اوس يـې بايـد يوسـم ـ جـامې يـې راکـړې او
کورته مې ننويستلې ـ د ماښام ډوډۍ نه وروسـته شـيخ مجيـد او پنجـابي
الطاف حسين دواړه يو بل ته سره نزدې څنګ په څنګ ناست ووـ پالر مې
دننه کور کې ووـ ه وي دواړو خپلو کې په انګليسي خبـرې پيـل کـړې ـ زه
د سالون دروازې ته څيرمه ناست ووم ـ شـيخ د پيـړو شـونډو او لټـو لټـو
ســترګو پخپــل ډډ اواز الطــاف تــه څــه ويــل ـ زه خــو پــه انګليســي هــومره
يوهيــدم ـ ه ــوي دواړو زمــوه د وطــن د شــمال ځمکــو د ښــکاري مرلــانو
هفت کاوه ـ اووې ويل چې دامرلان عربو کې په ګرانه بيـه پلـورل کيـدي ـ
له ځان سره مې وانګيرله چې شيخ د مرلانو تجار دى ـ
پالر مې د معرفي او پيژندګلوۍ پـه وخـت کـې راتـه دومـره ويلـي وو چـې
موه درې واړو د ګُردمو کاروبار کوو ـ په دې کې راته الطاف حسين وويل
ـ بچى ته په انګليسي پوهيدې ما وې نه کاکا جانه موه يـوازې پـه پښـتو
او دري کې سبق وايـو ـ ه ـه سـر وخوځـاوه ـ ويلـې ډېـر ښـه ـ سمدسـتي يـې
شيخ ته مخ ور واړاوه وې ويل ـ ابو اف انستان کې هر څه پريمانـه دي ـ خـو
افســوس دى چــې اف انــان تــرې بــې خبــره دي ـ دا خــواران لــه لــوى خــوا بــې
سواده دي ـ او له بلې خوا بې وسه او لريب دي ـ حکومت يې مطلته شاهي
ده ـ زه وړوکى رالوى شوم چې دلته هرف ظاهر شـاه پـاچهي کـوي ـ اولـس
يې په دا يو حـال سـاتلى دى ـ هـيڅ ت يـر پکـې نـه راځـي ـ تـه ګـوره ابـو دا د
دوي ځنګلونه او معدنونه په خپل حال پـاتې دي ـ چـا الس نـه دې ور وړى ـ
يوازې لکه زموه پيان څو تنه تجـاران د دوي لـه لرونـو نـه نختـرې وهـي ـ
موه هم بيونه  ،ګرودمي  ،ډاګې ترې چلوو ـ له لرونو نه يې نـور سـوداګر
بيروج  ،لعلونه او زمرد په لير فنـي توګـه را اوباسـي او نـورو ملکونـو تـه
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يې د پلورلو لپاره وړي ـ شيخ وويـل کـه ددې ملـک معدنونـه او ځنګلونـه
سنبال شي او معدنونه يې دله قيمتي کااي راويستل شـي بـاور وکـه چـې
داملک پرې اباديدى شي ـ يوازې دا ښکاري مرلان چې مد له دې وطن نه
وړو ـ د نړۍ له نورو مرلانو نه يې قيمت څو چنده زيات دى ـ کله چې زموه
عربان دا مرلان وويني په هر څـومره ګرانـه بيـه چـې وي اخلـي يـې ـ پـه دې
وخت زما پالر حجرې ته رالى ماته يې کړو بچى ورشه ډوډۍ راوړت ـ
لــه ډوډۍ نــه وروســته ه ــوې د ماســخوتن تيــره پــورې پخپلــو تجــارتي
کارونو ګړيدل ـ سبايي چې راپاڅيدل له چاې چښـلو نـه وروسـته د تلـو پـه
تکل کې شول ـ کله چې له حجـرې نـه وتـل ـ زمـا پـالر تـه دواړو وويـل ـ دوه
ورځې وروسـته ځـان راوروسـه ـ چـې د ه ـه اربـاب موضـوع فيصـله کـړو ـ
پالر مې ورته وويل ـ زه به خامخا دوه ورځې دلته پـه کلـي کـې حصـاريدم ـ
ولې چې ځنې کارونه مـې دلتـه هـم نيمګـړي پـاتې دي ـ تاسـو زمـا پـه بـاب
فکر مه کوت ـ ځان به در ورسوم ـ موه لـه ميلمنـو سـره تـر سـړکه الړو ـ ه ـو
سره مو مخه ښه وکـړه ـ واپـس د کـور پـه لـور وخوځيـدو ـ مـا مـې لـه پـالره
پوښــتنه وکــړه ـ مــا وې پــالره دا عــرب او پنجــابى درســره پــه تجــارت کــې
شريک دي کـه څنګـه ه ـه وې زويـه هـو مـوه درې واړه لـه پخـوا نـه سـره
پيژنو ـ اهالً زه او دا پنجابى د لرګيو کاروبار کـوو ـ او دا شـيخ د مرلـانو
کار کوي ـ دې د سعودي اوسيدونکى دى ـ له ده سره موه دواړه پـه اسـالم
اباد کې اوپيژندل ـ اهل کې خو لومړى زه او دا پنجابى الطاف حسـين پـه
کونړ کې سره بلد شو ـ او ه ه داسې چې د لرګيو په ګودر کې مو سـره هـره
ورځ ليده کاته کيدل ـ يوه ورځ راته ده وويل ما د يـوه مومنـد سـره شـريک
کار کاوه ـ ه ه راسره لده ټګي وکـړه ده ويـل راځـه تـه دلتـه بلـد يـې دا سـتا
وطن دى دواړه به سره ګډ کار وکړو ـ کـه پيسـې درسـره نـه وي هـم پـروا نـه
لري ـ خالي ملګرتوب راسره وکړه د لرګيو په ډله کي راسره شريک شه ـ په
ه ه وخت کې ما سره پيسې کمې وې ـ همالـه وو چـې مـوه دواړو پـه ګـډه
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يــو ډلــه جــو ړه کــړه ـ د شــوړيک لــه ســره مــو د ګوردمــو يــوه ډلــه ســيند تــه
راښکته کړه ـ چپه کښود اوړي په ډ سيند کې په يـوه شـپه کـې ټلونـه تـر
جالل اباده تير کړل ـ او سـمرخيلو تـه يـې ورسـول ـ لـه ه ـه ځايـه مـو بيـا ان
پېښور ته الړو ـ په هاله کال مو درې ځلـې د ګوردمـو ټلونـه تـر پاکسـتانه
ورسول ښې پيسې راته پکې ګټه پاتې شوې وې ـ له ه ـې وختـه راهيسـې
مو يو پر بل پوره اعتبار او باو ر زيات شوــ پنجـاب تـه ورسـره الړم ـ يـوه د
حجارۍ فابريکه لري ښـه کاروبـاري دى ـ بيـا يـې اسـالم ابـاد کـې لـه شـيخ
مجيد سره بلد کړم ـ ه ه په اسالم اباد کې په يوه ښکلي کورکې اوسـيده ـ
کله به په دوره اف انستان ته تلو ـ اهلي د اوسيدو ځاى يې پاکسـتان کـې
ووـ د پېښور  ،باجوړ  ،کونړ په درو کې ډېـر اوسـيدلى وو ـ پښـتو يـې زده
کړې وه ـ له پخوا نه يې همدا تجارت کاوه ـ کله به دى موه سره په کونړ کې
اوسيده ـ او کله به ال موه ورسره د مزار او کندز دښتو پورې الړو ـ په شپو
او ورځو به ورسره وو ـ فارسي ژبه يې هم ياده کړې ده ـ پـه سـعودي کـې لـه
دوه ورواو سره د تيلـو پـاکولو کارخانـه لـري ـ دې د ښـکاري مرلـانو سـره
عالقه لري ـ په ښو مرلانو پسې ه ه کوي ـ په هـدې تجـارت کـې يـې ښـې
پيسې پيدا کړي دي ـ له بله پلوه دده د تـره زوى بيـا د کـااو تجـارت کـوي ـ
ه ې سره هم موه کار کوو ـ چيرې چې يې کـار بنـد شـي ـ زه ورسـره مرسـته
کـو م ـ ماتـه خپلـه برخـه راکـوي ـ د پـي درې بيروجـو ا د بدخيـان الجـورد
پسې ورسره څو ځلې تللى يم ـ
ما وې پالره دا دومره پيسې چې ته اخلې او په تجارت کې يې هم ګټې ـ دا
چيــرې او څــه پــرې کــوې زويــه څــه پــرې کــوم ـ خــو تاســې تــه ګټــه کــوم ـ
راتلونکي کې به همدا تاسې ښه ژوند پرې کوت ـ پيسې په اسـانه نـه ګټـل
کېدي ـ بچى ته تجربه نـه لـرې کلـه چـې دې کـار پيـل کـړو بيـا بـه درتـه پتـه
لګيدي چې پيسې څـومره پـه سـختا ګټـل کېـدي ـ دومـره درتـه وايـم چـې
خپل تحصيل او زده کړه سرته ورسوه ـ د پيسو لم مه کوه ـ تـر څـو زه درتـه
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ژوندى ووم پيسې ډيرې دي ـ زما دا خبرې به هيچا ته نه کوې ـ دا ځـل چـې
کابل ته الړې ـ يـو ښـه کـور کـه چـا خرڅولـو ماتـه بـه ځـواب راوليـدې ـ چـې
وايې خلو ـ ما وې پالره دا خو دې ښه خبره وکړه په کابل کـې خـو کـور ډېـر
ضرور دى ـ په دې وخت پالر مې ساعت ته پام کړ ويلې زه ځم چې کلي کې
مې څه کار دى ـ بيا ورته وخت نه لرم ـ موه د خپلې کال مخې ته راورسيدو
ـ ه ه کلي ته ورلى او زه لومړى خپل باغ ته ننـوتلم ـ پـه بـاغ کـې مـې چکـر
واهه او د پالر خبرې مې په زړه کـې ګرځيـدې ـ ( پـه کابـل کـې يـو ښـه کـور
واخلو ـ دا به څومره ښه شي ـ کيدى شي زه او فرښته به پکې اوسـيدو ) کـه
ژوند باقي وو د پالر کاروبار مې همدلسـې روان وو ـ ټـول کارونـه بـه مـو
سم شي ـ زه ال په دې سوچونو کې ووم چې مور مې رانارې کـړې ـ ګالبـه وا
ګالبه انډيواالن دې د حجرې مخې ته والړ دي ـ د مـور ددې خبـرې سـره پـه
چابکو ګامونو له باله ووتم ـ هلته د حجرې مخې ته دوه تنه انډيواالن مې
راته والړ وو ـ زه يې چې وليدم ه ـه يـوه يـې دسـتي رالـد کـړ ـ ګالبـه راځـه
چې دوستل په لور چکري شو ـ علي جان او داد محمد زما نـزدې دوسـتان
وو ـ علي جان راته کړو ـ ګالبه دا بيګاني ميلمانـه خـو ستاسـو بيخـي بـدل
لونـدې خلـک ووــ مـا وې هـو ه ـه يـو د پنجـاب دى او بـل يـې عـرب دى ـ
ه وي تجاران دي ـ زما پالر سره بلد دي ـ نن سـباي وختـي الړل ـ پـالر مـې
دوه ورځې وروسته ځي ـ په خبرو خبرو کې وستل ته ورنزدې شو ـ له ليرې
مو کتلي چې په وستل کې څو تنه د کلي خلک ناست ووـ د ه وي د خنـدا
لد تر موهه رارسيده ـ وستل ته چې ورللو يو تن د پاخه عمر سـړي د تـوت
ډډ ته تکيه وهلې وه ـ نورو ناستو کسانو ته يې نکل راخيستى وو ـ ناسـت
کسان ورته له خندا نه شنه پراته وو ـ د يو تن چې خوله يې دنسوارو نه ډکه
وه ناڅاپه يې زموه مخې ته پـړت شـو ـ نسـوار راتـوې کـړل ـ زر يـې بخښـنه
ولوښته وې ويل ـ ګالبه معافي لواړم ـ ليدلى مې نه وى ـ د خندا لـه السـه
مې نسوار په خوله کې ګډ وډ شول ـ دا ميرو دې خداى لرم کـړي لـه خنـدا
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نه يې مړه کړو ـ همييه اپلتي وايي ـ ه ه رښتيا هم د کلي د برسر ټوقي وو
ـ د ه ه ټوقې سمې سړي پورې نښتلې ـ مګر څـو پـرې نـه خفـه کيـدل ـ او
که چا به ورته کن ل هم وکړل ـ ه ه نه پـرې خفـه کيـده ـ ليکـوال بـه يـې تـل
خوښ ساتل ـ
ه ه وويل څه وکړو ځوانانو په دې ټوقو ټتالو وخت اړوو ـ بې کسبه او بې
کماله يو ـ کاروبار نيته که دا خپل عمر پخپله خوشحاله ونـه سـاتو ـ رنـې
به واخلو ټولـو ورسـره دده خبـره تائيـد کـړه ـ يـوه بـل سـړي وويـل ـ دا زمـوه
وطن کې بې کاري ده ـ يوازې په دې لده م که کار نه کيدي ـ پـه دې ځمکـه
او دهتانا د هيچا ژوند نه سنباليدي ـ هسې مرو ته شـپې تيـروو ـ مـا يـې
په ځواب کې وويل ـ کاکا جانه دا زموه او ستاسو ګناه نـه ده ـ دا د وخـت د
حکومـت او معاشـرې قصـور دى ـ تـل يـې پـه بـې کـارۍ او بـې علمـا کـې
ساتلي يو ـ تاسو يې پخپلو سترګو وين چې اکثـره ځوانـان د بيکـارۍ نـه
په چرسو اپيمو او پوډرو اخته دي ټوله ورځ په خرابو کنډوالو کې ناسـت
وي او بوډر څکوي ـ که دوي ته د کار شرايط برابر وي او په کارونو بوخت
واى نو ولې به ئې بدو عملونو او نيو ته پناه وړه ـ
يوه سپين هيري وويل ـ ګالبه بچى تـا ښـه خبـره وکـړه ـ آ بلـه ورځ د کلـي پـه
اخوا ه و شاړو کورنو راتيريدم ـ د لرمې وخت وو ـ ګرمي هم پـه زور کـې
وه ـ له ه و کنډرونو څه خبرې راتلې ـ په يوه رايدلي ديواله مې سر ښکاره
کړ ـ اومې ليـدل چـې څـو تنـه ځوانـان دننـه کنـډر کـې پـه تـاوده لمـر کـې پـه
داسې حالت کې سره ناست دي چې څادرونه يې په ځانونو خواره کړي دي
لګيا وو پوډرې ئې څکول ـ خپلو کې يې تنکـا تنکـا خبـرې سـره کـولې ـ
خدا زده چې څه به يې ويلې کار مـې پـرې ونـه الره ـ تـرې را روان شـوم ـ اهلل
دې پرې خپل رحم وکړي ـ علي جان راته پټ لوه کې وويل موه بايد چکـر
ووهو ـ په وستل کې له ناستو خلکو نه مـې پـه ادب سـره اجـازت ولوښـت
ه وي وويل ـ ځ الړ ش چکر ووهـ ـ مـوه چـې تـرې را روان شـو ـ يـو تـن
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نورو ته وويل ـ کاشکې ټول ځوانان لکه د ګالب پيان واي ـ نـورو کسـانو
هم څه سره ويلې ـ خو موه ترې راليرې وتو ـ ما ه و دوه تنـو انـډيواالنو تـه
وويل ـ د ميرو دله نيوه کې په ځوانانو سمې دي ـ ځکه چې د ځوانانو دله
حالت ټولنې ته بد بختي راوړي ـ علي جان چې دولسـم يـې پـاس کـړى ووــ
وې ويل ـ ستا خبـره سـمه ده ـ مګـر دا د دولـت او خلکـو امـه واري ده ـ چـې
ځوانان بې کاره او بې تعليمه پرې ند دي ـ
ښوون ي ورته جوړ شي ـ کارونه ورته پيدا شـي ـ کلـه چـې د وطـن ځوانـان
بوختيا وي اومومي ـ بيا نو کله دلسې د بدبختيو سره مخامخ کيـدي ـ مـا
وې همــدا خبــرې خــو د کابــل پوهنتــون محصــلينو تــر مــنې پداســې انــداز
کيــدي چــې حــتٰ ى مرــاهرې تــرې جــوړې شــي ـ ډېــرې سياســي ډلــې او
ســازمانونه جــوړ شــوي دي ـ پــه ميټنګونــو او کانفرســونو کــې هــره ډلــه د
حکومـت او دلـه حالــت نـه سـر ټکــوي ـ پـه رژيــم او شـاهي کـورنا بانــدې
سخت انتتادونه کيدي ـ کله داسې هم شي چې حکومـت د پوليسـو او قـوه
ضربه په زور مراهرې او ميټنګونه خواره واره کړي ـ ولـې لـه يـوې ورځـې
نه و بلې ته د محصلينو تاو تريخوالى اليسې زياتيدي او سياسي مبارزې
ته دوام ورکوي ـ چې دا کار د ملک په هره خوا کې ښارونو  ،ښوون يو او
کليو کې روان دى ـ
په دې خبرو اتروکې د مازديګر ااان وشـو ـ او جومـات تـه مان ـه تـه الړو ـ
پالر مې د شـپې ناوختـه کـور تـه رالـى ـ مـوه ال ويښ ناسـت وو ـ مـور مـې
تــرې پوښــتنه وکــړه ويلــې د ګــالب پــالره چيــرې تللــى وې هــالې وويــل
ښ ې داسې وخت راللى چې دچا سره ښه وکړې پـه بـدو اوړي ـ د کلـي پـه
يو سړي مې پيسې پور وې ـ په ميکالتو او عخر مې تـر ګوتـو کـړې ـ الس
يې بند ووـ پيسې مې ورکړې وې ـ اوس مې چې تـرې لوښـتې خفـه کيـده ـ
نو ځکه راباندې ناوخته شو ـ خير ته دا خبرې پرېدده ـ هسـې نـا وې چـې پـه
کابل کې به يو کور واخلو ـ آ بله ورځ مې ګالب ته هم ويلي دي ـ چې يو ښه
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کور په ښو شرايطو سره اوګوره چې وايې خلو ـ مور مې د ه ه خبره ونيـوه
وې ويل ـ دا خو به ډېـره ښـه شـي ـ ځکـه چـې پـه کـور کـې پيسـې پرتـې دي ـ
سبابه رانه چا لال کړې وي ـ تاسې هم په کور نه ياست ـ خوشى بـې فايـدې
پرتې دي ـ هاله وويل ـ هو هو ـ همدله نرر زما هم دى ـ ماته يې کړو ـ بچى
دا ځل چې الړې ښه کور په ښه ځاى کـې خـوښ کـړه او ماتـه دسـتي ځـواب
راوليده ـ زه به ځان در ورسوم ـ
ن دې روپا کور کې نه ساتو ـ ما وې پالره زه چې پوهنتون ته الړم ـ د کور
پوښتنه به وکړم ـ ه ه وويل اوس به ويده شو ـ سهار وختي په خيـر سـره زه
ځمه چې ه وي به راته په انترار کې وي ـ
سهار وختي مور مـې راجـګ کـړم ويلـې پـاڅيده چـې پـالر دې ځـي بکـس
ورسره تر موټره يوسه ـ کله چې له کال نه راوتلـو ـ پـه دروازه کـې پـالر مـې
زما مور ته وويل ګالب چې کله پوهنتون ته تلو ـ پيسـې بـه ورتـه ورکـړې ـ
هر څومره يې چې لوښـتې ور يـې کـړه ـ دا خبـره مـې پـه لـوه ښـه ولګيـده ـ
پالر سره تر موټره الړم ـ کله چې موټر حرکت وکړو ـ زه واپس کور ته راللم
ـ
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دريم څپرکې
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په دله کال د پي په دره کـې د ګوڅـو تجـارت بـاب کـړى وو ـ مـا هـم هلتـه
پېښه ور وړه ـ لوښتل مې چې د ګوڅو تجارت ته الس واچـوم ـ پـه لـومړي
ځل چې څنګه له موټره ښکته شوم ـ د يوه خړ کلي پـه څـو دوکـانونو ورګـډ
شوم ـ مخامخ ترې يو بل کلى چې لـه سـينده پـورې پـروت وو ښـکاريده ـ د
کليو تر څنګه په ځنګلونو پټ لرونه جګ ختلي وو ـ د دواړو کليو خـولې
ته دوه سيندونه يو ځاى شوي وو ـ چې ډېره ښـکلې منرـره يـې جـوړه کـړې
وه ـ زه يوه هوټل ته ورننوتم ـ کتل مې چې د ګالب پالر او شيخ مجيد سره
د الطاف حسين په هوټل کې د نورو کسانو سره ناست دي رولبړ مـو سـره
وکړوـ ه ـوي خـو مـې لـه مخکـې نـه لـه نـزدې نـه پيژنـدل ـ شـيخ د اف انـانو
پيان جامې الوستې وې ـ پـه کـټ کـې يـې تکيـه وهلـې وه ـ ټولـو تـه چـاې
پروت ووـ ما ته يې هم چاې راولوښـت ـ پـه هوټـل کـې ډېـر خلـک بيخـي د
کونړ نه وو له نورو سي مو نـه راللـي ووــ ځکـه چـې ددلـې ځـاې د ګوڅـو ،
بيروجو  ،زمرودو د تجارت ټسه وه ـ د بازار ټول هوټلونـه تجـارانو نيـولي
وو ـ ددلې سـيمې د ځينـو نـورو شـيانو لکـه لـوزان  ،مرخټـا  ،شـات  ،د
حيواناتو د پوسـتکو  ،لوبيـا  ،نسـکو  ،وژلنـو اون داسـې نـورو شـيانو د
پلورلو سوداګر په بـازار کـ ې لـر بـر کيـدل ـ د بـازار پـه ټولـو دوکـانو کـې د
پورته اکر شوي توکو ګواټې والړې وې ـ د چـاې څښـلو نـه وروسـته شـيخ
وويل ـ
افضل خانه ! دلته خو ستاسو کاروبار روان دى ـ سبا ته به له ما سـره مـزار
ته راسره الړ ش تـر څـو د ه ـه اربـاب کـال کرايـې کړوــ زمـوه د مرلـانو د
کاروبار لپاره ښه مناسب ځاى دى ـ له دوه درې شـپو نـه وروسـته بـه بيرتـه
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راځ ـ

ـ بــې لــه تــا ه ــه ځينــې کارونــه تــر څنګــه د دوي د کــړه وړو او ټولــو

قيصو شاهد ووم ـ افضـل خـان وويـل سـمه ده سـبا تـه بـه لـه خيـره الړ شـو ـ
هماله وو چې سبايي وختي شـيخ کرايـې جيـ

مـوټر ونيـو تـر جـالل ابـاد

پورې ـ د ه ه وخت سرکونه خامه او خراب وو ـ د ه وي ټولـو پـه لوښـتنه
زه هم ورسره الړم ـ مازديګر جالل اباد ته ورسيدو ـ شپه مـو پـه جـالل ابـاد
کې تيره کړه ـ سبايي وختي مو د مزار په لور موټر کرايـې کـړ ـ افضـل خـان
چـې د شـيخ کارونــه يـې ورســمول پـوره پيسـې بــه شـيخ ورکــولې ـ الطــاف
حسين د شيخ دوي په ميوره پاتې شوى وو ـ تر څو د لرګيو ځينې کارونه
سم کړي ـ شيخ د ډريور ( مـوټر چلـونکي ) سـره ان تـر مـزاره د کرايـې خبـره
کړې وه ـ مازديګر کابل ته ورسيدو له چاې او ډوډۍ نه وروسته مـو بيـا د
شمالي الره ونيوه ـ ماسخوتن تير مزار شري

ته ورسـيدو ـ يـوه رسـتوران

ته و رننوتو ـ له ډودۍ نه وروسته د هوټل واال موه ته دوه کوټې راوښـودې
تر څو چې خوب او ارام مو کړى واى ـ موه دوه تنه په يوه کوټه کې او شيخ
پــه بلــه کــې ويــده شوـــ تــر ســبا ماسپښــينه مــو ښــه خــوب او ارام وکــړو ـ
ماسپښين چې له خوبـه راويښ شـو ـ لـه تيـناب کولـو نـه وروسـته د چـاې
لپــاره هوټــل تــه ورکيوتــو ـ د هوټــل ميــر او کــارکوونکو شــيخ مجيــد لــه
مخکې نه پيژانده ـ ځکه چې ده د ترکستان په م که ډير عمر تير کـړى وو
ـ فارسي يې زده کړې وه ـ د مزار له دښتو يې بـال مرلـان چلـولي وو ـ اهـالً
ده پيسو ته ضرورت نه درلود ـ مګر د ښـکاري مرلـانو نيـول يـې يـواځنا
عالقه وه ـ کله به چې کوم ډېر ښه سترګور او ښکاري مرله الس ته ورلـى
سمدستي به يې سعودي ته وړلو ـ دده مرله به چې هلتـه پـه نـورو مرلـانو
کې د ښکار اتل راووت ـ نو دى به ډېر خوشحاله وو ـ په ښو ډېرو پيسو بـه
يې خر څولو ته وړاندې کړ ـ له ده سره افضل خان د مرلانو په کاروبـار کـې
مرسته کوله او ه ه بـه هـم وده تـه ښـې پيسـې ورکـولې ـ پـه هوټـل کـې يـې
سهارانا چاې وڅښلې ـ شيخ افضل خان ته وويل ـ افضل خانـه لـومړى بـه
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موه د ارباب پوښتنه کوو ـ چې دلته په ښار کې دى او که بل کوم ځاى کـې
دى ـ تر څو موه ته د ه ې دښتې کال پـه کرايـه راکـړي تـا خـو هـم ه ـه کـال
ليدلې ده ـ ښې کوټې لري بالچه يې ښکلې ده ـ د څاه اوبه يې هم ښې يخـې
او پاکې دي ـ ده ويلې هو ه ه کال چې درکړي ـ هر څه به اسانه شـي ـ پـه هـر
ترتيب چې کيدي زه به ترې ه ه کال لواړم ـ ارباب خو زموه پخوانى اشـنا
دى ـ ته هيڅ فکر مه کوه ـ اوس په په ټکسي کې د ه ه د ښار کور ته ورشو
ـ په ټکسي موټر کې د ارباب کـور تـه ورللـل ـ کلـه چـې افضـل خـان د ه ـه
پوښـتنه وکـړه ـ اربـاب پـه کـور کـې وه ـ مـوه پـه خـوش خانـه ( حجـره ) کـې
کښيناستو ـ لد ساعت وروسته ه ه راووت ـ ستړي ميي او رولبړ نـه لـده
شيبه وروسته د چـاې څښـلو پـه جريـان کـې افضـل خـان ورتـه د کـال خبـره
وکړه ـ ورته وې ويـل ـ اربـاب هـيب سـتا کـال يـوازې د شـيخ لپـاره ښـه ده ـ
ځکه چې هلته د ډېرو خلکو د اوسيدو امکان نيـته دى ـ خـوا تـه يـې کلـى
نيـته دى ـ يــوازې څـو کـوره مالــدار هلتـه ژونـد کــوي ـ خـالي د مرلــانو د
ښکار لپاره ښه ځاى دى ـ ارباب لده شـيبه وروسـته وويـل ـ افضـل خانـه دا
شيخ ميلمه سړى دى ـ په موه حق لري ـ ستاسې خبره ځمکې ته نه لورزوم ـ
ته چې څنګه وايـې ـ کـوالى شـې ـ بـې کرايـه ورتـه کـال ورکـړې تـا چـې هـره
فيصله وکړه ـ زما قبوله ده ـ بـې لـه دې چـې د شـيخ سـره يـې ميـوره وګـوي
وې ويل ارباب هيب شيخ به د کـال کرايـه د مياشـتې زر اف ـانا درکـوي
ارباب وويل ـ تا خو لـه ده سـره څـه ونـه ويـل پـروا نـه لـري زمـا درسـره پـه
همدلې فيصله ده ـ مخ يې شيخ ته راواړاوه ـ ورتـه وې ويـل ـ ابـو پـه يـو زر
اف انا کرايه مې ورسره وويل ـ شيخ وخندل وې ويل ماته يـې ولـې وايـې
ارباب هيب چې څه وايي منـو يـې شـيخ حبيـب تـه الس کـړان د يـوه کـال
کرايه يې وار د واره ورکړه پـه دې کـار افضـل خـان هـم خوشـحاله شـو او د
ارباب جيب ته هم يو څه پيسې ولويدې ـ
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ارباب له ځايه پورته شو وې ويل ـ زه به د کـال کلـي ګـانې راوړم ـ ه ـه چـې
الړ ـ شيخ افضـل خـان تـه مـخ سـتون کـړ وې ويـل ـ افضـل خانـه د کـال کلـي
ګانې چې مو واخيستل له ارباب نه بـه اجـازت واخلـو ـ الړ بـه شـو يـو لـوى
مــوټر بــه کرايــه کــړو ـ پــه ښــار کــې بــه د ضــرورت وړ شــيان راونســيوان تــر
خوراکي موادو پورې به له بازاره واخلو ـ بيا به د کال پـه لـور اوخـوځيدو ـ
ه ه ويل سمه ده ـ په دې کې ارباب رالى او د کال کلـي ګـانې يـې شـيخ تـه
ورتسليم کړې ـ
بيا يې ارباب ته داسې وويل ـ ارباب هيب که يو باوري مزدور چې پـه هـر
څه پوهـ وي راته اوګورې ـ بس ستا په باور او اعتماد به بې لـه ځـان سـره د
کور د کاروبار لپاره ونيسم ـ پوره تنخواه به ورکوم ـ ه ه اومنله ـ ويلې ـ تر
سبا به مې درته پيدا کړى وي ـ سبا ته که ژوند باقي وو له حان سره درولم ـ
او هلته کال ته نزدې کورونو کې به درته کومه لريبه ښ ه د کـور د پخلـي
او د کاليو مين لو لپاره هـم څـو پيـدا کـړم ـ شـيخ او افضـل خـان دواړو
ترې مننه وکړه او ترې را ووتل ـ
يو لوى واګون يې ونيو لومړى يې څو جوړه بسترې په بازار کې راونيولې
ـ ا و وروسته يـې نـور د کـور ضـروري تـوکي واخيسـتل ـ مـوټر يـې سـم ډ
کړو ـ مازديګر نزدې وو چې دکال په لور رهي شوو ـ کال له ښاره شل کيلـو
متره ليرې پرته وه ـ موټر چلونکى يو اخالقي زلمى ښکاريده ـ ټول سـامان
له موټره ښکته کړ ـ او کال ته يې ننويست ـ کله چې واپس له کال نه ښار تـه
راتلو شيخ ورته د کرايـې نـه عـالوه زيـاتي روپـا ورکـړې ـ ښـه خوشـحاله
ګاډي ته وخوت او الړ ـ
اپو او افضل دوي کال ته ورننوتـل ـ پـه لـس جريبـه دښـته کـې داکـال وهـل
شوې وه ـ چې پدله لس جريبه ځمکه کـې لـه څلـورو خـواو نـه پين ـه متـره
لوړ ديوال ګرځيدلى وو ـ په منې کې يې کالوه او په نوره شا و خـوا ځمکـه
کـې ونـې او ګلونـه وو ـ د کـال و مخـې تـه ژوره څـاه ايسـتل شـوې وه ـ ښــې
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ډيرې او پخې د څښلو پاکې اوبه يې درلودې ـ ارباب د ونو بوټو او ګلونو
د خياوي او اوبه کولو لپاره ځانګړى دهتـان نيـولى وو ـ ټولـه ورځ بـه يـې
په باغ کې کار کاوه ـ ددلې کال نه مخامخ يوه لويه دښـته پرتـه وه ـ چـې بـه
دې ورکتلى بې لـه خـړې دښـتې نـه نـور څـه نـه ليـدل کيـدل ـ همدلـه دښـته
اهلي د ښکاري مرلانو د ښکار ځاى ووــ مـازديګر ناوختـه وو چـې دوي
په کوټو کې سامان ځاى پر ځاى کاوه ـ لومړى يې د ناستې لپاره يـوه لويـه
کوټه جوړه کړه ـ تر څـو منـډې لـه مخـې پکـې ه ـوي کښـيني ـ شـيخ وويـل
افضل خانه اوس بـه دومـره وکـړو ـ چـې د ناسـتې او ارام کولـو لپـاره ځـاى
برابــر کړوـــ هــو دا کــار خــو وشــو ـ راځـ چــې اوس ځــان لپــاره د ډوډۍ څــه
ترتيبات خو ونيسو ـ پ خلن

تـه ورللـل ـ ګـازي منتـل بانـدې يـې لـه ځـان

سره راوړې لوښه باندې کړه ـ شيخ وويل نن به ګوزاره وکړو ـ سبا ته به هـر
څۀ سم شي ـ د ډوډۍ خوړلو نه وروسـته پـه چـايو سـره ناسـت وو ـ شـيخ پـه
داسې حال کې وويل چې اوهدې تسپې يې اړولې وې ويل ـ زه پيسو ګټلو
پسې نه يم ولې دا ژوند راته خوند راکوي ـ په سعودي کي راته د ژوند هـر
څه شـته دى ـ دا مـوه د سـعودي شـيخان داسـې يـو چـې ټـول تنبـل لونـدې
اموخته شوي يو ـ څو د دنيا په ښو ښو ځايونو کـې شـپې ورځـې تيـروي
ځينې په عياشا سر دي ـ ډېر کـم کسـان دي چـې د علـم او معرفـت پـه الره
روان دي ـ بس ما پکې دا الره نيولې ده ـ نو ځکه خو ستاسو وطـن ستاسـو
خلک او ستاسو مسلماني او ميلمه پالنه مې ډېره خوښـيدي ـ بـاور وو کـه
چيرته چې د دنيا په مخ هر څه ولواړم ـ ه ه په کيدي مګر زمـا دا ستاسـې
وطن خوښ دى ـ په همدې خبرو کې افضل خان خوب يوړو ـ ه ـه هـم ويـده
شوـ سبا ته له چايو نه وروسته ارباب د يوه بل تن سره کـال تـه راننـوت ـ پـه
دروازه کــې يــې شــيخ تــه وويــل دا ســتا ه ــه کــس دى کــم چــې تــا د کــور د
کارونو لپاره لوښت ـ دده نوم سليمان دى ـ زمـا د دهتـان زوى دى ـ يـو ښـه
نيکـو کـاره خـدمتګاره سـړى دى ـ يـو وخـت يـې پـه هوټـل کـې کـار کـاوه ـ
59

ګالب او فرښته،ويرونه بهيرونه،له بنګاله تر باګرامه ،داژوند دا څيري
مکتـب يـې هـم ويلـې دى ـ پـه هـر څـه اګـاه دى ـ کومـه مـزدوره بـه هـم درتـه
اوګورې چې د کور پاکوالي او ځينې کارونه درته کوي نور څه وايې
شيخ وويل ارباب هـيب ډېـر تيـکر دلتـه زه ستاسـې د مرسـتې او پـام پـه
وجه شپې ورځې تيرولى شم ـ ارباب وويل نه نه شيخ هيب هر خدمت چې
ستا وي ـ زه دې په مخکې يم ـ پدې خاوره چې اوسيدي هيڅ تيويش به نـه
کوي ـ اوس بـه زه درنـه الړ شـم چـې نـور ضـروري کارونـه مـې دي ـ شـيخ او
افضل خان ورسره تر دروازې الړل ـ افضـل خـان شـيخ تـه پداسـې حـال کـې
وويل چې ارباب ال ورسره والړ وو ـ ارباب هيب موه ستا دا مرسته او ښه
سلو کله هم نه شو هيرولـى ـ مخـه ښـه يـې وسـره وکـړه ـ او اربـاب پـه اس
پښه واړوله او الړ ـ
دوي چې کال ته ورننوتل ـ شيخ وويل افضل خانه دا سـليمان بـه دا سـامان
په خپل خپل ځاى برابـر کـړي ـ بيـا بـه ښـار تـه الړ شـو سـودا بـه وکـړو ـ يـوه
شــيبه وروســته درې واړه ښــار تــه الړل ـ د کــور لپــاره يــې ضــروري شــيان
راونيول ـ شيخ له پخوا نه د مزار د خلکـو سـره بلـد وو ـ هـر چـا د مرلـانو د
شيخ په نامه پيژنده ـ له پښـتو نـه پـه فارسـي ښـه پوهيـده ـ هسـې خـو لـه ده
پيان نور تجاران هم وو ـ مګر دې شيخ د ه ه ځاى د خلکو په شـان جـامې
الوسـتې ـ هـر چـا سـره يـې ښـه سـلو او ګـخاره کولـه ـ عـاجزه او مهربانـه
سړى وو ـ هيچا دا فکر نه کاوه چې ګني شيخ مجيد دې د سعودي ميلونـو
وي ـ يــوازې پــه دې يــې پيژنــدلو چــې د ښــو ښــکاري مرلــانو تــاجر دى ـ
سعودي کې يـې ميـرمن او دوه زامـن وو ـ دي بـه تـل د اوړي پـه موسـم کـې
مزار ته راتلو ـ په ژمې به سعودي کي اوسيده ـ په دله ورځ ه وي په بازار
کې خوراکي توکي او هم د کور ټول ضروري شـان لکـه چـوکا  ،قـالينې ،
مطلـب پـرش او ظـرف يـې پـوره راونيـول ـ سـر خالهـي مـوټر يـې ونيــو او
سامان يې کال ته راوچلو ـ دوه ورځـې وروسـته يـې يـوه مـزدوره پيـدا کـړه
چې ه ه پـه ښـه پخلـي او د کـور پـه پـاکوالي کـې مـاهره ښـ ه وه ـ پخـوا د
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شتو او ښه ژونـد خاونـده وه ـ خـو اوس تـرې بـدو پيښـو او روزګـار هـر څـه
اخيستي وو ـ شيخ ه ې ته هم تنخوا ورکوله ـ سـهار بـه راتلـه او مـازديګر
به له کاره واپس کور ته تله ـ په اهل کې ترکمنه وه ( ترکي نژاده ) وه ـ عمر
يې خوړلى وو ـ خو بيا هم لښتلې وه پدله کار يې الس بري درلود ـ
سليمان او ه ې ښه په هداقت سره د شيخ دکور کارونه کـول ـ کلـه خـو بـه
سليمان په ښکاري کسانو چـې ښـه مرلـان بـه يـې نيـولى شـول ورتلـو او د
شيخ لپاره يې ستونزمن کارونه سرته رسول ـ
افضل خان له شيخ سره پن ه شپې تيرې کړې ـ ځينې کسان چې شيخ هـډو
نه پيژندل ـ ورسره معرفي کړ ـ په دله شپه چې د افضل خـان ورسـره اخـري
شپه وه شيخ ته يې وويل ابو زه به سبا ته درنـه ځمـه چـې هلتـه د حسـين بـه
راته سودا وي ـ د ه ه ځاى کارونه چې مو څه نا څه سم کړل ـ مـوه دواړه بـه
بيا راپيښه وکړو ـ سـبايي وختـي چـې افضـل خـان لـه ه ـه نـه راتلـو ـ شـيخ
ورته د الرې خرڅ او نورې پيسې ورکړې ـ ورته وې ويل که هلته مو پيسې
په کار وي ـ يو تـن او يـا کـه وخـت درسـره موجـود وو دواړه بـه راشـ ـ څـو
شپې به راسره وکړت بيا به ځ ـ افضـل خـان تـرې کلـه چـې را روانيـده ـ پـه
سليمان او ه ه بلې مزدورې باندې د ښـه کـار او هـداقت ټينګتيـا وکـړه ـ
او بيا يې ترې د تلو جازت واخيست او الړ ـ
سليمان او ه ه بلې مزدورې د کال دننه کوټې او شا و خوا ښه پاکه ساتله ـ
دک ور کارونه يې ورته په ښه وجه سرته رسول ـ څو ورځـې وروسـته شـيخ د
کـور پـه سـالون کـې ناسـت وو چـې سـليمان ورلـې ورتـه وې ويـل ـ هــيب
بيــرون يــو ســړى راللــى تاســره ګــوري ه ــه بيــرون ورلــى ورتــه وې ويــل ـ
وروره ستړى ميې ـ په خير راللې ـ مهرباني وکړه تاس څـو يـ او زمـا
ســره دې څــه کــار دى ه ــه ســړي ځــان ور معرفــي کــړ وې ويــل نــوم مــې
خدايتل د رستورانت کارګر يـم ـ هلتـه رسـتوران تـه سـتا څـو تنـه ميلمانـه
راللي دي ـ زه يې په تا پسې راوليدلم ـ شيخ مجيد په زړه کې شـک شـو ـ (
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دا به څو وي ) څنګه خلـک وو هـيب د يـوه تـن عربـي جـامې وې درې
تنه نور هم ورسـره وو ـ يـو تـن پـه درييـا کـې وو او ه ـه نـور دواړه زمـوه
جــامو کــې ښــکاريدل ـ د شــيخ زړه واخيســته ګنــي کيــدى شــي ـ چــې کــوم
سعودي شـيخ بلـدي څـو بـه وي راللـي سـړي تـه يـې وويـل زه راوځـم ـ
دواړه په يو ځاى رستوران ته ځوو ـ دننه يـې سـليمان هـم د ځـان سـره د تلـو
لپاره خبر کړ ـ تمانچه يې پټه په جيـب کـې کيښـوده لـه کـال نـه ووت ـ درې
واړه ښار ته روان شول ـ په الره يې ټکسي موټر ونيو ـ او هوټل تـه يـې ځـان
ورساوه ـ
کله چې دننه رستوران ته ورننوتل ـ وې ليدل چې شـيخ سـعيد لـه درې تنـو
سره ناست وو ـ له رولبړ نه وروسته شيخ سعيد ه ه نور ور وپيژنـدل ـ بيـا
يې په انګليسـ ي ژبـه ه ـوي تـه شـيخ مجيـد ورمعرفـي کـړ ـ دواړه شـيخان
پخپله ژبه لګيا شول ـ دواړو به په بق بق سره وخندل ـ چې ټول رستوران بـه
يې ولړځاوه ـ شيخ سـعيد تـور رنګـې جـګ سـړى وو ـ پيـړې شـونډې لټـې
سترګې بونډۍ فراشوې هيره يې پريښې وه چې يوازې د زنـې سـر او د مـخ
دواړه خوا وي تر څڼو پـورې د ويښـتانو نـري خـط نيـولي وو ـ د څلويښـتو
کالو ښکاريده ـ په څنـګ کـې ورسـره پـه څـوکا يـوه د شـنو سـترګو ښـ ه
ناسته وه ـ چې د سړي سره نه معلوميـده ـ شـا پوډولـه خـړه خـولا او خـړه د
نارينه و درييي يې په ځان کې وه ـ ه ه نور دوه تنه د شيخ سعيد پخـواني
دوسـتان وو چـې د کـااو کاروبـار يــې کـاوه ـ پـه وارو وارو يـې د بدخيــان
لعلونــه  ،د پنجيــير زمــرد او د پــي درې بيــروج چلــولي ووـــ ه ــه دواړه د
پن وسو کالو نه پورته وو ـ يوازې په انګليسي پوهيدل ـ شيخ مجيد ه ه
بل شيخ ته په عربا ژبه ډېر څه وويل ـ بيا يې ه ـو نـورو تـه مـخ ور واړاوه
وې ويل زه اوس بي رته راځم ـ دى د خپل سليمان سره له رستوران نه ووت ـ
په بازار کې يې د ضرورت وړ خوراکي توکي راونيول ـ په ټکسـي کـې يـې
واچول ـ د رستوران خوا ته يـې ټکسـي ودرولـو ـ او بيـا يـې يـو بـل ټکسـي
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ميلمنــو تــه ونيــو ـ ميلمانــه يــې لــه رســتوران نــه راويســتل پــه مــوټر کــې
کښيناستل او د خپلې کال پـه لـور روان شـول ـ کلـه چـې کـال تـه ورسـيدل ـ
ټکسي نه يې ټول شيان ښـکته کـړل ـ سـليمان ه ـه دننـه يـوړل ـ ميلمانـه لـه
کال نه بهر شا و خوا کتل چې نه کلى شته او نـه د کـال خـوا تـه نـوره ودانـي
شته ـ شيخ مجيد ميلمنو ته په انګليسي کې وويـل ـ دا د ښـکاري مرلـانو
کال په نوم ياد يدي له يوه ارباب نه مې کرايې کړې ده ـ ميلمنو ويلې دا خو
ډېر ښه ځاى دى ـ د سړي پکې م ز او اعصاب اراميـدي ـ ابـو وويـل هـو لـه
ښاره يو څه را وړاندې ده ـ مګر زما لپاره ډېر ښه ځاى دى ـ ميلمانه کـال تـه
ننوتــل ـ او پــه ســالون کــې کښېناســتل ـ شــيخ ســعيد څنــګ تــه ه ــه ښ ـ ه
کښيناس ته شيخ تـرې پوښـتنه وکـړه ـ څنګـه څـه تکليـ

خـو درتـه نيـته

ه ــې وويــل کــه تيــناب وي چــې دا ځــان مــې ويــن م ـ شــيخ ال مخکــې پــه
مزدورې تيناب برابر کړى وو ـ شيخ مجيد ته يې وويل ابو تيناب شته
ده وويل ولې نه ـ مهرباني وکړه ـ ښ ه يې تيناب ته رهنمايي کړه کله چـې
ه ه په نـورو جـا مو کـې لـه تيـنابه راووتلـه ـ ويښـتان يـې پـه مـخ راخـواره
شوي ووـ هله ښ ه ښکاريده ـ ه ه ډېره ښکلې وه ـ د ديرشو کالو نـه پورتـه
نه وه ـ شنې او لد څه تورې سترګې يې په سپين مخ کې ښکلې ښـکاريدې ـ
نري قـد  ،جګـه ونـه او جګـه لـاړه يـې وه ـ د شـيخ سـعيد سـره اوهه پـه اوهه
کښيناســته ـ ورپســې ټــول ميلمنــو تيــنابونه وکــړل ـ ســليمان ورتــه چــاې
راوړو ـ هر يوه ته يې چاې مخې تـه کيښـود ـ شـيخ مجيـد سـالون تـه رالـې
وې ويل ـ ددې ځاې اوبه ښې هحي او يخې دي ـ يوه تن ميلمه وويل ـ دلته
تــل د لمــر وړانګــې تــودې وي ـ هــيڅ مکــروب دلتــه ژونــد نيــي کــولى ـ دا
سـيمه د ګـازونو او چټلـي هـوا نـه پاکـه سـيمه ده ـ مـوه اف انسـتان تـه ډېـر
راللي يو ـ کله مو پکې ستړتيا او نارولي نه ده حس کړې ـ د شـيخ سـعيد
ښې اوهې ته ښ ې سر لګولى وو ـ ده ورته پـټ پـټ پـه لـوه کـې څـه ويـل ـ
ه ې به په قرار قرار خالي يس  Yesويلې ـ شيخ د چاى پياله کيښوده ه ه
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يې لـه السـه ونيـوه ـ لـه سـالون نـه بيـرون د کـال انګـڼ تـه ووتـل ـ وړانـدې د
ګلونو او بوټو تر څنګ په څوکيو کښيناستل ـ په کال کې ښې زينتي ونـې
او ګلونه والړ وو ـ د کال دننه م که ډيره وه ـ يـوه ښـه د ناسـتې چـوتره او د
چوترې شا و خوا ګلونه د اوبو لښتي او په لښتو کې رواـې اوبـه بهيـدلې ـ
مطلب ښه د ناستې او بانډار ځاى وو ـ
د شــيخ ســعيد او ورســره معيــوقې يــې دا کــال او دا ځــاى خــوښ شــو ـ
مــازديګر پــه ختميــدو چــې ه ــوي دواړه څنــګ پــر څنــګ ناســت وو ـ پــه
پخلنئى کې سليمان او مزدورې دواړو ه ه ليدل چې يو بل ته يې کتـل او
په مينه لګيا وو خبرې يې کـولې ـ مـزدورې چـې پـه کـار کـې بوختـه وه وې
ويل ـ
سليمانه دا لکه چې دواړه ميړه او ښـ ه دي ه ـه چـې الس يـې د لوښـې
په لوڅولو کې وو ـ وې ويل ـ نه پوهيدم خو اوريدلي مي دي چـې دا عـرب
شيخان ډېر عياش خلک دي ـ مزدورې په داسې حال کې چې ديګ يـې پـه
څم ـا الړه وې ويـل ـ کـه ښـ ه او ميـړه هـم وي ـ مسـلمانان خـو داسـې نـه
کوي ه ه وويل ترور ته خپل کار کوه ـ موه او تاسو څه نه دي ليـدلي ـ لـه
هرې خوا نه راباندې راټيټـه ده ـ نـور خلـک پـه څـه دي او مـوه پـه څـه کـې ـ
مزدورې توبه توبه وويل خداى مو دې د داسـې حـال نـه وسـاتي ـ ده وويـل
ترور دا زموهه شيخ خـو ډېـر مسـلمان او ښـه مهربانـه سـړى دى ـ پـه خـداى
چـې پـه الره روان وي او کومـه ښـ ه مخـې تـه ورشـي ورتــه نـه ګـوري ـ مــا
معلوم کړى دى ـ شپه او ورځ د اهلل اکر کـوي ـ مـا داسـې فکـر نـه کـاوه چـې
ګنـي دلـه ښـ ه ده ـ د نارينـه و درييـي يـې ځـان کـې وه ـ اوس ګـوره چـې د
شيخ په څنګ کې ناسته ده ـ ه ه نور دوه تنه په انګليسي خبرې کوي مګر
زموه د خلکو جامې يې الوستې دي ـ څو پرې نـه پـوهيدي مـوه يـې څـه
کوو ـ ه وي پوهـ شه او خپل کار يې ـ په دې وخت کې ه ه نور دوه تنـه هـم
له کوتې نه بيرون ته ووتل ـ په چکـر چکـر د کـال دننـه وړانـدې الړل دواړو
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خپلو کې سره خبرې کولې سګريټ څکول او د کـال پـه دننـه نـرۍ الر روان
وو ـ هلته پوره شيبه سره والړ وو ـ د ماښام خړه لګيده چې واپـس ورو ورو
را روان شو او سالون ته ورننوتل ـ شيخ مجيد به چې پخلن ـي تـه ورلـى ـ
سليمان او مزدورې ته به يې وويل ـ ښـه کبـاب برابـر کـړت ـ سـليمان وويـل
هيب دا خلک خو ټول د يوه ځاى نه دي دا څنګه سـره ملګـري شـوي دي
شيخ وويل دوي له پخوا نه په تجارتي کاروبار کـې سـره پيژنـي ـ ه ـه دوه
تنــه ســړي د فــرانس دي پــه انګليســي ســره ښــه پــوهيدي ـ او دا شــيخ زمــا
وطنـدار دى او دا ښـ ه يـې مـوقتي کـړې ده ـ ملګـرې يـې ده ـ شـيخ سـعيد
لوى سرمايه دار دى ـ د تيلو فابريکه لري ـ دا ښکاري مرلان يې خوښـيدي
ـ همييه چې چيرې ځي يوه ښ ه ورسره وي ـ نور يې څه کـوې ـ پـه وره کـې
وت وې ويل ـ سليمانه نيم ساعت وروسته ډوډۍ تياره کړه ـ ه ه ويل بـس
نـيم ســاعت کــې بـه هــر څــه ســم وي ه ـوي دواړه هــم ســالون تـه راللــل ـ لــد
سـاعدت وروســته پــه ميــز ورتـه ډوډۍ تيــاره شــوه ـ ټولـو ښـه اشــتها ســره
ډوډۍ وخوړه ـ هر يوه د ډوډۍ ستاينه کوله ـ ه ه يـوه وويـل ـ دا شـاړ ځـاى
او داسې ډوډۍ تيارول شيخ مجيد وويل پوهيدت ـ دا اف اني ډوډۍ ده ـ
شيخ سعيد ه و نورو ته وويل اف اني ډوډۍ ډيـره خونـدوره ده ـ وروسـته
له ډوډۍ خوړلو نه شيخ سعيد شيخ مجيد ته وويل ـ ابـو سـبا تـه بـه يـو تـن
سړى چې بدخيان کې بلد وي زما دا دوه تنو دوستانو سـره الړ شـي ـ دوي
بــه پــوره تنخــوا ورکــوي ـ هــو رښــتيا داســې څــو وي چــې پــه انګليســي
اوپوهيدي ـ شيخ وويـل سـمه ده ـ سـهار تـه چـې ښـار تـه الړو ـ يـو څـو بـه
درتـه اوګـورم ـ يـو تـن زه پيـژنم ه ـه سـره بـه خبـرې وکـړو ـ ماسـخوتن تيـر
سليمان ته يې وويل ـ ميلمنو ته د خوب لپاره ځايونه برابر کړه سليمان پـه
بيلو بيلو کوټو کې ورته بسترې برابرې کړې ـ شيخ سعيد او ښـ ې تـه ئـې
په يوه کوټه کې ورته ځاى سنبال کړو ـ ميلمانه چې ډېر ستړي او ستومانه
وو پخپلو خپلـو ځـايونو کـې پريوتـل ـ سـبايي وختـي ال شـيخ سـعيد دوي
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ويده وو چې مجيد او ه ه دوه تنه ميلمانـه ښـار تـه الړل ـ پـه ښـار کـې نيـ
يوه رسـتوران تـه ورپورتـه شـول ـ شـيخ مجيـد د رسـتوران د ميـر سـره پـه
خبرو شو او ه و نورو دواړو چاى څښلې ـ د رستوران هماله کار کـونکي
چې په انګليسي پوهيده له ميلمنو سره ورسره کړ ـ په يوه کرايې مـوټرکې
بدخيان ته روان شول ـ شيخ ترې واپـس خپلـې کـال تـه الړ ـ شـيخ سـعيد ال
تيناب نه وو کړى چې دوې ور ورسيد ـ ښ ه چـې لـه تيـناب نـه راووتلـه ـ
دى ورلى شيخ مجيد ورته په داسې حال کې چې ه ه تيناب ته ورننـوت
وويل ـ ه وي سره مې سړى ورسره کړ او الړل ـ سليمان په ميز چاې ايښـى
ووـ سالون ته ورلى ژوليا ته يې سهار په خير وويل ـ ه ې هـم ورتـه سـهار
دې په خير وويل ـ په چيا سره کښيناستل کله چـې سـعيد راووت ـ راسـاً د
چاى ميز ته رالى ـ شيخ مجيد ته يې وويل ـ ه وي الړل ـ ده ويلې هو ـ ه و
به اوس په الره روان وي ـ شيخ سعيد په داسې حـال کـې چـې د چـاى پيالـه
يې په ميز کيښوده ـ شيخ مجيد ته يې وويل ـ ابو ته پوهيدې چې دلته موه
له تاسره ښايسته ډېره موده تيروو ـ په مني کې به له ښـو ښـکاري مرلـانو
سره سعودي ته واپس ځوو ـ که دا شين سترګې خفه شي ه ه پوهـ شوه ـ په
مسکا يې ابو ته ور وکتل ـ په نزاکت سره يې وويل ـ ته چې هر څه وايـې زه
يې منم ـ له دې نه يې سترګې بيرته شيخ مجيد ته واړولې ـ ورتـه وې ويـل ـ
ابو که ستا خوښه وي له چاى نه وروسته به ښار ته الړ شو ـ يـو جيـ

مـوټر

به واخلو چې تګ راتګ پکې کوو ـ زموه لپاره په ټکسيانو کـې ګرځيـدل
د شرم خبره ده ـ هاله وويل ښه خبـره ده چـې څنګـه ستاسـو خوښـه وي زمـا
درسره رضا ده ـ
لـــد شـــيبه وروســـته دواړو شـــيخانو او د ســـعيد معيـــوقې درييـــياني
والوستې سليمان يې هم له ځـان سـره ښـار تـه روان کـړ ـ د مـوټرو ځـاى تـه
ورسيدل ـ يو ټکسي موټر يـې ونيـو او د ښـار پـه لـور رهـي شـول ـ کلـه چـې
ښـار تـه ورســيدل ټکسـي وان تـه يــې وويـل ـ مـوه د مـوټر پلورلــو ځـاى تــه
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ورسوه ـ موه لواړو چې جي

موټر راونيسو ـ ټکسي وان وويل ښه هـيب

د ښار لوى موټر فروش ته به مو ورسوم ـ کلـه چـې د مـوټر پلـورن ي ځـاى
ته ورسيدل ـ ټکسي ودريد ـ شيخ مجيد کرايه ورکړه ـ او بيا دوي د موټرو
خرڅولو دفتر ته ورللـل ـ اسـلم پ وښـتنه وکـړه ـ يـوه تـن ورتـه وويـل ـ دويـم
الس موټر راسره شته دى ـ اول الس جي

چـې بيخـي نـوى وي پـه دې ښـار

کې نـه پيـدا کيـدي ـ دواړو شـيخانو جيـ

وچلولـو خـوښ يـې شـو او تـرې

واخيســت ـ پــه قيمــت او بيــه کــې يــې ورســره دويمــه خبــره هــم ونــه کــړه ـ
سمدستي يې د مـوټر کالخونـه سـره جـوړ کـړل ـ بيـا يـې جيـ

پـه مسـتري

خانه کې (ورکياپ کې ) چک کړ ـ موټر ښه مکمـل جـوړ او بـې خطـره وو ـ
پ يسې يې ورته وشمارلې ـ دوي په خپل موټر کـې کښيناسـتل او بـازار تـه
ووتـل ـ پـه ټـول بــازار کـې او د ښـار پـه سـړکونو کــې يـې جيـ

وګرځـاوه ـ

ضـروري شـيان يـې هـم راونيـول ـ بيـا د کـال پـه لـور روان شـول ـ د مـوټر پـه
رانيولو ه وي خوشحاله په دې وو ـ چې ددلو دښـتو اوهدې مزلـې بـې لـه
خپل موټره ګران کار وو ـ
شـيخ سـعيد د نــورو ملکونـو د لــوى لـوى ښـارونو د ســيل هـفا او ســاعت
تيريو زړه وهلى وو ـ په همدې دښتو او لرونـو ګرځيـدل ورتـه ښـه سـاعت
تيري وه ـ او په تيره بيا د ژوليـا سـره د ه ـې هـره شـيبه خوښـي وربخښـله ـ
ه ې هم خپل وړوکى دوربين شـا و خـوا کليـو او تپـو تـه نيـولى وو ـ خپـل
سيل يې کاوه د نور څه په قيصه کې النه وه ـ هـو شـيخ سـعيد پـه دې بهانـه
چې ګني کله له دې ښايستونو او طبيعي ښکالګانو د ليـدو نـه مـوړ شـي ـ
بيا به د ښو ښکاري مرلانو سره سعودي ته ستنيدي ـ له لرمې نه وروسته
ه وي په جي

کـې کښيناسـتل او پـه چکـر الړل ـ سـليمان هـم ورسـره وو ـ

چې د کيان په لور يې حرکت وکړو ـ په الره کې د يوه لره بـيخ تـه ورسـيدل
چې هلتـه د ناسـتې او دمـې ښـه شـين ځـاى وو ـ ونـې وې او يـو چينـه وه ـ د
تفـريح ښـکلى ځـاى ووــ جيـ

يـې وردلـو شـيخ مجيـد پـه عربـي ژبـه شــيخ
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سعيد ته وويل چـې دا ښـه ځـاى دى ـ دلتـه بـه دمـه وکـړو ـ لـه مـوټره ښـکته
شول ـ ژوليا پـه انګلـيس سـعيد تـه وويـل ـ ګرانـه دلتـه بـه عکاسـي وکړوــ
سليمان وويـل ابـو پـه دې لـره کـې ښـکاريان د زرکـو ښـکار کـوي ـ ځينـې
خطرنا ليوان هم پکـې شـته دى ـ شـيخ سـعيد ژوليـا تـه د سـترګو النـدې
وکتل ه ې ورته وويل ـ راځه چې دواړه ه ه وړاندې ګڼو ونو ته ورشو ـ
سليمان او شيخ مجيـد د چينـې لـاړې تـه ورللـل ـ د چينـې يخـې اوبـه يـې
وچښــلې شــيخ اودس وکــړ او د ماسپښــين لمــونې يــې قضــايي ادا کــړ ـ
سليمان هم په مان ه ودريد ـ شيخ د ژوليا سـره وړانـدې پـه يـوه تپـه کـې د
ونو الندې لومړى يـې عکاسـي وکـړه ـ او بيـا ژوليـا پـه دوربـين کـې د لـره
پورتنا برخې بيلې بيلې ليدلې ـ هاله ته يې ويلې څومره ښـکلى لـر دى ـ
دوربين به يې کيښود او عکاسي به يې وکړه ـ ه ې کيمره نيولې وه ـ شيخ
تـرې الس چـاپير کړوــ پـه ليـد کـې يـې ونيولـه ـ مـخ يـې ور واړو ـ مخـامخ
ودريدل ـ دواړو خپلې شونډې يو بل ته ور وړې ـ خوله پـه خولـه شـول ـ بيـا
په يوه هواره تيګه کښيناستل ـ د مينې ښه ډېر ساعت تيـري يـې وکـړه ـ لـه
ښې ډيرې ساعت تيرۍ او دمې نه وروسته دواړه د چينې خـوا تـه ورللـل ـ
اوبه يې وڅښلې ـ د جي

خوا ته ه ه نـور دواړه والړ ووــ دوي وليـدل چـې

ه وي د دوي انترار کوي ـ ور روان شول او موټر ته ورللل ـ سـليمان چـې
زلمى وو د رنګ ونـې او څيـرې نـه هـم ښـکلى ووــ د سـترګو النـدې بـه يـې
ژوليا ته ورکتل ـ يوازې يې د ه ې په ليدو يې خپل زړه ښه کاوه ـ ده هم په
ښوون ي کې انګليسي ويلې وه ـ خو ه سې چې د ژوليا سره يـې پـرې څـه
خبرې کړې وايې نه وه زده ـ کله به چې کال کې دننه دواړه سره کومه لحرـه
کي يو ځاى شول ژوليا به ورته وخندل ـ دى به ورته په جامو کې نه ځايـده ـ
مګر خوار کې څه نيـو ويلـې ـ خـالي پخپلـو شـونډو بـه يـې ژبـه تيـره کـړه ـ
سوړ اسويلى به يې له ګوګله راووت نور په يې څۀ کړى واى
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ه وي جي

ته ورپورته شول ـ او د کور په لور يې حرکت وکړو ـ په الر کې

شيخ سعيد سليمان ته مخ ور واړاوه ـ لوښتل يـې چـې پـه فارسـي کـې څـه
ورته ووايي خو وې نيو کړاى ـ ځکه چې د ه ه فارسي زده نه وه ـ په عربي
د شيخ مجيد سره ولړمبيده ـ د ه ه سره يې ډيرې خبـرې وکـړې بيامجيـد
سليمان ته وويل ـ دى وايي چې کـوم داسـې د سـيل او سـاعت تيـرۍ ځـاى
ورته معلوم وي چې ميله پکې وکړو ـ ده وويل هيب ولې نه ځينې د سيند
لاړې هم شته ـ د دښتې پـه بـل اړخ کـې ځنګـل دى چـې هلتـه خلـک ښـکار
کوي او ميلې هم پکې کيدي ـ په همدلـه مـازديګر يـې دننـه پـه کـال کـې د
بيرون چوترې تر څنګ د کباب پروګـرام برابـر کـړو ـ سـليمان تـه يـې ان پـه
الره ويلي وو چې په کوم ځاى کې قصابي کيدي د کباب لوښه ترې واخله
ــ لـه يـوه بـازاره راتيريـدل چـې سـليمان شـيخ سـعيد تـه وويـل هـيب دلتــه
قصابي ده چې لوښه ترې واخلم ـ ه ه زر بريک ونيو ـ دى چې لـه جيـ

نـه

کوزيده ـ شيخ سعيد ورته پيسې ورکړې چـې دى پـه لوښـه پسـې ورشـي ـ
سليمان له قصابه د پسه دوه ورنونه واخيستل او بيرته موټر ته رالى ـ
نو کله چې کال ته ورسيدل دکباب زلالي منتل سليمان د چوترې تر څنګه
ودرولو ـ بيا يې پخلن ي کې د کباب لپـاره لوښـه تيـاره کـړه ـ مـزدوره هـم
راپيــدا شــوه ـ شــيخ مجيــد مــزدورې تــه وويــل تــه يــوازې وچــه ډوډۍ او
ترکاري ( سـبزي ) درسـره تيـاره کـړه ـ بيـا کورتـه ځـه ـ نـور کـار بـه سـليمان
وکړي ـ
سعيد او ژوليا دواړه په سالون کې سره ناست وو کله چې ژوليا له بهـر نـه
کور ته ننوته دستي يې د کور جامې والوستې ـ ه ه داسـې وې چـې تـا بـه
ويلې زير درييي ده ـ خو په اهل کې د ه ې د کور درييي وه ـ په تيـناب
کې يې ځان لد څه سينګار کړ ـ ويښتان يې لکـه د نارينـه و ګـرد وهلـي وو ـ
شــيخ هــم خپلــې اوهدې ســپينې جــامې والوســتې لــه خپلــې کــوټې نــه يــې
ک وړه راويستله ـ په پالستکي ک وړه کې بوتل له ليرې څخه معلوميده
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ـ شيخ ه ې ته وويل ـ ګرانې راځه تر څـو کبـاب پخيـدي ـ پـه بالچـه کـې بـه
چکــر ووهــو ـ دواړه بــالچې تــه ووتــل او پــه خبــرو خبــرو د کــال بــل ســر تــه
ورسيدل ـ سليمان پـه منتـل کـې سـکاره ولګـول ـ پـه ه ـوي پسـې يـې پـام
کاوه ـ ژوليا ته به يې په زړه کې تير شول ـ ( دا ولـې لـه دې تـور خـړيس سـره
دومره مينه لري ) دومره ښکلې جينا او دا تور حبيي زولالو تـه يـې
پکې واهه او ه ې ته به ورپام کړ ـ کله کله به چې ژوليا لـه ه ـه نـه وزګـاره
شوه ـ ده په ځان ورنزدې کاوه ـ ه ې به ورتـه پـه مينـه مينـه ورکتـل ـ دى بـه
موټي موټي لوړيده ـ
مازديګر مان ه ته شيخ مجيد خپلې کوټې ته الړ ـ سليمان په سيخانو کې
لوښه ورکړه ـ سکاره هم په سکروټو واوختل ـ مـزدورې د سـالتې منجمـه
راوړه ـ ورپسې يې نـاابکې قابونـه او وچـه ډوډۍ راوړه ـ پـه دې وخـت کـې
شيخ مجيد د کباب ځاى ته رالى ـ يو څه لوښه او هډوکي يې مزدورې ته
ورکړل ـ ويلې ځه خاله اوس کور ته الړه شه ـ ه ې يوازې خو وويل او الړه ـ
ه ه نور دواړه سعيد او ژوليا په ورو ورو ګامونو د کباب خوا تـه را روان
ووـ د شيخ د خبرو لد لـه ليـرې اوريـدل کيـده ـ سـليمان لـه کبـاب نـه لـوګي
پورته کړل ـ په چوتره باندې د ګيلم له پاسه دسترخوان هوار شو ـ کباب هم
څو سيخ ه د هر چا مخې ته کيښود شـو ـ ژوليـا د سـعيد څنـګ تـه پـه ګـيلم
کښيناسته ـ ه ه لومړى له يوه سيخه د کباب پوټى ژوليا ته ونيوــ بيـا يـې
چې خپله د کباب مزه او خوند وکوت ـ وې ويل ـ ابو دا خو ډېر خـوه کبـاب
دى ـ شيخ مجيد پداسې حال کې چې خوله يې له کباب نه ډکه وه ـ وې ويل
ـ هو ددې ځاى د مالونو لوښه ډېره خوهه ده ژوليـا هـم خپـل ملګـري تـه ور
وکتل د تائيد سر يې وخوځاوه ـ ه ه ورو ک وړې ته الس ورتير کړ ـ بوتـل
نه يې په ګالس کې ځانته شراب توې کړل ـ ژوليا ته يـې هـم لـد ور واچـول ـ
دواړو ګالسـونه وټنګـول ـ بيـا يـې پـه سـر واړول ـ شـيخ مجيـد سـليمان تـه
وويل ـ سليمانه ته هم کباب خوره چې سوړ نيي ـ هالـه يـوازې پکـه وهلـه
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او له کباب نه لوګي پورته کيدل ـ په يوه الس به يـې پکـه وهلـه مخـامخ بـه
يې ژوليا ته پام کاوه ـ ه وي دواړه خپلو کې سـره پـه ارامـه کبـاب خـوړ او
خبـرې يـې کـولې ـ پـه لـومړۍ شـيبه کـې ورسـره شـيخ مجيـد هـم لګيـا وو ـ
وروسته چې شيخ سعيد له خوده ووت ـ ده پرې نـور کـار نـه درلـود ـ کبـاب
يې وخوړ او دننه الړ ـ سـليمان لـه کبـاب پخولـو نـه وزګـار شـو ـ د منتـل تـر
څنګ يې کباب خوړ او ژوليا ته يې کتل ـ دې پوهيده چې ه ه نيه ده ـ خو
ده ترې مخ نه اړاوه ـ شيخ سعيد ښه په خوند قرار قرار ځانتـه پيـک اچـاوه
د ژوليا له تندي سره به يې وجنګاوه ـ بيا به يې په سر واړاوه ـ
ماښام خړه ولګيده ـ سليمان پخلن ى ته قابونه او کالي چلول ـ دوي ته يې
نور د کباب سيخونه مخکې کيښودل ـ شيخ چې دا ځل ګـالس پورتـه کـړ ـ
نور پکې څه نه وو پاتې ـ د ژوليا ليد کې يې سر کيښود ـ ژوليا هم اړو پـړ
کيده ـ ه ې يوازې دوه ځل ورسره ګـالس پورتـه کـړى وو ـ ولـې بيـا هـم پـه
خود کې نه وه ـ تورتم پرې ولګيد خو ه وي دواړه ال همالسې په ګيلم بې
خوده پراته وو ـ شيخ مجيد سليمان ته وويل ـ په ه ـوي کـار مـه لـره ـ پـرې
چې هلته په ازاده ه وا کې پراته وي ـ وروسته به يې راويښ کړوـ ته يوازې
تور چاى ورته تيار کيدده ـ ابو سعيد هم ډيرې نيـې کـوې ـ کلـه خـو بـه يـې
ضرور له من ه وړي ـ نيمـه شـپه چـې مجيـد ه ـوي راويښ کـړل ـ او خپلـې
کـوټې تـه يـې بوتلـل ـ پـه همـدې ترتيـب سـره يـې پـه نيـيو او ميلـو ورځـې
تيرولې ـ
يــو مــازدي ګر چــې ه ــوي پــه جيــ

کــې ليــرې ســيند لــاړې تــه الړل تــر

مازديګره يې په سيند کې ولمبل ـ له ه ې خـوا چـې راسـتانه شـول پـه الره
شيخ سعيد شيخ مجيد ته وويل ـ ابو سبا ته که دې خوښه وي ه ه ليـرې د
ښـکار ځنګـل تـه الړ شـو ـ ه ـه ورتـه وويـل سـبا تـه بـه ښـار تـه الړ شـو ـ څـه
کارونه دي ه ه ب ه سرته ورسوو ـ سودا مودا به هم وکړو ـ بل سـبا تـه بـه الړ
شــو ـ ده وې ســمه ده ـ ماښــام خــړه لګيــده چــې کــال تــه ورســيدل ـ ســتړي
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ستومانه په سالون کې کښيناستل ـ شيخ سعيد ژوليا ته ورنـزدې شـو وې
ويل ـ څنګه خوره وره په کوچ کې ولزيدې ـ لکه چې ډيره ستړې يې ه ې
وې ستړې به نه يم څومره دې په اوبو کې وخړه پـولم ـ دى ښـه ورنـزدې شـو
س ورتـه وې ويـل ـ تـه خـو بيخـي لکـه د سـين مـاهى داسـې المبوزنـه يـې ـ
ژوليا وخندل وې ويل ـ ګرانه ما څو ځل اروپايي د لمبا په ښ ينه ماسـبتو
کې ګـډون کـړى دى ـ او تاسـو خـو د ريګونـو او سـرو شـګو خلـک ياسـت ـ
لمبا نه درځي په دې وخت کې شيخ مجيـد خپلـه کوټـه کـې پـه مان ـه والړ
وو ـ سليمان خواړه تيـارول ـ دوي دواړو تـه د مينـې او عيـق وهلـو چـانس
برابر وو ـ ويلې ځکه دي ـ دا مال نرۍ ده ـ پرې ورلوټه شو کلکه يې په ليد
کـې ونيـوه ـ ه ـې هـم خپلـې شـونډې دده پيـړو تـورو شـونډو ور وړې ـ ښـه
شــيبه ســره وســوليدل مينــه يــې وکــړه ـ ژوليــا ســر راپورتــه کړلــه ده نــه يــې
اوپوښتلې ـ ګرانه دا شيخ مجيد خو هم ځوان دى ـ ښ ه يا ملګرې نه لري
دى هم را والړ شو او په څوکا کښيناست وې ويل ګرانـې ژوليـا د هـر چـا
خپل د ژوند عادتونه دي ـ څو يو شان ژوند کوي څو بل شان ـ زه او ته
داســې ژونــد کــوو ـ پــه دې کــې ســليمان ډوډۍ تيــاره کــړه ـ ټــول پــه ډوډۍ
کښيناستل ـ
سبايي له چايو وروسته ښار ته الړل ـ په بازار کې يـې د ميلـې لپـاره ځينـې
ضروري شيان راونيول او موټر کې يې واچول ـ سليمان په موټر کې هر څه
ځاى پر ځاى کول ـ کار يې زيـات وو خـو دى پـرې خـوښ پـه دې وو چـې لـه
يوې خوا ډيرې پيسې الس ته راتلې ـ او له بلې خوا يې ساعت ښه تيريـده ـ
دده او د ژوليا خالي د سترګو د جنګولو مينه وه ـ
په همدله شيبه دواړه شيخان په کوم څه پسـې الړل ـ دوي دواړه پـه جيـ
کې پاتې شول ـ ژوليا چې لـه مخکـې نـه يـې لوښـتل چـې لـه سـليمان سـره
خبرې اتـرې وکـړي ولـې شـر ايط نـه وو برابـر ـ پـه دلـه وخـت کـې يـې ورتـه
وويل ـ سليمانه څنګه يې ه ه چې په انګليسـي نـه پوهيـده ـ بـس دومـره
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يې ورته وويل ـ اى اليک يو مايي ډارلينګ ـ دا جمله يـې پـه يـاد وه ـ ددې
په ويلو ه ه دومره خوشحاله شوه ويې خندل او حتٰى چې له سترګو يې
اوښکې الړې ـ خپل الس يې ورته له مخکې څوکا نه را اوهد کـړ ـ دى يـې
ځانته رانزدې کړو ـ ورته وې ويل زه هم درسره مينه لـرم تـه ډېـر خـدمتګار
او ښه سړى يې ـ لـه دې دواړو نـه ښـکلى او ښـه ځـواني لـرې ـ خـو څـه وکـړم
خپلې ولې پې ووهل ـ چې ګني د شيخ سعيد په دام کې يم ـ بل چاته مې نـه
پريددي ـ ه وي دوا ړه له دوکـانو راووتـل ـ د مـوټر پـه لـور ګړنـدي را روان
شول ـ د سبا ورځ د ځنګل ميلې ته يې هر څه په بـازار کـې راونيـول ـ بـې لـه
لوښې شيخ مجيد وويل ـ سبا ته چې تلو لوښه به تازه له قصاب نه واخلو
ـ اوس به کال ته الړ شو ـ موټر ته وختل او کـور تـه يـې حرکـت وکـړو ـ شـيخ
سعد مو ټر چلولو او څنـګ کـې ورسـره ژوليـا ناسـته وه ـ پـه جـګ اواز يـې
وويل ـ ابو سبا به وختي له کوره راوځوو ـ يو خو به د ځنګـل د الرې انـدازه
له چانه واخلو او له بله پلوه به قصاب ته هم ورځو ـ شيخ مجيد ورته وويل
سمه ده ـ سهار وختي به حرکت راوکړوــ خـو يـوه خبـره ده چـې زه بالکـل لـه
دله ځنګل نه معلومات نه لرم او نه ورته تالى يم ـ سليمانه تا دلـه ځنګـل
ليدلى دى ه ه ويل نه نه هيب ما هم نـه دى ليـدلى ـ يـوازې لـه خلکـو نـه
مـې اوريـدلي دي چـې ډيـر لـوى ځنګـل دى ـ ځينـې ښـکاريان پکـې ښـکار
کوي ـ واي چې ښې اوبه لري هوسا او د لرڅه ګانو ښکار هم پکې کيـدي
ـ او اوريدلي مې دي چې دوه ساعته د مـوټر الره ده ـ سـعيد وويـل چـې هـر
څومره الره وي پروا نه لري که ژوند بـاقي وو انيـاء اهلل سـبا تـه بـه ځانونـه
ور ورسوو ـ پـه همـدې خبـرو کـې کـور تـه ورسـيدل ـ کلـه چـې دوي کـال تـه
ننوتـل ـ مـزدورې ډوډۍ ورتـه تيـاره کـړې وه ـ شـيخ مجيـد خوشـحاله شـو ـ
مزدورې ته يې وويل ـ ترور ښه دي چـې ډوډۍ دې تيـاره کـړې ده مـوه ټـول
وهي شوي يو ـ ه ې په داسې حال کې چې په ديـګ کـې يـې څم ـا وهلـه
وې ويل وروره هر څه مې درته برابر کړي دي ـ
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سليمان په چاالکا سره ډوډۍ په ميز برابره کړه ـ ژوليا چې ميـز تـه راللـه
وې ويل ـ دا ستاسې خدمتګاره په کار پوهـ ښ ه ده څومره ښـۀ خـواړه يـې
تيار کړي دي ـ شيخ سعيدورته وويل ـ ددې ځاى ښ ې که څه هم له سواده
محرومي دي مګر د کور په کارونو او پخلي کـې اول درجـه دي ـ ژوليـا تـه
خو ځانته چاى هم نه شې برابرولې ـ
ه ې وويل ـ هو همدلسې ده ـ ولې يو شى دى چې زموه په ملـک کـې ډېـر
کم خلک په کورونو کې کله نا کله خواړه تياروي ـ هلته هر څو په پخلي
نه پوهيدي ـ تر څو چـې د پخلـي او اشـپزۍ پـه څانګـه کـې څـو تحصـيل
ونکړي ـ پخلى نيي کولى ـ په دې وخت کې شيخ مجيد ترې پوښتنه وکړه
ـ
بخښنه لواړم ستاسې وطن کوم يو دى ه ې ويلې زما وطن فرانسـه دي
ـ د ليون د ښار اوسيدونکې يم ـ يه اقتصاد کې مې ماستري کړې ده ـ هلتـه
مـې پـه بانـګ کـې کـار کـاوه ـ ه ـه وويـل ډيـر ښـه ـ شـيخ سـعيد تـرې خبـره
ونيوله ـ وې ويل ـ ابو زه فکر کوم تر اوسه دې له ژوليـا نـه هـيڅ پوښـتنه ام
نده کړې ـ ه ه پـه عربـا کـې وويـل ـ نـه نـه د پوښـتنې څـه ضـرورت نـه ووــ
اوس چې يې ځاى رالى ترې اومې پوښـتل ـ سـعيد وويـل ـ زه بـه يـې پـوره
در اوپېژنم ـ يو وخت زه د فرانس په دوره تللى ووم ـ کله چې د ليون ښار ته
ورللم ـ او له نزدې نه مې ه ه شار وليد ـ ډېر مې خوښ شـو ـ لـه يـوه بانـک
تر څنګ مې په رستوران کې ځاى نيولى وو ـ په دويم پوړ کې مې کوټه وه
ـ کله به چې بانک ته د پيسو او چيک د تبادلې لپاره ورللم ـ له دې سره به
مخامخ کيدم ـ دا مې ډيره خوښه شوې وه ـ لوښـتل مـې چـې خبـرې ورسـره
وکړم ـ مګر دا ډيره مصـروفه وه ـ دې هـيڅ نـه احساسـوله چـې ګنـي زه پـرې
مين يم ـ داسې يـې ګڼلـه چـې عـادي څـو دي ـ چـې هـره ورځ راسـره سـالم
عليک کوي ـ يوه ورځ له بانکه رخصت شـوه او زه ورتـه والړ ووم ـ لـومړى
مې په انګليسي ورته سالم وکړ ـ بيامې ورتـه وويـل ـ زه درسـره مينـه لـرم ـ
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همدا اوس درنه هيله لرم چې په دې رسـتورانت کـې راسـره چـاې وڅښـې ـ
دې لومړى لد څه د ځان سره سوچ وکړ ـ بيا يې زر وويل ـ هو ولې نه چاې بـه
درسره وڅښم ـ
دا چې د ټولي فرانس او بيا په تيـره د ليـون د ښـار د اوسـيدونکو کولتـور
ډير لوړ او عالي دي ـ دې هم زما هيله اوخواهش ځمکې ته ونـه لورزولـو ـ
په رستورا ن کـې ډېـر سـاعت راسـره کښيناسـته ځـان مـې ور اوپيژنـدو ـ د
خپلې کوټې ادرس مې ورکړ ـ دې هم راته ځان رامعرفي کړ ـ ويلـې پـالر او
مور مې پاربس ته تبديلي شوي دي ـ دواړه هلتـه کـار کـوي ـ او زې همدلتـه
له يوه کال راپدې خوا کار کوم ـ مـا تـرې د واده پوښـتنه وکـړه ـ دې وويـل ـ
واد ه مې نه دى کړى ـ د اوسيدو ادرس يې راکړو ـ له ه ې وروسـته بـه مـې
هره ورځ ليده ـ ناسته پاسته مې پيـل شـوه ـ درې مياشـتې مـې ورتـه تيـرې
کړې ـ تر څو چې د رخصتا يا وُر لب وخـت يـې راورسـيد ـ او دلتـه راسـره
رالله ـ په دې وخت کې يې ژوليا ته وکتل وې خندل ـ ه ه هم مسکا شوه
ـ په زړه کې يې تير شول ـ ) تور حبيي پيړ شونډې زې دې څۀ پروا نه لرم خو
چې د ميلونو ډالرو چيکونه مې چې دې وليدل ه ې تر دې شـاړو ډاګونـو
راوستې يم ـ ستا څۀ خيال دې چې ګني ـ ـ ـ ـ ـ ـ (
شـيخ مجيـد لــه ځايـه پورتـه شــو وې خنـدل ـ د دواړو پـه قيصـه پوهـــ شـو ـ
سبايي چې کله شي خ مجيـد مان ـه تـه راپاڅيـد د لمان ـه نـه وروسـته يـې
دوي راپــاڅول ـ وختــي يــې چــاې وڅښــلې او د ځنګــل د تلــو پــه نيــت يــې
سامان موټر ته پورته کـړو ـ ښـکاري چـره ايـز يـې هـم ورسـره پـه جيـ

کـې

کيښــود ال لمــر نــه وو ختلــى چــې دوي مــوټر تــه پورتــه شــول او د لوښــې د
رانيولو په نيت د قصـاب ځـاى تـه روان شـول ـ کلـه چـې د قصـاب ځـاى تـه
ورسيدل وي ليدل چې قصاب د پسونو لوښې په خنجکونو کې راځړولي
او چوړکا پالس سرې سترګې والړ دى ـ جي
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سليمان قصاب ته ورللل ورپسې شيخ سعيد هم ورلـى سـعيد مجيـد تـه
وويل ابو پوښتنه وکړه چې ځنګل څومره له دې ځايه لرې دى
سليمان له قصابه د کباب لومړۍ درجه لوښه تول کړه ـ بيا يې ورته وويـل
تا ته دا معلومـات او پتـه شـته چـې ځنګـل بـه لـه دې ځايـه څـو کيلـو متـره
ليري وي قصـاب وويـل کـوم ځنګـل سـليمان وويـل ه ـه لـوى ځنګـل ـ
قصاب چې د همدله وطن سړى وو هر څه ورته معلوم ووـ وې ويل يو سـل
او شل  ٠٥١کلو متره له دې ځايه ليرې دى ـ ولې هلته خـو نـه ځـ

سـليمان

وويل هو دا شيخان هم ه لته ميلې ته روان دي ـ قصاب په داسې حال کې
چې چاړه يې په باټ تيره کړه له ځان سره مسکى شو وې ويل ـ ه ـه ځنګـل
خطري دى ـ او تاسو ـ ـ ـ ـ ! چې هر څه وي وي به ـ اوس دوي ورته نيت کـړى
دى ـ زه هم ورسره يم ـ ده لوښـه مـوټر تـه يـوړه ـ جيـ

شـيخ سـعيد پـه قـرار

قرار چلولو ـ له کلي او دوکانو چې ووت ـ بيا يې پرې پښه ټينګه کړه له يو
څه مزل نه وروسته مخې ته دښته رالله ـ ورته ويل شـوي وو چـې د دښـتې
په منې کې ځنګل تـه سـړ تللـى دى ـ شـيخ سـعيد د دښـتې پـه مـنې خامـه
سړ چې خاورې د سړ په دواړو لاړو پانډو نه جوړ کـړي وو ـ جيـ

ور

خوشى کړ چې شاته ترې خاورې او دوړې باديدلې ـ ژوليا لوښتل چـې پـه
کامره عکاسي وکړي ولې د خړې دښتې نه مه وارا نور څه نـه ليـدل کيـده ـ
له يو ساعت د جي

د ګړندي تګ نه وروسته مخامخ تور ځنګل مخـې تـه

ښکاره شو ـ سعيد وويل ابو فکر کوم چې دا مخې ته تور ځنګـل ښـکاري ـ
شيخ مجيد او سـليمان دواړو لبـرو وويـل هـو همدلـه بـه ځنګـل وي ـ لـه
لدې شيبې نه وروسته ځنګل ته روسيدل ـ دښـته ختمـه شـوه ـ نـور نـو ټولـه
شا و خوا ځنګل احاطه کړې وه ـ د ځنګله تر څنګه لر راښکته شوى ووـ په
لره کې لټې تيګې او ونې والړې وې چې پکې د ګرځيـدو او ختلـو چـاره
نه وه ـ که يو تن په ځانګړي هورت دله ځنګل تـه نـزدې ورشـي خامخـا بـه
چــې د هــر څــومره ســخت زړه خاونــد وي وډار شــي ـ شــيخ ســعيد د ځنګلــه
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مخــې تــه وټــر ودرو ـ ســليمان د کــاليو پــه راکوزولــو لګيــا شوـــ مجيــد د
ضرورت لپاره س حرا ته تير شو ـ ژوليا کيمره بانـدې ګـوني وهلـې او شـيخ
سعيد د ځنګل په تماشا شو ـ د مرلانو ډول ډول اوازونه يـې تـر لـوه شـو ـ
ژوليـا تـه يـې وويـل ـ تـه لـوه ونيسـه د مرلـانو شـور او د بلبلـو اوازونـه
راځي ـ ه ې په کمره کې وکتل چې د لره پـه بـيخ کـې شـين چمـن او واښـه
ښـکاري ـ کيمـر ه يـې لـه سـترګو ايسـته کـړه زر يـې شـيخ سـعيد تـه ونيـوه ـ
ويلې او ګوره ه ه ورته وويل ـ بې له کيمرې يې وينم چې ښکلې منرـره ده
ـ شيخ سـعيد دسـتي وويـل ژوليـا کـه دې خوښـه وي دواړه بـه هـالې شـنې
جلګې ته ځانونه ورسوو ـ ژوليا زړه نه کيده ډاريدلـه ـ خـو د ځنګـل ښـکال
او د مرلانو اوا زونو ورکش کړه وې ويل سمه ده ګرانه هم ه لته به الړ شو
ـ شيخ له ځان سره خپل بکس چې پکې تمانچه او د ميلونو ډالرو چيکونـه
پراته وو له ځان سره واخيست ـ سليمان ته يې وويل ـ موه ته به کباب هلته
هاله شنې جلګې ته راوړې ـ ده وې ښه هيب ـ
سليمان دستي په دستي د کباب په پخولو لګيا شـو ـ ه ـوي لـه ځـان سـره
کمبــل او د شــرابو کوکــا کــوال و ک ــوړه هــم يــو وړه ـ ورو ورو د ځنګــل تــر
څنګه ه ې شنې منررې پـو لـور وخوځيـدل ـ شـيخ سـعيد ژوليـا تـه وويـل
ګرانې ژوليا زما او ستا د مينې تنده هم ه لته ماتيدى شـي ـ ژوليـا د لـره
د لوړې څـوکې عکاسـي وکـړه ـ څـو ځلـې د ځنګـل د بيلـو بيلـو ښـکالګانو
عکاسـي يـې وکـړه ـ پـدې کـې ه ـه شـنې جلګـې تـه ورنـزدې شـول ـ ه ـوي
دواړه د ځنګل ښکال او په ځنګل کې دننـه د مرليـو شـور پسـې اخيسـتى
وو ـ شيخ مجيد او سليمان دواړو د کباب په پخولو بوخت شول ـ سـليمان
ه ه ته د ژوليا دوي وړاندې د چينې لاړې شنې جلګې ته د ورتلو وويـل ـ
هاله يوازې خپل سر وخوځاوه ـ پـه زړه کـې تيـر شـول ـ ( دا د هـوس پـه دې
وخت کې موه سره د ميلې کولو او ساعت تيرۍ په قيصه کـې نـه دي ـ بـس
د خپلې فاحيې سره په لکي ځنګل ور وران دى ) سليمان ته يې وويـل مـا
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او تا بـه دا کبـاب پـوخ کـړو ـ ه ـوي پوهــ شـه او خپـل کـار يـې ـ دا لـومړني
شيخان چې پاخه شـول ورتـه يـوې شـه ـ ه ـه ويـل ښـه هـيب زلـالو تـه يـې
پکې واهه او د ځنګل سيل يې هم کـاوه ـ خپـل بـادار تـه يـې وويـل ـ هـيب
رښتيا هم چـې لـوى ځنګـل دى ـ شـيخ پـه لوړيـدلې سـترنجا ناسـت وو د
لره او د ځنګل دننه د مرليو شور ته يې لـوه نيـولى وو ـ وې ويـل هـو بـې
شکه چې ډير لوى ځنګل دى ـ په دې کې بـه حتمـي خطرنـا حيوانـات هـم
وي ـ سليمان د منتل زلال په سـکروټو واړول ـ څـو سـيخه لوښـه يـې پـرې
کيښوده ـ سعيد او ژوليا چې جلګى ته ورنزدې شول وي ليدل چې د لره د
بيخ نه چينه راوتې ده ـ رواي اوبه يې دي ـ د چينې شا و خوا بوټي او ګلونه
والړ وو ـ لــومړى پکــې دواړو عکاســي وکــړه ـ بيــا يــې پــه چينــه کــې الس
پريمن ل ـ لپې لپې اوبۀ يې مخ ته واچولې ـ ژوليـا وويـل ـ څـومره يخـې او
پاکې اوبه دي ـ شيخ ورته کړو ـ څښو به يې نه ځکه چې موه ته معلومې نـه
دي چې د انسانانو د څښلو دي او که نـه خـالي مـخ او الس بـه پکـې پـرې
مين و ـ د چينې پ اړه يې عکاسي وکړه ـ بيا په شنه جلګه يې کمبل هواره
کړه او دواړه پرې کښېناستل ـ ژوليا همالسې په عکاسا کولو مصروفه
وه ـ شيخ له ک وړې نه د شرابو بوتل او کوال راويستل ـ پخپله يـې يـو ډ
پيک وواهه ورپسې يې د کوال ګوټ وکړ ـ دويم ځل يې ژوليا ته هم پيک
ونيو ـ ه ې ورته وويل نن زه تکلي

لرم نه يې څښـم ـ دى ورتـه ولړمبيـده

په انګليسي يې ورته وويـل امکـان نـه لـري چـې راسـره يـې ونـه وهـې ـ دې
تـرې هيلـه وکـړه ورتـه وې ويـل ـ ګرانـه يـوازې همـدا يـو بـه درسـره ووهـم ـ
ګيالس يې ورسره پورته کړو ـ نـور نـو بـې کبابـه شـيخ څلـور پين ـه پيکـه
واړول ـ له خوده ووت ـ ژوليا يې راونيوله او خوله په خوله شـو دواړه ليـد
پـه ليـد پريوتـل ـ پـه دې کـې سـليمان څـو سـيخه کبـاب او ډوډۍ ور وړه ـ
نزدې چې ورلى وې ليدل چې دواړه جوخت پراته دي ـ للـى ورلـى کبـاب
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يې ورته خوا ته کيښود په داسې حال کې چـې شـيخ سـعيد ل ـړ هـم ووــ ده
ورته بد بد وکتل او ترې را روان شو ـ
ژوليا راپاڅيده په کباب يې سـترګې ولګيـدې ـ يـو سـيخ کبـاب يـې زر زر
وخوړ بيا يې بل سيخ راواخيست شيخ يې وخوځاوه سترګې يې پټې وې ـ
د خوځيدو نه وو ـ دې دوه سيخه کباب وخوړ ـ بيا يې ه ـه وخوځـاوه ـ ورو
راپاڅيد ځنګيده ـ ژول يـا يـې پـه ځـان راواړولـه ـ لـده شـيبه وروسـته ژوليـا
پوهـــ شــوه چــې اوس يــې د الســه څــه نــه کيــدي همــدا يــې وخــت دى ـ ورو
راپاڅيده ه ه ته يې کتل چې د حرکـت نـه وتلـى دى ـ د جيـب نـه يـې کيلـي
راواخيسته بکس يې خـالخ کـړ لـومړى يـې تمانچـه راواخيسـته لـټ يـې
ورکش کړو کارتوس يې وروستل ـ بيا يې له بکـس نـه چيکونـه راويتسـل
پخپــل د څنــګ وړوکــي بکــس کــې يــې کيښــودل ـ د مــوټر کيلــي يــې هــم
راواخيسته ـ په قراره راپاڅيده لوښتل يې چې په شـيخ تمانچـه وچلـوي ـ
پام يې ځنګل ته شـو چـې ليـوان لـه ځنګلـه راوتـي او دوي پسـې راځ لـي ـ
ژوليا د شيخ له خوا نه را وړاندې شوه ـ له يوې تيګې راپنا شوه ـ وې ليـدل
چې ډېر ليوان رامنډې وهي ـ دا وډار شوه او ونې ته وختـه ـ خپـل پخـواني
هوډ يې بدل شو ـ له ونې نـه يـې پـام کـاوه چـې ليـوان شـيخ تـه راورسـيدل ـ
سمدستي يې داړې په شيخ کې خښـې کـړې ـ پـه لـده شـيبه کـې يـې د شـيخ
لوښې تس نس کړې ـ تر ه ې ورکتل چې شيخ يوازې اسکليټ پاتې شـو ـ
پوهـ شوه چې ه ه ختم شو او ليوان پرې ماړه شول ـ په دې وخت کې يې په
ليوانــو بانــدې لــه ونــې نــه د تمــانچې ډزې وکــړې ـ ليــوان ټــول وتښــتيدل ـ
ژوليا له ونې نه راکوزه شوه ـ او په منډه  ،چي و او لالم ـال د سـليمان دو
خـوا تـه الړه ـ ه ــوي چـې دا وليـده ـ پــه چـاالکا سـره راپاڅيـدل ـ او ددې
مخې ته راوځ استل ـ د ژوليا خوا ته چې رانزدې شول دې ورتـه پـه چي ـه
کې وويل ابو ليوانو مات کړو ـ ه وي دا پريښوده شيخ مجيـد سـره چريـز
ټوپک تيار ډ کړى نيولى وو ـ د شيخ سعيد پلو يې ورمنـډه کـړل ـ شـاته
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سليمان هم ورپسـې ووــ ژوليـا چـې د مـوټر خـوا تـه راورسـيده دسـتي يـې
جي

چاالن کړ او په وار خطايا يې مـوټر پـه دښـته کـې روان کـړ ـ تـر څـو

چې ه وي بيرته راګرځيدل دې نيمايي دښته وهلې وه ـ شيخ مجيد چـې د
سعيد خوا ته ورنزدې شـو پـه ټوپـک يـې ډزې وکـړې ـ وې ليـدل چـې ه ـه
پاتې ليوان هم وتښتيدل ـ او دوي د شيخ سعيد د وينو ډ اسکليټ ته په
سر ودريـدل ـ سـليمان پـه زياتـه بيـړه سـره د شـيخ سـعيد پـاتې اسـکليټ د
وينو ډ په کبله کې تاو کړ ـ شيخ مجيد ته يې وويل دا راسره ونيسه چـې
تر موټره يې ورسو ـ هاله ورسره په شريکه ونيو او تر څو چې د مـوټر خـوا
ته راورسيدل ګوري چې جيـ

ژوليـا بيـولى دى ـ مـازديګر نـزدې وو چـې

سليمان شيخ ته وويل هـيب دا بـه هـم دلتـه ځـاى پـر ځـاى پريـددو او مـوه
بايد له دى ځنګـل نـه ځـان اوباسـو ـ کـه ناوختـه شـي نـو بيـا دلتـه د ليوانـو
خطره شته دى ـ ه ه وويل ـ دا مړى به څنګ شـي سـليمان وويـل دا بـه پـه
دې درۍ کې تاو کړو او د پاسه به پرې تيګې او خـاورې واړوو ـ تـر څـو دا
پاتې مړى ليوان ونه خوري ـ دواړو په خورا چاالکا سـره مـړى ښـه سـم پـه
خاورو او تيګو کې پټ کړو ـ د پاسه يې پرې منتل او پاتې سامان کيښود
او ه وي په سړ را روان شول ـ ټوپک سليمان لـاړې تـه واچـاوه ـ دواړو
ګړندي او د خرپ مزل پيل کړو ـ تر څو چې د ماښـام خـړه لګيـده ه ـوي لـه
ځنګل نه ښه ډېر راليرې وتي ووـ پوره ډيره دښته يې له پښو راالندې کړې
وه د ماښام تورتم په لګيدو سره ه وي له ځنګل نه دومره وړانـدې راللـي
وو ـ چې د ليوانو له ويرې خالخ شوي وو ـ شيخ وويل سليمانه تر سـبا بـه
له دښتې نه ووځو ـ هيب زه پوره بلد نه يم خو توکـل پـه خـداى خـواري بـه
کوو ـ
لــه درې ســاعتو مسلســل ګړنــدي مــزل ه ــوي دواړه ســتري کــړي وو ـ ابــو
وويل لده دمه به وکړو ـ سليمان وويل ښه هيب سمه ده رښتيا ام چې مـوه
ډير ګړندي راللو ـ ابو ساعت ته وکتل د شپې يوه بجه وه ـ سـليمان تـه يـې
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وويل اوس خو يوه بجه ده ـ کيدى شي دښته نيمايي ته رسيدلې وي ه ه
وويل هو هيب کيدى شي ـ نور به لد څه په قرار ځوو ـ د ځنګل له خطره بـ
شوي يو ـ هيب راځه چې ځوو ـ بيا يې مزل پيل کړو ـ د شيخ سـره پـه بوتـل
کې اوبه وې ـ دواړو لدې لدې وڅښلې له څو ساعتو مزل نه بيا ستړي شول
دمه يې وکړه ـ د شپې درې بجې وې ـ شيخ وويـل سـليمانه د اسـمان لـاړې
سپينې شوې د سهار راا په لګيـدو ده ـ زه نـور لـه حرکتـه لـوئيدم ـ سـليمان
ورتــه وويــل ـ کښــينه دلتــه بــه ډېــره دمــه ونيســو ـ د ســړ پ ــاړه دواړه
کښيناستل د شيخ سره څه ک وړه وه ه ه يې د خپل سـر نـه النـدې کـړه پـه
م که ولزيد وې ويل سليمانه ته هـ م ولزيـده ـ چـې دمـه شـې ـ ه ـه وې نـه
هـيب پــروا نـه لــري ـ زه بــه ناسـت يــم ـ تــه لـد پريــوزه ـ شــيخ د لزيـدو ســره
سترګې پتې شوې ـ سليمان پوهـ شو چې شيخ ستومانه شـوى دى ـ پرېـدده
چې لده يې سترګه پټه شي ده هم خپل سر په زنګنو کيښود ـ سـليمان چـې
سر راپورته کړ سپين سبا وه ـ شـيخ ال همالسـې خريـده ـ سـليمان لـه ځايـه
پورته شو مخې ته يې پـام وکـړ ـ وړانـدې يـې يـوه لونـډۍ او ونـې پـه نرـر
شوې خوشحاله شو ګني چې دښته مو وهلې ده ـ
ابو يې راوخوځاوه ـ ه ه په وارخطايا راجګ شو ـ سليمان يې والړ وليـد
ـ ورته وې ويل ـ هيب سهار دى مخې ته لونډۍ او ونې ښـکاري ـ ځـان بـه
ور ورســو ـ شــيخ ســترګې اومښــلې راپاڅيــد بــدن يــې کلــک نښــتى وو ـ
سليمان ورسره په راپاڅيدو کې مرسته وکړه ـ ګوډ ګوډ وړاندې الړ ـ تيې
متيازې يې وکړې ـ بيرته د ه ه خوا ته رالى وې ويل ـ سليمانه ښه ده چـې
ورځ شوه اوس چاره کيدي ـ راځه چې ځوو ـ بيا روان شـول مـزل يـې کـاوه ،
کاوه ډېر ساعت وروسته د ه ې تپې خوا ته ورنزدې شـول ـ د پتـې بـيخ تـه
بــوټى والړ وو ـ نــزدې چــې ورللــل ـ پــه ژوره کــې د بوټــو لــه من ــه ځينــې
حيوانات لکه هوسا  ،ګيدرې او نورو راووتل او منـډه يـې کـړه ـ مـوه لـه
پاسه وليدل چې د بوټو په منې کې په ژور ځاى کـې څـه اوبـه هـم شـته دى ـ
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دوي لــه دلــو ګيــدړو او ســور لنډيونــه ډارنــه درلــود ـ ځکــه چــې د ځنګــل
ليوانو نه روغ راخالخ شـوي وو ـ لـه تپـې نـه چـې راتيـر شـول پـس لـه دوه
ســاعتو مــزل نــه ورتــه مخــې تــه ونــې او کلــى ښــکاره شــو ـ دوي چــې هلتــه
ورسيدل وې ليدل چې کلـى دى ابـادي ده ـ اوبـه دي ونـې وي انسـانان دي ـ
دوي له سړکه وګرځيدل کلي ته ستانه شول ـ په الره يې د جومات پوښـتنه
وکـړه ـ راسـ ًا جومــات تـه ورللــل ـ ماسپښــين د لمان ـه وخــت وو ـ د کلــي
خلک جومات ته راللي ووـ په ټول کلي کې ترکمن اوسيدل ـ د لمان ـه نـه
وروسته سليمان خلکو ته ټوله قيصه وکړه ـ خلک حيران پـاتې شـول ـ يـوه
تـن و ويــل ـ وروره خــداى راخــالخ کــړي ياســت کنــه ه ــه ځنګــل کــې ډېــر
خطرناکـه حيوانـات دي ـ سـليمان خلکـو تـه وويـل مـوه وهي يـو پښـې مـو
پړســيدلې دي ـ سمدســتي د کلــي يــوه ميــر ســړي وويــل تاســو مــه وار
خطاکيدت ـ هر څه به وشي ـ يوه سړي ته يې وويل ـ هله ته الړ شه موټر راوله
ـ د خککو له من ه يې شپد تنه وټاکل چې په موټر کې مړي پسـې الړ شـي ـ
دوي دواړه ه ه له ځان سره کور ته روان کړل ـ
شيخ مجيد جيب ته الس تير کړ پيسـې يـې راويسـتې چـې د مـوټر کرايـي
واال ته يې ورکړي ـ همدله مير ورته وويل پروا نه کوي ـ زما سړى بـه يـې
ورکړي چې مړى يې راوړو ـ بيا به ګورو دوي ورسره کـور تـه الړل ـ او ه ـه
کســان د مــوټر راتلــو تــه پــه ســړ کــې انترــار ودريــدل ـ شــيخ مجيــد او
سليمان يې کور ته بوتلل په خوش خانه ( حجره ) کې يې کښينول ـ لـومړى
يې ډوډۍ چاې ورکړل ـ بيا يې لد ساعت وروسـته ورتـه وويـل ـ اسـتراحت
او ارام وکړت ـ ه ـوي دواړه ويـده شـول ـ ه ـوي مـوټر راوسـت او پـه مـړي
پسې ځنګل ته الړل ـ کله چې هلته ورسيدل ـ مړى يې له خاورو او تيګو نه
راويوسـت ـ او مـوټر کــې يـې واچــاوه ـ ه ــه پـاتې ســامان يـې هــم مـوټر تــه
پورته کړ ـ مازديګر نزدې وو چې کلي ته يې مړى راورساوه ـ
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شيخ مجيد او سليمان دواړو خوب کړى وو ـ له ډوډۍ او چاې نه وروسته
يې د مړي راوړولو ته يې انترار کاوه ـ کله چې په مـړي پسـې تللـي کسـان
له موټرو راښکته شول ـ د اربـاب د حجـرې مخـې تـه د کلـي نـور خلـک هـم
رالونډ شوي ووـ شيخ مجيد لومړى د مـوټرو کرايـه پـرې کـړه ـ بيـا يـې لـه
ه و خلکو او له اربابه مننه وکړه ـ وې ويل ارباب هيب سـتا او ددې کلـي
د خلکو احسان نيم هيرولى ـ ددې زحمت او تکلي

چـې لـه مـوه سـره مـو

وګـالو ـ اهلل دې اجرونـه درکـړي ـ اوس بـه ستاسـو پـه اجـازت سـره دا مـړى
يوسو ـ چـې د ليدلـو پـه کـار پسـې وګرځـوو ـ ورواـو الس پورتـه کـړې دعـا
وکړي ټولـو خلکـو السـونه پورتـه کـړل ـ دعـا وشـوه ـ دوي دواړو لـه خلکـو
اجازت واخيست او د مړي سره په موټر کې کښيناستل ـ د ښار په لور يـې
حرکــت وکــړو د ماښــام ااان تــه د مــزار ښــار مرکــز د مخــابراتو څــانګې تــه
ورللل سمدستي يې د ميت ( مړي ) کورنا تـه خبـر ورکـړ ـ خپلـه کـورنا
يې هم خبر کړه ـ او ورته وې ويل چې مړى به د کابل هوايي ډګر نه سعودي
ته درځي ـ زه به هم له مړى سره درځم ـ کله چې مې لـه کابـل نـه پـرواز کـاوه ـ
بيا به هم درته ټيليفون وکړم ـ د مزار په ښار کې يې مړى په تابوت کړو ـ په
يو بل موټر کې يـې کـړى کابـل تـه انتتـال کړوــ نيمـه شـپه وه چـې کابـل تـه
ورسيدل ـ په يوه سراې کې يې موټر ودرولو ـ دوي په هوټل کـې تـر سـهاره
ارام وکړوـــ کلــه چــې رســميت پيــل شــو ـ شــيخ لــومړى د ســعودي ټکټونــه
واخيستل ـ سليمان ته يې وويل ته بـه واپـس کـال تـه ځـان رسـوې ـ د ه ـې
ښ ې پام درسره کوه چې موټر يې چيرې بيـولى دى ـ او هـم چـې مـزار ښـار
ته ورسيدې د پوليسو قوماندانا کې د ژوليا رپوټ ورکړه ـ چې پـوليس
يــې پــه لټــه کــې شــي ـ شــيخ پــه همالــه ورځ مــړى ســعودي تــه انتتــال کړوـــ
سليمان له کابل نه د مزار لين موټر کې کښيناسـت ـ مـازديګر لـوړ وه چـې
مزار ته ورسيد لومړى يې د ژوليـا او جيـ
بيا د کال په لور روان شو ـ
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کـوم وخـت چـې ژوليـا جيـ

کـال تـه رارسـولى وو ـ کيلـي يـې مـزدورې تـه

ورکړې وه ـ او خپله په بيړه تللې وه ـ ه ې له ځان سره داسې فکـر کـړى وو ـ
( ښه به دا وي چې موټر پريددم که چيرته ګير راللم نو بيا ويلى شم چې لـه
خپلــې ويــرې مــې جي ـ

راتښــتولى وو ) د مــوټر کيلــي يــې مــزدورې تــه

ورتسليم کړه او خپله خړه درييي يې والوسته او الړه ـ يوازې دومـره يـې
وکړل چې مزدوره يې په اشارو پوهـ کړه چې ګني زه واپس راځمه ـ ه ـه پـه
خورا بيړه تر ښاره ځان ورساوه ـ او بيا يې له يوه ټکسي وان سـره د کابـل د
تلـو خبـره وکـړه ـ ه ـه ورسـره اومنلـه او سمدسـتي د کابـل پـه لـور ټکسـي
روان شو ـ ټکسي وان جګ لنم رنګ سړى وو ـ د ديرشو کالو به وو ـ هالـه
فکر کاوه چې دا کوم خارجي سـړى دى ـ پـه انګليسـي ورسـره نـه پوهيـده ـ
ژوليا شـاته سـيټ کـې ناسـته وه ـ درييـي او خـولا يـې د نارينـه و پـه سـر
کړې وه ـ هيچا پرې د ښ ې باور نـه کـاوه ـ ټکسـي وان خپـل مـوټر چـالوه ـ
ژوليا په شاته سيټ کې خو ب وړې وه ـ پـه يـوه ځـاى کـې ټکسـي چلـونکي
لوښتل چې په چينه کې اوبه وڅښـي ـ مـوټر يـې د لـره بـيخ تـه د چينـې پـه
خوا کې ودرو ـ په شييه کـې يـې شـاته ورپـام کـړ ـ وې ليـدل چـې د ه ـې د
قميي په درز کې يې سپينې سينې ښکاري ـ ټکسي وان په شک کې شو ـ
بيا يې ورته مخ راواړولوـ په زير زير يې ورته وکتل ـ د خولا تر څنـډه يـې
اوهده ويښتان راوتلي وو ـ دى پوهـ شو چې دا خو سړى نه دى ښـ ه ده ـ لـه
موټر ښکته شو چينې ته ورلى اوبه يې وڅښلې چـې راپورتـه شـو ـ پـه زړه
کې يې تير شول ـ ( دا خو ډېره ښکلې ښ ه ده که خواهش ترې وکـړم څنګـه
بـه شــي ) پــه ورو ورو ګــامونو مــوټر پلــو تـه راتلــو او بيــا يــې پــه زړه کــې
تصحيم ونيو (که په رضا نه کيده زور خو چـا وړى نـه دى ) د مـوټر دروازه
يې خالهه کړه ـ د دروازې په ګړوب ه ه راويښه شوه ـ ه ه د دوه شپو بې
خوبه وه ـ سترګې يې ولړولې ـ موټر وان ورته وويل اوبه وڅښـه چيتـې تـه
يــې اشــاره وکــړه ـ ه ــه لــه مــوټره راکــوزه شــوه چيتــې تــه ورللــه اوبــه يــې
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وڅښلې او مخ ته يې هم يوه لپه اوبه واچولې ـ دى پـرې سـم پوهــ شـو ـ چـې
ښ ه ده ـ همدلته يې له ځان سره فيصله وکړه چې پـه تنګـي کـې بـه ورسـره
ګورم ـ ژوليا چې اوبه وڅښلې بيا يې شا و خوا او پورتـه جـګ لـره تـه پـام
وکـړ ـ لـه يـوې تيګـې شـاته شـوه ـ تمـانچې تـه يـې مرمـا ورتيـرې کـړې ـ د
ټکسې چلونکى پرې پوهــ نيـو ـ ه ـه پـه پـوره بـاور سـره پخپلـو ورو ورو
قدمونو موټر ته رالله ـ او پخپل ځاى کښيناسـته ـ چلـونکي ورتـه وويـل ـ
ښـکلى ځـاى دى ـ دا خبـره يـې څــه پـه فارسـي او څــه پـه انګليسـي ګــډ وډه
وويله ـ ه ې يوازې نـرۍ م سـکا وکـړه ـ ښـکلي سـپين لاښـونه يـې ښـکاره
شو ـ نازکـه اننګـي يـې سـره واوخوتـل ـ ټکسـيوان بيـا پـه زړه کـې وويـل ـ (
قسم په خداى چې له دې کرايه ام پرې تيـر يـم خـو چـې ـ ـ ـ ـ ـ ) پـه دې وخـت
کې يې ه ې ته اشاره وکړه کښينه چې ځو ـ ټکسـي يـې چـاالن کـړ او شـاته
شاته يې په اينه کې ورکتل ـ ه ې پرې هډو خيال ام نه راوړو ـ
کلــه چــې مــوټر تنګــي تــه ورســيد ـ ده ټکســي ودرولــو ـ او پخپلــه ګړنــدى
وړاندې د ونو منې ته ورتير شو ـ لده شيبه وروسته ه ه واپس ټکسي خوا
ته رالى ـ دې ته يې په اشارو وويل که کوم احتياج رف کول لواړې ـ ه ـو
وړاندې ونو ته ورشه ـ ژوليا پوهـ شوه او له مـوټره ښـکته شـوه ـ رښـتيا هـم
چې خالي متيـازو تينګـه کـړې وه ـ د شـنو او ګڼـو ونـو مـنې تـه ورللـه ـ څـو
دقيتې وروسته دى هم ورپسې ورلى ـ زړه يې هيڅ طاقت او هبر نه کـاوه
ـ د ه ې خوا ته ورلى ـ ه ه له ځايه راپاڅيده ـ دى مخې ته ور وړاندې شـو
او بې ځايه حرکتونـه يـې پيـل کـړل ـ ه ـه ورتـه پـه خنـدا شـوه ـ ده وې ګنـي
جينــا راتــه وخنــدل کــار کيــدي ـ سمدســتي يــې د ه ــې ســينو تــه الس ور
ولزاوه ـ ه ې ورته په انګليسي وويل څه لواړې ـ څـه کـوې ټکسـي وان
ورحله کړه او ه ه يې ټينګه پـه ليـد کـې ونيـوه ـ ه ـې ورتـه بيـا پـه اشـاره
وويل ته لما نه څه لواړې ـ دى لکه د ځناور لونـدې زور واهـه چـې راچپـه
يې کړه ـ له پښو نه يې ونيوه ـ په م که يې ووييته ـ ه ه خوه شوه په خپله
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ژبه يې څه وويل په قهر او لضـب شـوه ـ ده تـرې پتلـون راکـش کـړو ـ ه ـې
دفاع کوله ـ دواړه السونه يې خالخ ووـ ه ې يې په بوکس محکم وواهه ـ
په پوزه يې وينې راماتې شوې خو په ځان نـه پوهيـده ـ دا يـې پـه پښـو کـې
ټينګه نيولې وه ـ دواړو ښه شيبه په م که يو پر بل زور واهـه اخـر دا پوهــ
شوه چې نه مې پريددي ـ په چاالکا سره يې له جيب نـه تمانچـه راويسـته ـ
په داسې حال کې چې د ه ې سر ټيټ وو ددې نه يې پتلون هم ويستلى وو
ـ په سر يې دوه ډزه ووييت يو ډز په سترګه ولګيد ـ دستي يې الس سست
شول ـ ژوليا راپاڅيده پتلون يې ټينګ کړ ـ ه ه ته يې ورکتل چې خريده ،
خريده وينه ترې روانه وه ـ تر ه ې ورتـه والړه وه ـ چـې سـاه يـې وختـه ـ بيـا
يې د موټر کيلې ترې له جيب نه راواخيسته ـ او په منډه ټکسي ته ورللـه ـ
موټر يې چاالن کړ او د پلخمري په لور پناه شوه ـ پـه خنجـان او سـالنګونو
واوخته مازديګر ال نه وو چې کابل ته ورسيده کله چـې کابـل تـه ورسـيده
ټکسي يـې د پـوهنې وزارت مخـې تـه ودرولـو ـ پـه همدلـه ورځ يـې ټکـټ
واخيست په اريانا کې دوبا ته الړه ـ
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څلورم څپرکې
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

په اف انسـتان کـې لـه پخـوا نـه د ځنګلونـو ليـر قـانوني وهـل د داخلـي او
خارجي تجاراتو له خوا کيدل ـ په خاخ ډول سره د کـونړ د لرونـو نختـرې
خو هره ورځ بې رحمه وهل کيدې ـ په داسې شکل سره چې کـوم نختـر چـې
بــه پيـــړه او اوهده ونــه وه لـــه ه ـــې نــه بـــه يـــې ګــوردمې جـــوړولې د رســـا
تنکيونيالګيو نه يې ستنې او ډاګې جوړولې ـ دله کار د يوه سړي نـه وو ـ
دا د څو کسانو مزدورانو چې په تبر وهلو او د لرګيو په راکيولو کـې يـې
مهـــارت درلـــود د ه ـــوي کـــار وو ـ دلـــو څـــو تنـــو د لرونـــو او بانـــډو
اوســي دونکو بــه د تجــار پــه حوالــه يــو مکمــل ځنګــل چــې تــر پين ــه ســوه
ګوردمو به رسيدل او ډاګې به ال تر زرو زياتې وې وهل کيده ـ چې په کونړ
کې د پي درې ځنګلونه د شوړيک  ،څپـرې او اسـمار د لـرو ځنګلونـه ان
له پخوا نه سپيره شوي دي کله به چې نختـرې ووهـل شـوې ـ بيـا بـه يـې پـه
تبرونو و توګلې له لټو نخترو نه يې ګوردمې له ځينو نـه يـې چـارتراش او
له نيالګيو به يې ډاګې توګلې ـ بيا به په ډلـه سـره لـه لـره نـه د ګوردمـو پـه
الرو مزدورانو په اړمونو راکيولې او په ځينو ځايو کـې بـه يـې پـه رسـيو
کې الرې ته سمولې او ښکته يې راکښولې ـ تر څـو چـې بـه النـدې د سـيند
لـ اړې ګودرتــه ورســيدل ـ تجــارانو بــه د لرونــو مزدورانــو تــه يــوه نــاڅيزه
مزدوري ورکړه ـ او ه وي به بيا لرونو ته جګ شول ـ د سيند پ ـاړه پراتـه
لرګي به تجارانو په سمه کې د کليو خلکو تـه پـه چپـه کښـا ورکـړل ـ چـې
دله مزدورانـو تـه يـې چپـه کښ او د لرګيـو بيـول پـه سـين کـې چپـه ويلـي
يعن ي چپه او چپه کښ ـ چپه کښو به د ژمي په موسم کې چې اوبـه بـه کمـې
وې لرګي خوشي کړل کومو تيګو ته بـه چـې بيـونه ونښـتل پـه اړمونـو بـه
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يې ازادول او مخ ښکته يې په اوبـو کـې الهـو کـول ـ د اوړي او پيـکال پـه
وخت کې به چپه کښو د ډاګو  ،يا بيونو نه ټلونه وتړل ـ د شپې له خوا يـې
پ ه قاچاقي ډول سره د حکومت نه په پټه توګه تر جالل آباد او له ه ه ځايه
تـر پاکسـتانه رسـول ـ د معمـول سـره سـم بـه تجـارانو د ه ـې وخـت عالقـه
داريو او ولسواليو کې بدې ورکولې ـ کم پهره داران به چې د سيند پ ـاړه
په پهره والړ وو ـ د ټلونو واالو باندې يې ډزې نه کولې ـ په دله جريان کـې
د ګالب پالر او ورسره الطاف حسـين پنجـابي لـه پخـوا نـه ډېـرې نختـرې
پاکستان ته چـولې وې ـ کلـه چـې د دابد رژيـم ړنـګ شـو ـ د خلتيـانو رژيـم
منې ته رالى په لده موده کې دننه دننه ځينې دلسې قاچـا قبـران او د ملـي
شتمنيو لوټمـاران ونيـول شـول چـې پـه دلـه لـړ کـې د ګـالب پـالر او ه ـه
پنجابى هم وو ـ له نورو بنديانو سره په پل رخي زندان کې واچول شـول او
بيا يې له من ه يووړل ـ
ګالب تر ډيره د خپـل پـالر د بند يتوبـه بـې خبـره وو ـ ه ـه او فرښـتې خپـل
درسونه ويل ـ د هيچا سره په هيڅ سازمان او ګوند کې نه وو ـ
ه وي د کلي له حاله بې خبره وو ـ په کلي کې د يوې لونډې په جريـان کـې
يو تن پاڅيد د کلي خلکو ته يې وويل ـ ورواو دا نوى خلتي دولت ستاسو
دولت دى ـ مګر ه ه کسان چې له پخوا نـه يـې ستاسـې سـره ظلـم او نـاروا
کړي دي او په تيره بيـا ه ـه للـه او قاچـا قبـران  ،فيـوډاالن چـې ځينـو يـې
زموه د لرونو نخترې وهلي او معدنونه يې لال کړي او نـورو ملکونـو تـه
يــې قاچــام کــړي دي ـ دلســې کســان بــه نيــول کيــدي او پــه ســخته جــزا بــه
رسيدي ـ له تاسو نه هيله لرم چې ددلسې کسانو په ضد مبارزه وکړې او د
خپل دولت سره په ګډه همکاري وکړت ـ
تاسو ته معلومه شوه چې ددې کلي احمد خان ونيول شو ـ افضل خـان چـې
له يوه پنجابي الطـاف حسـين سـره يـې لـه اوهدې مـودې راهسـې د کـونړ د
لرو نختـرې پاکسـتان تـه چلـولي دي ونيـول شـول او د قـانون منګولـو تـه
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وسپارل شول ـ او ه ه د برې خـړا بانـډې اخـواني مـال چـې زمـوه دولـت پـه
ضد يې تبلي کاوه ونيول شو ـ په دې وخت کې يوه بل خلتـي چي ـه پورتـه
کــړه وې ويــل ـ ژونــدى دې وي د اف انســتان د خلــق دموکراتيــک ګونــد ـ
نــورو وويــل ژونــدى دې وي ـ بيــا ورپســې الســونه وپړقيــدل ـ دلــه شــان
ميټنګونه او لونډې په ښـارونو او کليـو کـې روانـې وې ـ ډيـرو خلکـو پـه
لومړيو څو مياشتو کې له خلتي دولت ته هر کلى کاوه ـ خو دا چې خلتيان
د ساده باده پرګ نيو زامن وو ـ له تـودو احساسـاتو نـه ډ زړونـه يـې وو ـ د
کـار او دولـت دارۍ تجربـه يـې نـه وه زر تـرې ورانـه شـوه ـ د اولسـنو د زړو
تيکيالتو سره يې ټکر وکړو ـ هر څه ترې وښوريدل ـ له يوې خـوا نـه نيـول
رانيول  ،بې تجربګي په دولت دارۍ نه پوهيـدل او لـه بلـې خـوا نـه د سـور
الس را لزيـدل د فـور د بـدلون سـتنې وخوځـولې ـ لـه يـوې ورځـې وبلـې تـه
کمــى وو ـ د ښــار کليــو او بانــډو خلکــو د خــارجي تبلي ــاتو او مــادي او
معنوي مرسته سره د دولت په خالف تخريب زياتيـده ـ ځينـو ځـايونو کـې
ضد پاڅون او حملې پيل شوې ـ
ګالب او فرښته دواړه د خپلو پلرونو د نيولو نه خبر شول ـ يوه ورځ ه وي
د پوهنتـون پـه کتابخانـه کـې ناسـت وو ـ خپلـو کـې يـې پـه هـدې موضـوع
لديدل ـ ګالب په خفه او ستومانه حالت کې وو چې فرښتې ته يې وويل ـ
فرښتې زه به لومړى دا پته ولګوم چې زموه پلرونه په کوم زندان کې دي
ه ې وويل ګالبه رښتيا زمـوه هـن

کـې يـوه جينـا ده ګاللـا نـوميدي ـ

ه ې ته به ووايم چې په پل رخي زنـدان کـې يـې پوښـتنه وکـړي ـ ه ـه مـې
نزدې ملګرې ده ـ پخپله خلتي ده ـ او د نورو سره پوره پيژني ـ او ته هـم سـر
لـه ننــه پوښـتنه کــوه دواړه همـدا فيصــله وکــړه ـ درس ويــل ورتـه خونــد نــه
ورکاوه ـ له کتابخانې نه ووتل ـ د خپلو پلرونو په لټه کې شول ـ دوه ورځې
ه وي سره يـو بـل ونـه ليـدل ـ پـه دريمـه ورځ فرښـته د خپلـې يـوې ټـولګي
والې سره مرکزي ليليې ته د ګالب په پوښتنه ورللـه ـ دروازې سـاتونکي
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ته يې د ه ه نوم او پته ورکړه ـ لده شيبه وروسته هاله رالى په داسې حال
کې چې رنګ يې زيړ زبيښلى  ،شونډې يـې وچـې پـه بـدو حـاالتو دروازې
ته رالى ـ فرښتې چې له ورايه وليد ـ وار خطا شوه ـ ه ه چې ورسره ستړي
ميي کول دا په ژړا شوه ـ سترګو ته يې دسـتمال ونيـو ـ ګـالب ورتـه کـړو ـ
ولې څه شوي څنګه ژاړې له دروازې نه را وړاندې شول ـ ه ه بلې جينـا
هـم ورسـره وژړل ـ فرښـته سـلګو نيـولې وه ـ ده ورتـه ويـل مـه ژاړه ـ تـه خـو
ووايه څه خبره ده ه ې په ژړا کې وويل ګالبه پالر مې پيدا نيو ـ خامخا
يې وژلي دي ـ ده وې بس بس د الرې سـر دى فرښـتې محصـلين ګـوري وړه
خو نه يې چې ژاړې په دې وخت کې د مرکزي ليليې مخې ته د علـي ابـاد
رولتون پلو راواوختل ـ فرښتې بيا په ژړلوني لد وويل ـ څنګه به نه ژاړم
ـ خداى خبر چې پالر يې راته په څه ډول مرو وژلى دى
دې لوټکي ورته په قهر شـو وې ويـل ـ اى ليـونا هسـې فکـر مـه کـوه ګنـي
چې ستا او زما پالر به يې وژلي وي ـ کيدى شي په کوم زندان کـې بنـديان
يې ـ ستا په اهن کې د مرو خبره ګرځـي خوشـي سـوچونه مـه کـوه ـ اخـر بـه
يې ځاى معلوم شي ـ بس دى اوښکې پاکې کړه ـ ه ې اوښکې وچې کـړې ـ
ګالب ته يې ور وکاته وې ويل ـ دا شونډې دې ولې داسې وچې دي ـ رنګ
دې هم زيړ دى ـ ده وښکى کوه کړ وې خنـدل ـ ويـل دا خـو دا دوه ورځـې لـد
ناروله ووم ـ ه ې وويل ته چـې نارولـه وې نـو زه دې ولـې نـه خبـرولم ـ مـا
ويل چې زهيره نيې ـ پدې وجه مـې خبـر نـه کـړې ـ د ه ـې بيـا زنـه ورپيـده
اوښکې يې راماتې شوې ـ ويل نه نه سـمه خبـره راتـه وکـړه ـ ګالبـه ده ويـل
فرښتې په خداى قسم چې زه ناروله ووم ـ اهلي خبره خو يې ترې پټه کړه ـ
چې د دواړو پلرونه په څرخي پله زندان او هم په نورو زندانو کې يې در
خر ونه لګيد ـ په زړه يې تيره کړه خو ه ې ته يې څه ونه ويـل ـ ه ـې بلـې
جينـا تـه يـې مـخ ورواړاوه ورتـه وې ويـل خـورې دا خـو زمـا نـه اوري ـ تـه
ورته ووايه چې دا اوښکې بې ځايه نه تويـوي ـ دا دي دا اوس هـم زه لـه چـا
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سره ګورم ـ همدا وظيفه مې ورکړې ده ـ ورځمـه چـې څـه يـې راوړي دي ـ دا
خبرې يې کولې او په الره روان ووـ تر څو د علي اباد په سړ ان د نسوانو
ليليې ته ورسيدل ـ هلته ده بيا ه ې ته وويـل فرښـتې تـه بـې ځايـه ځـان لـه
مرۍ مه نيسه ـ سبا ته به پـه کتابخانـه کـې ګـورو ـ اوس نـو زه درنـه الړم ـ د
خــداى پــه امــان ـ ه ــوي دواړه خپلــې ليليــې تــه ننــوتلې او ګــالب مرکــزي
ليليې ته الړ ـ ګالبه په مړو مړو قدمونو تر ليليې ورسيد ـ څنګه چې خپلې
کوټې ته ننوت په بستره کې کښيناست زړه کې يې تير شول ـ ( زه فکر کوم
چې موه دواړه به هم ونيسي ښـه بـه دا وي چـې دا پوهنتـون ورتـه پريـددو ـ
موه نور د لته تحصيل تـه دوام نيـو ورکـولى ـ هـو همداسـې ده ـ ماتـه چـې
ښکاري ښه به دا وي چې په وخت ځانونه اوباسـو ـ سـبا تـه بـه فرښـتې سـره
ميوره کوم ) ـ
ده د ماښام ډوډۍ تر پيله همدا سوچ کاوه ـ له دې نه يـې بلـه الر نـه وه ـ سـبا
ته له تدريسي نه وروسته دواړه د پوهنتون کتابتون ته ورللـل ـ ځانتـه پـه
يوه ميز سره کښيناستل فرښتې ته يې وويـل څـه دي اوريـدلي دي ه ـې
سوړ اسويلى ويوست وې ويـل بيګـاه مـې لـه يـوې جينـا نـه چـې ه ـه هـم
خلتي ده پوښتنه وکړه ـ ما ويل دا دولت چـې دا فيـوډاالن او خانـان نيسـي
څه ورسره کوي ه ې لومړي په کټ کټ وخندل ـ بيا يې وويل ه ه کسان
چې د دولت په ضد يې بد تبلي کړى وي ـ ژوندي يې نه پريددي ـ او ځينـې
نــور خــاين او ملــي لــداران هــم لــه من ــه وړي ـ او ځينــې پــه پل رخــي کــې
بنــديانوي ـ ولــې څنګــه دې پوښــتنه وکــړه دې ويــل هســې دا ځينــې
محصــلين چــې پــه نــورو تنريمونــو او ګونــدونو کــې دي لکــه اخوانيــان،
اف ان ملتيـان  ،شـعله يـان او داسـې نـور چـې نيـول کېـدي ه ـوي سـره څـه
کيدي ه ې يو ځل بيا م روره شان خنـدا وکـړه وې ويـل ـ خـو لـه دوي هـم
دله سلو کيـدي ـ څـو چـې ډېـر ضـد فعاليـت کـوي ه ـه نـابوديدي ـ او
ځينې چې خالي د بل ګوند لړى وي ـ د ه وي ځاى د څرخي پله زنـدان دي
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ـ په دې خبره يې زما د سـر لـونى زيـګ شوــ نـور مـې ورتـه هـيڅ ونـه ويـل ـ
ګالب ورته للي شان داسې وويل ـ د ظالم زامن هره ورځ محصلين نيسـي
او چيرته يې وړي ـ کله مې ويره په دې وشـي چـې نـه خلتـي يـم او نـه پـه بـل
کوم ګوند کې ـ خامخا انسان دى که له خولې نـه مـو ليـر ارادي ضـد خبـره
وشي بې مرګه مې نه پريـددي ـ خـو زه درتـه يـو وړانـديز کـوم ـ تـه پکـې څـه
وايې
ه ه ښه متوجې شوه وې ويل ګالبـه د څـه وړانـديز ده وې فرښـتې زې خـو
وايم چې يو ځل کلى ته تللى وايې ـ هلته مو د حاالتو نه ځان خبر کړى واى
ـ بيا به مو تصحيم نيولى واى ـ ما ډېـر کوښـش وکـاوه هـيڅ معلومـات مـې
تر السه نکړوـ ته پکې څه وايې ه ه د ګالب په دې خبره لد څـه راضـي او
خوشحاله شوهـ سمدستي يې وويل که زما او ستا د پلرونو نيولو نه دلتـه
زموه ټولګي وال ګونديان خبر شـي بـاور وکـه چـې نيسـي مـو ـ همـدا سـتا
نرر زما نرر دى ـ يو ځل خو به تر کلي الړ شو ـ بيا به ګورو ګالب پوهــ شـو
چې فرښته ورسره هم نرره ده ـ وې ويل ـ بسترې بـه نـه تحويلـوو ځکـه چـې
بيا راباندې پوهيدي ـ خالي خپل سامان به په بکسونو کې واچـوو او سـبا
ته به زه د سهار په نهو بجو ليليه نسوانو مخې تـه درتـه والړ يـم ـ تـه بـه دې
ضروري شيان درسره راواخلې او نور په پرېددې چې څو دربانـدې پوهــ
نيي ـ دواړو دا پريکړه وکړه ـ او د کتابتون نه راووتل او ليليې ته الړل ـ
په دله شپه ګالب ډېر خفه وو ټوله شـپه پـه دې سـوچ کـې وو چـې ګنـي لـه
تحصيل نه به پاتې شي ـ هالـه د تحصـيل او زدکـړې سـره ډېـره عالقـه ده ـ
سهار چې د کوټې ملګري يې درس ته خپلو پوهن يو ته روان وو ـ ده سوړ
اسويلى ويوست ـ تر څو د کوټې ملګري يې ټول ووتل او دى يـوازې پـاتې
شو ـ خپل ځينې ضروري سامان يې بکس کې واچول ـ او د ليليـې نسـوانو
په لور رهى شوـ پـه سـړ کـې يـې يـوه ټکسـي مـوټر تـه الس ونيـو ـ دى پـه
پوره نهو بجو ليليه نسوانو ته ورلى کتـل چـې فرښـته والړه وه ـ دى زر لـه
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ټکسي ور ښکته شو او د ه ې بکـس يـې پـه ټکسـي کـې کيښـود ـ ټکسـي
چلونکي ته يې وويل استاد ځه چې پـل محمـود خـان تـه ځـوو ـ دوي دواړه
په شاته سيټ کې ناست وو ـ ګالب ه ې ته وويل څه ميکل خو نيته نه
نه ميکل نيته مګر ګالبه ته پوهيدې چې پرون رايسـې مـې وضـعه پـدې
ښه نه ده چې تحصيل مو پاتې کېدي ـ واهلل که مـې بيګـا ټکـى خـوب کـړى
وي ـ سهار چې نورې جـونې درس تـه روانيـدې لـه معمـول سـره سـم يـې مـا
سره يو ځاى تللې ـ خو نن مې ورته وويل ـ يو چاته انترار کوم ـ لد وروسته
به درشم ـ
بيخي ژړا نيولې ووم ـ په دله ساعت هم د ه ې ستوني راډ شو اوښکې
يې راماتې شوې ـ ه ه زر دستمال ورکړ ورته وې ويل دا څه کړې ـ دا د ژړا
وخت دى چې اوښکې دې روانې دي پروا نـه لـري هـر څـه بـه پـه خيـر سـره
پخپل وخت سره کيدي ـ يو ځل خو په خير کلي ته ورسـيدو ـ بيـا بـه ګـورو ـ
نور به په دې باب هيڅ تيويش نه کوي ـ
دوي ال په دې خبرو کې وو چې ټکسي د محمود خان پل په هډه ودريدـ لـه
ټکسي نه يې خپل بکسونه له ځان سره واخيستل او د جالل ابـاد د مـوټرو
هډې ته ورللل ـ په هډه کې يو سوريس مـوټر تيـار وو چـې حرکـت وکـړي ـ
دوي هم ورپورته شول ـ اودواړه په څوکا څنګ په څنګ سره کښيناستل
ـ لده شيبه وروسته کلين ر استااه ځه په خير لد د سـرويس لـه شـانه وکـړ او
موټر روان شو ـ تر تنګې پورې کله چـې سـرويس د حربـي پوهنتـون نـه تيـر
شو ـ او د تنګي خولې تـه ورسيدــ دوي دواړه پخپـل چـورت کـې لـرم ول ـ
ګالب له حان سره څه فکر کړى وو ـ زر يې ه ه پـه څنګـل ووهلـه ورتـه وې
ويل ـ لکه چې هر څه دې له السه ورکړل ولې خبرې نه کوې د ه ې رواني
حالت ه سې نه وو لکه څنګه به چې پخوا وو ـ يوازې دومره يې وويل ښـه
دي چې ته راسره يې لکه ټوله دنيا چـې راسـره وي ـ نـو بيـا چُـر ولـې يـې
چُر خو پدې ووم ګالبه زما او ستا ه ه وعـده چـې د لـوړو زده کـړو سـرته
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رسولو په حتله مو کړې وه ـ فکر کـوم چـې ماتـه شـي ـ مـا خـو درتـه مخکـې
وويل چې ددې په بـاب هـيڅ فکـر مـه کـوه ـ تـه خـو دومـره هـبر وکـړه ـ چـې
کورته خو ورسيدو په حال احوال به سره پوهـ شوـ بيا به ه ه وخت دا خبرې
کوو ـ سمه ده نور به پرې سوچ نه کوم ـ په دې وخت کې ده ه ه له نورو پټـه
وسکونډله ـ ه ې لومړى آخ وکړ او بيا يې وخنـدل ـ سـرويس هـم د مـاهيپر
په کدليچي ورکوزيده ـ فرښتې ده ته سر را وړاندې کړ ـ للى شان يې ورته
وويل ـ خداى دې خير کړي ـ نوروې وعدې مو ماتې نيي ده ورته وويل ـ
نورې وعدې په ما او تا پورې اړه لري ـ دواړو په سترګو کې سره يو بـل تـه
په م ينه خواهه خواهه کتل ـ له سروبي نه چې ورښکته شول ـ ګـالب د ه ـې
څنګل پخپله څنګل ووهله وې ويـل فرښـتې دا ه ـه ځـاى دى چـې لـومړي
ځل لپاره مو پکـې دمـه کـړې وه ـ ګـوره هالـه النـدې د سـين لـاړې تـه چـې
ورښکته شو او هلته د لره په لمن کې چې کوچيانو اړولـي وو ـ ه ـې لکـه
د سهار ګل س رې شونډې بيرته کړې له ځان سره يې وخندل ـ ورو يې وويل
ـ هو  ،هو همدله زموه د مينې دمه ځاى ـ هو فرښتې ه ه شيبه خو لده راپه
زړه که ـ بيا يې مسکا پـه شـونډو تيـره شـوه ـ د ه ـې پـه الس يـې زور وکـړ ـ
دواړه د ه ه وخت او شيبو د مينې خوند تـه سـوچ واخيسـتل پـه فکـر کـې
پاتې شو ل ـ د ه ې شيبې ناسته او مينه يې په زړونو کې لـره بـره کيـده ـ تـر
ننګرهاره يې بيا نورې خبرې ونکړې ـ کله چې سـرويس ودريـد ـ کلينـر لـد
وکړ ښکته ش ـ وروره خپل سـامان هيـر نـه کـړت ـ دوي لـه مـوټر نـه ښـکته
شول ـ بکسونه يې دواړه جوالي ته ورکړل ـ د کلي د موټرو تم ځاى ( هډې )
ته ورللل ـ په يوه جي

موټر کې کښيناستل ده فرښتې ته وويـل ـ فرښـتې

کلي ته روان يو که درييي ديبدل کړې ـ د کلي جـامې والونـدې بـده بـه نـه
وي ـ ال سورلا پوره نه دي ـ راځه دله سرايې ته بـه ورشـو چـې جـامې بـدل
کړې ـ په چاالکا سره سرايې ته ورننوتل ـ له سرايې وان نه يې هيله وکـړه ـ
هاله ورته يوه کوټه په ګوته کړه ـ ه ې زر زر جامې بدل کړې ـ واپس دواړه
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جي

ته راللل ـ د موټر چلونکي د جي

چې ځو له خيره ـ دوي په بيړه جيـ
وويل دعا د خير ده ـ لر شي جي

تر څنګه والړ وو ـ وې ويل خيـژت

تـه ورپورتـه شـول ـ او مـوټروان دومـره
روان شو ماښام نزدې وو چې جي

کلي

ته ورسيد هر څو خپلو کورونو ته روان شول ـ دوي خپل بکسونه ورسره
واخيستل او کلي ته ور وخوځيدل ـ پـه الره کـې ګـالب فرښـتې تـه وويـل ـ
فرښتې هر څه چې وي د اهلل نه به پيښ وي ـ ځان به لـه مـرۍ نـه نيسـې او نـه
بې ځاى خپګان وکړې ـ زه به سبا ته خامخا ستاسو کـور تـه راشـم ـ چـې پـه
احوال سره ځان پوهـ کړوـ ه ې ويل سمه ده ګالبه که سبا ته ران لې زړه بـه
مې وچوي ـ ده ويل هيڅ تيويش مه کوه ـ ټول کارونه به سم شي ـ د فرښتې
دو کال راورسيده ـ ګالب ته يې وويـل راځـه همدلتـه بـه ماښـام تيـر کـړې ـ
ماســخوتن ناوختــه بــه درســره دهتــان بکــس يوسـي ـ ده ويــل مننــه زمــوه د
دواړو کورته تلوار ده ـ ښه به دا وي چې اوس کور ته الړشـم ـ نـورې خبـرې
به سبا ته کوو ـ دواړو سره الس ورکړل خداى پـه امـان يـې سـره واخيسـته ـ
ګالب خپل کور ته الړ او فرښته خپلې کال ته ننوتـه ـ کلـه چـې فرښـته کـور
تــه ورننوتــه ـ د مــور يــې پــرې ســترګې ولګيــدې ـ د ماښــام خــړه پــه تــورتم
اوختې وه ـ ه هې له ليرې داالنه نه په مور ورلد کړ ـ مورې زه يـم ـ فرښـته ـ
مور او د کور لوى واړه د ه ې مخې ته راپاڅيدل ـ
مور يې ورلاړې وته دواړو په چي و چي و وژړل ـ د کـور نـورو ماشـومانو
هم وژړل ـ مير ورور يې په کور کې نـه وو ـ ټولـو ښـه ډيـر وژړل ـ فرښـته تـر
ډيره سلګو نيولې وه ـ مور يې ورته ويلې بس دى لورې مه ژاړه ـ څـه چـې د
خداى نه راپيښه وي ـ قبوله مو ده ـ په ژړا هـيڅ نـه کيـدي ـ ه ـه چـې پـه ژړا
ښه ستړې شوه ـ بيـا يـې لـه مـوره داسـې اوپوښـتلې ـ مـور جـاني د پـالر پـه
حصه کې څو

څه نه وايي چې مړ دى او که بندي دى مـور يـې وويـل نـه

نه لورې خو هي و څه نه وايي ـ د کلـي خلتيـانو تـه هـم څـه معلومـات نـه
کيدي ـ آ بله ورځ سيداګل کور ته ورللـم ـ مـا وې کـه څـه معلومـات يـې تـر
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السه کړي اوسي ـ ه ـه بيچـاره هـم ډېـر پسـې پـه عـخاب شـوي دي ـ دا ټـول
زندانونه يې ورپسې کتلي دي ه ه ډېر ښه سړى دى ـ کاشکې ټول خلتيان
دده پيان واى ـ بيچاره راته وويل تـر مرکـزي کميټـا پـورې مـې پوښـتنه
کـړې ده چـا ورتـه څـۀ معلومـات نـه دي ورکـړي ـ ورور دې بيـا والـي تـه نـن
ورللى دى ـ ال واپس بيرته کور ته ران ى ـ فرښتې وويل ـ مورجاني ګـالب
پــه کابــل کــې ډېــرې منــدې رامنــډې ووهلــې ـ ت ـر پــل څرخــي زنــدان پــورې
پوښتنه کړې ده ـ ال ځينو ورتـه ويلـي دي پـه دلـو کسـانو پسـې مـه ګرځـه ـ
خطره بـه اوګـورې ـ او رښـتيا هـم مورجـاني کابـل کـې نيـول رانيـول زيـات
شوي دي ـ موه دواړه په کوم ګوند منـدکې د چـا سـره نـه يـو ـ مګـر پـه ځـان
وډار شو ـ بس کلي ته راللو ـ مور يې د ه ـې خبـره پـرې کـړه وې ويـل ـ ښـه
مو کړي چې راللې ورور دې ويلې چـې فرښـتې پسـې کابـل تـه ځمـه خـو
ه ه بيچاره وخت نه دى موندلى او دا چې پخپله رالل ډېـر مـو ښـه کـړى
دى ـ رښتيا فرښتې لورې چې دګالب د پالر هم څه در نـه دى شـوى نـه
مورجاني ګالب په دواړو پسې هـر چيـرې پوښـتنې ګرويدنـې وکـړې ـ خـو
هيڅ يې الس ته رانـه وړل ـ اخـر د پوهنتـون د محصـلينو نيـول رانيـول چـې
پيل شول د ى هم په ځـان وډار شـو ـ اګرچـې پـه هـيڅ ګونـد کـې نـه دي ولـې
پين ه وخته لمونې کوې ـ کله به يـې ماتـه وويـل ـ حيـران پـه دې يـم چـې دا
ډېر لمونې کول راته بد نيي ـ د کوم خلتي له پامه به ورتـه اخـواني ښـکاره
شوى يم ـ د څرخي پله زندان به يې راتـه ځـاى کـړى وي ـ هلتـه پـه پوهنتـون
کې ډاريده ـ څو کسانو ورته ويلي وو چې پښـې باسـه ګنـي نيسـي دي ـ پـه
دې وخت کې د فرښتې ورور هم رالـى ـ ه ـه ورپاڅيـده ورور تـه ورلـاړې
وته ـ بيا يې په سلګو سلګو وژړل ـ ورور يې ورته وويل خورجاني مـه ژاړه
حوهـله کـوه ـ خـداى مهربانـه دى ـ د خـور پـه سـر يـې الس تيـر کـړ کـټ تـه
کښيناستل دستي يې مور ترې پوښتنې وکړه ـ بچى څه احـوال دې راوړي
دي مورجاني والي هيب زما په مخ کې کابل ته ټيليفونونه وکړل ـ ډيره
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خــواري يــې وکــړه ـ اخــر کــوم لــټ څــو بــه وه ورتــه ويلــې دي چ ـې زه بــه
ورپسې وګـرځم ـ يـوه اونـا وخـت راکـړه ـ مـا تـه يـې وويـل چـې يـوه اونـا
وروسته به بيا راشې معلومات به مې اخيستي وي ـ مـور يـې وويـل بچـى
الس پورته کړت اهلل ته سوال وکړت چې پالر مو پيدا شي ـ ټولو الس جګ
کړل دعا يې وکړه ـ
ه ه وويل مورجاني والي دا هم وويل چـې ه ـه کـس راتـه ويلـي دي زه بـه
دومره ه ه وکړم که مړ نه وو نور اخالخ بـه يـې کـړم ـ پـه دې خبـره ه ـوي
خوشحاله شول ـ په دې وخت کې د فرښتې وريندار رالله وې ويل ـ ډوډۍ
تياره ده ـ ټول ډوډۍ ته الړل ـ له ډوډۍ وروسـته ماسـخوتن تيـره پـورې پـه
سالون کې سره په خبرو اترو مصروف وو ـ مور يې وويل فرښـته سـتومانه
ده ـ بايد ارام خوب وکـړي ـ ټولـو وويـل هـو دا بايـد ويـده شـي ـ ورينـدارې
ورته د ه ې پخپله کوټه کې د پخوا پيان کټ بستره جوړ کړل ـ هـر څـو
خيلو ځـايونو تـه د خـوب لپـاره الړل ـ فرښـته چـې خپلـې کـوتې تـه ننوتـه د
خپل کټ په بازو کښيناسته په زړه کې يې ورتير شول ـ
( عجبه پيښې رامنې ته کيدي ـ زما او د ګـالب لمونـه او خويونـه يـو شـان
دي ـ سبا ته چې رالى لد څه ډاډ مې خبرې به ورته وکړم ـ هاله به هم يو څـه
خو اوريدلي يې راتـه اوبـه يـې وايـې سـبا يـې د روځـې درې بجـې وې چـې
ګالب له کوره راووت او د فرښتې کور ته ور روان شو ـ د ه ې د کال مخې
ته چې ورسيد ـ د ه وي د دهتان وړوکي زوى يې کال ته ورننويست تر څو
فرښته خبر کړي ـ د دهتان زوى فرښتې ته دګالب د راتلو وويل ـ ه ـه لکـه
ګل ولوړيده ـ له ځايه راپاڅيده وار خطا شوه ـ مور ته يې نارې کړې ـ مـور
جاني وا مور جاني ـ بيا اينې ته ودريده ـ په ځان يې ګوتې متې ووهلې ـ پـه
منډه د کال دا الر ته راووتله ـ بيا يې مور ته ورنارې کړې ـ مـور جـاني مـور
يـې لـد واوريـد وې ويـل ـ څـه وايـې لـورې ـ ه ـې ويلـې مـور جـاني ګـالب
دروازې ته راللى دى ـ مور يـې وويـل ـ حجـرې تـه يـې راولـه ـ ښـه ده دا دى
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ورللـم ـ پـه چـاالکا سـره دکـال دروازې تـه ورللـه ـ ګـالب وړانـدې د بـاغ
دروازې ته والړ وو ـ په خندا د هاله خـوا تـه ورللـه سـتړي ميـي يـې سـره
وکړه ويلې راځه په دننه حجره کې به سـره کښـينو ـ ه ـه ورسـره حجـرې تـه
الړ ـ حجرې ته چې ننوتل ال مور يې دننه وه او ورور يې ولسوالا تـه تللـى
وو ـ وريندار يې په پخلن ى کې مصروفه وه ـ فرښتې د لومړي ځل لپاره د
ګالب پ اړه ورپريوته ـ وې ويل ګالبه ايله مې په مـرۍ کـې سـاه وچليـده ـ
ښــه دي چــې راللــې ګــالب ورتــه وويــل ـ زړه دې ډېــر نــرى شــوى دى لــد
احتياط کوه چې ـ ـ ـ ـ ! دې د ه ې له اوهې نه سـر راپورتـه کـړ ـ ه ـه تـه يـې
وويل مهرباني وکړه ـ دې څوکا ته کښينه ـ چې زه مـې مـور راولـم ـ پـه دې
وخت کې يې مور هخم رالله ـ ګالب ورپاڅيد د فرښتې دمور السـونه يـې
ښکل کړل ـ ه ې هم ستړي ميي ورسره وکړه په دواړو يې ښکل کـړو ـ بيـا
درې واړه کښيناستل ـ پوره احوال پوښتنه يـې سـره وکـړه ـ مـزدورې چـاې
ورته راوړو ـ تـر ډيـرو اهودو خبـرو وروسـته د فرښـتې مـور وويـل ـ ګـالب
زويه بيګاه ته به له موه سره پاتې شې ـ ډيره به خوشحاله يم ـ اشرف خان به
هم راشي ـ ده ويلې ډيره مننه مورجاني ـ يوازې ستاسو سـالم تـه راللـم مـا
وې چې يو ساعت د زړه خواله درسره وکړم ـ ما وې اشرف خان به هم ووينم
ـ خو خير ه ه بـه بيـا ويـنم لـد سـاعت بـه فرښـتې سـره خبـرې وکـړم ـ بيـا ځـم
کورته ـ د فرښـتې مـور لـه سـت او زارۍ نـه وروسـته وويـل ـ ښـه نـو چـې نـه
پاتې کېدې لورې ده ته په باغ کې چکر ورکړه ـ چې پام يې بـدل شـي ـ ه ـې
ويلې ښه مور جاني موه به باغ کې چکر ووهوـ همداسې پاڅيدل او باغ ته
ووتل ـ په ګلونو کې يو ساعت وګرځيدل راوګرځيدل په پخوانا د ګلونو
د منې چوتره باندې کښيناستل ـ له نورو خبرو وروسته يې ګالب ته وويل
ډېر تيويش مه کوه ـ متاومت په کار دى ـ ه ه ويـل هـو فرښـتې سـتا خبـره
په ځاى ده ـ تيويش سړى له ژونـده باسـي ـ ژونـد کـې دا تـودې سـړې شـته
دى ـ مـوه بايــد زړونـه کلـک کــړو ـ دواړو پــوره د مينـې خوالـه وکــړه ـ بيــا
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ګالب وويل اوس په سـتا پـه اجـازه درنـه الړ شـم ـ دواړه د بـاغ دروازې تـه
ورو ورو الس پالس روان شول ـ تر څو له باله ووتل ـ ګالب ترې مخـه ښـه
اوخيسته او د کور پـه لـور الړ ـ فرښـتې سـوړ اسـويلى ويوسـت او کـال تـه
ننوته ـ
ا شرف خان چې ماښـام کـور تـه رالـى مـور يـې تـرې داسـې پوښـتنه وکـړه ـ
بچى څرنګه ولسوال دې وليد هو مرې د ورځې ورللـى ووم ډېـر سـاعت
ورسره ناست ووم ـ زه چې څنګـه د ه ـه دفتـر تـه ورننـوتم ـ دسـتي لـه ځايـه
راجګ شو ـ ښه په مينه يې راسره بړګندى وکړه ـ ه ه مې لـه پخـوا نـه اشـنا
وو ـ ورســره کښيناســتم څــه کســان نــور هــم ناســت وو ـ د ه ــوي کــار يــې
ورخالخ کړ ـ بيا يې ماته مخ را واړولو وې ويل ـ اشرف خانه څه حال دى ـ
دا ډېــره مــوده پــس دې رابېښــه وکــړه ـ مــا وې د پــالر پــه کــارونو پســې
سرګردانه يم ـ اوس هم دا دى تاته راللم چې که کوم معلومات دې تر السه
کړي وي ـ هاله خپل قلم په ميز کيښود لومړى يې شاو خوا وکتل بيـا يـې
راته داسې وويل ـ اشرف خانه دوست مې يې درباندې خفـه کېـدم ـ خـو څـه
کولى شم چې رښتيا درته ووايم ددې زون د امر نه بيخي قارون جوړ شوى
دى ـ مخې ته يې ورتلى نيم ـ هر څه دده پالس کې دي ـ دا هر څه چې کيدي
دده پ ه امر کېدي ـ په ه و لومړيو ورځو کې مې ورته همدا سـتا د پـالر پـه
حصه کې ورته وويل ـ راباندې رابرو شو ه ه څه يې چې ماته ويلي دي زه
يې درته نيم ويلى ـ په مرو يې تهديد کړم ـ زموه پـه دلـو خبـرو کـې الس
نه رسيدي ـ هو رښتيا يو کار کولى شم چې په يوه تن به ليک درکړم ـ کابل
ته سبا ته الړ شه ه ه به هر څه چې شوي درتـه پـوره معلومـات درکـړي ـ پـه
هاله سړي کـې ټګـي برګـي نيـته دى ـ يـو ليـک يـې ورتـه وليکلـو ـ دا دې
مور ته يې ليک وښود ـ مور يې وويل ـ چې داسې ده زويه سر له سبا نه الړ
شه ـ هو مور جاني سبا ته به وختي که ژوند باقي وو کابل ته الړ شم ـ
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سبايي چې کابل ته روانيده فرښته ورسره د کال له دروازې نه راووتله ـ او
ورته وې ويل ـ الال ته خو بې له ه ه کابل ته ځې د ګالب د پالر په باب هـم
ترې پوښتنه وکړه ـ ه ه وويل پـه سـترګو خـوري ولـې نـه د دواړو بـه پـوره
پوره معلومـات راوړم ـ خـور جـاني د خـداى پـه امـان ـ فرښـته چـې کـور تـه
بيرته ننوتـه مـور تـه يـې وويـل ـ مـور جـاني الال تـه مـې د ګـالب د پـالر هـم
وويل ـ ه ې په ځواب کې ورته وويل ـ ډېر دې ښه وکړل لورې بيا يـې ه ـه
ته ووايه چې خبر شي ـ ښه ده مورې له لر مې وروسته به ورپسـې د دهتـان
زوى ور وليدم چـې يـو ځـل راشـي او لـه نـزدې نـه ورسـره ولديـدم ـ سـمه ده
لــورې خــداى دې ورحميــدي ـ فرښــته د مــور پــه خبــره خوشــحاله شــوه ـ
سمدستي خپلې کوټې ته الړه ـ په زړه کې يې تير شول ـ ( خـداى دې وکـړي
چې ګالب په کور کې وي که هلک ورشي او ه ه په کور کې نه يې نـو بيـا
په کور کې به ورته داسې ځواب پرېـددي چـې هـر وخـت رالـى د فرښـتې
کـره دې راشـي ـ همدلـه خبـره لـوره ده ـ زه بـه هلـک قـان کـړم ) لـه لرمـې
وروسته د هلک تر ليدلو پورې دله وخت په دې سخت تيريده تلوسـه يـې
وه چې ه ه سره مالقات وکړي او هم ورته د اشرف خان د تګ خبره وکړي ـ
دوه بجې وخت چې را ورسيد ـ فرښتې مزدورې ته وويل ـ ته ورشه د سـليم
اکا زوى نور ګل ماته راوله ـ ه ې ويلې ښه بـي بـي دا دى ورپسـې الړم ـ دا
هم ورپسې د کال دروازې ته ورلله ـ هلک چې رالى دې ورته وويـل ـ نـور
ګله ته الړ شه د ګالب دوي کورته پخپله بـه ګـالب تـه ووايـې چـې يـو ځـل
راشه فرښتې لوښتے يـې ـ هلـک پـه منـډه روان شـو ـ ه ـې ور لـد کـړ تـه
ودريده په خبره ښه ځان پوهـ کړه ـ ه ه راوګرځيده مخې تـه يـې ودريـد دې
ورته بيا وويل که چيرې کور کې نه وو ـ ځواب به ورته پرېددې ورته ووايه
هر کله چې کور ته رالى د فرښتې دوي کره دې الړ شـي ـ پوهــ شـوې ـ ه ـه
سر وخوځاوه او روان شو ـ
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لـد ســاعت وروســته نورګــل سـاه نيــولى رالــى ـ کـال تــه ورننــوت ـ راسـاً د
فرښتې خوا ته ورلې ـ ورته ويل ـ ګالب په کور کې وو ويلـې ميلمانـه مـې
دي چــې دوي الړل درځمــه ـ ه ــه خوشــحاله شــوه هلــک تــه يــې پيســې هــم
ورکــړې ـ دولــس کلــن نــور ګــل چــې پيســې وليــدې خولــه تــرې ورانــه شــوه
فرښتې ته يې وخندل او په چابکو ګامونو له کوره ووت ـ فرښته کـوټې تـه
ننوته جامې يې بدلې کړې ـ وربل يې همنې کړ ـ اينـې تـه ودريـده ـ خپـل مـخ
او ښايسـت تـه حيرانـه شـوه ـ لـه ځـان سـره يـې وويـل ـ ( پريـدده چـې د ه ـه
سترګې راباندې خوهې شي بې له ه ې بيچـاره ډېـر خفـه او سـتومانه دى ـ
نن به ورسره په باغ کې تر ډېره کښينم چې يو د بـل پـه مينـه مـاړه شـو ـ دا د
ظالم زوى په ما څومره ګران دى ) ه ه ته هـم ګرانـه يـم بدبختانـه چـې دې
پېښو هر څه له موهه واخيستل ـ مخکې له مخکې يـې پـه مـزدورې بانـدې
چاې تيار کړ ورته په ميز کيښود ـ ه ه پخپلـه د کـال دروازې تـه څـو ځلـې
ووته ـ د ه ه پام يې کاوه ـ دا ځل چې دروازې ته ورلله ـ وي ليدل چې ه ه
لـه ورايــه را روان دى ـ دې پـه منــډه لــه دننــه نـه چــاې پخپلــه راوخيســت او
بيرون ته ووته ـ د باغ دروازه يې خالهه کړه د باغ دروازه کې ورته ودريده
ـ ګالب هم د بڼ دروازې ته راورسيد ـ ه ې له دننه نه ده ته په جـامو کـې نـه
ځايدله ـ د ډ يرې خوښا نه يـې ځـان لـه دروازې نـه پنـاه کـړ ـ ګـالب بـاغ تـه
ورننوت ـ ه ې زر دروازه پورې کړه او ځن ير يې ورواچاوه ـ بيا يې ګالب
ته الس ورکړ ـ هاله الس را اوهد کړ ـ سره مخامخ سترګه په سـترګه شـول ـ
خړپ شو دواړو يو بل سره ښکل کړل ـ فرښتې چاې له م کې نه پورته کړ ـ
په باغ کې د چوترې پلو ورللل ـ لومړې يې د خپل ورور اشـرف خـان خبـره
ورته وکـړه ـ او ورتـه وې ويـل ـ سـتا د پـالر مـې هـم ورتـه وويـل ـ ورور مـې
ويلې د دواړو پته به ولګوم ـ هيله ده چې څه پتـه خـو بـه راوړي ـ رښـتيا تـا
څه اوريـدلي دي مـا خـو داسـې څـه نـه دي اوريـدلي چـې کومـه هيلـه دې
پکې وي ـ هبر به وکـړو چـې اشـرف خـان څـه راوړي ـ دې لـه تـر مـوزه چـاې
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ورته پياله کې توې کړ او بيا يې پياله ه ـه تـه ونيـوه ـ بيـا يـې يـوه شـيرني
دانه د ه ه خولې ته ونيوه ـ هاله ترې مننه وکـړه ـ دواړو يـو بـل تـه کتـل او
چـاې څښــلې ـ وروســته بيــا فرښــتې لـه ګالپــه داســې پوښــتنه وکــړه ـ لکــه
څومره چې ماته ګـران يـې ايـا تاتـه زه ګرانـه يـم د خپـل زړه نـه دې تپـوس
وکړه ـ ه ه مسکا شوه وې ويل ـ خير چې داسې ده زموه د دواړو د مينـې
توله سره برابره ده ـ خو په دې هيله چې دا زموه مينه همداسـې پـاتې شـي ـ
حاالت بل ډول را روان دي ګالبه څه به کيدي ليـونا دې خبـرو پسـې مـه
ګرځه دا د پلرونو خبره مو يوې خـوا تـه شـي بيـا بـه ګـورو ـ يعنـي څنګـه بـه
ګورو ـ ه ه لد مسکى لونـدې شـو ـ ګـورو خـو بـه هسـې چـې واده بـه کـوو ـ
ګمان مې نيي ګالبه دا اوسنا وضعه راته بدلـه ښـکاري ـ فرښـتې دومـره
هبر خو وکړه چې دا حالت روښانه خو شي ـ بې هبره نه يم ګالبـه دا تـودې
سړې او ورپسې بـه الر نـور څـه کيـدي ـ سـړى هـيڅ نيـي ويلـى ـ دا خبـره زه
ځکه کوم زما او ستا د وعدې نه يوه ماته شوه چې ه ه د تحصيل خبـره وه
ـ لکه موه چې وعده کړې وه کله چې مو زده کړه او تحصيل سرته ورسيدي
بيـا بــه واده کـوو او دا را روان حالــت هـم راتــه سـم نــه بريښـي ـ خيـر پــه هــر
هــورت فرښــتې مــوه بــه د بنــدګا وســه کــوو دا چــې بــې وختــه تتديرونــه
بدليدي ـ زموه ګناه به نه وي ـ ګالبه انسان بايد همييه د خپل تتدير په بام
کې اوسي ـ کله خو انسان د پېښو او حوادفو په لړۍ کې ځان بـايلي پـه هـر
پښې ايددي او تيريدي وارخطايي به نه کـوو ـ فرښـتې وخـت او حـاالت بـه
څارو ـ ستا نرر سم دى خـو زه وايـم چـې عمـر ګړنـدى تيريـدي ـ د ځينـو بـې
نصيبو د زړونو هيلې ماتې او ناکامې شـي ـ فکـر کـوم فرښـتې چـې پـه دې
دوه شــپو کــې دې کــوم د مينــې ناکــام داســتانونه لوســتي دي کــه څنګــه
ګالبه داسې نه ده د هر چا ژوند يو داستان دى ـ ژوند کاميـابي او ناکـامي
دواړه لري ـ خو زه وايم چې دا د ځوانا شيبې د ځينو پېښو ښکار شي ـ
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ګالب له خپل ځاى نه پاڅيد د ه ې تر څنګه کښيناست او له لاړې نه يـې
خپل الس چاپير کړ وې ويل ـ نـن دې د خبـرو او مينـې منطـق رابانـدې زور
دى ـ او دومره ښکلې يې چې د چا پالر به درته ټينګ شي ـ هر څـه دې رانـه
د م زو نه ويستل ـ افرين دې ماته وي چې لکه د سندان داسې کلک يم که
بـل څـو واى خـو ـ ـ ـ ـ ! ګالبـه تـه پـوهيدې چـې زمـا د ګـالب ګـل څـومره
خوښيدي ـ اى هلکـه تـا ځانتـه کتلـي دي ـ هنـدوانا درتـه مسـلمانيدي ـ ده
وخندل او ه ه يې ليدې ته راجوخته کړه ـ دواړه ښه شـيبه يـو بـل کـې سـره
ور شول ـ يو وخت فرښتې سر راپورته کړ ـ خولې خـولې شـوې وه ـ زلفـې
يې په مخ دانه وانه شوې وې ـ وې ويل ګالبه بس دى ـ درځه چې ځوو ـ ه ه
وويل هو ناوخته دى ځـو بـه چـې زمـا مليمانـه راځـي ـ رښـتيا چـې فرښـتې
همدا نن مو ايله د مينې تنـده ماتـه شـوه ـ دواړه پـه ورو او درنـو قـدمونو د
باغ دروازې ته ور روان شول ـ دروازې ته چې ورسيدل ـ فرښته ودريده وې
ويل ـ ګالبه داسې نه کيدي ـ هر مازديګر دلته راځه چـې سـره وينـو ـ بـې لـه
دې نه کيدي ـ ولې خيريت خو دى دا خلک به څه وايي جينا دا خو کلـى
دى کابل خو نه دى نه نه زموه ژوند او ستونزې سره يـو شـان دي پـه مـوه
هي و بل ګمان نه کوي ـ زه به مې مور ته ځينې خبرې وکړم ـ چـې د ه ـې
قناعـت حاهـل وي ـ زمـوه د کـور لــوى واړه پـه تـا لکــه د رښـتياو فرښــتې
ګمان کوي ـ په ټولو ګـران يـې او ماتـه چـې معلومـات دي ـ د کلـي پـه ټولـو
خلکو ګران يـې ـ پـه دې بـاب هـيڅ فکـر مـه کـوه ـ پخپـل نـوم کـې دې زه هـم
درشريک کړم ـ زما په هر څه کې شريکه ګالبه ـ اوس دې پـه مخـه ښـه شـه ـ
سـبا تـه بـه هـم پدلـه وخـت زه درتـه همدلتـه والړه يـم ـ ه ـه ورتـه د هـو سـر
وخوځاوه ـ او الړ ـ څنګه چې تر کوره ورسيد ـ وې ليدل چې د کوڅې خلک
جومات ته د مازديګر مان ه ته تلل ـ ده هم په کور کې اودس تازه کړ او په
چاالکا سره جومات ته الړ ـ د کلي ډير خلکو وليد چې ګالب بيا له کابلـه
راللى دى ـ هر چا به ويل چې دى به د پالر له نيولو نه خبر شـوى خـو ځکـه
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کلي ته راللى دى ـ ده چې دکلـي د خلکـو خبـرې واوريـدې د رژيـم پـه ضـد
ټولو خپلو کې سره خبرې کولې ـ يوه تن لد څـه پـه جـګ اواز وويـل ـ بيګـاه
يې د پورې کلي ښوون ى وسوزولو ـ لمبـې يـې اسـمان تـه پورتـه شـوې ـ د
ه ه تر څنګه يو د پاخه عمر سړي ووي ويل خلکو لښکر جوړ کړى دى ـ نن
سبا به ګورۍ چې دا ټوله سيمه به ترې ونيسي ـ ده چې دا خبرې واوريدې ـ
په سوچ او فکر کې پا تې شو ـ کور ته چې رالى پـه کـور کـې يـې مـور تـه د
شپې له خـوا دا خبـرې را واخيسـتې ـ مـور يـې وويـل زويـه خـداى دې بـرې
ورکړي ـ د کفر حکومـت دى سـتا پـالر يـې ونيـو ددې کلـي خـان د فرښـتې
پالر ونيـو ـ اوريـدلي مـې دي چـې لـه ځينـو خلکـو نـه ځمکـې اخلـي او بـې
ځمکو کسانو ته يې ورکوي ـ دى ورته للى ناست وو ـ همدا خبـرې يـې پـه
اهن کې ښکته پورته کولې ـ سبا چې د فرښـتې دوي کـور تـه ورلـى ـ ه ـه
ورته په ټاکلي وخت د باغ په دروازه کې والړه وه ـ دى چې د باغ په دروازه
ورننوت ـ فرښتې بيا د بـاغ دروازه ځن يـر کـړه ـ ه ـه سـره يـې ښـه پـه مينـه
ستړي ميي وکړه ـ ده ورته وويل فرښتې ما چـې احـوال واخيسـت حـاالت
ښه نه دي ـ د دولت په متابلـه د درو او بانـډو خلکـو لښـکر جـوړ کـړى دى ـ
ځينـې ښـوون ي سـوي دي ـ مـرو ژوبـه هـم رامـنې تـه شـوې ده ـ ددې کلـي
خلکو هم په جومات کې بـس همـدا خبـرې کـولې ـ ه ـې وويـل ګالبـه ددې
وطن راتلونکي راته ښه نه ښکاري ـ خو زه وايم چې د کلي د خلکو چې څـه
حال وو ه ه به زموه هم وي ـ چې دا ورور مې په خير له کابل نـه راوګرځـي
تر ه ې به حاالت څارو ـ اوس راځه چې دواړه ددې ګلونو منې کې کښينو ـ
دواړه د ګڼو هر ډول ګلونو د منې په چوتره کښيناستل ـ دګالب فکر لکه د
نــورو ورځــو پيــان نــه ووـــ لــد څــه مايوســه ښــکاريده ـ دې تــرې سمدســتي
پوښتنه وکړه ورته وې ويل ـ هر څه چې دې اوريـدلي دي وې وايـه ـ چـې زه
هم خبر شـم ـ څـه خبـره ده دى زر ځانتـه متـوجې شـو ليـر عـادي خنـدا يـې
وکړه ـ وې ويل ـ نور څه ال نيته يوازې په دې سوچ کې يم چې که دا وضعه
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پسې خرابه شي دا د کلي خلک او مـوه بـه څـه تـدبير نيسـو ـ هسـې پـه دې
فکـر کـې يـم ـ بلـه خبـره نيـته دى ـ تـه تيـويش مـه کـوه ـ زه څنګـه تيـويش
ونکړم ـ ګالبه زما ټول فکر ،سوچ او خيال ستا پـه حالـت پـورې تړلـى دى ـ
نور څه نوې پيښه نيته دى ـ يوازې د پالر د کاروبار او د ه ه د ژوند ټوله
سرمايه په سين الهو شوه ـ ما ته د ه ه د کاروبار هيڅ معلومات نيته دى
څه وکړم له چانه پوښتنه وکړم ـ حالت به روښانه شي ـ هيڅ شى پټ نه پاتې
کيدي ـ ته دومره زر مه وارخطا کيده ـ هر څه به سم شي ـ په دې ورځ د ګالب
زړه مات وو ـ خو د فرښتې پـه خبـرو يـې زړه تسـلي واخيسـته ـ وې ويـل ـ د
وخت او پيښو سره به سم خپله فيصله کوو ـ اوس هيڅ نيو ويلـى ـ بالکـل
ګالبه سمه خبره دې وکړه ـ يوازې موه نه يو ددې کلي د خلکو چې څه حـال
وو ه ه به زموهه هم وي ـ ما خو درته دا خبره مخکې هـم وکـړه ـ نـور پـه دې
باب هيڅ فکر مـه کـوه ـ ه سـې خـو د دواړو يـو شـان ميـکالت وو مګـر د
ګالب د پ الر مير زوى همدا يو ګالب وو ـ نـور اوالدونـه يـې واړه وو ـ نـو
ځکــه ټــول لمونــه دده پــه ســر راللــل ـ او لــه بلــه پلــوه د پــالر د پيســو او
کاروبار ده ته هيڅ پته نه وه ـ له دله ستونزې سره مخـامخ وو ـ پـه دې ورځ
يې د فرښتې سره د مينې خبرې اترې دومره نه وې ـ هر څومره چـې بـه ه ـې
ورسره د مينـې شـوخي کولـه دى لکـه د مـړاوي ګـالب لونـدې ښـکاريده ـ
فرښتې يې الس راونيو بيا يې ترې هيله وکړه ورته وې ويـل ـ د اشـرف الال
د راتګ پوره هيڅ تيويش مه کوه ـ په خندا او لوړ لد يـې ورتـه پـه داسـې
حال کې وويل چې د ه ه دواړه السونه يې ورپنجه کـړي وو ـ زور يـې پـرې
کاوه ـ د ه ه هم لونى رازيـګ شـو ـ خپـل السـونه يـې د ه ـې د السـونو نـه
خالخ ک ړل او ځانته يې راجوختـه کـړه ـ ه ـې تـرې ځـان راښـکود پاڅيـده
دوه ګامـه تــرې وړانـدې ودريــده وې ويـل ـ نـوره اجــازه نـه لــري ـ دى بينــوا
ودريــد وې ويــل چــې داســې ده نــو زه بــه الړ شــم ـ د تلــو زړه کــه دې کيــدي
مهرباني وکړه ـ وې خندل ويلى ارمان چې زړه مې له تا سره دى کنه درځنې
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تلم ـ زه په دې ويره کې شوم ګالبه کيـدى شـي حالـت دې لـه دې نـه هـم بـدل
شي بيا خو به ما له ياده اوباسې ـ خبـره دومـره ليـرې او وړانـدې مـه بيايـه ـ
ښه ده چې د يوه کلي يو ـ يو کلى خو د يوه کاله مثال لري ـ فرښتې زموه هر
څه سره يو دي ـ مـوه خـو پـه لـومړۍ ورځ د مينـې قسـم خـوړلى دى ـ هـو يـو
شى به مو بيلوي چې هاله مرو دى ـ بس بس نور به وړاندې نه ځې ګالبه ـ
دا سوال او دعا به کوو چې دا ميـکالت يـوې خواتـه شـي بيـا بـه زمـوهه د
خپلې وعدې سره سم د مينې لوټا په لوړيدو شي ـ نو چې داسې ده ولې
دې رانه ځان راښکه ددې لپـاره چـې زمـوه د مينـې يادګارونـه خـو پـاتې
شــي ـ کلــه ام خــو نارينــه د محبــت او اومــه تــار ټينــګ نــه دي پــاتې شــوي ـ
رښتيا فرښتې راياد شول ـ زه سبا ته يـو ځـل ه ـه ځـاى تـه ځـم کـم چـې زمـا
پالر پکې کاروبار کاوه ـ يو ځل به د ه ه ځاى له خلکو نه پوښتنه وکړم ـ د
هاله د نيولو او د کاروبار په حتله به يې هم معلومات تر السـه کـړم ـ علـي
سيد به له ځان سره بوځم ـ ه ه مې اشنا دى خلتي هم دى ـ د ه ه په واسـطه
سره به د هر څه معلومات تر السه کړم ـ درې څلور ورځې وروسته به واپس
راشم ـ چې ته خبر اوسې ـ ه ې اخ وکړ ويلې زه به څه کوم ګالبه ـ باور وکړه
چې د ورځې خو په هر هورت وخت تيريدي مګر د شـپې لـه خـوا مـې فکـر
او سوچ له تاسره وي ـ
ټوله شپه مې په خيال کې ګرځې راګرځې ـ او اوس چـې دې دا خبـره وکـړه ـ
پما به دا درې شـپې ورځـې څنګـه تيـرې شـي ـ کائيوسـکي نالونـه بـه درتـه
راوليدم ـ ه ه م طالعه کوه ـ وخت پـه دې ښـه تيريـدي ـ را وې ليـده ـ خـو دا د
خپل ناول قيصه به مو څنګه شي
زموه قيصه ال نيمګـړې ده ـ اوس بـه زه سـتا پـه اجـازه سـره درنـه خـوځيدم ـ
چې يو ځل ه ه هلک سره خبرې وکـړم چـې راسـره ځـي او کنـه ـ سـبا تـه کـه
ران لم نو ته پوهه شه چې زه به تالى يـم ـ (تلـالى) يـم ـ سـمه ده ـ ه ـې للـي
وويل ـ هو سمه ده ـ د بڼ دروازې ته ورسـيدل ـ فرښـتې ه ـه ځانتـه مخـامخ
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ودرولو ورته وې ويل ـ له درې ورځو نه به زياتي نه تيروې ـ چې زړه بـه مـې
وچوي ـ ال د دروازې ځن ير يې خالخ کړى نـه وو چـې ګـالب خپـل دواړه
السونه ه ې ته خالخ ونيول ـ تر څو تر لـاړې وزي ه ـه زړه نـا زړه کيـده ـ
سترګې يې سرې واوختې ـ پ اړه ورپريوتـه ـ د دواړو لـه سـينونه د محبـت
او مينې تودې لمبې پورته کيـدې ـ ګـالب وويـل لکـه چـې خـوب يـو وړې ـ
فرښتې سر راپورته کړ ـ مخ يې لکه د کابل سره مڼه او سترګې تکـې سـرې
اوختې وې ـ ده ورته وويل ته همدلته يوه شيبه ودريده چې په هوښ راشې
بيا کال ته ننوځه ـ الس راکه زه درنـه الړم ـ د خـداى پـه امـان ـ ه ـې الس مـړ
ور اوهد کړ ـ ژړلونې يې وويل ـ ګالبه خـداى دې مـل شـه ـ ه ـه پـه چـابکو
ګامونو له دروازې ووت او الړ دا ورته تر ه ې والړه وه تر څو چې پناه شو
ـ او دا ننوته ـ
سب ايي وختي ګالب او علي سيد له کلي نه د کـونړ پـه لـور وخوځيـدل ـ پـه
سـړ يــې يــوه ســرويس تــه الس ونيـو ـ ســرويس ودريــد او دوي ورپورتــه
شول ـ مازديګر ال نه وو چې وټه پورته ورسيدل ـ ګالب کونړ نه وو ليدلى ـ
نو ځکه خو يې څو پکـې نـه پيژنـدل ـ د سـړ پ ـاړه يـې لـه يـوه سـړي نـه
پوښتن ه وکړه ـ چې دوي ته د کوم خلتي کور ور په ګوته کـړي ـ هالـه سـړي
ورته وويل وروره دلته خو په هر کـور کـې خلتيـان شـته دى ـ د کـوم خلتـي
کور دې پکار دى علي سيد ورته وويل ـ د کوم يوه چـې دلتـه نـزدې کـور
وي راويې ښا ياست ـ ه ـه سمدسـتي د سـړ د لـاړې يـوې کـال تـه ګوتـه
ونيوه ـ و يلې دله کال کې پوښتنه وکړت دوي هلته د کال مخې تـه ورللـل
يوه هلک نه يې داسې پوښتنه وکړه ـ ورورکې ته ددې کال يې ه ه ويلې
هو ـ علي سيد ورتـه وويـل ـ تـه ننـوزه ه ـه خلتـي ميـر ورور تـه دې ووايـه
بيرون درته څو والړ دي ـ لده شيبه وروسته يو بريتور زلمى راووت چـې
ويښتان يې تر څټ تيرول په چابکو ګامونو د دوي خوا تـه رالـى ـ لـومړى
يـې سـتړي ميـي وکـړه ـ بيـا يـې وويـل راځـ چـې حجـرې تـه ننـوزو ـ دوي
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ورسره حجرې ته ننوتل ـ لومړى ورتـه چـاې راوړل شـو ـ لـده شـيبه وروسـته
څو ګونديان د وسلې سره راننوتل ـ له دوي سره يې رولبړ وکړ ـ علي سـيد
ورتـه ځـان و ر وپيژانــده ـ ګــالب يـې هـم ور معرفــي کـړ ـ د کـور واال وويــل
ملګــرو دوي ال مــا تــه هــم ځــان نــه دى را پيژنــدلى ـ لــه تاســو نــه لــد مخکــې
راللل ما ال سـمه پوښـتنه تـرې نـه ده کـړې ـ علـي سـيد وويـل ـ ملګـرو زه د
ګوند لړى يم ـ او دا زما دوست زموه د کلـي ګـالب کابـل کـې د پوهنتـون
محصل دى ـ زه ده له دې لپاره دلته راوستى يم چې دده پالر دلته او د پي
په دره کې د لرګيو تجارت او کاروبار کاوه ـ يو تـن پاکسـتانى هـم ورسـره
په کار کې ملګرى وو ـ موه د ه وي په پوښتنه راللي يو ـ ناستو خلتيـانو
په دله نوم کوم تجار نه پيژندلو ـ ورته وې ويـل کيـدى شـي چـې پـي دره
کې به يې کاروبار درلود ـ مګر ما اوريدلي چې څو تنه د لرګيو تجـاران او
د ځنګلونو وهونکي يې نيولي دي ـ فکر کوم چې دا کار به پـي کـې شـوى
وي ـ خو اوس د پي حاالت خراب دي ـ الره بنده ده ـ هلته تاسو تالى نيـ
ـ مګر په واليت کې ددې خبرې پوښتنه د واليت د متام نه کولى ش ـ علـي
سيد وويل ملګريه که تکلي

درته نه وي ـ په واليتي کميټا که يو ليک

راکړې چې هلته د ګوند ملګرو نه په دې بـاب پوښـتنه وکـړو ـ ه ـه وويـل ـ
ولې نه په دواړو سترګو ـ زه به ليک درته درکړم ـ هاله ليک ورته وليکلو
ـ په دې وخت کې له بره نه يعني د پي درې نه د لين موټر رالى ـ علي سيد
وويل ـ ملګرو ستاسې په اجازه به موه واليت ته په دله موټر کـې الړ شـو ـ
ه وي ورته ډېر ست وکړو ـ ورته د شپې پاتې کيدو يـې وويـل خـو ه ـوي
خپل عخر وړاندې کولو ه و نه يې اجازت را واخيست او موټر ته وختـل ـ
په څو دقيتو کې مرکز ته الړل ـ مـازديګر نـزدې وو چـې ليـک يـې واليتـي
کمټا ته ور وړو ـ علي سيد ليک د واليتـي کميټـا منيـي تـه ورکـړ ـ پـه
کوټه کې ورسره نور کسـان هـم ناسـت وو ـ لـومړى يـې لـه دوي سـره سـتړي
ميي وکړه ـ بيا يې ليک ولوست ـ ه ه د ليک لوستلو نه وروسـته د خپـل
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ميز جابه راکش کړه ـ څه کالخونه يې تـرې راويسـتل ـ يـوه پااـه کالـخ يـې
مخې ته ونيو وې لوست ـ بيا يې بيرته کيښود ـ څه يـې ونـه ويـل ـ ټيليفـون
ورته رالى ـ لد په ټيليفون کې بوخت پاتې شو ـ د ټيليفون لـوهۍ چـې يـې
کيښوده يو بل تن ورته رامخې ته شو ـ له ه ه سره يـې څـه د ګونـدي چـارو
په حتله څه وويل ـ دوي ته يې چاې راوړې ـ يوه ملګري ورته د چاې پيـالي
ورتــه پــه ميــز کيښــودې ـ ډېــر ســاعت وروســته د کميټــا منيــي وويــل ـ
ملګرو پدلو نومونو چـې تاسـې يـې پوښـتنې تـه راللـي ياسـت ـ د واليـت
متام له خوا نه نيول شي او مرکز کابل ته بيول شوي دي ـ موه پرې خبر يو ـ
نور کارونه يـې پـه دولـت پـورې اړه لـري ـ کـه کـوم ګونـدي کـاروي او مـوه
پورې اړه ولري ـ په منډه به يې کوو ـ خو که والي هيب ته هم ورشـ ـ ه ـه
درته همدله خبره کوي ـ چې ه وي په ه ه ورځ مرکـز تـه ليـدل شـوي ـ نـور
ترې ه ه هم نه دى خبر ـ چې ايا بنديان دي خوشي شوي دي په دې حتله بـه
دا معلومات د مرکز ملګرو ته وي کوم چې په دې برخه کـې کـار کـوي ـ کـه
بل کوم خدمت موه ته وي ستاسو په خدمت يو ـ علي سيد ترې مننه وکړه ـ
ماښام تير وو چې له منيي نه يې د تلو اجازت واخيست او راووتل ـ بازار
ته ورللل ـ د ماښام ډوډۍ يې په يوه هوټل کې وخوړه ـ علي سيد ګالب ته
وويل ـ ددې ملګرو خبـرې دې واوريـدې ـ دا څنګـه چـې يـې مـوه تـه وويـل
همدلسې شوي دي ـ نور تـه پکـې څـه وايـې ـ هالـه تـه خـو د کابـل خبـره ال
پخــوا تثبيــت شــوې وه ـ يــوازې دومــره يــې وويــل ـ انډيوالــه بــس همدلــه
معلومات مې لوښتل چې تر السه يې کړم ـ اوس به که موټر پيدا شي کلي
ته به ځوو ـ ده ورته وويل ـ راځه چې بيرون ووځو ـ او ګـورو چـې مـوټر ځـي
که نه
بيــرون چــې د مــوټرو تــر هــډې ورللــل ـ وې ليــدل چــې دوه درې مــوټرې د
ننګرهــار پــه لــين تــګ تــه والړې دي ـ سمدســتي يــوه مــوټر تــه وختــل او
ننګرهار ته الړل ـ د شـپې ناوختـه ورسـيدل يـوه سـرايې تـه د شـپې تيرولـو
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لپاره ورللـل ـ سـبايي دواړه د ننګرهـار پـه ښـار کـې تـر لرمـې وځنډيـدل ـ
علي سيد د خپلو ملګرو يعني ګونديانو سره د څه کارونو لپاره پاتې شـو
ـ ګالب ته يې وويل مازديګر څلور بجې د کلي د مـوټرو تـم ځـاى تـه راشـه
چــې يــو ځــاى کلــي تــه الړ شــو ـ ده ويــل ښــه پــوره پــه څلــورو بجــو بــه ځــان
راورســوم ـ دى د ښــار پــه بيــل بيــل بــازار کــې وګرځيــد ـ د ښــار او بــازار د
خلکو ګڼه ګواه زياته وه ـ هرې خواته سرې ټوټې راځړيدلې وې ـ پـه سـپين
ليک پرې شعارونه ليکل شوي وو ـ په بازار کـې ځينـې ګونـديان د وسـلو
سره اخوا ديخوا ګړندي ګړندي ګرځيدل ـ يونيم عسکري موټر به پـه پـوره
سرعت او ګړنديتوب سره روان وو ـ ه وي دواړه په څلورو بجو د کلي پـه
موټر کې کلي ته الړل ـ ماښام ته ال څـه وخـت پـاتې وو چـې مـوټر د کلـي پـه
هډه ودريد ـ ه وي د موټر نه ښکته شول ـ ګالب د علي سيد نه مننـه وکـړه
دواړه د کلي په بيلو بيلو الرو روان شـول ـ ګـالب لـه ځـان سـره وويـل ( زړه
مې دى چې د فرښتې د کور په الره ورتـاو شـم او دا جريـان ورتـه ووايـم او
هــم کيــدى شــي چــې اشــرف خــان لــه کابلــه راللــى وي او څــه نــوې خبــر يــې
راوړى وي ) په دوه الره کې له همدله فکر کولو سره لد ودريد ـ او فيصله
يې رالله چې د فرښتې کور ته ورځم ـ په سوچ او فکـر کـې د ه ـې کـور تـه
روان شـو ـ کلـه چـې د ه ــوي د کـال مخـې تـه ورســيد يـوه ماشـوم تـه يــې د
فرښتې د خبرولو وويل او خپله وړاندې ودريد ـ لده شيبه وروسته فرښـته
د کال دروازې ته رالله ـ وې ليـدل چـې دى والړ دى ـ پـه چـابکو قـدمونو د
ه ه خوا ته په ناز او مکيز د خندا ډکه خوله ورلله ـ ستړي ميي يې وکـړه
ه ـې بــې لــه ځنــډه د بــاغ دروازه خالهــه کـړه ـ ويلــې راځــه مهربــاني وکــړه
ګالبه چـې تـه پخيـر راللـې ـ مـا خـو فکـر کـاوه ګنـي چـې تـه بـه درې څلـور
ورځې تيروې ـ ده ويلې فرښتې همدلته ودريده ناوخته دى چـې څـو خبـرې
سره وکړو زه درنه ځم ـ ه ه ويلې ستا اروا به هم رانه الړه نيي ـ ايلـه د بـاغ
د چکـر وخـت دى ـ تـه خـو راځـه چـ ې هلتـه کيښـنو ـ څـه دې راوړي دي ـ دا
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نــورې خبــرې پريــدده ـ ه ــوي د بــڼ د لښــتي پ ــاړه د لرګــي پــه يــوه اوهده
څوکا کښيناستل ـ فرښتې ه ه تـه وروکتـل وې ويـل ـ رنـګ دې لـد ت يـر
شوى دى ګالبه ولې ده ويلې خامخا نو څه خو د کونړ په سړ چې مـوټر
کې څو الړ شي له کاره يې باسي ـ کندې کندې خامه سـړ دى پـه ځينـو
ني ـو پيچومـو کـې تــرې سـورلا کـوزيدي پخپلـو پښــو لـه لـوړو لونــډيو
اوړي ـ دوړې او خاورې پکې باديدي لکه د سمر خيلـو ژرنـدنګړى د سـړي
نه جوړ کړي ـ او بل خوبي خوبي هم سړى خرابوي ـ
ښه رښتيا ګالبه خبره کوه څه دې وکړل ده ورته د کونړ د تلو قيصـه تيـره
کړه ـ د ه ې په مخ کې د خپګان نخښې نښانې ښـکاره شـوې او وې ويـل د
اشرف خان الال راتګ ته به هم اوګورو خـداى مهربانـه دى ګنـدې کـوم ښـه
خبر راوړي ـ ه ه وويل مـوه پسـې ان تـر پـي تلـو ـ خـو وضـعه خرابـه وه ـ د
ه ې ځاى ګونديانو ويلې ـ پورته نور تاسو ته خطره ده تـالى نيـ ـ او هـم
څه پالس نه درځي ـ بيګاه شپه مو جـالل ابـاد کـې وکـړه ـ نـور نـو څـه حيلـه
نيته دى ـ يوازې به د اشرف خان په انترار شو چـې ه ـه څـه راوړي ـ اوس
به ستا په اجازه کور ته الړ شم چې ځان وين م بيخي د خـاورو نـه مـې ځـان
ډ شوى او خيرن شوى دى ـ ه ې ورته وويل مړه راځه چې ننوزو دننـه بـه
دې په تيناب کې سم پريمن م ـ ه ه لد څه په خندا شو په سرو شونډو کې
يې سپين لاښ اوبريښيده وې ويل فرښتې زما د زړه خبـرې کـوې خـو ـ ـ ـ ـ
! ه ې وويل په دې حيله يم ګالبه چې دا ارمان مو هم پوره شي ـ هـر څـه بـه
وشي فرښتې خو چې دا ميکالت خداى حل کړي ـ په خوله دې امـين شـه ـ
ګالبه په دې وخت کې د ماښام ااان وشو ـ ګالب وويل فرښـتې الس راکـه
ځان جمعې ته رسوم ـ ويلې سمه ده په دعا کې مې ياده کړه ـ په مخه دې ښه
شه ـ دې د باغ دروازه ونړله او لکه ساه ختلې مرلا کالته ننوته ـ
يــوه اونــا وروســته اشــرف خــان لــه کابلــه رالــى ـ ماښــام ناوختــه کــور تــه
ورسيد ـ له ستړي ميـي نـه وروسـته مـورې تـرې سمدسـتي د ه ـه د پـالر
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پوښتنه وکړه ـ اشرف خان په څيره کې پوره سـتړتيا او خپګـان ښـکاريده ـ
لومړى يې پو ګالس اوبه اولوښتلې اوبه يې چې وڅښلې په شونډو يې د
جيب د دستمال پي کى راښکد ـ پخپل دروند لـد يـې وويـل ـ مـور جـاني
ډيـرې دروازې مـې وټکـولې د څرخـي پلـه زنـدان تـه هـم الړم ـ د يـوه چـا پـه
واسـطه مـې ځـان ور ورســاوه ـ ه ـه هــم ټـول لسـتونه وکتــل ـ ويلـې پــه دې
نومونو يې څو نه دي راوستلي ـ د کورنيو چارو په وزارت کې مې هـم د
يوه چا په واسطه سره پوښتنه وکړه ـ ه ه ته يـې دومـره ويلـي وو چـې کـوم
کسان چې په ننګرهار او کـونړ کـې نيـول شـوي وو ـ کابـل تـه نـه دي راوړل
شوي که ژوندي وي هم هلته به وي او که مړه وي ـ هم هلته به له من ه تللي
وي ـ ويلى تاسې يې هلته پوښتنه وکړه ـ په جالل اباد کې مې له يوه باخبره
او پـه وا کــې خلتــي نـه پوښــتنه وکــړه ه ـه راتــه بــراال او ښـکاره وويــل ـ
وروکيه ه وي پسې مه ګرځـه ـ کيـدى شـي چـې هـدمه در ورسـيدي ـ بـس
مورې نور نو په ځان پوهـ شوم ـ هور به يې په خداى وسپارو ـ
فرښته په ژړا شوه ـ مور يې هم وژړل ـ اشرف خـان لـه سـترګو اوښـکې تـوې
شوې ـ ميرمن يې چې ه ه وليد ـ ه ه هم په ژړا شوه ـ ښه شـيبه ټولـو وژړل ـ
ډيره شيبه پس اشرف خان وويل بس دى نور مه ژاړۍ په ژړا هيڅ نه کيدي ـ
دعا ورته وکړت ـ مور يې په ټيکـري اوښـکې وچـې کـړې وې ويـل فرښـتې
لورې بس دې خداى ته هبر وکړت ـ بيـا يـې زنـه ورپيـده ـ لبرګـې اوښـکې
يې راماتې شوې ـ فرښته يې پـه ليـد کـې ورولويـده ـ سـلګې يـې وهلـې پـه
ساند و کې يې په زوره وويل ـ پالر جانـه چـې تـه بـه يـې چيـرې وژلـى يـې
اشرف خان بيا وويل بس دى ژړا بس کړت پوازۍ الس پورته کـړت چـې پـه
دې ظالمانو خداى زر چپه کړي ـ
په دې وخت کې د کوڅې يو وړوکى هلک راننوزي ـ اشرف خـان تـه وايـي ـ
کاکـا بيـرون دوه تنـه سـړي والړ دي ـ تـه يـې پـه کـار يـې ـ دى لـه خپـل ځايـه
سپک پاڅيدي ور وځي ـ ه ه دوه تنه سړي دده خـوا تـه راځـي ـ دى ورسـره
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رولبړ کـوي ـ ه ـه يـو ورتـه وايـي اشـرف خانـه مـوه د درې د لـوى کلـي نـه
جرګې راليدلي يو ـ خلکـو ويلـې چـې سـتا پـالر نيـته دى تـه بـه جرګـې تـه
راشې ـ ده ويلې راځ چاى به وڅښـ بيـا بـه يـو ځـاى ځـوو ـ ه ـوي دواړو
وويل نه چاې درسره نيو څښالى ـ نور کسـان هـم خبـروو ـ خـو تـه کوښـش
وکــړه چــې همــدا اوس حرکــت وکــړې ـ اشــرف خــان د اقتصــاد پــوهن ي
لوستلى وو ـ خو ال کـار يـې پـه کومـه اداره کـې نـه وو پيـل کـړى ـ دى پـوره
هوښيار  ،مهربانه او لکه د پالر لوندې په هر څه پوهـ سړى وو ـ
کور ته چې ننوت مور ته يې وويـل ـ مـور جـاني لـه درې نـه راپسـې دوه تنـه
راللى وو ـ ويلې جرګې ته يې لوښتى يې ـ ه ې ورته په ځواب کې وويل ـ
زويه خامخا به ځې چې د پالر ځاى دې راټينګ کړې ـ ښه ده مور جاني يـو
دهتان به له ځان سره بوځم سمدستي يې يو وړوکى په دهتان پسې وليدلو
ـ وروسته دى هم له کـوره ووت ـ او الړ ـ کلـه چـې دى او دهتـان يـې درې تـه
ورسيدل ـ وې ليدل چې ډېر خلک يوه جومات تـه راټـول شـوي دي ـ خلکـو
دى وليـد چـې ورلـى ـ يـو تـن مـال د ديـن مسـئلې کـولې ـ وروسـته يـو بــل
سپين هيرى پاڅيد ه ه وويل مسلمانانو ورواـو تاسـو وليـدل چـې د کـوز
کلي خان او څو تنه د نورو کليو مخور کسان يې ونيول او تـر ننـه يـې مـړي
او ژوندي ور دي ـ دلته د ه و کليو څو شته دى اشـرف خـان د خپـل
ځايه پورته شو ودريد په جرګه کې ناستو کسـانو وويـل ـ دا د کـوز کلـي د
خان زوى اشرف خان دى ـ ټولو ورته پام شو ـ دى بيا کښيناست ه ه سـړي
دا خبـره پـه جــګ اواز وکـړه وې ويــل دا خلتـي دولـت د کــافرو دولـت دى ـ
ددې دولت په خالف به ټول مسلمانان د يوه اهلل اکبـر پـه نـاره ودريـدي ـ او
په ضد بـه يـې جهـاد کـوي ـ سـر لـه نـن ورځـې نـه بايـد ددې کفـري نرـام پـه
متابل کې لښکر منرم او ټينګ شي ـ عمومي دعا وشوه ـ د رژيم په ضـد د
پاڅون چي ه پورته شوه ـ په پاې کې يوه مال ډوله سپين روبي په جګ لـد
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دا خبره وکړه ـ ورواو هوښيار اوسـ ـ دکليـو خلـک پـه ځـان پسـې ودروت
خو چې خلتيان درباندې خبر نيي ـ
جرګــه خــوره شــوه ـ هــر څــو پخپلــه مخــه خــواره شــول ـ اشــرف خــان هــم
مازديګر او د ماښام تر منې کاله ته راورسيد ـ د ماښام ډوډۍ نـه وروسـته
د کور ټول لړي په سالون کې سره ناست ووـ مور يـې بيـا تـرې د جرګـې پـه
باب له اشرف خان نه پوښتنه وکړه ده ورته د جرګې ټول جريان تير کړ ـ مور
يـې وويــل ـ بچـى پــه دې کلــي کــې هـم اوازه ګــډه ده چــې نـن ســبا بــه لښــکر
راوځي ـ او په حکومت به حملې کوي ـ
ده وويل هو په ځينو ځايونو کې جګړه روانه ده ـ مور جاني موه بـه حـاالتو
ته ګورو ـ ددې کلي د خلکو چې څه حال وو ه ه بـه زمـوهه هـم وي ـ تـر دلـه
نيټې ال چا د جهاد نوم نـه پيژانـده ـ خـالي پـه ځينـو ځـايونو کـې د رژيـم پـه
ضد پاڅونو نـه پيـل شـوي وو ـ ځينـې ښـوون ي هـم سـوي وو ـ دوه کالـه ال
وتــي نــه وو چــې خلتــي ميــرانو د بــې اتفــاقا پــه نتيجــه کــې خپــل ســرونه
وخوړل او روسانو دويم شاه شجاع کارمل او د ه وي ډله پرچم د وا په
ګدۍ کښينوله ـ ورسره جوخت د روس سرې لښکرې اف انستان ته راللې
ـ د روسانو د راتګ سره اف ان اولس ټول ملـک کـې د اهلل اکبـر او نـاره يـې
تکبير چي ه پورته کړه ـ او د جهاد په نوم ټولو خلکـو د روسـانو او د ه ـې
ګوډاګي دولت په خالف ځانونه تنرـيم کـړل ـ ورو ورو کلـى او ښـارونه لـه
خلکو نه تييدل ـ پاکستان او ايران ته کډه کول پيل شول ـ
د اشرف خان دوي کلى هم له خلکو خالي کيده ـ هره ورځ به کـډه د لـرو پـه
کنډوونو ور اوختې ـ په لده موده کې کلى خالي شو ـ هرف د کلي په ځينو
کورنو کې به يو نيم بوډا او بوډۍ ښکاريده ـ اشرف خان د سـيمې د جبهـې
قوماندان وټاکل شو ـ سمدستي خرپ او ترپ پيل شو ـ ښوون ي سـوزول
ـ سـړکونه او پلونـه روانـول پـه عالقـداريو او ولسـواليو حملـې او جګـړې
ونښتې ـ د خلتيانو کورونه هم وسول ـ د اف انستان نه بهر په پاکسـتان او
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ايران کې د مجاهدينو تنريمونه جوړ شول ـ په څاخ ډول سره د پاکستان
ايس اي او سي آئي اى په الس تنرمونـه جـوړ او پـه سـرکې يـې ورتـه خپـل
ګوډاګيـان وټاکـل ـ کـډه شـويو اف انـانو تـه يـې کميونـه جـوړ کـړل ـ چـې د
امريکا او د نړۍ ځينو هيوادونو چې په خاهه توګـه سـره عربـي نـړۍ نـه د
پاکستان پـه الس مرسـتې راولزيـدې ـ چـې ددلـو مرسـتو لسـمه برخـه بـه
مهاجرو ته ورکول کيده ـ او پـه نـورو بـه پاکسـتان خولـه راښـکده ـ چـې لـه
دله وخت نه د پاکستان لوا لنګه شوه ـ
ټوپکيانو خپلې مبارزې ا جګړې ته زور ورکړ ـ د مجاهدو ليکي پيـا وړي
شوي خطرناکې حملې او جګړې ونښتې ـ ددلو جګړو سترګو ليدلى حـال
او يوه ځانګړې بيلګـه بـه لـه يـوه سـپين هيـري نـه واورو ـ د نـوم خلتـي مـال
زمکه يې نيوله ـ اوچـې خلتيـان بـه يـې ونيـول ـ سمدسـتي يـې وژل ـ ددلـو
جګړو سترګو ليدلي حال او يوه ځانګړې بيلګه به لـه يـوه سـپين هيـري نـه
واورو ـ
د خيوې جګړه
ما وى بلى هو د خيوې جګـړه ـ او زمـا ددې پوښـتنې سـره جوخـت د سـپين
هيري په مخ د ډېر سخت لم لصې نخښې نښانې راڅرګندې شوې ـ په مـخ
يــې تــوره څپــه ښــوره شــوه ـ ښــکته پورتــه يــې وکتــل ـ د ســترګو د ديــد پــه
امتداد يې شاو خوا ټوله سيمه د سترګو را الندې کړه ـ مـا هـم پـه زيـر زيـر
ورتـه کاتـه ـ چـې دمـرۍ لـوټا يـې ښـکته پورتـه الړه راللـه ـ شـونډې يـې
ورپيـدې د بڼـو پـه څوکـو يـې راـې اوښـکې رامـاتې شـوې ـ پوهــ شـوم چـې
سپين هيرى د ډيرو نـاوړه پيښـو شـاهد دى ـ او لـه ګوګلـه يـې سـرې لمبـې
پورته کېدي ـ تلوسه مې ال پسې زياته شوه ـ چوپه چوپتيا وه زه هـم ه :پـک
پاتې ووم ـ د خبرو او پوښتنو جرات راکې نه وو ـ د ښايسـت زيـاتې شـيبې
وروسته سپين هيري پخپله لټه منګل په ويښاتو ببر الس د شنې لونګا
په خيرنه شمله خپلې اوښکې وچې کـړې ـ او چـې يـو څـه اوسـون يـې برابـر
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شو ـ نو په ډېرو لنډو ټکو کې يې وويل ـ بچيه بـي وسـي او بـي کسـي ده او
رښتيا دا زما لپاره هم نوې خبره وه چې داسې يـو عمـر خـوړلى يـا تجربـه د
کليوال پښتون په سترګو او مخ داسې اوښکې
پښــتانه خــو پــه خپــل ننــګ  ،ليــرت  ،وطــن پالنــه او نــاموس ســاتنه کــې
جهاني شهرت لري ـ هر ډول پېښو ته ځـانګړي ټـولنيز قـوانين او رواجونـه
لري ـ او چاته خپل بدل هر ګز نه پريددي ـ لکه چې د پښتنو په دښمنا کـې
دا متل خاخ ځاى لري چې وايى ـ
له دښمن څخه ئې سـل کالـه وروسـته بـدل واخيسـت ـ خـو بيـا يـې هـم پـرې
تــادي وکــړه ـ خــو ســره لــه دلــه ډول تســکين او متــل ســره د ســپين هيــري
اوښکو داسې ښووله چې د بدل اخستلو اميد او ډاډ ورسره بيخـي نـه وو ـ
ځکه خو په زړه د خفګان ډېر دروند پيټى په سترګو او څيره کې لـه ورايـه
بريښده ـ ه ه زما د خبرو پـه ځـواب کـې خپلـو خبـرو تـه ادامـه ورکـړه ـ وې
ويل بچيه ! زه د ډېر عمر خاوند يم ـ جنګونه  ،دښمنا او تربګنـا مـې هـم
ليدلي او هم اوريدلي دي ـ لمونـه او دردونـه مـې ليـدل او اوريـدلي خـو د
خيوې جګړه مې ډير زوروي ـ او چې راياديدي بيخي مې اوبه کـوي ـ او لـه
دې خبرې سره يې بيا اوهده ساه واخيسته وې ويل ـ
د حيوان حاللول خو مې ليدلي وو ـ خو د انسان حاللـول مـې پـه دې جګـړه
کې وليدل او چې ددې پيښې په ويلو يې خوله پرانيسته ـ بيـا يـې سـتوني
ونښت په ښکته شـونډه يـې زيـړ لاښـونه کمينـدل ـ او د م ـزو فيـار يـې د
تنــدي ګــون ې ال پســې زيــاتې کــړې ـ مــا بيــا پوښــتنه رالبرګــه کــړه چــې د
انسان حاللول ـ
ســپين هيــري وې بچيــه وار وکــا قيصــه درتــه کــوم ـ د ان ــر ګــل زوى چــې
ديارلس کالو يا څوارلس کالو به وو ـ يعنـي هيـرې خـط يـې نـه وو راللـى ـ
چې عربانو ونيو ـ په زمکه يـې څمـالوه ـ نـورو ګڼـو مجاهـدينو ورتـه کتـل
چې په مرۍ يې ورته چاړه راکش کړه ما بيا نـور څـه ونـه ليـدل ـ پـه سـترګو
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مې شپه شوه ـ مال مې ونيوه ورو شانې په زمکـه کښيناسـتم خـو يـواځې د
اهلل اکبــر چي ــې مــې واوريــدې ـ پــه خيــوه کــې د ان ــر ګــل د زوي پــه څيــر
ماشومانو بوډاګانو او تور سرو باندې تـش پـه اهـطالج مجاهـدينو دلـه
ډول اســالمي لــخا او اســالمي جهــاد تــر ســره کــړو ـ او زمــوه بــې ګنــاه
مسلمانان د تورو خاورو خورا شول ـ دله د محير ورځ وه ـ او د قيامـت
شپه وه ـ څو يو د بل نـه وو خبـر کلـى د عربـانو وهابيـانو او تـش پـه نامـه
مجاهـدينو څخـه ډ ول ـ د درنـدو او سـپکو وسـلو ګڼـې ډزې کيـدې ـ پـه
کوڅــو کــې منــډې رامنــډې ژړا او انګــوال وه ـ وهنــه  ،وژنــه  ،تښــتونه ،
راښکدنه  ،چور او چپـاول پـه ټولـه خيـوه کـې ګـډ وو ـ څـو بـه پـه پي لـو
انجونو پسې ګرځيـدل انجونـه او ښـ ې يـې د لنيمـت پـه توګـه نيـولې او
راښکدلې ـ چې د لنيمت په دې جګړه کې پـه سـلګونو پي لـې انجـونې او
ځــوانې ښ ـ ې دلــه د اســالم د الرې تــش پــه نامــه مجاهــدينو ،عربــانو او
وهابيانو د لنيمت په توګه وتښتولې ـ په دې جګـړه کـې د پښـتون ليـرت
او پت لوټ شو ـ د پښتنو شمله په زمکـه پريوتـه ـ پښـتون چـې څـومره بـې
اتفاقه قوم دى خو د ننګ او پت ساتلو پـه کـار کـې سـره يـو دى ـ او پـه دې
جګړه کې د پښتون عزت او ننګ تـر پښـو النـدې شـو ـ د پښـتنو پـه کلچـر
کې خو دا متل ډېر اوچت ځاى لري چې وايى ـ مال او دولت مې له سره زار
او سر مې له ناموسه ـ دا مال چـې د سـپين هيـري د سـترګو اوښـکې بيخـي
وچې شوي وي ـ يو څه په نرمه لهجه بې له احساساتو يې دا خبره وکړه چې
په دې کې به هم اهلل حکمت وي چې د پرديو په لمسون خرڅ شوي يو ـ
مـا بيــا تـرې وپوښــتل ـ کاکــا جانــه د ه ـو تــور سـرو وروســته څـه پتــه ونــه
لګيده وې ويل ـ دا خو د خر دجال عالمه وه ـ يو له بله څـو نـه خبريـدل ـ
خو ډېر وروسته چې بيا لد خبـر شـو ـ درې جينکـا د اوبـو پـه ټانـک کـې د
کونړ واليت مرکز چ ه سرايې ته وړل شوې وې ـ چې البته ټانک خـالي وو
اوبه پکـې نـه وې ـ خـو دا چـې د ټانـک سـر تـړل شـوى وو ـ او هـوا يـې بنـده
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شوې وه ـ ه ه دوه جينکا پکې مړې شوې وې او يوه کوما په حال کې وه ـ
په مرګوني حال ژوندۍ پـاتې وه ـ وروسـته ښـه شـوې وه ـ کـوم ټوپـک واال
پرې نکاج تړلې وه ـ او دوه جينکا نورې يوه جهادي قوماندان پېښور تـه
وړې وې ـ او هلته يې په دوه تنو عربانو د خرڅولو مارچه لګولې وه ـ عرب
ورته ويلي وو چـې جينکـا زمـا کـور تـه راولـه ـ چـې زه يـې لـه نـزدې څخـه
وګورم ـ چې ځوانې دي که زړې ښايسـته دي کـه بـد رنګـه ـ پـه دې هـورت
کې به د قيمت په باب درسره خبـرې وکـړم ـ بـې ننګـه قومانـدان جينکـا د
عرب کور ته وروستې وې ـ عرب هم د جينکو پرده پورته کړې وه ـ يوه يـې
په دې خوښه نه کړه چې جينکتوب يې له السـه ورکـړى وو ـ او يـو وړوکـى
ماشوم ترې ان په کور کې خاد زده چاته پاتې شوى وو ـ او ه ـه بلـه يـې پـه
څلويښت زره کلدارو اخيستې وه ـ قوماندان چې په خپل ډاټسن موټر کې
کله په پېښور او کله په باجوړ کې ګرځيده ـ په خپلو مزو چرچـو کـې ډوب
وو ـ مدعيانو يې نوم او څيره پيژندلې وه ـ ه ـوي ورپسـې پـه پټـه پېښـور
او باجوړ کې ښکته پورته ګرځيدل ـ يوه ورځ خبر شو چې قوماندان يې پـه
پېښور کې د سپين جومات يو څه لد ورکوز د ټابن څلور الري په کين اړخ
کې د چرګانو د کوڅې خولې ته نزدې د سماوار مخـې تـه د سـړ پـه لـاړه
مازديګر مهال په کټ کې ناسـت وو ـ او پـه خيـرن لـوړ ميـز ورتـه د شـيدو
چاې ايښي وو ـ مدعيانو يـې د سـترګو را النـدې ويسـت چـې د قومانـدان
رسـوايي پـدې مسـئله کـې لـه همـدې ځايـه پورتـه شـوه ـ د هيـواد پـه ټولـو
واليتونو کې دله شان ال څه چې له دلې نه سختې جګـړې وشـوې ـ اشـرف
خـان هـم د خپلــې سـيمې پــه مربوطـه سـاحه کــې د روسـانو د قطــار سـره پــه
مخامخ جګړه کې ښکيل شو ـ کله چې د روسانو قطار په سړ تيريـده ـ ده
يې مخه ونيوله په يوه داسې ځـاى کـې چـې النـدې تـرې سـيند او لـه پاسـه
پرې لر وو ـ د تيښتې الره نه وه ـ ه وي له لره نه لټې لټې تيګې سړ ته
رارلړولې وې ـ سړ يې بند کړى وو ـ د اشرف خان وسله والو له پاسـه نـه
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پرې ډزې پيل کړې ـ لـومړنى ټانـک يـې ورتـه پـه راکـټ وييـتو لمبـې يـې
پورته شوې ـ له قطاره عسکر ښکته شول په ډزو يې پيـل وکـړو ـ ټينکونـو
 ،توپونو ،وړو ماشين ګنونو اور بل کړــ لـه دواړو خـواو نـه مـړي زخميـان
وشول ـ له ښايسته ډېر وخت نه وروسته الوتکې راللې ـ جنګي الوتکو له
پاسه په لـره بانـدې ګـولا راولـورزولې ـ بمونـه يـې هـم د اشـرف خـان پـه
ټوپک والو را وارتول ـ ډير مړي وشول ـ اشرف خان دوي مجبور شول چـې
مورچې پريددي او شاته شي ـ مازديګر مهال وو ـ چې قطار سړ له تيګـو
پا

کړ او قطار يې تير کړبې شميره مړي او زخميان يې ورکړي ووـ همدا

شان د قوماندان اشرف هم ډېر سړي وژل شوي وو ـ زخميان يې هم کليو ته
وچلول ـ د شپې له خوا نه اشرف خان دکليو خلکو ته کوم چې په کليـو کـې
پاتې وو ـ وويل چې سهار وختي به کلى پريددت او پاکستان تـه بـه اوړت ـ
د شپې ناوخته په تورتم کې ه ه د خپلو کسانو سره کور ته الړ ـ تـر څـو پـه
کور کې پاتې مور يې او فرښته له کال نه اوباسي او د شـپې يـې لـه کرښـې
واړوي ـ دده خپل واړه او د کورنا نور لړي څه مـده مخکـې پاکسـتان تـه
کــډه شــوي وو ـ ده لوښــتل چــې مــور او فرښــته هــم هلتــه ورســوي دوه تنــه
نزدې خپلوان يې ورسره کړل چـې دوي پينـډۍ تـه ورسـوي ـ د دوي د کلـي
زيات خلک پينـډۍ تـه مهـاجر شـوي وو ـ ګـالب هـم وختـي خپلـه کـورنا
پينډۍ ته رسولې وه او ه ـه د خپـل ګـروپ پـه ميـرۍ د جګـړې جبهـې تـه
تللى وو ـ اشرف د خپلو وسله والو سره سبايي وختي لره ته پورته شو ـ په
لره کې پاس بانډو ته الړل ـ څه کسان يـې د سـړ تـر څنـګ خپلـو مورچـو
کــې پريښــو دل ـ تــر څــو د دښــمن پــه متابــل کــې خپلــې پخــوانا مــورچې
وســاتي ـ دکلــي نــه ټــول خلــک وتلــي وو ـ ســهار د لمــر د وړانګــو ســره ســم
لـومړى څرخـي الـوتکې راللـې پـه کلـي يـې بمبـارد وکـړ ـ ورپسـې جنګـي
الــوتکې راللــې پــه کلــي يــې دســاې بمونــه ولــورزول چــې ټــول کلــي اور
واخيست ـ ورپسې يې د لرونو او خوړونو هره خوا بمبارد کـړه بانـډې يـې
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هم بمبارد کـړې ـ چـې د بانـډې ځينـې خلـک ښـ ې او ماشـومان پکـې مـړه
شول ـ اشرف خان يوه څرخي الوتکه راولورزولـه ـ پـه سـټينګر يـې داسـې
رسا وييته چې په هوا کې لولپه شوه ـ په همدله ځاى روسي قواو ډله ايز
اور بل کړو ـ الوتوکو  ،ټينکونو او توپونو بانډه په بل مخ واړولـه ـ اشـرف
خان سره د ديارلسو تنو شهيد شو ـ د مجاهدينو د جبهـې مـورال کمـزورى
شو ـ په تيښته شاته مجبور شول ـ خپل مړي او زخميان يـې يـووړل ـ جنـګ
ودريد ډزه للې شوه ـ باور وکړت چې ټوله فضـا د بـاروتو تـور ګـرد نيـولې
وه ـ
تيره شپه چې کله فرښته او مور يې د دوه تنو خپلوانو سره د شپې له کوره
د پاکستان په نيت ووتل ـ د کال دروازه يـې قلـ

کـړه ـ د کلـي نـه د لـره پـه

لور په ډاو کې په نـرۍ الره روان شـول ـ لـه يـوه سـاعت مـزل نـه وروسـته د
لــره لمــن تــه ورســيدل ـ د لــره ډډه ســپيره وه او لــه بلــې خــوا تــه ســپينه
سپوهما وه ـ الره ښ ه ښکاريده ـ دوي ښه د خرپ مزل کاوه ـ په الره فرښتې
د ګالب په حتله سوچ اخيستې وه ـ د نور څه فکر ورسره نـه وو ـ پـه همـدې
سوچ کې لره ته ورسيدل ـ کله نا کله خو به ه و دوه خپلوانو پرې لد کاوه
چې ګني ستړې خو به وي ـ د فرښتې مور له بدنه چاله ښ ه وه ـ او کله خـو
دومره پخپلو پښو هم نه وه تللې ـ په تکلي

کې وه ـ وې ويل بچى په قـرار

قرار ځ چې زه ستړې کيدم ـ يوه تـن ورتـه وويـل تـرور سـمه ده پـه قـرار بـه
ځوو ـ ددې لونډۍ په سر به دمه وکړو ـ لده شيبه وروسته د لوندۍ په سـر
کښيناستل ـ نور نو له ه وي نه کلى وړاندې پاتې شو ـ نوره الره مـخ ني ـه
نه وه ـ په لره کې پرته الره وه ـ ځاى پر ځاى ګڼې ونې لکـه څيـړۍ  ،پلـوڅې
 ،لوړاڅکي د لره ډډه نيولې وه ماسخوتن تير وه چې فرښته دوي په لـره
کې زياته الره وهلې وه دويمې دمې ته بيا ه وي په يوه هوار ځاى کې چې
شنه واښه پکې والړ وو ـ کښيناسـتل ـ د فرښـتې مـور پـه يـوه هـواره تيګـه
کښيناسته او پښې يې ښکته ولزولې ـ په دې وخـت کـې يـو پـش لونـدې
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وشو ـ چې دا پش ټولـو واوريـده ـ سمدسـتي د فرښـتې مـور اخ نـارې کـړې
وې ويـل څـه شـي وچـيچلم ـ ټـول لـه ځايـه راپاڅيـدل ـ ه ـه يـو تـن د تيګـې
الندې پام وکړ چې يو مار په څخيدو څخيـدو روان شـو ـ ويـل مـار دى ـ زر
يې تيګې ته الس کړ ـ تر څو چې ده تيګه راخيسته او پـه مـار پسـې ګـوزار
لــه مــار تــرې تللــى وو ـ دويــم ســړي پــه بيــړه لــه خپلــې هوښــيارۍ نــه کــار
واخيست يو د جيب په دستمال يې د ه ې پښه کلکه وتړله ـ ورته وې ويل
ـ ترور کوم ځاى درته وچيچلو ه ې د مار په چيچلي ځاى ګوته کيښوده
ـ وې ويل خوله مې وچه شوه ـ سړي په هم ه ه ځاى خوله ولګولـه کـوم چـې
مار چيچلى وو ـ بيا يې د خپلې خـولې الړې پـه زمکـه تـوکلې ـ چـې دا کـار
يې څو ځلې تکرار کړ ـ فرښته هم وار خطا شوه ـ همدا به يې ويل مور جاني
څنګه شوې مور يې په لد وخت کې په زبيرګو پيل وکړ ـ لومړى خـو درې
واړه ورته وار خطا شـول ـ بيـا ه ـه يـوه وويـل ـ داسـې نـه کيـدي ـ الره اوس
دومره ډيره نه ده پاتې ـ په شا به يې وړو ـ بله چاره نيته دى ـ سمدستي يې
پيا کړه ـ او روان شول ـ ه ه خو چاله ښ ه وه ـ دواړو به وار پـه وار وړلـه ـ
تر څو چې د سبايي راـايي لګيـده ـ د مـوټرو ځـاى تـه ورسـيدل ـ سمدسـتي
يې ګاډى دربس کراې ونيو د پيښور هسـپتال تـه روان شـول ـ د سـهار راـا
چې ولګيده ـ د ښ ې رنګ تک تور واوخت ـ ه ه سپينه ښ ه بيخي تـوره
واوخته ـ له خبرو ودريدلې وه ـ فرښتې ورته وويل مورجاني يه مورجاني ـ
ه ــه پټــې ســترګې پرتــه وه ـ لــه ځانــه خبــر نــه وه ـ ګــاډى چلــونکي وويــل ـ
خورجاني تاسو هيڅ فکر مه کوت ـ اوس بـه لـه خيـره هسـپتال تـه ورسـو ـ د
مـار زهـر خـو ظـالم شـى دى ـ بـې هوښـه کـړې ئـې ده ـ د فالينکـوچ پـه شـاته
څوکا کې يې سپين څادر پرې خور کړى وو ـ فرښـته يـې څنـګ تـه ناسـته
وه ـ کله به په ژړا شـوه او کلـه خـو بـه داسـې سـوچ واخيسـته چـې خـداى نـا
خواسته مـور مـې مـړه نيـي ـ ورور مـې جبهـه کـې دى نـور د کـور لـړي پـه
پينډۍ کې دي ـ دا به څه کيدي له ډيرې شيبې نه وروسـته يـې بيـا د مـور د
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مخ نه د څادر پي که پورته کړه ـ مور جـاني لـد يـې وکـړ ـ پـه زړه يـې ورتـه
خپــل الس کيښــود ـ د مــور ســترګې يــې رډې رډې راوتلــې وې ـ خولــه يــې
خالهه وه ـ ويې خوځوله ـ مور جاني يه مور جاني ـ ه ې يوه شـيبه مخکـې
پور خالخ کړى وو ـ مړه وه ـ زر زر يې ورتـه الس پښـې وکتلـې ـ پښـې يـې
لکه د سيند تيګه هسې يخې وې ـ ه ه نور دوه خپلوان يې په راټيټ شول ـ
واې ړوله راواې ړوله ـ بکه ساه پکې نه وه ـ
ګاډى يې يو خوا ته ودرولو ـ ډريور هم راښکته شو ـ ه ه د پوخ عمر سـړى
وو ـ وې ويــل ـ وروره دا خــو مــړه ده ـ ســترګې او خولــه  ،الس پښــې يــې
ورسمې کړت ـ فرښته په چي و شوه ټول يو ساعت هک پک ودريـدل ـ بيـا
وروسـته مـوټر چلـونکي وويـل ـ وروره اليړمـه ودريـدت ـ د مـړي پـه بــاب
فيصله کوت ـ په کومه ئې وړت فرښتې په داسې حال کې چې ژړل يـې وې
ويل ـ پېښور کې مې د کاکا د زوى کور دى ـ ه و نورو دواړو هم وويل هو
د نعمت خان کور خو پېښـور کې دى ـ هله اسـتااه ځـه لـه خيـره چـې تـر څـو
لمر توديدي او موه رسيدلي يو ـ موټر وان په چاالکا سره ګاډى چاالن کړ
او مخ په پېښور يې پښه پرې ټينګه کړه ـ فرښتې هم ه سې په موټر کـې د
مور مړي ته په سلګو سـلګو ژړل او چي ـې يـې وهلـې ـ ه ـه نـور دواړه هـم
خفــه ســتومانه ناســت وو ـ کلــه بــه مــوټر چلــونکي وويــل د خــداى رضــا ده
خورې بس دى مه ژاړه ـ دعا ورته وکړه ـ اهلل دې د زړه هبر درکړي ـ مخکې
وويل شول چې د موټر چلونکى د پاخه عمر سـړى وو ـ ولـې د ژونـد تـودې
سړې پرې تيرې شوې وې ـ د تجربې واال سړى وو ـ په ټوله الره يې فرښـتې
ته ډاډ ورکاوه ـ د ه وي په ټوله قيصه يې ځان اګاه کړ ـ وې ويل اهلل دې پـه
روسانو تندر راپرې باسي چې زموه پښـتانه يـې در پـه در کـړل ـ د ه ـه پـه
ه مــدې ډاډګيرنــه او خبــرو خبــرو کــې د نعمــت خــان د کــور مخــې تــه ګــاډى
ودريد ـ د کور دروازه يې ټک ټک کـړه ـ يـو هلـک راووت ورپسـې يـو بـل
وړوکى راووت ـ ه ه دوه تنه ننوتل ـ چې کټ را اوباسي ـ سمدستي ښـ ې
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او نر لوى واړه دروازې ته راللل ـ ګوري چې فرښـته د مـور مـړي تـر څنګـه
والړه ده ـ په چاالکا يې مـړى پـه کـټ کـې واچـاوه ـ مـوټروان هـم ورسـره د
کټ بازو ونيو او دننه ننوتل ـ مړى يې د کور په داالنه کې کيښود او سـړي
حجرې ته ننوتل ـ نعمت خـان هـم د اشـرف خـان سـره پـه جبهـه کـې وو ـ ه ـه
هلته د اشرف خان په مړي ژړل ـ خو له کوره ال خبر نـه وو ـ د ه ـه ميـرمن او
دوه زلموټي زامن په کور کې وو ـ موټر چلـونکي وويـل ـ الس پورتـه کـړت
دعا وکړت ـ خداى دې دا ستاسې مور اوبخښي ـ جنتونه يې دې په نصـيب
شي ـ زه به درنه رخصت شم چې لريبي راپ اړه ده ـ ه و دوه کسانو نـه يـوه
د موټر کرايه ورکړه او الړ ـ
په کور کې ژړا وه ـ لوى وړو ژړل ـ ښه شيبه وروسته بيا څـه نـزدې شـاوخوا
وطنداران راللل ـ خـوا تـه د جومـات مـال هـم رالـى څـو چـې د ه ـوي د
کلي نه دلته اوسـيدل ـ ټـول راټـول شـول ـ دمـړي د ښـخيدو پريکـړه وشـوه ـ
چې د پېښور ښار تر څنګ لويه هديره کې يې ښخه کړت ـ هماله وو چې تر
مازديګره د مړي د ښخيدو مراسم تر سره شول ـ په همـدې ورځ د جنـګ لـه
جبهې نه احوال راورسيد چې قوماندان اشرف په جنـګ کـې شـهيد شـوى
دى ـ او هم هلته له نورو شهيدانو سره يو ځاى ښخ شـوي ـ خـو دا احـوال پـه
کور کې چا فرښتې ته ونه وايه ـ ځکه چې خلک پوهيدل که فرښته د ورور
له مرګه خبـر شـي نـو د دوه لبرګـو لمونـو ګالـل ورتـه ډيـر ګـران پريـوزي ـ
يوازې دمور مړينې ه ـه لـه ژونـده ايسـتلې وه ـ پـه سـبا تـه ه ـو دوه تنـو د
فرښتې خپلوانو له فرښتې څخه د تلـو اجـازت ولوښـت ـ ه ـه پـه ژړا شـوه
اوښکې يې په مخ روانې شـوې ـ وې ويـل ورواـو ستاسـې ښـه بـه هي کلـه
هير نه کړم ـ الال مې له موره مه خبروت ـ کله چې رالى پخپلـه بـه خبـر شـي ـ
په دې خبره د دواړو حالت واوښت ـ د دواړو خولې ته اسويلي راللل ـ خـو
زر يې فکر شو ـ يوه وويل نه نه ـ خورجاني ه ه موه نه خبرو ـ بې لمه اوسه
ـ دواړو ترې مخه ښه واخيسته او الړل ـ
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ګالب د حـاالتو او جنـګ جګـړو پـه لوبـل کـې ه ـه پخـوانى ګـالب پـاتې
نيــو ـ ه ــه د خپلــې جبهــې پيــاوړى قومانــدان شــو ـ مــرو او ژوبلــه ورتــه
عادي شـى ښـکاريده ـ د ډيـرو خلتيـانو کورونـه يـې وسـيزل ـ د روسـانو او
رژيــم قطارونــه يــې ووهــل ـ ســپکې او درنــدې وســلې يــې پــالس راوړې ـ
دومــره زړور او هوښــيار قومانــدان شــو چــې پــه ټولــه ســيمه کــې يــې نــوم
ويوست ـ څو ځلې پاکستان ته ولوښتل شو ـ هلته د آئي ايس آئـي د ځينـو
لوړو رتبو واالب سره يې مالقـات وشـو ـ او لـه ده سـره پـه همييـنا رابطـه
کې شول ـ ځينې مادي اکماالت يې ورسره وکړل ـ د خوښيو پـه محلونـو او
محفلونــو يــې وګرځــاوه ـ د ه ــه اســالمي او دينــي روحيــه يــې الپســې
ورکمزورې کړه ـ بيا يې له هر څه سره پـه ډاډه زړه د جبهـې پـه لـور رخصـت
کړ ـ جنګ جګړې  ،پيسو او آئي ايس آئي د ه ه فکر او کرکټر بدل کړل ـ د
کور  ،کلي  ،خپلوانو په قيصـه کـې نـور نـه ووــ ځکـه چـې ه ـه بـه هـر درې
مياشتو کې د اسالم اباد او الهور دوره ښه په مسـتا تيرولـه ـ فرښـته يـې
هم تتريباً له ياده وتې وه ـ دنيا دولت هـم عجيبـه شـى دى ـ پخـې ارادې څـه
چې پوالدي عزمونه ماتوي ـ مينه ناکې سينې لکه د کااو هسـې سـختوي ـ
دي خو د جهاد په نيت جهاد ته ورګډ شوي وو مګر پـه جهـاد کـې تـرې بـل
شى جوړ شو ـ ورو ورو بدليده ـ آخر د داسې چا پالس ورلى چـې پخـواني
هر څـه يـې تـرې هيـر کـړل ـ پـه اسـالم ابـاد کـې دده پـه رسـتورانت کـې بـه د
 Specialميلمنـو لپـاره انجونـه لکـه حـورې پـه خـدمت کـې وي ـ د فرښـتې
مينه يې له ياده ووته ـ خپلې کورنا ته يې په اسـالم ابـاد کـې ښـکلى کـور
او باغ جوړ کړى وو ـ چې ټوله کورنا يـې پـه ارامـه توګـه پکـې اوسـيدله ـ
ګالب دومره ب وختياوي درلودې چې په کـال کـې بـه هـم د کـورنا د ليـدو
لپاره نه وزګاريده ـ
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پين م څپرکې
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د مــور لــه مړينــې نــه وروســته فرښــته د کاکــا زوى نعمــت خــان لــه کالــه نــه
پينډۍ ته د ورور کره الړه ـ اشرف خان خو لوى ښکلى کور پـه پينـډۍ کـې
اخيستى وو ـ مخې ته يې ښکلې بالچـه هـم درلـوده ـ د کـور ټـول لـړي ښـه
خوشحاله په دله کور کې خوندي اوسيدل ـ د هيڅ کمى يې نـه وو ـ ه ـوي
د فرښتې د مور او اشرف خان له مرګه نه وو خبر ـ فرښته هـم د ه ـه د مـرو
نه خبر نه وه ـ ورنداره يې ددې په ورتګ ډېره خوشحاله وه ـ خو کله چې يې
فرښته وليده ـ چې رنګ يې زيړ اوښتى له خپګانه يې شونډو پتري نيولي
وو ـ او هم له يوه خپلوان سره ځانته په کور ورلله ـ پوښتنې يې په زړه کـې
ورپيدا وې ـ خو ال دوه ورځې تيرې نه وې چـې ورنـدارې يـې تـرې پوښـتنه
وکړه ـ وې ويل فرښتې دا راته ووايه چې دا رنـګ دې ېـولې زيـړ دى او د
مور په باب او د ورور نه دې راته هيڅ ونه ويل ـ د کور او کلي دې څه راتـه
نه دي ويلي ـ دا پوښتنې ترې ورندار په ځانته کوټه کې وکړې ـ د کـور نـور
کســان لــه دوي ســره نــه وو ـ فرښــته پــه زړه کلکــه جينــا وه ـ ځکــه چــې پــه
لومړۍ ورځ يې ځان للى نيولى وو ـ خو په دله ساعت يـې زنـه ورپيـده ـ د
ورندارې ليد ته يې ځان ولورزو ـ په ژړات يې وويـل ـ ورنـدارې مـور مـې
رانه په الر کې د شپې مار وچيچله او مـړه شـوه ـ ورنـدار يـې وارخطـا شـوه
ويل آخ دا څه وايې ـ ه ه هم ورسره په چ و شوه ـ دواړو په کوټه کې په وير
او ژړا پيـل و کـړ ـ ښـه شــيبه يـې وژړل ـ بيـا تــرې ورنـدارې پوښــتنه وکـړه ـ
فرښتې بس دې مه ژاړه د کـور نـور خلـک بـه خبـر شـي ـ خـو تـه رښـتيا ټـول
قيصه وکړه ـ ه ـې اوښـکې پـاکې کـړې ـ پـه ژړلـوني اواز يـې ټولـه قيصـه
خپلې ورندارې ته وکړه ـ ورندار يې بيا په ژړا شـوه ـ پـه ژړا کـې بيـا وويـل
ورور دې خبر نه دى نه ه ه خو جبهه کې وو ـ تر اوسه چا نه دى خبر کړى ـ
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که خبر واى خو وخته به راللى وو ـ خو ښه دي چـې خبـر نـه دى ـ دواړو ښـه
پـه ژړا ځانونـه سـتړي کـړل ـ د دوي کليـوال چـې پـه پينـډۍ کـې اوسـيدل ـ
فرښتې ته د فاتحې لپاره راللل ـ څو ورځې د دوي پـه کـور کـې د کليوالـو
او و طندارانو ګڼه ګواه تيره شوه ـ لده موده وروسته فرښتې د يوه او بل لـه
خولې واوريدل چې ګالب په اسالم اباد کې ډيـر ښـکلى هوټـل جـوړ کـړى
دى ـ او هم د ډيرو شتو او پيسـو خاونـد شـوى دى ـ پـه ټـول هيـواد کـې يـې
اوازه پورته شوې ده ـ د مجاهدينو لوى قوماندان دى ـ
فرښتې سره هم دا فکر پيدا شو چې دا څنګه په دا دومـره اوهده مـوده کـې
ګالب هيڅ زما پوښـتنه ام ونـه کـړه ـ دومـره مصـروف دى چـې زه يـې هيـره
کړې يم ـ بس همدا سوچونه چې له يوې خوا نه د مـور او پـالر پـه لـم او لـه
بلې خوا د ګالب په فکر کې خيالونو او سوچونو پسې واخيسته ـ ورځ په
ورځ يې حالت خ رابيده ـ يوه ورځ سهار وختي چې له خوبه راويښه شوه ـ له
ځان سره يې په زړه کې وويل ـ ) نن زه بايد په څـه بهانـه لـه کـوره اوځـم او د
ګالب د هوټل په پيداکولو پسې ان اسـالم ابـاد تـه الړه شـم ـ ه ـه خـو زمـا
پوښتنه ونه کړه چې زه يې يو ځل په ولګوم ـ چې دا څه علت دى ( ه ه لـه
کټ نه پاڅيده په منډه الړه تيناب يـې وکـړ ـ بيـا يـې جـامې بـدلې کـړې لـه
چايو وروسته يې ورندار تـه وويـل ـ ورنـدارې ډيـره خفـه شـوې يـم يـو ځـل
پيښور ته ځمه ـ نعمت خان دوي کره څو شپې کوم چې دا سوچ او فکر مـې
لد بدل شي ـ ورندارې يې ورسره ومنله ـ ه ې خپله بورقه ورکړه ـ ورتـه وې
ويل تر ه ه ځاى دا بورقه په ځـان واچـوه ـ سمدسـتي يـې د تلـو نيـت وکـړ ـ
ورندارې يې پيسې ورکړې ـ فرښتې وويل ما سره هم شته خـو کيـدى شـي
چې که په کار شي پيسې يې په جيب کې کيښودې او څه يې په بکس کـې
ځاى پر ځاى کړې ـ خپل د جامو وړوکى بکس يې هـم ورسـره واخيسـت او
له کوره ووته ـ په ټانګه کې يې ځان د ګاډو هډې ته ورسـاوه د اسـالم ابـاد
پــه ګــاډي کــې کښيناســته لــده شــيبه وروســته ګــاډى د اســالم ابــاد پــه لــور
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روران شو ـ لرمه وه چې د اسالم ابـاد پـه هـډه ګـاډى ودريـد ـ ه ـه راکـوزه
شوه ـ زړه نا زړه د نامعلوم سفر په لور په ارام ارام ګامونو له ګاډو هډې نـه
ووته ـ حيرانه وه چې څه وکړي ـ تيويش خو يې دا وو چې ه ه پـه دې ښـار
کې نابلده وه پي له وه او يوازې وه ـ يو ځـاى کـې ودريـده لـه ځـان سـره يـې
فيصله وکړه چې کوم رستورانت کې به ډوډۍ وخورم ـ او د ګالب د هوټل
پوښتنه به هم وکړم ـ بـس همدلـه فيصـله يـې لـه ځـان سـره وکـړه ـ او د کـوم
رسـتورانت پـه لټـه روانـه شـوه ـ څـو ګامـه وړانـدې يـې پـه يـوه رسـتورانت
سـترګې ولګيـدې ـ د هـم ه ـې رسـتورانت پـه لـوري ورللـه ـ هلتـه چـې ور
ورسـيده يــو لــوى رسـتورانت وو ـ پــه څنـګ کــې يــې واړه واړه د خــوراکي
توکو دوکانونه وو ـ وړاندې د کومې دولتي ودانا مخې ته يـو پـوليس د
ټوپک سره والړ ووـ په چابکو ګامونو پوليس ته ورلله ـ په انګليسي يـې
ترې دګالب د هوټل پوښتنه وکړه ـ پوليس چې پوره د پوخ عمر سـړى وو ـ
وې ويــل ـ ګــالب هوټــل لــه دې ځايــه وړانــدې دى ـ هــر ټکســي دې ورتــه
رسولى شي ـ تيکر يې ترې وکړ ـ او ترې روانه شوه ـ يـوه وړوکـى خوراکـه
فروشا ته ووننوته ـ ډوډۍ يې وخوړه ـ سمدستي راووته او په يوه ټکسي
کې کښيناسته ټکسي وان ته يې وويل ـ ګالب هوټل ته ـ ه ه بل لـد ونکـړ
ټکسي يې راتاو کړ د ګالب هوټـل پـه لـور رهـى شـو ـ پـه څـو دقيتـو کـې د
ګالب هوټل مخې ته ټکسي ودريد ـ فرښتې ټکسي وان تـه کرايـه ورکـړه ـ
ورته وې ويل ـ الس يې هوټـل تـه ونيـو ويلـې دلـه څلـور منزلـه هوټـل چـې
مخې ته يې بڼ دى ـ همدله ګالب هوټل دى ورځه ـ ټکسي الړ او دا حيرانه
ودريده ـ بکس يې پـالس کـې ټينـګ ونيـو د هوټـل دروازې پـه لـور روانـه
شوه ـ کله چې ه ه د هوټل مخـې تـه ورللـه ـ وې ليـدل څـو تنـه لـه هوټـل نـه
راووتل ـ پ ه نويو ګاډو کې کښيناستل او الړل ـ فرښـته د هوټـل پـه دروازه
زړوره ننوته ـ په ورو ورو روانه وه ـ شاو خوا يې په سترګو کـې څارلـه ـ خـو
په زړه کې ورتير شول ـ ) دا لوکس هوټل او ګالب ـ دا به کوم بل ګالب وي
027

ګالب او فرښته،ويرونه بهيرونه،له بنګاله تر باګرامه ،داژوند دا څيري
ـ نه نه دا هوټل د ه ه ګالب نيي کيدى يو ځل به د هوټل ادارې ته ورشـم ـ
پوښتنه به وکړم ( ـ له دننه څخه د هوټل مسؤل سړى چې دفتـر يـې د اهـلي
هوټل نه بهر وو ـ وليده له خپله ځايه سپک راپاڅيد په زړه کې وويل چې
دا هوټل او دله د بورقې واال ښ ه ـ حتمي يـې الر للطـه کـړې ده ـ راووت
ورلد يې کړو ـ په وردو کې يـې وويـل ودريـده ـ ه ـه ودريـده ـ يـو نـرى لـوړ
تور سـړى رالـى ـ ورتـه وې ويـل ـ څـه لـواړې فرښـته خـو پـه ودو کـې نـه
پوهيـده ـ پـه انګليسـي يـې ورتـه وويـل ـ دا د ګـالب هوټـل دى

This is

 Gulab Hotelويل  Yesيس هـو ـ د هوټـل سـړى پوهــ شـو چـې دا ښـ ه بـه
کيدى شي اف انه وي او د ګـالب پوښـتنه ځکـه کـوي ـ پـه خبـرو او مطلـب
ورسره پوهـ نيو ورته وې ويل راځه ـ خپل دفتر ته يې بوتله ـ دفتر يـې ډېـر
ښکلى وو ـ ښکلي سيټونه پکې پراته وو ـ ميـز  ،ټيليفـون پـرې ايښـي وو ـ
ه ه سړي سمدستي ټيليفون چاته وکړ ډيـرې خبـرې يـې ورتـه وکـړې ـ بيـا
يې د ټيليفون لوهۍ کيښوده ـ بيا څه په اردو کې وويل ـ خـو دا پـرې پوهــ
نيوه ـ پنجابي وويل کښينه ـ په کوچ کې ـ فرښتې خپل بکس نـزدې څنـګ
تــه کيښــود او کــوچ تــه کښيناســته ـ لــده شــيبه وروســته يــوه ښ ـ ه راللــه
پنجابي جامې يې تـن کـې وې ـ د عمـر نـه زړه ښـ ه وه خـو چالـه لـوړه سـره
ســپينه وه رنــګ يــې د پنجابيــانو د ښـ و پيــان نــه وو ـ د فرښــتې خــوا تــه
کښيناسته ـ لومړى چې ه ه په دروازه راننوته له ليرې يـې ماتـه راوکاتـه ـ
ه ه سړي ورته وويل دې سره وګړيده ـ ه ې ماته الس را اوهد کړ په پښتو
کې يې وويل خور ستړې ميې ـ دې وې مـا هـم الس ورکـړ رولبـړ مـو سـره
وکړو ـ سترګې يـې راپکـې واچـولې ـ راتـه يـې کـړو راځـه بـي بـي چـې ځـو ـ
سمدستي يې روانه کړم ـ په يوه بله الره يې هوټل ته ننويستم ـ په لفـټ کـې
څلورم منزل ته وختو ـ له لفټ نه چې ووتو وړاندې په دهليز کې الړو ـ اوله
نمره ( کمـره ) وه ( کوټـه ) وه ننوتـو ـ ه ـه مخکـې او زې ورپسـې ووم ـ دننـه
کوټــه ډېــره ښــکلې وه د ننوتــو ســره مــې خپــل ځــان پــه شييــه کــې وليــد ـ
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ديوالونه ټوله شييه وو ـ په کوټه کـې ميـز چـوکا ايښـي وو ـ يـو چپرکـټ
چې تتريباً دوه تنه هم پکې ځائيدل پروت وو ـ په چپرکټ ښـکلې روجـايي
خوره وه ـ د کوټې په څنګ کې تيناب وو ـ په کوټه کې هر څـه موجـود وو ـ
ماتـه يـې وويـل تـه کښـينه زه دسـتي واپـس راځـم ـ ښـ ه ووتـه دروازه يـې
راپسې پورې کړه ـ ما خپل بکس د ميز پـه سـر کيښـود ـ د کـوټې ښـکال او
ددې هوټل ښکال ته فکر وړې ووم ـ په زړه کې مـې بيـا تيـر شـول مـا وې دا
ممکنه نه ده چې دا هوټل دې د ګالب وي ـ دا هوټل او ه ه زما ګـالب دا
کله کيـدى شـي ـ پـه دې کـې ه ـه ښـ ه راللـه ـ څـه جـامې يـې پـه ليـد کـې
نيولې وې ـ راننوته ـ وې ويل ښه خورکا اوس ووايه چې نوم دې څه دې
لــه کــومې راللــې يــې څــه لــواړې د چــا ســره دې کــار دى مــا د ه ــې
پوښتنو له ځواب نه مخکې ورته وويل ـ دا هوټـل خـو د ګـالب دى ه ـې
په ځواب کې وويل هو دا د ګالب هوټل دى ـ ترور جاني د کوم ګالب ه ـه
د کوم ځاى دى او څه دنده لري ګالب د اف انسـتان دى ـ مجاهـدينو کـې
قوماندان دى ـ کورنا يې دلته په اسـالم ابـاد کـې اوسـيدي ـ نـور خپلـوان
يې او کليوال يې پينډۍ کې هم شتې ـ دلتـه کلـه کلـه پـه دوره راځـي ـ ه ـه
ډېـر ښـکلى ځـوان دى ـ زه پوهــ شـوم چـې دا هـم ه ـه زمـا ګـالپ دى ـ ه ـې
دستي په دستي وويل ـ ښه اوس ته راته ځان را اوپيژنه ـ ما فکـر وکـړ چـې
پوره هر څه ورته نه وايم بدل نوم او بدلـه پيژندنـه ـ مـا وې تـرور جـاني نـوم
مې زرپااه دى ـ د اف انستان نـه راللـې يـم ـ پـالر مـې مجاهـدينو لـه کـوره
بيولى ـ هلته راته ځينو خلکو ويلي دى چې ګالب نومې قومانـدان دى پـه
اســالم ابــاد کــې يــې هوټــل دى لــه نــزدې ورتــه ورشــه ګونــدې د پــالر پــه
راخالهولو کې درسره مرسته وکړي ـ ورواه نـه لـرم مـور مـې مـړه ده ـ بـس
ايکې يو پالر مې دى نور مـې هي ـو نيـته دى ـ ه ـې سمدسـتي وويـل
ميړه دې نه دى کړى واده شوې هم نه يې نه ترور جاني تر اوسه پـه کـور
يم ـ
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ه ـه خوشـحاله شــوه ـ د واره پوهــ شــوه چـې جينـا خــو د پـالر پـه ميــکل
پســې راللــې ده ـ وې ويــل ـ هلــه تــه لــومړى تيــناب وکــړه او دا جــامې
والونده ـ خداى به خير کـړي ـ تـه چـې د قومانـدان هـيب وطنـداره يـې ـ زه
خـو هـم برنـا يـم ـ سـتا وطنـداره يـم ـ پوهــ شـوم چـې دا ښـ ه بـه ګـالب دې
هوټل ته راوستې وي ـ کار به کـوي ـ ډاډه شـوم ـ مـا لـه بکسـه خپلـې جـامې
راواخيسـتې خـو ه ـې پرينښـودم ـ ويلـې نـه نـه دا جـامې والونـده ـ ه ـې
پخپله جامې تيناب تـه يـووړې ـ زه هـم ښـه د زړوره ورللـم ـ لـه تيـناب نـه
وروسته مـې جـامې والوسـتې ـ نـوې جـامې او ډيـرې ښـکلې وې ـ چـې مـا
ه سې ښکلې جامې کله ام نه وې الوستې ـ په تيناب کـې د سـينګارولو
ټول شيان موجود وو ـ ما له ه و شيانو سره لرض ونکړ ـ خالي جـامې مـې
والوستې او راووتم په انيـه کـې مـې چـې ځـان وليـد لـه خپـل ښايسـت نـه
وشرميدم ـ کوټې ته چـې ننـوتم ـ ښـ ه نـه وه پـه څـوکا کښيناسـتم ماښـام
خـړه لګيــد لې وه ـ څــو دقيتـې وروســته ه ـه راللــه ـ زه يــې چـې وليــدم پــه
خنداشوه ـ وې ويل ماشاء اهلل ـ څومره ښکلې يې له نرره دې نـه کـړم ـ ويلـې
راځه چې ډوډۍ وخورو ـ ما ويل ترور ډوډۍ مې خوړلې ده ـ ويلې نه ته خو
زما خـاخ ميلمنـه يـې ـ اخـر وطنـداره مـې يـې ـ قـدر بـه دې څنګـه نـه کـوم ـ
پاڅ يده چې ځوو ـ مجبوره يې کړم او ورسره روانه شـوم ـ پـه النـديني منـزل
کې د ډوډۍ خوړلو ځاى ته يې بوتلم ـ کتل مې چې ډيره ښايسته ) د ډوډۍ
خوړلو خونه ( وه ـ په ميز ډوډۍ تياره شوې وه ـ يوې پنجـابا جينـا هلتـه
کار کاوه ـ څه کسان وړاندې پخلنئي کې لګيا وو ـ اهلي هوټـل خـو مخـې
تــه وو ـ دا يــې شــاته مخصوهــه لونــدې ځايونــه وو ـ لــه ډوډۍ خوړلــو نــه
وروسته بيرته څلورم منزل ته وختو ـ په دهليزه کې مې د هـرې کـوټې نمبـر
ليده په دله پوړ کې لس کوټې وې ـ د اول نه تر لسم نمبر پورې پـه دروازو
ليکل شوي ووـ خدا زده چې په کوټو کې به څـو وو ـ زه يـې خپلـې کـوټې
ته بوتلم ـ ښ ه راسره په ميز کښيناسته ـ وې ويل ـ زرپااې لورې خپه نيې
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ـ دلته به ستا ښۀ خدمت کيـدي ـ تـر څـو چـې ګـالب لـه بـره نـه دلتـه پـه دوره
راځــي تــر ه ــې بــه لــه مــا ســره اوســيدې ـ ســتا پــالر پــه پيــدا کولــو او
راخالهيدو کې به درسره خامخا مرسته کوي ـ ته هيڅ فکر مه کوه ـ زما د
لور پيان يې د مور لوندې خدمت به دې کوم ـ
په زړه کې مې وويل ) دا ښ ه څومره مهربانه ده ـ بيخي د مور مينه راکوي
ـ خـو ه ـې هـيڅ خپـل کلـى او اهـلي ځـاى او دلتـه يـې خپـل کاروبـار رانـه
ونښــود ـ هــرف دا ســې وويــل چــې زه هــم ســتا وطنــداره يــم ـ کيــدى شــي
وروسته راته هر څه وواي ( د ه ې د خبـرو لهجـه لکـه زمـوهه پيـان نـه ده ـ
اردو يې زده ده ـ په انګليسي هم لده لده پوهيدي ـ ليک لوست په اردو ژبـه
او پښتو کې کولى شي ـ لوړه دنګه سره سپينه ښ ه وه په عمـر پخـه وه پـه
ظاهره يې لکه د پي لې جينا په ناز او مکيز خبـرې کـولې تـل يـې خولـه د
خندا نه ډکه و ه ـ په دله شـپه راسـره تـر ماسـخوتن تيـره پـه خبـرو لګيـا وه ـ
پوښتنه مې ترې وکړه چې په دې نورو کوټو کې څو اوسيدي ه ې راته
وويل ـ دا د هوټل کوټې دي خارجي ميلمانـه چـې راشـي پکـې اوسـيدي ـ د
يوې کوټې د شپې کرايه لس زره کلدارې دي ـ زه په زړه کې په تعجـب کـې
شوم ـ ما وې ت رور زه خو دومره پيسې نه لرم ـ ه ه پوهـ شوه ـ له ما يې خبـره
ونيوه ـ وې ويل نه نه ستا لپاره دا کوټه بـې پيسـو ده ـ اخـر تـه خـو د ګـالب
وطنداره يې ـ زه به ه ه ته څـه ځـواب وايـم ـ پوهــ شـوم چـې دا ښـ ه د ه ـه
باوري ده ـ او په دې هم پوهـ شوم چې دا هر څه ددې ښ ې پالس کې دي ـ د
شپې ناوخته وو چې ه ې راته وويل ـ ته به اوس ويده شې ارام وکړه ـ سـبا
ته به بيا ګورو ـ ه ه ووته او دروازه يې په ځان پسې پورې کړه ـ زه هم ډيره
ستړې ووم ـ په بستر کې ولزيدم ـ تر سبا مې ښه خوب وکړ ـ سبايي چې لـه
خوبــه جګــه شــوم ـ لــه مــخ الس وين لــو نــه وروســته ميــز تــه کښيناســتم ـ
تلويزيون مې روښانه کړ او روته کتل مې چې په دې کې ه ـه ښـ ه کـوټې
ته راننوته ـ سهار په خير ئې راته وويل ـ زر پااې خوب دې وکړ ـ ما وې هـو
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ترور تر سهاره مې ښه پوره خوب وکړ ـ ويلې راځه چې چاې ته الړ شو ـ بيـا
هم الندې راکيوتو ـ ډوډۍ خوړلو خونـه کـې چـاې تـه پـه ميـز کښيناسـتو ـ
ه ې راته د هوټل دننه او په رستورانت کې چـې د ډوډۍ خوړلـو ،چـاې او
نورو څښا خورا بيل ځايونه يې راته يوازې بې ليدو نه راپيژندل ـ مـا
ترې پوښتنه وکړه ـ چې ګالب دا هوټل پـه څـو اخيسـتى دى ه ـې وې نـه
پوهيدم زرپااې لور ـ يره د کروړونو خبـره ده ـ لريـب سـړى دلتـه نـه راځـي ـ
بس زيات ميلمانه خارجي کسان دلته کـې راځـي ـ ددې ښـار اوچـت هوټـل
دى ـ هلتــه پــه رســتورانت کــې چــې کــوم کســان کــار کــوي ه ــوي ټــول پــه
انګليسي اردو کې پوهيدي ـ رستورانت خپل دفتـر او ميـر لـري ـ ټـول پـه
جګو تنخواګانو کـار کـوي ـ دې هوټـل تـه کلـه کلـه د فـوځ لـوړ افسـران هـم
راځي ـ زياتره يـې د ګـالب سـره بلـد دي ـ کلـه خـو چـې ګـالب نيـک راشـي
ورسره د فوځ افسران هم وي ـ ترورو جاني چې دا ګالب په عمر څومره دى
ه ه په اردو ژبه پوهيدي نه نه ه ـه پـه اردو کـې خبـرې نيـي کـولى پـه
انګليسي کې خبرې کولى شي ـ د عمر نه ځوان دى ـ جګـه ونـه تـورې لټـې
لټې سترګې يې دي ـ له رنګه سپين دى ـ بونډۍ هيره يې په مـخ ده ـ سـپين
لاښونه يې دي ـ همييه سپينې جامې او تور واسکټ يـې پ ـاړه وي ـ وړه
خوله او جګه پوزه يې ده ـ خبرې چې کوي د خندا په حالت کې په قرار قرار
لديدي ـ بس اوپوهيدم چې دا خو هماله ګالب دى ـ له ځان سره مې وويـل
ـ) د ظالم زويه زما درپسې زړه وچاوده او ستا راپسې هيڅ پروا نيـته دى
( ه ې زر ما ته وويل ـ تا ه ه بيخي نه دى ليدلى ـ نه ترور ـ خالي مې د ه ه
نوم اوريدلى دى ـ خو چې خداى پا يـې زر راولـي ـ تـه هـيڅ فکـر مـه کـوه
ډير زر به راشي ـ مسکا شوه وې ستا څه بچي ژاړي ـ لونډه جينا يې چې
کله رالى ورسره مالو به شې ـ له چاې څښلو نه پس ته کوټې تـه وختلـو ـ د
هوټـل جوړښـت پـه پيچلـي توګـه سـره وو ـ يـوازې د ورځـې د کښيناسـتلو
رستورانت له هوټله بيل وو ـ په هوټل کـې د اوسـيدو کـوټې او ځينـې نـور
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بيل بيل ځايونه ليدل کيده ـ د هوټل څلور منزله کې د اوسيدو کـوټې وې ـ
خو هي و په دې نه پوهيده چـې پـه هـره کوټـه کـې څـو او د کـوم ځـاى
کس اوسيدي ـ ما د ښ ې نه پوښتنه وکـړه تـرور جـاني رښـتيا تـا خـو ماتـه
پوره ځان راونه پيژانده ـ ه ه وخنـدل يـو طـالي لـاښ يـې اوبريښـيده ـ پـه
خاخ نزاکت يې وويل ـ زر پااې ما خو درته وويل چې زې هم له برې خوا يم
ـ ما وې نه نه ترور ـ زموه له خـوا نـه يـې ـ ژبـه دې بدلـه ده ـ خپـل نـوم دې هـم
راته تر اوسه نه دى ويلى ـ نوم خو مـې تـاج بـي بـي دى اهـلي د سـوات يـم ـ
پخوا دلته راللې يم ـ پـدې ښـار کـې اوسـيدو ـ نـو تـه څنګـه بيګـاه کـور تـه
الړې ـ کور مې لوټکي وړاندې دى ـ کله په مياشت کې يو ځل کـور تـه ځـم ـ
بس نوره همدلته په دې نوکرۍ کې بوختـه يـم ـ يـو دم لـه ځايـه پاڅيـده وې
ويل ـ ته ټيوي ته ګوره زه يو ځل په هوټل ورګـرځم ـ مـا وې ښـه ترورجـاني ـ
ه ه تونده ووته س دروازه يـې پـه ځـان پسـې پـورې کـړه ـ زه چُـرت او فکـر
واخيستم چې دا به څه کيدي ـ نه پوهيدم چې ګالب به کله راځي ـ په همدې
سوچ کې پاڅيدم له دروازې مې سر بيرون کړ ـ چې وړانـدې پـه دهليـز کـې
يوه ښکلې ښ ه والړه وه ـ يو سـړى هـم ورسـره پـه دروازه کـې والړ وو ـ بيـا
دواړه کوټې ته ننوتل ـ لد وروسته له يوې بلې کوټې نـه بلـه جينـا د خـوب
په جامو کې چې سينې يې په ګريوانه کـې ښـکاريدې سـر رابهـر کـړى وو ـ
ما وليده خو په ما يې هم سترګې ولګيدې ـ بيرته زر دننه شوه ـ پـه زړه کـې
مې تير شول ـ ما وې څو کرايي واال به وي ـ ميلمانه به راللـي وي ـ مـا ال
خپل سر نه وو دننه کړى چې زما مخامخ يو تن عرب له دروازې نـه راووت
زر مې د روازه پورې کړه ـ باور مې رالى چې په هوټل کې مسـافر ميلمانـه
دي ـ په هره کوټه کې بيل بيل د هر ځاى خلک اوسيدي ـ بيا بـه مـې لـه ځـان
ســره وويــل چــې دا خلــک څــومره شــتمن دي چــې د يــوې شــپې لــس زره
کلدارې کرايه ورکوي ـ نه نه زه بايد زياته په دې هوټل کې پاتې نيـم ـ بيـا
به د ګالب په زړه کې راته څه تيريدي ـ
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ه ه ښـ ه الړه د خپـل دفتـر نـه يـې ټيليفـون وکـړ ـ کلـه چـې يـې د ټيليفـون
لوهۍ پورته کړه پـه اردو کـې يـې وويـل ـ کرنيـل هـيب داسـې پي لـه مـې
درته راوستې ده ـ چې تر اوسـه يـې ځـواني او ښـکال خونـدي ده ـ پـه حسـن
کې يې په ګرد پاکستان کې ساري نه ليدل کيدي ـ بيګاه ته ځان را ورسوه ـ
په اول نمبر کې ده ـ نور خپله پوهيدې ـ هاله ورسره هوکې کړه ـ
يوشيبه وروسته تاج بي بي کوټې ته راننوته ـ د خندا په حالـت کـې وه ـ وې
ويل ـ بي بي خپه شنې ـ زه درنه ال لهانده يم ـ ته په ټيوي کې خپل سيل کوه ـ
ته خو ځوانه يې عيتي فلمونه ګوره هـو زه بـه درتـه اوس دا دى يـو فلـم بـه
درته په دې  CDکښې وښايم چې قيد ني ـ ه ې يوه سي ډي ور واچولـه ـ
کتل مې چې يو ډير عيق فلم شروع شـو ـ ه ـه ښـ ه بيـا ووتلـه ـ زه يـوازې
شوم ـ دومره بې حيا او بربنډ فلم وو چې هيڅ مـې ورتـه نـه کتـل ـ د فلـم يـوه
هحنه له بلې نه بدتره لوڅه او بې حيا وه ـ ډير ساعت وروسته ه ه راللـه ـ
ويلې څنګه فلم دى ـ په تبه برابـر دى کـه نـه مـا وې هلـه تـرور زر يـې ليـرې
کوه ډير بې حيـا فلـم دى ـ ه ـې وخنـدل وې ويـل ـ دا خـومې سـتا د خوښـا
لپاره ما وې چې ځوانه يې او مسافره يې چې ساعت دې تير شـي ـ نـه تـرور
زه هي کله داسې فلمونه نه وينم ـ په ښ ه مې شک لونـدې رالـى چـې دا
ښـ ه خـو پښـتنه ده او داسـې فلمونـه ګـوري ـ ډيـرې پوښـتنې مـې زړه کـې
راپيدا شوې ـ بيا مې فکـر وکـړ چـې دا ښـ ه بـه کيـدى شـي زمـا د خوښـا
لپاره ګني چې خپه نيي داسې فلمونه راته ښايي ـ ه ه پما پوهــ شـوه چـې
زه په هسې فلمونو ليد و بانـدې خوښـيدم نـه بلکـې څـوريدم ـ ه ـه سکسـي
فلم يې ايسته کړ ـ بـل هنـدي فلـم يـې راتـه چـاالن کـړ ـ تـر مـازديګره يـې پـه
فلمونــو مصــروفه وســاتلم ـ د مــازديګر چکــر يــې پــه همدلــه د هوټــل پــه
مربوطه باغ کې راکړو ـ دله بـڼ دومـره ښـکلي ګلونـه درلـودل ـ چـې مـا بـل
چيرې ه سې ګلونه ليدلي نه وو ـ ماښـام خـړه لګيـده چـې دوبـاره د هوټـل
نمبر (  ! ٠کوټې ته راللم ـ لده شيبه وروسته د ماښام ډوډۍ تـه ښـکته شـو ـ
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د رســتورانت ډوډۍ پــه لــوړه کچــه وه ـ خــو زمــا يــې پــه قيمــت او پيســو
ورکولو کې کار نه وو ـ له ډوډۍ نه وروسته تر ماسخوتنه مې ټيليويژن ته
کتل ـ ناوخته ښ ه راننوت ه ويلې زر پااې زه هلته مصروفه شوم تـه يـواځې
پاتې شوې ـ بخښـنه لـواړم ـ هـن دادي د خـوب کـالي مـې درتـه هـم راوړل ـ
ناوخته دى ته دا والونده او قرار ويده شه ـ په الس کې يـې د شـربت بوتـل
هم نيولى وو ـ ه ه يې په ميـز کيښـود ـ پـه المـاريو کـې قطـار ډکـې بـوتلې
ايښې وې ـ پوهيدم چ ې د شـرابو او واينـو بـوتلې دي ـ مـا وې د هوټـل مـال
دى وي به نو ـ ه ې راته کـړو د خـوب کـالي دې والونـده چـې درکـې برابـر
دي که نه ما وې ښه ده ترور دادي الونـدم يـې ـ تيـناب کـې مـې د خـوب
کالي والوستل چې اينه کې مـې ځانتـه وکتـل ګالبـي رنګـه د خـوب نـرۍ
جامې چـې النـدې بـدن پکـې ښـکاريده ـ دومـره ښـکلې وې چـې هکـه پکـه
ځانته ودريدم ـ او له ځان سره مـې فکـر کـاوه چـې دا دومـره قيمتـي جـامې
يې راته راوالوستې دا ښ ه مې ډير قدر کوي ـ يا خو يـې زمـا او د ګـالب
په بـاره کـې څـه معلومـات تـر السـه کـړي دي او يـا خـو څـه بلـه خبـره ده ـ نـه
پوهيدم چې دا څنګه چل دى په همـدې سـوچ کـې لـه تيـناب نـه راووتـم ـ
کوټې ته چې راللم ـ په کوټه کې خوش بوي شيندل شوې ده ـ پـه ميـز پـا
ګالسونه او درې څلور ډوله بوتلې ايښودل شوي دي ـ د ميز په سر پـه يـوه
خاخ ښکلې نالبکي کې شم به ده ـ په دې وخت کې ه ه راننوته په خنـدا
يې ويل دا ميز مـې سـتا پـه خوښـ داسـې برابـر کـړى دى ـ دلتـه همداسـې
کولتور دى ـ ته د ګالب ميلمنه يې چې بيا ونه وايې چې قدر دې چا نه دى
کړى ـ راته وې ويل له دې بوتلو نه درته کوم يـو نـه درواچـوم ـ مـا وې تـرور
ته خو پوهيدې چې زه اوبۀ څښم دا نور شيان زما لپاره نه دي ـ ه ـې وويـل
هو هو هسې د خپل ميلمه د هوټل د کلتور مطابق مې درنه پوښـتنه وکـړه ـ
ه ې راته د اوبو له بوتل نه په ګالس کې اوبه راکړې اوبه مې چې وڅښلې
ـ ه ې راته وويل زه نن شپه کور ته ځم ته بې لمه ويده شه سبا ته په ګورو ـ
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په ډير کوم وخت کې ماتـه سمدسـتي خـوب رالـى سـترګې مـې پټـې پټـې
کيدې ـ چې په دې کې په بستره ويده شوې ووم ـ يو وخت مې په مخ څـو
الس وهي مګر زه خوزيدلې نيم ـ لـه خوبـه رابانـدې سـترګې پټـې دي ـ يـو
وخت مې پښې پورته شوې ـ پرتوو رانه راښکل شـو ـ بيـا رابانـدې څـو
راپر يوت ـ په سينو يـې راتـه السـونه ووهـل ـ بيـا يـې خولـه زمـا پـه شـونډو
کيښوده ـ په زړه بيداره ووم مـال ګنـي چـې خـوب ويـنم ـ څـو رابانـدې لـه
پاسه سوليده سوليده ـ ما هـيڅ ځـان نيـو ښـورولې ـ يـو وخـت مـې د پښـو
منې کې يو درد حس کړ ـ ځان مې لد څه تاو راتاو کـړ ـ خـو پوهيـدم چـې چـا
داسې ټينګه نيولې ووم چې د خالهون امکان مې نه ووـ هر څـو چـې وه
او هر څه چې وه تير شول ـ ټوله شپه کې مې دوه ځل دله شان درد احساس
کړو ـ نوره په ځان نه پوهيدم ـ ولې دومره پوهيدم چې څـو راسـره پـروت
دى ـ يو وخت چې راويښه شـوم ځانتـه مـې چـې وکتـل بـې حيـا شـوې ووم ـ
پرتوو مې پښو کې نه وو ـ په روجائي وينـې پرتـې وې ـ زمـا حالـت بيخـي
خراب تراب شوى وو ـ ډيره تدې شوې ووم ـ پـه تيـناب کـې مـې د نـل اوبـۀ
وڅښلې ـ په الره نيوم تالى ـ مخامخ مې ساعت ته وکتل د ورځـې دولـس
بجې وې ـ په ځان پوهـ شوم چې دا هر څه چې وه دله ښ ې راباندې وکـړل ـ
په کټ کې کښيناستم ښۀ شـيبه مـې وژړل ـ بيـا پاڅيـدم تيـناب مـې وکـړ ـ
خپلې جامې مې والوستې ـ کوټې ته چې راللـم يـوه بلـه پنجـابې ښـ ه پـه
کوټه کـې وه ـ زه چـې ورننـوتم ـ ه ـه پـه خنـدا زمـا خـوا تـه راللـه ـ لـه رنګـه
سپينه وه دومره توره نه وه ـ ګرد مخ يې وو ـ ښکلې وه د ه ـه بلـې ښـ ې نـه
ځوانه وه او ښکلې وه ـ رانزدې شوه الس يې را اوهد کړ ـ ما هيڅ الس ورنـه
کړ ـ په ژړا شوم ـ ه ـ ه رابانـدې پوهــ شـوه ـ چـې جينـا خـو ددې کـار نـه ده ـ
دوکه شوې ده ـ زه چې په ژړا شـوم ه ـې هـم راسـره وژړل ـ خـو ه ـې پـه ژړا
کې څه ويلې ـ او ځانته به يې الس نيوه ځينې حرکات به يې کول چې زه يې
پوهولم يعني ستا کار پخوا په ما هم شوى دى ـ زما په حال ه ه ډيـره خپـه
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شوه ـ په سر يې راته الس راښکود ـ پـه ليـد کـې يـې ونيـوم ـ د مـخ اوښـکې
يې راته پاکې کړې ـ ما ژړا بس کړه ـ خپلې جامې مې راټـولې کـړې ـ پخپـل
بکس کې مې سنبال کړې ـ د وتلـو اراده مـې وکـړه ـ ه ـه پـه خنـدا شـوه ـ پـه
خپله ژبه يې ډير څه وويلې ـ زه يې پوهـ کـړم ګنـي چـې لـومړې چـاې وچښـه
بيا به ځې زه خو په سلګو کې ووم چاې مې څه کاوه بکس ته مـې الس کـړ ـ
ه ـه اوپوهيـده چـې جينـا رانـه ځـي ـ پـه چـاالکا لـه کـوټې نـه ووتلـه ـ او
دروازه يې په ځان پسې له بيرون نـه قلـ

کـړه ـ هـر څـو مـې چـې دروازه پـه

ل تـو ووهلـه ـ خونـد يـې ونـه کـړ ـ زمـا پـه چي ـو او عالم ـال د دروازې پـه
وه لو د دهليزه د ټولو کوټو نـه ميلمانـه راوتلـي وو ـ زه بيـا پـه ژړا شـوم پـه
دروازه وهلو لګيا ووم چې په دې وخت کې دروازه خالهه شوه ـ کتل مـې
چې دوه تنه پنجابيان سړي چې په بدن قوي هيکل ښکاريدل او يـوه ښـ ه
چې ه ه ځوانه ښکلې وه راننوتل ـ دروازه يې بنده کړه ـ يـوه پنجـابي سـړي
ه ه ښ ې ته وويل چې ته ورته ووايه دا ولې څه چل شـوى دى ورسـره
راللې ښ ه ماته را وړاندې شوه وې ويـل ـ خورجـاني څـه چـل شـوى دى
ما ورته خپله قيصه وکړه ـ او ورته مـې وويـل چـې د ګـالب ليـدو تـه د يـوه
ميکل لپاره راللـې ووم ـ دلسـې ليـر انسـاني چلـن راسـره وشـو ـ ه ـوي
لومړ يزما قيصې ته حيران شول بيا يې خپلو کې سره څه وويل ـ وې خندل ـ
خو ماته قهر رالى ـ ه وي ته مې وويل ـ زه به له تاسـو سـره ګـورم ـ يـو ځـل
چې ګالب ووينم بيا به خبرې کوو ـ ه ې ښ ې بيا پوښـتنه وکـړه وې ويـل
خورجاني خير دى ـ ته ماته ګوره زه هم لکـه سـتا لونـدې لـه خپـل وطـن نـه
راللې ووم ـ د خپلې کونډې مور او يـوې وړوکـې خـور سـره مـې پـه الهـور
کې د ګلدوزۍ په دوکان کې کار کولو ـ همدلسې په يوه دوکه سره قيصه
يې اوهده ده تردې ځاې يې پـه چـل چـودو راوسـتم ـ دا مـې څلـورم کـال دى
چې دلته د پردو د حوس نـه لـوګى کيـدم ـ اوس مـې همـدا کـار دى ـ وطـن ،
کور کلى او هر څه رانه دلو حاالتو واخيستل ـ او چې ته مې وليـدې خپـل
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حال مې رايـاد شـو ـ ه ـې ښـ ې ه ـو نـورو بنجابيـانو تـه پـه اردو ژبـه څـه
وويل ـ ه ه ټولو سر وخوځاوه ـ
ه ــې ښـ ې خپلــې خبــرې پــه داســې حــال کــې پيــل کــړې چــې رنــګ يــې لــه
احساساتو نه سور اوختى وو ـ وې ويل خور جاني د جهاد او مهـاجرت پـه
نتيجه کې مـا او تـا لونـدې ډيـرې پښـتنې بيبيـانې سـرتورې او بـې عفتـه
شوي دي ـ زې هم پدلسې دوکه کې دلته راوړې شـوې يـم او پـه تـا هـم لکـه
زما پيان ناروا وشوه دا خلـک مالمـت نـه دي ـ ټولـه ګنـاه پـه مـوه کـې ده ـ
ګوره خورجاني چې رښتيا راباندې وايې لوى مرده ګاو همـدا ګـالب چـې
ته يې مرستې ته راللې او له ده مرسته او کمک لواړې دا هوټـل اهـالً د
فاحيو ځاى دى ـ او دا ه ه د نورو پيسو ګټلو دپاره اخيسـتى دى ـ د آئـي
ايـــس آئـــي د وچتـــو څوکيـــو واال ورســـره شـــريک دي ـ دا زمـــوه د جهـــاد
قومانــدان دى ـ کلهچــې ه ــه دلتــه راځــي او څــه وخــت تيــروي لــه همــدلو
فاحيو سره يې تيروي ـ له ما نيولې او بيا نورې ـ ښه نو اوس ته فکر وکـړه
چې ه ه کې اوس پښتو  ،ننګ  ،ليرت او اسالم پاتې دى ـ ه و نـورو پـه
کوټه کې حاضرو کسانو دا فکر کاوه ګني چې جينـا يـې پـه خبـرو کـړه او
لکـه چـې پـاتې کيـدي ـ فرښـتې ويلـې زه ورتـه حيرانـه پـاتې ووم چـې ه ــه
ګالب او دا کارونه ـ بيا مې زړه کې تير شول چې کيـدى شـي دا بـل ګـالب
نه يې ما ه ې ته وويل خورې ددې هوټل د ټيليفون نمبر خو ماته راکـړه ـ
ه ې زر ه و نـورو تـه وکتـل بيـا يـې وويـل ـ ښـه ده ټيليفـون نمبـر بـه درتـه
درکړم ـ اوس راځـه چـې لـه دې ځايـه دې اوباسـم ـ زه پـه زړه کـې خوشـحاله
شوم ـ ما وې چې دا پښتنه مې په کار شوه ـ زمـا بکـې ه ـې واخيسـت ـ بيـا
يې ه و نورو ته په اردو کې يو څه وويل ـ ه و ورته د تائيد سر وخوځاوه ـ
ه ه ښ ه مخکې او زه ورپسې شـوم ه ـه دوه تنـه سـړي هـم پـه مـوه پسـې
شاته راپسې شول ـ اول منزل (پوړ) ته ورښکته شو ښ ې راته وويل ـ دلته
به زما سره نن شپه وکړې ـ اخر زه خو دې خپله وطنـداره يـم ـ تـه زيـاتي نـور
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هيڅ سوچ مه کوه ـ زه چې درسره يم خفه کېدى رانه نيې ـ ما وې نه نه خـور
زه له دې ځايه ځمه ـ ګالب نه مې پس توبه ده ـ ه ه په خندا شوه او رالاړې
وته وې ويل ـ سبا ته به وختي الړه شې ـ بـس دا يـوه شـپه مـا سـره وکـړه ـ تـه
چيرې اوسيدې ـ همدلته ه ه ده زما کوټـه ـ تـه راځـه کنـه ـ بکسـې يـې رانـه
يووړ خپلې کوټې ته يې ننويست ـ زه يـې لـه السـه ونيـولم او کـوټې تـه يـې
ورننويستم ـ ه ه دوه تنه سړي پوهـ نيوم چې چيرې الړل ـ دومره پوهـ شوم
چې د هوټل په هر پوړ کې يو تن سـاتونکى ليـدل کيـده ـ د ښـ ې سـره چـې
کوټې ته ننوتلم ـ دا کوټه ه سې نه وه لکه د ه ه لومړى لمبر کوټه چـې وه ـ
هــر څــه يــې بــدل وو ـ ولــې همالســې ښــکلې وه ـ دننــه د کــوټې يــوه اړخ تــه
تيــناب وو ـ ددې کــوټې پــه دروازه نمبــر نــه وو ـ زړه تــه مــې ولويــده چــې
داکوټه به دې ښ ې نيولې ـ را ځه يوه شپه ورسره تيره کړه د ګالب په بـاب
ترې پوره معلومات تر السه کړه ـ سبا به وختي ترې الړه شې ـ دا ښ ه ډيـره
قدرمنـه وه ـ زمـا يــې پـوره خيــال سـاتلو ـ زه يـې فکــر او سـوچ کولــو تـه تــر
مـازديګره پـرې نـۀ ښـودم ـ ډوډۍ او چـاې يـې همـدې کـوټې تـه راوړلـو ـ د
پښتو ډرامې او ويديوي فلمونه به يې راته ښودل ـ ماسـخوتن تيـره پـورې
يې ماته دا موق رانکړه ـ چې اقالً ترې پوښتنه وکړم له يوې شيبې نـه بلـې
ته خوب نيولم ـ په ځـان نـه پوهيـدم چـې دا دومـره خـوب ماتـه ولـې راتلـو ـ
ه ې راته وويل خور جاني خوب نيولې يې راځه چې د خوب کوټې تـه دې
بوځم يوې بلې کوټې ته يې بوتلم ـ د کـوټې دروازې تـه مـې وکتـل پـه ه ـې
هم نمبر نه وو لګيدلى ـ په زړه کې مې وويل چې دا کوټې به ه سې نه وي ـ
کوټــه کــې يــو چپرکــت پــروت وو ـ پــه څنــګ کــې ورســره تيــناب هــم وو ـ
سمدستي په چپرکټ کې ولزيدم ـ ه ې راباندې يوه روجايي راخوره کـړه
ـ هوا ګرمه وه ـ ه ه چې په دروازه کې وتله وې ويل ـ خورې ښه خوب درتـه
لـواړم ـ د خـداى پـه امـان ـ ه ـه الړه ـ مـا چـې څنګـه سـر ولګـو ( ولګـاوه )
دستي مې سترګې پټې شوې ويده شوم ـ يو وخت په ځان دومره پوهـ شـوم
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چې پرتوو رانه چا په چاالکا وويست او سمدستي راباندې د بې سـتا
کولو پيل وکړ ـ سترګې مې چې ولړولې ـ ګورم چې يو تـور لـټ چارشـانه
سـړى رابانـدې پـروت دى ـ مـا زر پـه څپيـړه وواهـه ـ خـو ه ـه دومـره قـوي
ځناور وو چې داسې زور يې راکړ چې مـال ګنـي هـډوکي مـې ټـول چرچـور
شول ـ دومره پرزيدل والړيدل مو سره وکړل چې زه نوره د حرکت نه ولويدم
ـــ د ه ـــه د نيولـــو او د ځـــان د ژلورلـــو طاقـــت راپکـــې نـــه وو ـ پـــه خپـــل
ځناورتوب يې زه بې حيا کړم ـ ه ه وحيي تر سهاره خوب ته پرې نه ښودم
ـ سبايي چې رانه الړ ـ ما بيا په ژړا پيل وکړ ـ ځانتـه بـه مـې قهـر رالـى چـې
ولې پرون نه تلم ـ له ځان سره مې فکـر وکـړ چـې پـه ژړا څـه نـه کيـدي پښـې
باسه ـ کټ نه د پاڅيدو نه ووم ـ خو ورو ورو تيناب ته الړم ـ لـه تيـناب نـه
وروسته لوښتل مې چې خپل بکس راواخلم ـ او ځان اوباسم ـ دروازه مـې
راخالهه کړه ـ ه ه بلې کوټې ته ورللم ـ کتل مې چـې پـه ه ـې کـوټې کـې
يوه بله ښ ه ناسته وه ـ نيم زالې لوندې ښ ه وه لـه رنګـه تـوره وه خـو کـړه
وړه يې برابر وو ـ بد بد مې ورتـه وکتـل ـ ه ـه پـه خنـدا شـوه ـ راپاڅيـده پـه
پنجابا کې يې راته څه وويل ـ ما پرې څه لرض ونـه الره بـس خپـل بکـس
تـه مـې الس کـړ ـ بکـس مـې راوخيسـت لــه کـوټې نـه ووتـم ـ ه ـه ښـ ه هــم
راپسې را روانه وه ـ څنګه چې دروازې تـه ورللـم يـو سـړى دروازه کـې پـه
څــوکا ناســت وو ـ تــور پنجــابى وو ـ زه چــې دروازې تــه ورســيدم ـ ه ــه
راپاڅيد ودريد او ماه يې کتلې ـ چې ه ه ته ورنزدې شوم ـ ورته کتـل مـې
نه ـ په دروازه کې چې وتلم الس يې را اوهد کړ وې ويل ټکټ لرې ـ ه ـه پـه
پنجابا کې وويل خو زه پرې پوهـ شوم ګني چې د وتلو اجـازه نامـه لـرې
هر څو مې چې ورسره لالم ال جوړ کړ څه خوند يې ونه کړـ په دې کې ه ه
ښ ه هم الړه ـ نور کسان راللل ـ ورپسې يـوه سـپينه ښايسـته ښـ ه راللـه
په فارسي يې وويل ـ چې ګر است ما هم په فارسي ورتـه وويـل دا سـړى
مې بيرون نه پريددي ـ ه ې وويل ته ما سره راځه چې زه دې پوهــ کـړم ـ بيـا
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به درته اجا زه واخلم ـ زه په زړه کې خوشحاله شـوم مـا وې رښـتيا بـه اجـازه
راته اخلي ـ راځه چې څه درته وايي ـ ورسره الړم ـ په يوه کوټه يې ننويستم ـ
په کوټه کې يې په څوکا کښينولم ـ وې ويل ـ خورجاني دا هوټل د ګـالب
دى او ه ه پـه اف انسـتان کـې د مجاهـدينو اوچـت قومانـدان دى دلسـې
هوټ ل يې يو په الهور کې دى ـ کله کله دلته راځي خپلې مزې چرچې وکړي
ـ بيا واپس ځي ـ دلته چې دا څلور پوړه ودانا ګورې دا په ميلونو کلدارو
ه ه د همدې کارونو لپاره اخيستي ده ـ په دې کې ځينـې ښـ ې ددې ښـار
دي ه وي اجازت لري چې هوټل تـه داخـل شـي او خـارج شـي ـ ه ـه ښـ ې
چې په دوکه راللي وي تـر څـو چـې دلتـه عـادت شـي ـ زه هـم پـه دوکـه کـې
دلته راوړل شوې يم ـ دا مې نهمه مياشـت ده ـ چـې دلتـه يـم ـ سـوړ اسـويلى
يې له خولې ووت ـ وې ويل ـ ستا هم بلـه چـاره نيـته ـ تـر ه ـې بـه دلتـه يـې
چې تر څو پخپلـه ګـالب دې لـه دې ځايـه اوباسـي ـ د يـوې اف ـانا پـه ژبـه
درته وايم چې خوشې ځان له مرۍ مه نيسه ـ اوس خو دې سـرته راللـې ده ـ
تـر يـو وختـه يـې پـه ځـان قبولـه کـړه ـ خورجـاني بلـه الره دې نيـته ـ رښـتيا
رښتيا مې درته وويلې ـ دلته انسان دوستي او مسـلماني نيـته دى ـ دلتـه
انسـانيت خرڅيـدي ـ دا د ښـ و د عـزت د لوټولـو ځـاى دى ـ خـور جـاني دا
ددې ښار د لوړ قيمت اوچته فاحيه خانه ده اوس دې پرې سر خالخ شو ـ
دلته ستا په سر دا هوټل د شپې لس زره کلدارې اخلي ـ نـو اوس ووايـه تـه
څنګه له دې هوټله وتالى شې ـ وچه کلکه کښيناستم خوله مې وچـه شـوه ـ
ما وې خورجاني لـدې اوبـه خـو راکـه ـ ه ـې ويـل پـه سـترګو ه ـه پـه اوبـو
پسې الړه ـ زه په چوکا باندې په ژور فکر کې پـاتې شـوم ـ سمدسـتي مـې
اهن ان تر خپل کلي کور ورسيد له نـوم مجاهـد نـه مـې بـد راللـل ـ د خپـل
ورور نه مې چې ه ه هم قوماندان وو ـ بـد راللـل لـه ځـان سـره مـې دا فکـر
کولـو چـې د جهـاد ټـول قومانـدانان لکـه چـې داسـې دي ـ جينـا چـې اوبـه
راوړې ـ دومره مې خوله وچه شوې وه ـ چې په يوه ساه مې ګـالس تـش کـړ ـ
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ورته مې وويل خورجاني دا ټولې ښ ې پـه زور راوسـتې شـوي دي ـ نـه نـه
دا ټولې پخپله خوښه راځي خپل وخت تيروي پيسې اخلـي او کورونـو تـه
ځي ـ دلته چې کومې ښ ې اوسيدي ه ه څو تنه دي ـ چـې پـه دوکـه او چـل
کې لومړى راوست ل شوي دي ـ ه وي لـه شـرمه واپـس خپـل کـور تـه نيـي
تالى ـ تنخوا ورکوي او دلته اوسيدي ـ زه هم لکـه تـا لونـدې يـوه مياشـت
دلته بندي ووم ـ بيرون ته يې نه پريښودم ـ تـر څـو چـې بلـه چـاره مـې نـه وه ـ
ډېــر مــې وژړل چي ــې مــې ووهلــې ـ مګــر هــيڅ ګټــه يــې نــه راتــه کولــه ـ لــه
مجبوريه مې تن کي ښـود ـ زه هـم سـتا پيـان اف انـه يـم ـ زړه لـرم ورکـې دې
شي ه ـه پيسـې چـې پـه دلـه ډول يـې څـو پيـدا کـوي کـه زه درتـه خپلـه
قيصه وکړم بيا به دې باور پما وشي ـ د ه ـې پـه دې خبـره مـې تلوسـه شـي
چې ددې قيصه به څه ډول وي او هم ګچي ګول شوم ـ چې دا څـه رابانـدې
وشول ـ ه ه مې خوا ته ناسته وه لکه د ه و نـورو ښـ و پيـان خوشـحالي
يې په څيره کې نه ښـکاريده ـ د عمـر نـه ځوانـه وه ـ خـو د مـخ پـه سـپينوالي
کې يې زيړ زيړ د پوستکي رنګ ښـکاريده ـ زمـا پـه حـال هـم پـوره لمجنـه
شوه وې ويل خورجاني کله راللې يې دوه شپې مـې وشـوې ـ تعجـب يـې
وکاوه ـ وې ويل ـ ته خو دې دا خپـل سرګخشـت راتـه ووايـه ډيـره مـې درتـه
سودا شوه ـ دې هوټل ته چا څنګـه راوسـتې پـه مـات زړه مـې ورتـه خپلـه
قيصه لکه څنګه چې مـې آبلـې ښـ ې تـه کـړې وه دې تـه هـم وکـړه ـ مـا چـې
ورته خپله قيصه تيره کړه ـ د ه ـې پـه شـونډو لـده مسـکا ښـکاره شـوه وې
ويل ستا خبـره خـو بالکـل بـل ډول ده ـ تـا سـره خـو ددې هوټـل واالو دوکـه
کړې ده ـ اوس چې خبره داسې ده ـ هيڅ فکر مه کوه خـالي سـتا ځنډيـدل بـه
تر ګالب راتـګ پـورې وي ـ اسـانه ده ـ نـور بـه هـيڅ تيـويش نـه کـوي ـ خـو
يـوازې د افسـوس خبـره دا ده چـې عـزت دې لوټـل شـوى دى ـ خـو خيـر دى
يوازې د ګالب تر راتګ پورې دلته اوسيده ـ ه ه چې راشـي سـتا ميـکل
حليدي ـ وايه زما د بدبختې ـ پخوا به ه ه زر زر په دوره راتلـو ـ مګـر دا زه
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چې راللـې يـم ـ دا يـوه مياشـت مـې کيـدي چـې ه ـه نـه دې راللـى ـ خـداى
مهربانه دى ګونـدې پـه دې ورځـو کـې راشـي ـ مـا وې خورجـاني د ه ـه تـر
راتګه به زما سره همداسې لير انسـاني سـلو کيـدي ه ـه لـده مسـکا
لوندې شوه ـ وې ويل ـ اوبه چې تر مرۍ ورسيدي څـه يـې لـه سـره اوختـې ـ
چې ګالب راشي او کار دې وشو ـ په کور کې دا خبرې بيا هيرې کړه ـ ژوند
کې په انسان هر ډول حاالت راځي ـ سړى بايد مجادله او مبارزه وکړي ـ ته
نور هيڅ فکر مه کـوه ـ زه بـه اوس درتـه چـاې راوړم ـ مـا وې خورجـاني يـوه
هيله درنه لرم چې زه به تا سره يو ځاى اوسم په دا دوه شـپو کـې چـې کومـه
ښ ه راسـره وي ـ بلـه ورځ يـې بيـا نـه ګـورم ـ دا څـه ډول کـار دى ه ـه بيـا
وښکى کوه کړ وې وخندل دلته رښتيا چې بل ډول سيستم دى ـ ته چې څو
شپې تيرې کړې درته به هر څه روښانه شي زه راځم نورې خبرې به وروسته
کوو ـ ه ه په چاې پسې الړه زه د ګالب سوچونو واخيستم ـ (ده خو ماسره
لوظ کړے وو چې د ژوند تر پايه بـه مـوه دواړه يـو ځـاى د مينـې ګـډ ژونـد
کوو ـ خـو ه ـه نـه لکـه چـې پيسـو او قومانـدانا زمـا مينـه هيـره کـړې ده ـ
ګالب خو زه نيوم هيرولى ما خيال کاوه چـې ګنـي د مجاهـدينو سـره بـه د
جګړې په جبهه کې مصروف پاتې شوي وي ـ مګر دا چې دا دريم کال پيـل
کيدي چې زما هډو پوښتنه نه کوي ) په دې وخت کې ه ه وطندارې چـاې
راوړو ـ په ميز يې کلچـې چـاې او نـور خـوراکي مـواد هـوار کـړل ـ پـه پـوره
مهربـانا يـې راتـه وويـل ـ خـور جـاني ونيسـه چـاې وڅښـه ـ سـوچ او فکـر
شاته ولورزوه ـ هر څه بـه خـداى وکـړي ـ زه ډيـره خفـه ووم ـ د ه ـې پـه ډيـر
اسرار سـره مـې يـوه پيالـه چـاې وچښـو ـ زمـا يـې لکـه د خپلـې خـور پيـان
خيال ساتلوـ په دله ورځ يې تر مازديګره تيويش تـه پـرې نـه ښـودم ـ زمـا
هم ورسره ساعت تيريده ـ ماته ګوډه پښتو يـې هـم ويلـه ـ څـو شـپې ورځـې
مې همدلې جينا سره يو ځاى په داسې حال کـې تيـرې کـړې چـې د شـپې
به د ه ې د کوټې تر څنګ پـه بلـه کوټـه کـې ويـده کيـدم ـ د هوټـل پـه ټولـو
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کوټو کې به ځينـو خـارجي ميلمنـو د شـپې خپلـه سـاعت تيـري کولـه ـ زه د
هوټل کولتور سره روهدې شوم ـ راسره څه چـې هيلـې او ارزوګـانې وې پـه
سين الهو شوې ـ يوازې مې په ځان ټولې نـا خـوالا د ګـالب تـر راتګـه پـه
ځان منلې وې ـ درې اونا همدلسې تيرې شوې ـ يوه شـپه سـر لـه ماښـامه
له تيويش او خپګان له السه په وخت ويده شوم ـ ښخه ويده ووم ـ چـې يـو
وخت مې چا روجايي راکش کړه ـ په ځان پوهـ شوم چـې بيـا بـه کـوم ځنـاور
وي ـ ورو مې سترګې پرانستې د چپرکټ په بازو يو سړى ناست دى خپلې
سترګې مې ښې ولړولې او پخپل ځـاى کښيناسـتم ه ـه ماتـه کتـل او مـا
ه ه ته ـ شک مې زړه کې پيدا شو ځکه چې د ګالب څيـره مـې ني ـه مخـې
ته ودريده ـ او ه ه هم په شک کې شو ګني چې زه ورته په کـټ کـې ناسـته
يــم ـ ه ــه لــد مســکى شــو ســم د واره مــې لــه لاښــونو او نــورو کــړو وړو نــه
اوپيژانـده ـ دسـتي يـې وويـل ـ تـه څـو يـې مـا وې تـۀ څـو يـې ه ـه
اوپيژنــدم وې ويــل آخ تــه فرښــته دلتــه هــو زه فرښــته ووم خــو اوس ه ــه
فرښته نه يم ـ زما له مخې ليرې شه ـ بې ننګه  ،بې ليرته  ،بې پښتو انسانه
 ،ستا د جهـاد دا نتيجـه وه چـې ان زمـا پـت او عـزت دې هـم پـه پنجابيـانو
خرڅ کړ ـ ه ه حيرات پاتې شو ـ له کټ نه پاڅيد ودريد ـ هک پک شو ژبـه
يې ګونګا شوه ـ په لړځيدلي لد يې وويل ـ ته دلته څه کوې مال ته دلته
څه کوې ما وې زه اوس د هر چا يم خـو تـه بـې ننګـه مـې خـوا تـه هـم نيـې
راتـالى ـ وړانـدې ودريـده زمـا خبـرې پـه لـور واوره ـ چـې څـه درتـه وايـم ـ
ګالبه تا خو زما سره په پښتو ژبه د مينې لوظ کړى وو ـ زه ستا د ه ه لوظ
په اساس تر دې ځاى رارسيدلې يـم ـ ولـې دې زمـا پـه ژونـد لـوبې وکـړې
ولې دې د خپلې قوماندانا د حوسونو ښکار کړم تاسو ته په جهـاد کـې
دا ويل شـوي دي چـې د بـې وځلـو اف انـانو پـه وينـو داسـې حالـت تـه ځـان
ورسوت جهاد دا دى چې داسې هوټلونه او فاحيه خانې جـوړې کـړت ـ د
مسلمانو او اف انا بيبيانو عفت او عزت پکې لوټ کړت ه ـه وارخطـا
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شو له خولې يې لد نه راووت ـ وې ويل ـ فرښتې بخښنه لواړم ـ يو ځل خـو
ته خپلـه اهـلي قيصـه وکـړه ـ هـو زه درتـه اهـلي قيصـه وکـړم ـ زمـا اهـلي
قيصه خـو سـتا سـره ده ـ زمـا قيصـه خـو تـا پـورې وه ـ نـامرده ولـې دې زمـا
قيصه هيره کړه ـ که ته زما د ژوند داستان هير کړې نو زه به ستا د جهاد او
ستا د قوماندانا قيصه د پښتون قام په تاريخ کې فبت کـړم ـ خيـر دى کـه
زه د خپلې مينې پـه ټـس کـې قربـاني ورکـړم دا بـه د پښـتنو پي لـو لپـاره د
ننــګ او پښــتونولا د عبــرت ډکــه قيصــه شــي ـ د ګــالب تمانچــه هلتــه د
کوټې په منې کې په ميز ايښې وه ـ ما ځان پـه ه ـه تمـانچې بانـدې د وژلـو
نيت وکړ ـ سمدستي مې په تمانچې ورحمله کړه ـ تمانچه مـې راواخيسـته
او ګالب ته مې ونيوه ـ السونه دې پورته ونيسه ـ په قرار لـه کـوټې ووځـه ـ
ه ه خپل السونه پورته کړ و ـ او دروازې ته يې ګامونه واخيستل ـ کـه دې
شاته وکتل ـ مالزه دې خورم ـ ه ه مخکې او زه ورپسې ووم ـ لـه هوټـل نـه
مې ويوست د رستورانت دفتر تـه مـې بوتلـو ـ کـوم چـې زه لـومړۍ ورځ لـه
ه ه ځايه هماله تور مخي پنجابي ميجر زه هوټل ته ورننويسـتې ووم ـ او
پـه ځنـاورو يــې لـوټ کـړم ـ څنګـه چـې دفتــر تـه ننوتـو ـ سمدسـتي همالــه
پنجابى راپاڅيد د ګالب مخې ته يې رامنډه کړه ـ ما پـرې دوه ډزې وکـړې
په سر ولګيد او پـه زمکـه پريـوت ـ بيـا مـې خپـل سـر تـه تمانچـه ونيـوه ـ د
هوټل يوه تن ويلې کله چې زه ور ورسيدم ـ فرښته په زمکه پرتـه وه ګـالب
پرې راټيټ شوى وو ـ فرښتې  ،فرښتې لد يې کاوه ـ رنګ يـې زيـړ اوښـتى
وو ـ فرښتې سلګا وهلې سترګې يې ګالب ته نيـولې وې ـ اخـره خبـره يـې
دا وکړه ـ ګالبه  ،په ورو او للي اواز په داسې حال کې چـې پـه وخکـي يـې
وينـې روانـې وې ـ ژبـه يـې چليـده ـ بيـا يـې وويـل ـ ګالبـه وه ګالبـه ـ ګـالب
خجالته والړ وو ـ پوليس او د هوټل خلک راللـل ـ هـم ه ـه اف انـه جينـا
چې فرښتې ورسره څو شپې کـړې وې ـ د فرښـتې مخـې تـه کښيناسـته سـر
يې ورله په ليد کې کيښود ـ ورته وې ويل ـ دا دې څه وکړل خورې ـ دا ولې
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زنــه يــې ورپيــده او پــه ژړا شــوه ـ ه ــې پــه ډيــره ســختا ســره چــې اخــري
ســلګا يــې وهلــې وې ويــل خورجــاني زمــا او د ګــالب قيصــه بــه ټولــو
اف انـانو تـه وکـړې ـ مـا خپـل ځـان د ګـالب پـه تمانچـه وواژه ـ او هـم دلـه
پنجابى چې زما په عزت يې لوبې وکړې ـ مړ مې کړو ـ زما نـوم فرښـته دى ـ
هير دې نيي ـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ويـــــرونـــــــــه
بــــهــــيـــرونــــه
( ناول )

کتاب پېژندنه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د کتاب نوم

ــــــــــــــــ ويرونه بهيرونه ( ناول )

ليکوال

ــــــــــــــــ محمدا جان يار

خپرونکى

ــــــــــــــــ د پښتونخوا د پوهنې دېره  ،پېښور

د چاپ شمېر

ــــــــــــــــ  ٢١١ټوکه

چاپ نېټه
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ــــــــــــــــ بصير بيدار ستورى

کمپوزنګ

ــــــــــــــــ ارشادخان ( پښتو اکېډيمي )

چاپ ځاى

ــــــــــــــــ ضياء سنز پرنټرز پېښور

قيمت

ــــــــــــــــ  ٠٢١روپا

د مالوېدو درکونه
 يونيورسټي بُک ايجنسي خېبربازارپېښورپښتونخواه
 دانش کتابخانه ډهکي نعلبندي پېښور  ،پښتونخواه
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ډالۍ
د ه و ماشومانو او بوډاګانو ارواګانو ته
کوم چې په
فرعوني او قاتلو السونو
د پلۀ له سره
سيند ته لورزول شوي دي ـ

يار
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د پلۀ له سره
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د ا د کـــونړ يـــو داســـتان دى ـ د داســـتانونو څخـــه يـــو داســـتان ـ او لـــه
فريادونوڅخه يو فرياد ـ هلته داسې ښودل شوي دي ـ چې د لرونو څـوکې
يو بل ته مخامخ والړې دي ـ په ه و نښـترې او څيړۍ هم يو بل تـه مخـامخ
والړې دي ـ ناوونه او خوړونه هم يو بل ته مخامخ له لرونـو رابهيـدي ـ خـو
په سيند کې سره يو ځاى کيدي ـ دا د کـونړ د طبيعـت يـو داسـتان دى ـ خـو
ددې کاپې او ددې مثال د کونړ په کليو او بانډو کې هم په حرکت کې دى ـ
هلته لکه دوه مخامخ لرونه لکه دوه مخامخ ځنګلونه او لکه دوه داسمان
په لمن کې د وري ولړمبارى ـ د سپينتمان زردشت اهورا او اهـــريمن بيا
په متابلـه اختـه وي ـ هلتـه پـه کليـو کـې موسـى لـه فرعـون سـره چمبـړ دي ـ
خليل اسماعيل روان کړى او د قربانا ډګر ته يې بيـايي او مسـيح تـه دار
رسا تياره شوې ده ـ شمر بيـا حسـين تـه تـوره راويسـتلې ده ـ يزيـد بيـا لـه
خولې ځګونه باسي ـ
نو د پلۀ له سره داسې يو کيسه ده ـ هلته شمر او فرعون او قـارون او شـداد
او يزيد او په جم کې اهريمن د اسالم تر بيرغ النـدې تېـ راويسـتى دى ـ
او د ماشومانو له پاره بې د څيړۍ کونده ايښـى  ،سـاطول يـې پـه الس دى
خو د خداى پا په نوم بيوزلي ماشومان ټوټه کوي ـ نو يار هيب په خپلو
ساده کلماتو دا ان ور کښنه کړې ده ـ
يـار چـې يـو وخـت ال زه نـوى کابـل تـه راللـى وم د ښـوون ي پـه اوم او اتــم
ټـولګي کـې وم ـ چـې زمـا لـه ورور سـره د يـار ملګرتيـا وه او زه هـم ورسـره
اشنا شوم ـ ه ه وخت يار ښوونکى و ـ ه ه وخت يار و ـ ښه مست زلمـى او
ښه يالي ښوونکى ـ خو دويم نوم يې لميار و ـ خو کله چې لـه لمونـو سـره
روهدى شو ـ او د لمونو په اړونـد فکرونـو واخيسـت ـ لمونـو يـې د تـن او
049

ګالب او فرښته،ويرونه بهيرونه،له بنګاله تر باګرامه ،داژوند دا څيري
وجود  ،روج او روان برخه شوه نو بيا يې د لم اړه له نامه سره ونـه ليـده نـو
٫٫يار ،،شو ـ خاموش شو چوپ شو او لد څه د فکرونو خوا ته راواوښت ـ
وايــي چــې پــه هنــري افــر کــې د ليکــوال درونــي شخصــيت يــا ٫٫ځالقــه
شخصيت  ،،هم دخيل وي ـ د يار په دې ناوليت کې دوه ځواکونـه سـره پـه
ډلـره دي ـ يـوې خواتـه وحيـت،بربريت  ،حيوانيـت ،بـې عاطفـه والـى او
ځناوريت چې له بده مرله د اسالم تر نامه الندې حرکت کوي ـ بلې خوا تـه
پښـــتنواله  ،انســـانيت  ،عاطفـــه  ،نـــارينتوب  ،ميړانـــه  ،زړه خـــوهى او
مردانګي ده ـ د ناول ټوله محتوي ددله دوه يادو شويو ارزښـتونو متابلـه
او ډلره ده ـ د کونړ د لرونـو او ځنګلونـو سـترګې او طبيعـت يـې شـهادت
ورکوي ـ ه وي پـه سـړه سـينه او ارام او سـکون سـره دا پيښـې پـه سـترګو
ليدلې دي ـ او په پـوره زلـم وايـي ـ داسـې پيښـې ډيـرې تيـرې شـوي ډيـرو
پردو چې کله دلته قـدم ايښـى او د خلکـو پـه وينـو يـې ژرنـدې ګرځـولې ،
پخپله هم سالم نه دي تللي ـ
په تورات کې راللي دي ـ انسان يواځينى موجود دى چې ورته ويل کيدي
ـ چې ته به وژل کيدې او ه ه په دې پوهيدي هم خو په دې ناوليت کـې چـې
مور د خپل زړه د لوښو مرو ويني څـو څـو وارې وژل کيـدي او ه ـه هـم د
جهاد په نوم د خداى او اسالم د دعوې دارانو له خوا ـ
کله چې په دې ناوليټ کې ماشومان د پلۀ سر ته ورنزدې کيدي نو بيا پل د
پل هراط پـه متابلـه کـې د پـه اهـطالج د جهـادي خـدايانو پـل جـوړيدي ـ
ه ه چې د پل هراط په څيـر تـرې ګناهګـاران نـه لورځـول کيـدي ـ چـې پـه
دوزخ کې ولويدي ـ بلکې دلته دا هر څۀ اپوټه دي ـ دلتـه دا پـل د بيوزلـو د
اعدام دړه ده ـ چې تنکي ماشومان يې له پله په مرميو سـوري کـوي او بيـا
يې ترې ارتوي ـ دلته د جنت او دوزخ ټيکه دارانو او د جهاد په نوم د کونړ
د ټولو ښو دودونو او د ه و د انسانانو او د پښتنوالې د قاتالنو کارنامـه
ده ـ داسې چې د انسـان پـه نـوم د شـرم او پي ـور رټـه ده ـ دلتـه ګناهګـار نـه
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اعداميدي ـ بلکې بيوزلي ه وي چې د ګناه په مفهوم نـه پـوهيدي ـ ه ـوي
چې ګناه نه پيژني ـ ه وي چې د ژوند يو تنکى سباوون يې ال په مـړه ګيـډه
اولړيدلو سترګو نه دي ليدلى  ،لورځول کيدي او بيا يې هـډوکي هـم نـه
موندل کيدي د کونړ سيند لکه تاريخ لکه زموه د اولسونو پـه وينـو رنـګ
شوى او په وينو ليکل شـوى تـاريخ د اهـوار او د اهـريمن د جګـړې شـاهد
دى ـ او دا جګړه يار هيب ښه ترسيم کړې ده ـ
پــه ناوليــټ کــې ســاده چوپــان چــې ځــان يــو ســاپى او يــو پښــتون بــولي ـ د
انسانيت په دونيا کې عروج پيدا کوي ـ په دې کلماتو ته زما خـور يـې ـ زه
يو پښتون يم ـ تاته به څو پورته هم ونه ګـوري ـ زې بـه دې خـدمت کـوم ـ د
زړې تسل درکوم ـ خو ه ه چې د شپې د الرو يو الر څاري او د بل په دستور
او الرښوو نه بيوزلي ماشومان او يـو بـوډا پـالر پـه پلـه دروي او بيـا پـرې
اوربلــوي او د ماشــومانو ســره د اوبــو د ماهيــانو خــورا ګرځــي ـ نــو د
ځنـاورو  ،وحيـي او درنـده حيوانـاتو حيثيـت پيـدا کـوي ـ وګـورت سـاده
پښـتونواله او د اسـالم پـه درولجنـه دعــوه کـې څـومر تـوپير دى پوښــتنه
پيدا کيدي ـ يوه قاتل چې ماشوم يې پـه ليـد کـې نيـولى او زور کـوي چـې
کوچنى ماشوم سيند ته ولورځوي خو ماشوم ه ه له تڼيو کلک نيولى او
ځان له قاتله نه خوشي کوي او چي ې وهـي ـ ايـا د ماشـوم د ه ـه پنجـې او
نازکو ګوتو سره نددي يعنـي د قاتـل پـه ټټـر کـې دننـه کـوم زړې نـه وو ايـا
دله قاتل مور نه وو زيدولى ـ چې د احساس او عاطفې خپسه يې د وجـود
ويښــته راپورتــه او ني ـ ودروي ارومــرو چــې نــه وو ه ــه مــور هــم نــه وو
زيدولى بلکې داسې بريښي چې دلـــه قاتل به پالر هـم درلـود ـ يـار هـيب
په ښه توګه دله کړه وړه ترسيم کړي دي ـ
د لوى اات په قانون کې هيڅ زوى د پالر په جرم نه محاکمه کيدي ـ نه ويل
کيدي چې پـالر دا جـرم کـړى دى نـو زوى دې د پـالر پـه بـدل کـې دوزخ تـه
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والړ شي ـ خو جهادي فرعونيـانو دا کـار وکـړ ـ دوي داسـې نرـام جـوړ کـړ ـ
خو له بده مرله چې د اسالم نوم يې پرې ايښودلو ـ
زه په خپل وار سره د يار هيب ددې ناول کښـلو قـدرداني کـوم اومبـارکي
ورته وايم ـ

اکبر کرګر
لندن
نومبر ٥١٠١ء
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سلګا سلګا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زې يو ځل بيا د فکرونو سيالب په مخه کړم ـ زما په احساساتو يو ځـل بيـا
د اور لمبې بلې شـوې او زمـا پـه هـره سـاه کښـې يـو ځـل بيـا لـړزان راغے ـ
ځکه چې دې حاال تو په ما ډېرې لوبې اوکړې ـ زما د وجـود زمـا د روايـاتو
زما د اقدارو له مين ـه وړو لپـاره ئـې ټـولې دسيسـې پـه کـار واچـولې ـ او
دله سلسله ال تر اوسه دوام لري ـ
محمدا جان يار هم لکه زما د پښتون قام لم خوړلے دے ـ د ه ۀ پـه سـينه
کښې هم يو داسې پښتون زړې په درزا دے کوم چې د خپل زړې قيصه هـم د
خپل قلم سره کولے شي ـ د ه ه چې تر اوسه څـومره افـار چـاپ شـوي دي ـ
په هاله ټولو کښې قامي رنګ واضحه او جوت ښـکاري او هـم دلـه د يـو
پښتون ليکوال فريضه ده چې د قلم په ژبه د خپل قام ژوبل ژوبـل زخمونـه
اوچيړي ـ او دله رنګ په لېر شعوري توګه خپل قام تـه وريـاده کـړي چـې
په تا کوم کوم جبر په کوم کوم نوم شوے دے ـ
 ٫٫ويرونه بهيرونه  ،،دا يوه داسې رښتينې قيصه ده چې په تصور ئې هـره
سـاه اوبــوهنيګي ـ يـو خــوا د يــوې مــور سـلګا ســلګا احساســات چــې د
خپلو بچو د سرونو د حفاظت دپاره هاله خـاوره پريـددي چرتـه چـې ه ـې
خړپوسې کړي وي د کومې خاورې د هر ګـودر  ،هـر چنـار او هـر تنـور سـره
چې د ه ې تنکي تنکي يادونه تړلي وي ـ خو دا هر څـۀ ه ـه د خپلـې وينـې
په خاطر پريددي ـ او بيا چې کله په دې ارمان کلي ته واپـس روانيـدي چـې
د خپل د سر  ٫٫ګالب ،،څو چې په بره وطـن کښـې پـاتې دے اووينـي ـ د
شــليدلو يــادونو مــزي ســره بيــا اوتــړي نــو د داســې پښــتنو پــه الس ورځــي
څـو چـې ځـان تـه د اسـالم واکـداران وائـي ـ ه ـوي ددلـه بـې کـوره مـور
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تنکي تن کي بچي د سيند د پل نه الندې ګخاروي ـ مـور دا هـر څـۀ وينـي ـ د
ه ې د زړې د تل نـه وتـې سـلګا المکـان تـه رسـي ـ پورتـه پـه عـرش کښـې
لـړزان راځـي ـ او فطــرت ددلـه سـنګدلو د ظلـم او جبــر تماشـې کـوي ـ خــو
مجبوره مور په داسې حال کښې هيڅ نيي وئيلے ـ
ه ه په ځان پسې پښې راکاهي ـ د ه ې ټـول ارمانونـه تـاال واال شـوي وي ـ
په دې ارمان خپل وطن ته ځي چې خپل خاوند ته پــه چي و چي و اوژاړي ـ
او ورته دا ټوله قيصه تيره کړي ـ خو ـ ـ ـ چې کله هلته رسي نـو خاونـد ئـې د
ژوند الره بدله کړي وي ـ د ه ه نه دا هير وي چـې زمـا داسـې يـوه بـې وسـه
ښ ه هم وه څو چې زما د بچو د سرونو د ب کولو په خـاطر د کـوره وتـې
وه ـ ه ه ځان له بل کور اباد کړے وي ـ او دله بوره مور هم داسې بې منزلـه
او بې اسرې پاتې کيدي ـ
ښاللي محمـدا جـان يـار د حتيتـت دې واقعـاتو تـه يـو داسـې ادبـي رنـګ
ورکړے دے چې لوستونکي د ځان سره د ګـوتې نـه اونيسـي او د ظلمونـو
او وحيتونو په دې يو يو پړاب ئې ګرځوي ـ دا د محمـدا جـان يـار د زيـر
او پوهه اهن کمال دے چې ه ه د واقعاتو په تسلسل پوهيدي ـ ه ـه اوس
يــو منــلے شــوے نــاول نګــار دے ـ چــې وختونــه بــه ئــې د ليــک او پــوهې
اعتراف کوي ـ
په مجموعي توګه ددې کتاب نه څرګنديدي چې ليکـوال خپلـو پښـتنو تـه
دا ښودل لواړي چـې پـه مـوند دې اسـتعماري قوتونـو پـه کـوم کـوم انـداز
لوبې کړي دي ـ کله ئې په يو نوم اوټکولو او کله ئې په بل نوم ـ خو ددې هر
څۀ باوجود د پښتون قام ته ال د خپـل وجـود احسـاس نيـته ـ پښـتون تـه د
خپل اجتماعيت احساس نيـته او چـې تـر څـو دلـه بـې حسـي وي ـ تـر څـو
دله ځان ځاني وي د ډېرو ميندو بچي به د ه ـوي وړانـدې قتلـولے شـي ـ
خو آخر تر کومه ـ ـ ـ ـ نن ـ ـ ـ ـ نن که زموند رهبران اودې دي زموند اتالن خپلو
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لرضونو په مخه کړي دي خو په دې لمبه لمبه ماحول کښې په دې سـلګا
سلګا ماحول کښې د يو ژوبل ژوبل پښتون احساس دا اواز کوي چې -:
چـــــې راټـــــول شـــــم د ســـــلګو بـــــدل بـــــه اخلـــــم
ددې واړه محرومــــــــــو بــــــــــدل بــــــــــه اخلــــــــــم
د هـــــــر جبـــــــر او ســـــــختو بـــــــدل بـــــــه اخلـــــــم
ال مــــړ نــــۀ يــــم خــــو پــــه طمـــ د  ٫٫بــــدلون ،،يــــم
زمــــــا لويــــــه ګنــــــاه دا ده چــــــې پښــــــتون يــــــم

اليق زاده اليق
پېښور
 ٥اګست ٥١٠٠ء
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ويرونه بهيرونه

لومړى څپرکى
ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

په خرپ مزل خو مې ځکه کاوه چې ډيره اوهده الره مې په مخکې پرتـه وه ـ
چې قدم به مې اخيست د سړ زيګو کااو مې پښې وهلې ـ عجيبـه خـو دا
وه د الرې په اوهدو کې مې سترګې په شنو ک ونو ،د لرونو پـه ځنګلونـو
او تــاترو لګيــدې ـ يــو ډول خوښــي بــه مــې احساســوله ـ دا نــه وه ګنــي چــې
ستړى دې شم ـ د اوړي ګړنګه ورځ او د ځوانا تودې شيبې له السـه مـې د
تندې خوله نه وچيده ـ ساعت پس به مې لپې لپې اوبه څښلې ـ
سړ د لره په کدليچونو کې  ،کوه وه تللى ب ـ سيند له سړکه الندې او لـه
سينده پورې ځاى پ ر ځاى کلي پراته ول ـ د طبيعـت د ښـکالګانو پـه ليـدو
او سوچ کى روان وم ـ چې نا څاپه مې مخـې تـه لـه يـوه وړوکـي کلـي نـه ورا
راووتله ـ شل ديرش ښ ې او څو تنه سړي ئې په مخکـې روان وو ـ يـوه تـن
په کجاوه کې ناوې پيا کړې وه ـ چې تتريباً د اتۀ ب کالو به وه ـ ګامونه مې
ښه ګړندي کړل ـ ما وى چې سيل يې وکړم ـ واده له سړ نه الندې تيريـده ـ
ښ و لبرګې چمب ې وهلې ـ پـه جـګ اواز يـې سـندرې ويلـې ـ بيخـي لکـه د
زرڅانکې پيان خواهه اوازونه يې راتلل ـ په زړه کې مې تير شـول ـ مـا وې
چې پدې درو کې هم څومره سندر ماري شته دى ـ دهمدله اوهده مـزل الره
د ښکال ګانو پـه کتـو سـره لنډيدلـه ـ د لـرو لمنـې سـرګړو او لـــوړاڅکو ،
ممااو  ،ګورګرو  ،لوړولې وې ـ په ګړنګونو کى د کجيرانو الوتل او د يو
نـيم بـاز مرلـه چـې لـه پاسـه بـه پـه کومـه مرلـا داسـې رالوټـه شـو لکـه د
ګــولا پــه څيــر ـ يــو ناڅــاپي شـ کــى بــه لــه ســترګو پنــاه شــو ـ د لــو ټولــو
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ښائسـتون و د مزلـه ســتړياته نـه يــم پريښـى ـ لــه ډېـرو کليــو او د لرونـو پــه
پيچومــو واوښــتم ـ مخــې تــه مــې يــو وړوکــى کلــى رالــى چــې يــوازې څــو
کورونه ښکاريدل ـ دله کلي د لره په يوه ډډه کې د څيړيو تر منې ابـاد وه ـ
چوپان بزې اړولې وې ـ پخپله په يو جګ کمره ناست و ـ شپيلا يې لدوله
ـ د سړ

نه الندې سيند بهيده ـ د سيند څپـو شـور او د شـپيلا خـواهه لـد

انګازې مې خداى راستي که اوس هم لـه خوهونـو نـه وتلـي دي ـ هلتـه مـې
پښه ونيوه ـ د يو کمره په سر مې پخپل څادر کوناټى ولګاوه ـ يو شيبه مې
دمه وکړه ـ په سړ نور الروي هم تيريده ـ د هيڅ شي په کيسه کې هم نه وــ
ولې زه د ه و درو او سر درو پـه ښائسـتونو نـه مړيـدم ـ تـر ه ـې ناسـت وم
چې د بزو کنډ په بله موړه واوښت ـ بيا روان شوم ـ ښه شيبه مزل مې چـې
وکاوه ـ په يوه جګه چړايې وختم ـ کتل مې چې په جګه لونډۍ کلى پروت
ب ـ مخامخ ترې له سينده پورې هم يو بل کلى د لره بيخ کې د سـيند پ ـاړه
اباد وه ـ د کلي مخې ته شين کڅ لوړيدلى ب چې پورته تـرې ډيـر جـګ لـر
ختلى ب ـ څومره به چې تلم ـ دره تنګيدله ـ لرونه به لکه لاړه لړۍ يو بل ته
ښکاريدل ـ ما به چې له ه و کليـو او لرونـو  ،درو او خوړونـو نـه سـترګې
راړولــې پــوره الر بــه مــې وهلــې وه ـ پــام مــې کــاوه د يــوه جــګ پــا پــه ســر
کالګانې او کورونه مخې ته راللل ـ سړ هم د کلي په منې کې وتلـى ب ـ د
کلـي لـه من ـه تيـر شـوم ـ سمدسـتي مـې مخـې تـه د اوبـو ډ خـوړ رالـى ـ
ودريدم لـومړى مـې چـې د خـوړ چړنـدې اوبـه وليـدې ـ ورو  ،ورو ورنـزدې
شوم ـ اومې ليدل چې ددله ډ خـوړ اوبـه دومـره زيـاتې وې چـې لـه پاسـه
پـرې پـل پــروت ب ـ همدلــه خـوړ د چپــې درې سـيند ب ـ پـه پلــه پـورې وتــم
مخـامخ پـه يــو کيلـو متـرۍ کــې لويـه کـال ښــکاريده ـ پـه يــوه ګـوټ کــې د
اف انستان بيرغ رپيده ـ پوه شوم چې عالقداري وه ـ په کيڼ اړخ مـې کاتـه
چې په جګه تپه کې د ښوون ي ودانا تر سـترګو کيـده ـ لـده شـيبه د الرې
پــه ســر ودريــدم ـ ښــي لــوري تــه پــه ټيټــه فاهــله کــې شــنه پټــي او ســيند
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ښکاريده ـ د سـترګو د ديـد پـه امتـداد مخـامخ وړانـدې کلـي او کالګـانې
ښکاريدې ـ شاو خوا ته يې پـه ځنګلـه ډ لرونـه ختلـى و ـ پـه کـيڼ لـوري
يـــو نرى رود د ترخو په منې کې ختلى ب ـ ساه نيولى پـه ه ـه روګـي ورسـم
شوم ـ ښه چې پورته وروختم د ښوون ي په ودانا مې سـترګې ولګيـدې ـ
دعکاسـي ونـې د ښـوون ي پـه داالنـه کـې واړې وې ـ الره مـخ پـه ني ـه وه ـ
مزل پکې لوڅه نه کولـه ـ د يـوه السـي بکـس سـره ورو  ،ورو تلمـه ـ تـر څـو
چې د روګي سر د ښوون ي ديواله ته رسيدلى ب ـ په زړه کې مې تيره شوه ـ
ګنــي چــې ښــوون ي تــه راکــابو شــوم ـ ســينه مــې تلــه راتلــه ســم پيــيدمه ـ
ودريدم ـ خپل اوسون مې په ځاى کړ ـ بيا روان شوم ـ دا ځل مې له ليرې نـه
وليدل چې د خټو او ګټو نه جوړه شوې ودانا د چپې درې ښون ي دي ـ د
ښــوون ي تــر څنــګ وړانــدې دواليبــال ميــدان ښــکاريده ـ پــه ډاډه زړه د
ښوون ي ودانا ته ورنزدې کيدم ـ هلتـه وړانـدې څـو تنـه د عکاسـې ونـې
الندې په څوکيو ناست ووـ په زړه کې خـو مـې تيـر شـول چـې دا بـه خامخـا
ښوونکي وي ـ په همدې سـوچ کـې ورنـزدې کيـدم د ه ـوي هـم راپـام شـو ـ
پيژندم خو يې پـدې چـې پخـوا يـې ليـدلى وم ـ ښـه چـې ه ـوي تـه ورنـزدې
شوم راپاڅيدل ما هم سالم ور واچاوه ـ هر يوه راسره په ليـد سـتړي ميـي
وکړې ـ ناست ال نه وم چې يوه وويل اقالً شپد مياشتې يې هـم پـه ليسـه کـې
پرې نښودې يو بل تن چې له سګرټ نه يې ښه کش پورته کـړ ـ لـوګى يـې
په خوله او پوزه راووت ـ په نښتي لد يې وويل ـ دا ورسره بلـد دى ـ يـو بـل
تور رنګي ځوان چې تورو ويښتانو يې په څټ شاته منجيلـې جـوړې کـړې
وې ـ اوهده بريتــان يــې پــه شــونډو راځړيــدلي وو ـ د څڼــو ويښــتان يــې هــم
تبرګي پيان ښکاريدل ـ خپله څوکا يې ماته خوشې کړه ـ چپړاسي ته يـې
د بلې څوکا وويل ـ ورسره يې دا هم وويل چاې زر راوړه ـ د ونې سـټې تـه
څير مـه پـه څـ وکا کښيناسـت پـه کـرار او درونـد لـد يـې وويـل  :طبتـاتي
مبارزه کې دا شته دى ـ دا خو ال بدلي ده له مرګه بايد ډار ونيي ـ ددې زوړ
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فاسد نرام په ضد بايد کلکه مبارزه وشـي ـ يـو تـن د پاخـه عمـر ښـوونکي
چې د مرۍ رګونه يې له خوارتيا نه ښکته پورته تلل ټول ناسـت ښـوونکي
يې يو يو را اوپيژندل ـ په يوه تن مې سترګې ولګيدې ـ ه ـه هـم پـدې چـې
شيبه په شيبه يې لاړه تازه کوله ـ للى ناست وو ـ هيڅ خبرې يې نـه کـولې ـ
خالي ټول و تـه يـې لـوه ايښـى ب ـ پـدې کـې درې تنـو پـه لبـرو اواز وويـل
استااه موند درې واړه دې پخوا د څوکا جمعيت ليسه کې شاګردان وو ـ
مــا ه و درې واړ ه له سترګو تير کړل ـ ه ـه يـو يـې لـه ونـې ټيـټ چـار شـانه
زلمــى ب ـ وې ويــل اســتااه پــه اوم ټــولګي کــې دې مــوه تــه د انګليســي او
سپورت درس راکاوه ـ آ بل بې واره وويل کانفراسـونه دې جـوړول ـ تـل بـه
دې شعرونه ويل ـ ه ه دريم يې وويل کسـم دې داسـې مـې يـادېدې لکـه دا
اوس ـ په هن

کې به دې سياسي خبرې کولې ـ رښتيا استااه هيره دې هـم

نه وه راللې چې زموه معلم وې ـ يو ډرامه چې دې جوړه کړې ب ـ د ولسوال
د زوي نه دې پکې جينـا جـوړه کـړې وه ـ ټولـو پـه دې خبـره وخنـدل ـ زې لـد
چر پاتې شوم ـ هاله بيا ويل استااه لکه چې هير دې شـول ـ پـه خبـرو يـې
راوستم ـ مجبور شوم اومې ويل ـ هو ولې نه ښۀ مـې يـاد شـي ـ د  ٠٣٤١کـال
خبره ده ـ دا د نن خبرې ه ه وخت کې نـه وي ـ يـوازې کابـل پوهنتـون کـې د
نويو ايډيولوجيو خبرې روانې وې ـ نورو واليتونو ته يې ال انګازې نه وې
لزيدلې ـ د ه ه وخت شاهي نرام پـه خـالف هيچاڅـه نيـو ويلـې ـ پـه ټـول
ملـک کـې چوپـه چوپتيـا وه ـ رښـتيا چـې ه ـه د څـوکا حـاکم څـومره ښـه
سړى ب ـ موه يې د زوي نه په ډرامه کې جينا جوړه کړې وه ـ او له بله پلـوه
مو د حکومت په خالف ډرامه تمثيل کړه ـ خو هاله مـوه تـه هـيڅ نـه ويـل ـ
ه سې ولسواالن به بيا پيدا نيي ـ ماته يـې بيـا وييـل  :معلـم هـيب پـه دا
دومره لوى کونړ کـې دې زمـا د زوي نـه جينـا جـوړه کـړې وه ـ مـا ورتـه پـه
درناوي وويل ـ ولسوال هيب زما هم په ټول کونړ کې په تاسو زړه درتلـو ـ
ه ه موسکى شو ـ وې ويل ـ پام کوه چې ضرر درپيښ نيي ـ همالـه ب چـې
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د پوهنې مدير جزائي تبديل کړم ـ پدې وخت کې يوه تن ښوونکې چيلم تـه
تيلى وواهه ـ د چيلم سر ته يې چې تيلى ولګاوې ـ په خوټ خـوټ يـې چـيلم
راښکه ـ سترګې يې سرې راويستې ـ بيا يې خوا ته يوه بل تن ته چـې ګـرده
لوندې خولا يې په سر وه ـ تور شډل بريتونه سپين څادر يې په ولو خـور
کـړى ب ـ ه ــه تـه يـې چــيلم ونيـو ـ ه ــه هـم پـه يــوه سـاه چـيلم کــش کـړو ـ د
ښوون ي يوه چپړاسي په تور چاې جوش کې چاې راوړه ـ هر يـوه تـه يـې د
چاې پيالا ډکې کړې او په ميز يې مخې ته کيښودې ـ چاې څښل کيده د
څوکا ښوونکو د خبرو په جريان کې يوه نيمه ټوکه هم کوله ـ هسې خوبې
له ه ه د کونړ خلک په ټوکو او دوړو ويلو کې نوم لري ـ په تيره بيا د پـي
او څــوکا ســاپي  ،چــې پــه هــره حجــره او ويســتل کــې ټــوکې ټکــالې او
خنداګانې وي ـ باور وکړت په لده شيبه کې مې د مزل ستړتيا او سـتوماني
ووته ـ تـر مـازديګره پـوه نيـوم چـې د اوړي دا دومـره اوهده ورځ څنګـه زر
ووته ـ
يو تن ښوونکي چې لوړ قد په تن نرى په خوله کې يې يو لاښ توربخن ب ـ
له خپلې کوټې نـــ ه په چابکو ګامونو راووت ـ لومړى يې له ما سـره رولبـړ
وکړ ـ چې مې وليـد لـوټکي وارخطـا او سـودائي راتـه ښـکاره شـو ـ پـه ډېـر
وارخطايا سره له نورو ښوونکو نه جدا شو ـ د اوبو پـه لـور د خـوړ لـاړې
ته ورلى ـ لوښتل يې چې اودس تازه کړي ـ نورو خپلـو کـې سـره وويـل ـ د
چکـر وخـت دى ـ لمـر پريـوت ـ هـوا ښـه شـوه درځـا چـې ځـوب ـ زمـا بکـس
چپړاسي کوټې ته يووړو ـ هماله د څوکا درې سره ښوونکي رانه تاوول ـ
ويلې استااه خپه نيې موه درسره يو ه ه ښونکي چې هـر دم بـه يـې لـاړه
تازه کوله خـوا تـه رانـزدې شـو لکـه څنګـه چـې ارام ښـکاريده ـ پـه ورو يـې
راته وويل ـ استااه زه دې له پخوا نه پيژنم ـ مـوند د ننګرهـار دارلمعلمـين
کې ول ـ چې تۀ راته ملګرو راپيژندلى وى ـ او په ليسه کې چې دې وظيفـه
وه هم مې پيژندلې ـ ما وې هو له نيکه مرله ـ چې دا کوم ځاى تـه تللـى يـم ـ
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هلته زموه ملګري ډير وي ـ ما چې د ه و کريکټـر وليـدل خـوښ مـې شـو ـ
چې وروسته بيا د همده سره مې پخه انډيوالي شوه ـ ما به ورته پخپـل زړه
کې ارام هيب ويلې ـ په ښکاره به مې ورته خپله نامه اخسته ـ لـه همـده او
څو نورو ښوونکو سره مې يو ځاې شپې ورځې شـوې ـ د چپـې درې ښـکال
خو پدې زياته ده ـ چې پـه جګـو لرونـو کـې دا دره پورتـه ختلـې ده ـ د درې
مخامخ هم لرونه دي ـ دلـه ټـول لرونـه شـنه او ښـکلي دي ـ پـــه زړه پـورې
منررې او تـاترې لـري ـ پـه دې دره کـې يـو پـــه بـل پسـې لـه کنـډۍ کلـي نـه
پورته ان تـر سـليمان شـاه پـورې کلـي پراتـه دي ـ د درې او کليـو تـر مـنې د
چپې درې سيند ښه په شور او مستا بهيدي ـ د شنو فصلونو او ځنګلونو
په زړه پورې وهمې پدله له کيميره ښکلې سيمه کې چليدي ـ زموه شـپې
او ورځې ښې تيريدې ـ د هرې جمعې په ورځ به د نـزدې ځـايونو ښـوونکي
خپلـو کورونـو تـه تلـل ـ ټـول ښـوونکي مـې ښـه يـاران وو ـ ولـې ارام هـيب
راباندې ګران په دې ب چې د جمعې په ورځ به هم زما لپاره پـاتې کيـده ـ زې
به يې په بيلو درو او سر درو کې ګرځولم ـ باور وکړت چې ددلـې سـيمې د
لرو رلونو ،ځنګلونـو د جګـو نښـترو څـوکې دومـره زړه راښـکونکې دي
چې هر څو به ددې ليواله ب چې يو ځل خـو لـه نـزدې نـه دلـه ښـکالګانې
اوګوري ـ کله خو به خلکو ددلو لرونو د کانونونـه خبـرې کـولې ـ چـا بـه د
يوې درې او چا بـه د بلـې درې د ښائسـتونو کيسـې کـولې ـ يـوه ورځ د څـو
تنو تر منې د لينډ الم د سر د جهيل ( والړو اوبو ډنډ) خبـره وشـوه ـ يـوه تـن
چې د ه ه ځاى د نزدې کليو د ښـوون ي ښـوونکى لـه مـوه سـره ميلمـه ب ـ
ويې ويل ـ ما د سليمان شـاه خلکـو لـه خـولې نـه اوريـدلي دي ه ـه ډنـډ تـه
ښاپيرۍ راځي ـ يوه بل وويل ـ هلته څو نيي ختلى ـ د لينډ الم سر ته ډېر
کم کسان تالى شي ـ ميلمه د خپل تندي خوله پالس وچه کـړه ـ ويـې ويـل ـ
چې داسې ده ـ خو راځ دا يې ګز او دا ميدان ـ سبا ته د پنجينبې ورځ ده ـ
چـې رخصـت شـويې ـ شـپې تـ ه بـه زمـوه ځـاى تـه الړ شـو ـ سـبايي بـه وخـت
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حرکــت وکــړو ـ ارام هــيب پــه ارام لــد وويــل ـ مــا هــم ددلــه ډنــډ قيصــې
اوريدلي دي ـ کـه مـو خوښـه وي ـ بسـم اهلل ـ څـو چـې ځـ ودې ووايـي ـ د
شپد تنو هالج پدې شوه ـ چې سبا ته څنګه رخصت شو پس له ډوډۍ نه به
روانيدو ـ حسن خان دې خداى اوبخښي وې ويل ـ زه بـه کمـره لـه ځـان سـره
واخلم ـ تاسو به پياز خامخا له ځان سره ولرت ـ تر څو هلته د لره په سر کې
بيا پکار راځي ـ سبا ته له لرمې وروسته مـو د چپـې درې الره ونيـوه ـ او د
حسن خان ځاى ته روان شو ـ په الره د سوټماري او دري خـوټ لـه کليـو نـه
تير شو ـ د چمبړ د جګې لونډۍ پـه مخـه ورتـاب شـو ـ الره راتـه شـيبه پـه
شيبه مـخ پورتـه کيـده ـ پدلـه دره کـې ال سـړ نـه ب وهـل شـوى ـ يـوازې د
پښو پياده الر ختلې وه ـ مـازديګر د حسـن خـان دوي ابتـدايي ( لـومړني )
ښوون ي ته ورسيدو ـ د ښـوون ي ځينـې ښـوونکي کورونـو تـه تللـي وو ـ
ماسـخوتن لـه ډوډۍ نــه وروسـته پــه چـايو ټولــو د ډنـډ خبــرې کـولې ـ ارام
هيب لومړى د ه ه د عادت له مخې لاړه تازه کړه ـ وى ويـل ـ سـبا تـه چـې
موهه سليمان شاه ته ورسيدو يو ځل به د مدير هيب کـره ورځـو ـ تـر څـو د
ه ه په ميوره به د ډنډ ليدو ته ځوب ـ موه ته د مدير هيب نامه نابلـده وه ـ
خو ه ه وويل ـ زه يې پيژنم تاسو به هم ورسره بلـد شـ ـ ډېـر ښـه يـار سـړى
دى ـ پخوا په حکومت کې مدير وه ـ اوس په کور دى ـ ټولو ورسره اومنله ـ
سـبايي وختــي خـداى بخښــلي حسـن خــان چـاې تيــارې کـړې ـ د مان ـه نــه
وروسته چې چاې وڅښل شوې ـ د لينډ الم د سر ډنډ ليدو په نيت مـو يـون
پيل شو ـ
موه سره يو تن چپړاسي هم ملګـرى و ـ ه ـه د وچـې ډوډۍ او پيـازو لوټـه
شا پورې تړلې وه ـ ه ه په الره له ټولو نـه اجـازت ولوښـت وې ويـل ـ زه بـه
مخکـې شـم چـې الره راتــه معلومـه ده ـ تــر څـو چـې لمــر پلوشـې پـه لرونــو
خورولې ـ موه سليمان شاه ته ورکابو شو ـ په الره له ډېرو کليو نه تير شـو ـ
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مزل ټول په لره کـې و ـ مګـر د لـره د بوټـو او شـنه ځنګـل نـه خـوهې وهمـې
پورته کيدې ـ ستړي اهنونه يې تازه کول ـ
د چپې درې کلي يو د بل له پاسه پراته دي ـ شنه فصلونه  ،څيړيو  ،نښترو
 ،ختريـزو  ،د هـر ډول مرليـو اوازونـو د خوړونـو د راـو اوبـو لړوســکې ،
لړوســکې اوازونــو  ،د ګړنګونــو او تــاترو ښــکالګانو پــه ليــدو زړونــه
خنديــدل ـ ارام هــيب پښــه ونيــوه ويــې ويــل انډيوال ـه د مديرهــيب کــور
ښکاره شو ـ په ښي الر وګرځ ـ د عمـومي الرې نـه د ه ـه کورتـه نـرۍ الره
بيله شوې وه ـ په ه ې ورسم شوو ـ پس له لدې شيبې مزل نه د مـدير هـيب
کور ته ورسيدو ـ د ه ه کور د نښترو ګڼ ځنګل ته نزدې په يوه جګه د لره
په لمن کې پروت ب ـ د کور مخې ته په ښکلي حجره کې کښيناسـتو ـ کتـل
مو چې مدير هيب حجرې ته راننـوت ـ ه ـه وچ نـرى دنـګ سـړى و ـ لـه هـر
يوه سره يې د ليدې رولبـړ ښـه پـه مينـه وکـړ ـ د ټولـو مخـامخ پـه کـټ کـې
کښيناست ـ ارام هيب تـه يـې و ويـل ـ دا دوسـتان راتـه راوپيژنـه ـ ده ورتـه
بيل بيل وښود ـ ورسره جوخت يې وويل ـ مدير هيب مـوه د ډنـډ ليـدو پـه
نيت راللي يو ـ ستا رايه څۀ ده ه ه وويل ښه خبره ده ـ همدا وخت د ډنـډ
د ليــدو ځکــه دى چــې وابرې ويلــي شــوي دي ـ ورځــې هــم اوهدې دي ـ پــه
اسانا سره کوالى ش چې الړ ش ـ خو بايد چې پياز درسره موجـود وي ـ
ځکه چې پاس د لره په سر کې يو ډول ګلونه دي ـ چې په سړي رړۍ کيدي ـ
بيا چې پياز وخوري واپس جوړيدي ـ د هاله دمرۍ لوټه د خبرو په وخـت
کې ښکته پورته تله ـ ښه سړى پدې ب چې په ورين تندي په پستو او نرمـو
خبرو يې د سړي اهن روښانه کيده ـ ه ه ال په خبرو لګيا ب چـې مـا د ليـرې
شـا ب خـوا بانـډې د لرونـو لـوړې څـوکې او د نښـترو ټلونـه او ځنګلونــه د
خپلـو سـترګو را النـدې کـړل ـ هـر څـۀ ښـکلي ښـکاريدل ـ د چـاې څښـلو نـه
وروسته ارام هيب وويل ـ مدير هيب ستا په اجازه به موه حرکت وکـړو ـ
تر څو لمر توديدي تر يوه ځاى خـو ځانونـه ورسـوب ـ ه ـه وويـل ـ هـو چـې د
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ډنډ په نيت راللي ياست اوځ ـ نو لومړى ستاسو مخې ته يو ستر ځنګل
راځي ـ چې هم ه ه ځنګل کې نرۍ الر ختلې ده ـ په ه ه الر به د ځنګـل سـر
تـه اوځـ

ـ پورتـه بيــا خـالي نيـ لــر دى ـ ونــې او ځنګـل نيـته ـ کـه چرتــه

درباندې شپه رالله ـ پاس د لره په سر فراريان اوسيدي ـ د ه ـوي سـره بـه
شپه تيره کړت ـ خو پام مو وي چې ه وي حکومت او قـانون نـه پيژنـي ـ پـه
ډير احتياط ورسره چلن وکړت ـ د مدير له کوره را ووتـو ـ او د ه ـه ځنګـل
په لور مو يون پيل کړو ـ د سليمان شاه نه چې دوه کيلو متـره جـګ وختـو ـ
رښتيا هم چې هماله ځنګل ته ورسيدو ـ د ځنګل تر څنګه په ژور خوړ کې
د وابرو رواې اوبه بهيدلې ـ په کيڼ اړخ کې مخ پورته په ځنګـل کـې دننـه
نرې الر وتلې ده ـ د يوه نښتر په سټه کې د زيلې په مـنې کـې د چينـې يخـې
پاکې رواې اوبه بهيدې ـ له پخوا نـه چوپانـانو د نښـتر همدلـه زيلـه ورتـه
ناوه جوړه کړې وه هر چا ترې اوبه وڅښلې ـ دومره يخې اوبه وې چـې هـډو
الس ورته نه نيول کيده ـ باور وکړت د ه و اوبو مزه مې نه هيريدي له لـدې
دمې وروسته مو په ځنګل کې د يوه ستوي کتار په شکل روان شو ـ له يوه
ساعت مزل نه وروسته د ځنګل منې تـه ورسـيدو ـ د هـر نښـتر سـټه دومـره
پيړه وه چې عتل ورته چپه کيد او پورتـه چـې دې ورتـه کتـل د سـر خـولا
دې لويــده ـ دومــره لــوى او ګــڼ ځنګــل ب چــې مــوه شــپدو تنــو پکــې ډار
احساساوه ـ کله چې لـه ځنګـل نـه ووتـو داسـې وو لکـه سـړى چـې د تـورتم
کوټې نه بهر ته اوځي ـ په يوه جګه موړه کې دمه ځاى مخې ته رالـى ـ ټـول
ستړي شو ي وو ـ په دمه ځاى کې په تيګو کښيناستو ـ يوه تن وويـل ـ ه ـه
دې د چلس کنډو الندې ښکاري ـ دمه ځاى ته نزدې بانډه وه ـ څـو کـوټې او
د بـزو چاپالونـه ښـکاريدل ـ هلتـه وړانـدې پـه يـوه ډډه کـې سـپينې وابرې
پرتـې وې ـ تـر څنـګ يـې چوپـان بـزو تـه د څيـړۍ څـانګې وهلـې ـ د بانـډې
خلکو او چوپانانو وليدو ـ لده شيبه وروسته يـې يـوه تـن چوپـان پـه کاسـه
کې متر راوړو ـ چې په متر کې يې واوره هم ګډه کړې وه ـ موه هـر يـو پـوره
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اوهي شوي وو ـ ډوډۍ او د وابرو يخ متر مو په شوم او مينه سره وخوړل ـ
له دله ځاى نه د کونړ او ل مان د لرونو سرونه راختلي وو ـ خو د لينـډ الم
لر په ټولو لرونو جګ او هسک ب ـ ما خپلو ملګرو تـه وويـل انډيوالـه زه
خو دې ځنګلونو ته خوښ پدې يم ـ چې دا دومـره لويـه ملـي شـتمني ده کـه
پــه راتلــونکي وخــت کــې کــوم زړه ســواندي رژيــم رامــنې تــه شــي ـ ددې
ځنګلونو او لرونو نه په فني توګه سره استفاده وکړي باور لرم چې ملـک
ته به پوره ګټه ورسوي ـ موه ال په خبـرو اختـه وو چـې کتـل مـو يـو تـن ډ
ګوډى پيا  ،ټوپـک تـر څنـګ پـه دمـه ځـاى راواوښـت ـ لـومړى يـې سـالم
واچاوه بيا يې ګوډى يوې تيګې ته لګاوه موه سره يې ستړي ميي وکـړه ـ
لده شيبه پس يې وويل :
وروره له کومه ځايه مو راپيښه کړې ده
چپړاسي چې د ه ه په ژبه او خصلت ښه پوهيده ـ په ځواب کې يې وويـل ـ
موه د کنډۍ نه راللي يو ـ لواړو چې پاس ډنډ وونيو ـ ه ه چـې د ديرشـو
کالو سـړى ب ـ لـد څـۀ موسـکى لونـدې شـو ـ ټوپـک يـې خپـل څنـګ تـه پـه
ځمکه کيښود ويې ويل تاسو په ښه وخت کې د ډنډ ليدو ته رالل ـ اوس
هوا توده ده م ګر پاس د لره په سر ډېره يخني ده ـ زه د ه ه په خبـره حيـران
شوم په تلوسه مې تـرې پوښـتنه وکـړه ـ مـاوې وروره ددې لـره سـر نـور هـم
ليرې دى او بل دا چې تا دا څۀ شى رابړل او څنګه دې پيا راوخيژول
بيا موسکى لوندې شو ـ ويې ويل خـداى سـړى تـه طاقـت ورکـوي ـ زمـوه
خو بس همدا ژوند دى ـ پـه دريمـه او څلورمـه همدلـه ډ ګـوډى خيـژوو ـ
الندې موه ژوند ـ دا څو کاله کيدي چې زه سمې ته نه يم ښـکته شـوى ـ کلـه
نا کله زموه کسان د يو ګل ته کوزيدي ه ه هم د ځينو ضـروري کـارونو او
د خپلوانو ليـدو تـه ـ نـور مـوه فراريـان پـه همـدې لرونـو او ځنګلونـو کـې
عمر تيروو ـ
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راځ راپاڅ چې مزل ال پاتې دى ـ ه ـه ګـوډى پيـا کـړ او نيـ روان شـو ـ
موه په ه ه پسې تش نيو وررسيدى ـ زمـا پـه نـس شدشـد درد شـو ـ ټولـو
ويلې دا د يخ متر او وابرو نه دى ـ لده شيبه چې پورته پـه لـره کـې وختـو ـ
درد مې ال پسې سيوا شو ـ چا ويل پياز ورکړت ـ ګلونه پرې رړۍ شول ـ چا
وې ـ خيټـه يـې متــر او شـړومبو يخـه کــړې ده ـ تـاوده څــۀ ورتـه پکـار دي ـ
څومره چې د لره سر تـه ورپورتـه کيـدو ـ هـوا يخيدلـه ـ ونـې او بـوټي نـه و
خالي د يـــوې لوييتې په منګ او زيړ ګلونه والړ ب ـ د لره سـپيرې تيګـې
وې ـ زما درد شيبه په شيبه زياتيده ـ کتل مو چې له پاسـه فـراري د ګـوډي
پيا لد وکړ ـ راځ راورسـيدو ـ لـه النـدې نـه مـوه ورکتـل ـ چـې ه ـه دمـه
ايښې وه ـ خپل ګوډى يې تکيې کـــ ړى ب ـ مـوه ور ورسـيدو ـ ه ـه وخنـدل ـ
وې ويل ـ هلکانو معلومېدي چې کله مو د لره مزل نـدى کـړى ـ زه خـو ارام
هيب له السه نيولى وم ـ خپلـه خيټـه مـې پـه دواړو السـونو ټينګـه نيـولې
فرياد مې هم کاوې ـ ما خو به ځان له شرمه هم ټينګاوه ـ مګر درد مـې زيـات
وو ـ چاره نه وه ـ سره له دومره درده مې پام کاوه چې په لواو  ،بـزو  ،ميـدو
مې سترګې ولګيدې ـ د فراريانو بانډې ښـکاره شـوې ـ د سـپو لپـا پورتـه
شوه ـ فراري وويل ه ه چې ښکاري دله زموه کورونه دي ـ موه دمه ونيوه
کښيناستو بس هر يوه دا ويلې د ټولو لرونو نه دا سر لکه د بام هسـې دى
زه يوې هوارې تيګې باندې پريوتم ـ د درد لـه السـه مـې پـه سـترګو تـورتم
راللى ووـ په دې کې ه ه فراري له ورايه لـد وکـړ ويلـې راځـ ـ مـوه الړو
يوې کوټې ته يې ووننويستو ـ چې د کوټې ديوالونه او چت د تختو اوهدو
تيګو نه جوړ شوى و ـ سمدستي يې ماته اوس مې هيره ده څه ګرمه دوايي
په چاې کې راکړه ـ اور يې بل کړ ـ يـوه پيـړه تـوده شـړۍ يـې رابانـدې خـوره
کړه ـ لده شيبه وروسته مې حالت لوټکي ښه شو ـ له شړۍ مې سر رابهر کړ ـ
ه وي چاې څښلې ـ فراري وويل تاسو همدا اوس د ډنډ ليدو تـه الړ شـ ـ
يوه ځوان چې ټوپـک ئـې اوهې تـه پـروت وو الس ونيـو ـ وې ويـل ـ دا زمـا
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ورور به درسره وي ـ تر څو واپس مو راورسوي ـ ټولو ووييـل سـمه ده ـ خـو
دا مريض به ـ ـ ـ ـ

ما چې دا خبره واوريده سپک راپورته شـوم ـ مـا وې زې

اوس ښه يم بريخ مـې کـم شـوى دى ـ د ډنـډ ليـدو پـه نيـت وخوځيـدو ـ دلـه
ځاى هواره دښته وه ـ له يوې شيبې مزل نه وروسته ډنډ ښکاره شو ـ د ټولو
دا تلوسه وه چې د ډنډ پ اړه بـه ښـاپيرۍ راتـه پنـډې وي ـ پـه ګړنـدي تـګ
سـره زمـا درد بيـا زيــات شـو ـ ه ـوي تــه مـې څـۀ نـه ويــل ـ د ډنـډ لـاړې تــه
ورسيدو ـ اومو ليدل چې د لره په سر لوى جهيل ( والړې اوبه ) ډنډ شوي
دي ـ دومره لوى ډنډ و چې سړى فکـر کـاوه کـه چيـرې دا دومـره اوبـه پـدې
لره ښکته روانې شي نو د سمې ټوله سيمه به الهو کړي ـ د ډنډ بـل اړخ تـه
څه نـه ليـدل کيـدل ـ د اوبـو پ ـاړه مرلـان  ،او ځينـې حيوانـات تـر سـترګو
کيدل ـ خو د ښـاپيريو پتـه نـه لګيـده ـ پـه ډنـډ کـى ځينـو السـونه پرين ـل ـ
عکاسي پکې وشوه ـ يوه ښه شيبه د ډنډ لاړې ته ناست وو ـ يوه تن وويـل
نورې ټولې خبرې رښتيا وختې خو د ښاپيرو خبره دروغ وخته ـ بل تن پرې
رامنـډه کـړه ـ وې ويـل نـه نـه داسـې نـه ده ـ خامخـا بـه دلتـه پـه چـا ښـاپيري
راپيښ شـوي وي ـ ځکـه چـې د پخوانيـو خلکـو دا خبـرې دروغ نـه دي ـ پـه
همدي خبرو کې له ډنډ د لاړې نه را روان شو ـ او د فراري کور ته راللو ـ
مازديګر لمر په لرونو پريوت ـ په موه کې يـوه وويـل اوس بـه ستاسـو پـه
اجازه سره الړ شو ـ فراري لومړى ښه په بړم  ،بړم وخندل بيا يې وويل ـ پـه
ليوانو ځان ماتوت دا لرونه او ځنګلونه د خطرناکو حيواناتو نه ډ دي
ـ ـ بــل دا چــې مــوه درتــه پښــتانۀ نــه ښــکارو دا يــوه شــپه بــه د لريبــا او
سختا له موه سره تيره کړت ـ ويلې راځـ ـ چـې اور درتـه بـل کـړم ـ پـه دې
سـرطان مياشـت کـې دلتـه يخنـي وي ـ مـوه پريمانـه لرګـي لـرو ـ کـوټې تـه
ننوتو ـ په ن ري کې يې په لمبو  ،لمبو اور بل کړو ـ زما لپاره يې تـوده لـخا
چــې د لــره د بوټــو خاهــه دوائــي وه ـ راتــه راکــړه ـ دوه شــړۍ يــې رابانــدې
خورې کړې ـ تر سهاره له ځانـه خبـر نـه ووم ـ سـبايي چـې لـه خوبـه پاڅيـدم ـ
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درد مې لد شوى و ـ وروسـته لـه چـاې څښـلو نـه مـوه د فـراري بانـډوالو نـه
خداى په اماني راواخسته ـ ټولو ترې مننه وکـړه ـ او د لينـډ الم لـه سـره مـو
مخ ښکته الر ونيوه ـ تر يوې فاهلې پورې مې درد کـم ب ـ خـو پـه مـزل سـره
مې درد پسې زياتيده ـ ځاى پر ځاى به کښيناستم ـ ارام هيب به راسره پـه
عخاب وو ـ اخر دا چې ه و نورو ملګرو ته مې وويل ـ تاسو ځ ما سـره بـه
ارام هيب پاتې شي ـ په کرار ،کرار به د مدير هيب ځاى ته ځان ورسـوب ـ
ه وي الړل زه او دوست مې کرار  ،او ورو ورو تلو ـ اګرچې الره مخ ښکته
وه ـ ګړندي مزل کيده ـ ولې زه سـخت پـه عـخاب وم ـ چـې لـس ګامـه بـه الړم
طاقت مې ځان کې نه ب ـ کښيبه ناستم ـ لد شيبه پس به بيا روان شـوم ـ ه ـه
لـه السـه نيـولى ووم ـ پـه ډېـر تکليـ

سـره مـو ځـان د مـدير هـيب کـور تـه

ورساوه ـ مدير هيب چې زما حالت وليد ـ سمدستي کور ته ننوت ـ لـه څـو
دقيتو نه وروسته توده او ګرمه شيرۍ راوړه ـ څۀ دوائـي  ،سـنډ او ګرمانـه
يې پکې اچولي وو ـ راته وې ويل ـ دا شيرۍ په قاشق تـوده  ،تـوده وخـوره
او بيا بړستن په سر راکاهه ـ همالسې مـې وکـړل ـ کلـه چـې راپاڅيـدم روغ
رمټ وم ـ مدير هيب ته مې د دوعا لپه پورته کړه ـ او لـه ه ـه نـه مـو د تلـو
اجـازه واخسـته ـ مـوه دواړه مـازديګر لـوړ ښـوون ي تـه را ورسـيدو ـ ارام
هيب را ته دستي ډاکټـر راولوښـت ـ څـه پيچکـاري ګـانې راتـه وکـړې ـ د
شپې مې ښه خـــوب وکړ ـ سبايي مې درد بيخي ور شوى و ـ د څو ورځـو
لپا ره رخصتي کور ته الړم ـ د پي په ډيـرو درو کـې ارام هـيب وګرځـولم ـ
ټـول کلــي او بانــډې مــې وليـدې ـ ه ــه وخــت د پـي ســړ خامــه او کنــډې
کپرې ب ـ په اونا کې به کوم جير موټر تر کنډۍ رسيده ـ ما به چـې کلـه د
پنجينبې په ورځ د کور ليدو ته د تلو نيت وکړ ـ سـهار وختـي بـه مـې چـې
رواا په ال نه وه لګيدلې ـ حرکت وکـړ ـ پخپلـو پښـو بـه د ماښـام پـه خـړه پـه
کور ورننوتم ـ ه ه وخت رښتيا چې په ټول ملک کې ارامه ارامي وه هيچا
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سره په هيڅ ځاى د شپې او ورځې د ګرځيدو څه خطره نه وه ـ بې امنيتي او
ددې سره نورې ورته خبرې هډو وې نه ـ
خو له کله نه چې پردۍ ايډيالوجا ملک ته راننوتې ـ تاسو وليدل چـې لـه
ه ه وخت تر نن پورې په دې لريب هيواد څومره نـاخوالي تيـرې شـوې او
ال روانې دي ـ
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دويم څپرکى
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هاله د خپل عادت له مخې لاړه تازه کړه ـ په زړه کې يې څۀ ور وګرزيـدل ـ
پخپل ځاى ودريد ـ مخ يې راستون کړ وې ويل ـ انډيواله سبا ته خو بې لـه
ه ې پنجينبه ده ـ دواړه به زموه کلي ته ځوب ـ زه پوهـ شوم چې دى د خپلو
بچيانو ليدو ته سبا نيت کړى دى ـ ما وې ته ولې زما له خاطره په ځان ظلم
کوې ـ بچيان به دې درتـه سـترګې پـه الر وي ـ خـو تـه هـره اونـا زمـا لپـاره
پاتې کېدې ـ سبا ته به برابر چې رخصت شوت ـ کور ته به الړ شـ ـ ه ـه بيـا
لاړه تازه کړه ـ وې ويل ـ هو ځم به خو تابه هم لـه ځـان سـره بيـا يـم ـ اخـر مـې
ورسره د ه ه کره د تلوسر وخوځاو ـ سبا تـه چـې څنګـه ښـوون ي رخصـت
شــو ـ د نـــزدې کليــو ښـــوونکي د خپلــو کورونـــو پــه لـــور وخوځيــدل ـ د
بيهسودو استاد هـم پدلـه ورځ نيـت کـړى ب چـې بيهسـودو تـه الړ شـي ـ د
ماسپښن ډوډۍ په سر ه ه ډيـر وارخطـا ب ـ همـدا يـې ويلـې ـ هلـه زر کـوت
چې بييانه ډير مزل مو مخې ته پـروت دى ـ د ماسپښـين دوه بجـې کيـدې
چې د چپې درې د عالقدارۍ نه پخپلو پښـو وخوځيـدو ـ د خـرپ مـزل مـو
پيل کړو ـ په خبرو خبرو مو الره وهله ـ د ګړندي مزل او تودې هـوا لـه السـه
مو پـه تنـدي خـولې روانـې وې ـ ځـاى پـر ځـاى بـه د تنـدې لـه السـه د سـيند
يخې اوبه په لپو لپو څښلې ـ له څو کليـو چـې واوښـتو ـ د ارام هـيب کلـى
مخې ته رالى ـ د دوه الرو په سر ودريدو ـ يوه الر د ه ه کلي ته تللې وه او
بله الر چې باچ هي سر ب ـ بيهسودو اسـتاد پـرې د تلـو ه ـه درلـوده ـ هـر
څومره چې ده ورته ست وکړ هاله به په وار خطـايا بـس همـدا ويـل ـ خيـر
يوسې ـ اجازه راکړه چې راباندې ناوخته نيي ـ
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ما وې انډيواله ځه په مخه دې ښـه شـه ـ ځـان د مـوټرو ځـاى تـه ورسـوه ـ پـه
روانيدوکې يې وويل ـ هو چې موټر ته ځان ورسوم ـ ه ه لـه مـوهه بيـل شـو
او سم په چټکو ګامونو يې الر وهله ـ موه هم د ارام هيب کلي ته د کـڅ پـه
الره روان شو ـ ه ه راته د سين دواړو لاړو ته لـوى او واړه کلـي راښـودل ـ
په الره مې هرې خوا ته پدې کتل چې هـره دره  ،شـيله او بانـډې پـه لرونـو
کې ښکاريدې ـ دومره پ ه زړه پورې چې هيڅ سترګې مـې تـرې نـه اوښـتې ـ
اخر ه ه راته کړو ـ ته څنګه اوتـر اوتـر ګـورې پښـه نيـولى روان يـې ـ مـا ې
انډيواله دا هره تړه او هره ونه د ليدو ده ـ خير دى سـيل بـه هـم کـوو او الره
به هم وهو ـ ه ه وويل رښتيا چې زموه ددې درو او سردرو ښـکالګانې لـه
کيميره کمې نه دي ـ بلې جمعې ته دې مورچـل او ديګـل درې تـه بيـايم ـ د
څاريګل په دره به هم راتاب شو ـ يو ځـل چـې ه ـه ښـکالګانې هـم اوګـورې
بيا به دې ال باور وشي ـ په ګر شر او خبروکې د هالـه کلـي تـه ورسـيدو ـ
کتل مې چې کلى د د سيندپه لاړه د شنه کڅ مخې ته پروت ب ـ
موه د کلي دوستل تر څنګه په اوهده کوڅه د ه ه کور ته ورتـاب شـو ـ کـور
يې د کلي منې کې ب ـ حجرې ته ورننوتو ـ په حجره کې کټونه پراته وو ـ يوه
کټ ته کښيناستم ـ ه ه راتـه دوه بالښـتونه کيښـودل ـ وې ويـل زه يـو ځـل
دننه ورځم بيرته راځم ـ ما وې سمه ده ـ ورځه د حجرې کړکا بيرته پرته وه
ـ ما چې له کړکا نه بهر ته وکاته ـ کلي ته نزدې يوه بزګر د پټي کنا وهله ـ
وړاندې په شنو پټو کې ښ و واښـه کـول ـ د کـټ لـه بـازو نـه مـې خپـل سـر
ټيټ کړ په کړکا کې مې د لره د سر سپينې وابرې تر سترګو شـوې ـ تـور
ځنګـل او د نښـترو جګـې ونـې ښـکاريدې ـ زه ال د ه ـې پـه تماشـا وم چـې
ل اړه تازه شـوه ـ پتنـوس پـالس ارام هـيب راننـوت ـ پتنـوس يـې کيښـود ـ
وې ويل انډيواله قيد نيـ دا زمـوه کـور د کلـي پـه مـنې کـې دى ـ د سـړي
پکې ساه خپه کيدي ـ له چايو نه وروسته به په چکر اوځو ـ

070

ګالب او فرښته،ويرونه بهيرونه،له بنګاله تر باګرامه ،داژوند دا څيري
ما وې ته خو دا خبره کړې ـ ولې د پي دري،د هر کلي موقعيـت دا طبيعـي
ښــکالګانې دوم ـ ره پــه زړه پــورې دي چــې هــيڅ حــد نــه لــري ـ زمــا خــو دا
ستاسې کلى او په تېره بيا د ټـولې دري کلـى ډيـر خوښـيدي ـ هالـه راتـه د
چاې پياله په ميز کيښـوده ـ پـه دې کـې يـو جـګ  ،چارشـانه مـونجې هيـره
سور او سپين سړى راننوت ـ لومړى يې سالم واچاوه ـ ارام هيب لـه ځايـه
ســپک پورتــه شــو زه ه ـ م جــګ شــوم ه ــه وويــل دا مــې پــالر دى ـ هالــه
راترلاړې وت ستړي ميـي يـې راسـره پـه وريـن تنـدي وکـړه ـ زه يـې ورتـه
ورپيژندلم ـ له رولبړ نه يې وروسته په کټ کې بالښت تـه تکيـه ووهلـه ـ د
چاې پياله يې پورته کړه ـ ال ګوټ يې تـرې نـه ب کـړى وې ويـل تاسـو دواړه
يو ځاې اوسيدت هاله ورته وويل هو پالره موه څو تنه ښوونکي په يـوه
کوټه کې اوسيدو ـ خـو مـا چـې تاتـه کلـه کلـه يـادوې ـ ه ـه دا دى ـ پـالر يـې
وويل ډير ښه ماته يې مخ راواړو ـ وې ويل ستاسې کور و کلى ما يـې زر
په ځواب کې وويل ـ کاکاجانه زه هم ددې کونړ يم ـ ارام هيب زما نـه خبـره
ونيوه وې ويل ـ پـالر جانـه مـا خـو درتـه د دوي ځـاى درښـودلى ب ـ د هالـه
فکر شو ـ په جګ اواز يې وويل هـو ،هـو تـا راتـه ويلـي وو ـ فکـر مـې شـو ـ
راياد شو ـ رښتيا معلم هيب ستاسې پلو خو د خلکـو م کـې زيـاتې دي ـ
مګر زموه په پي کې هر سړى څو ګيډي پټي ته ناست دي ـ دلته بل کـار و
کسب نيته ـ ي وازې داکرکيله او مالداري ده ـ د خلکو ژونـد خـراب دى ـ د
چاې پياله يې وڅښله ـ بيا يـې جيـب تـه الس تيـر کـړ ـ د نسـوارو دبلـى يـې
راويوست ـ ټونګه نسوار يې واچول ـ يوه شـيبه چـوپ کښيناسـت ـ بيـا يـې
ه ـه تـه داسـې ويـل ـ بچـى زه د بهـادر خـان دوي کلـي تـه ځمـه ـ ځـواب يـې
راليدلى دى ـ د چا سره يې د خپلوت خبره ده ـ دا ميلمه درنه خفه نيي ـ ه ه
وويل موه هم چکر ته ځو ـ ه ه له حجرې نه ووت او الړ ـ موند دواړه هـم پـه
چکر ووتو ـ په وستل وربرابر شو ـ
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هوا ګرمه وه هر چا ځان د ونو سيورو ته رساوه ـ وستل ته چې ورنزدې شـو
ـ د توتانو ونو الندې د وستل په تيګو او داالنه کـې ډيـرۍ خلـک پنـډ وو ـ
ال وستل ته رسيدلي نه وو ـ چې په وستل کې ناست خلک پخپلو ځـايونو
ودريدل ـ ټولو د سيند پـورې سـر تـه کتـل ـ زمـا ملګـرى راتـه کـړو ـ خيـر
کړي پورې د پله په سر موټر ودريـدو ـ څـۀ چـل بـه شـوى وي ـ زمـوه د کلـي
ډيرۍ کسان بهر ښارونو کې دي ـ کتل مې چې ه ه هم لد وار خطا لونـدې
شو ـ وړاندې په پټيو کې هم ځينو کسانو منډې وهلـې د کلـي نـه لـوى وړو
ښ و منـډې جـوړې کـړې وې ـ هـر چـا تـر مـوټره ځـان رسـولو ـ مـوه دواړه د
وستل تر څنګه ودريدو ـ له سينده پورې د پله په سر مو موټر څاره ـ د کلي
ډيري کسان له موټره راتاب شوي وو ـ پدې کې يـو تـن دهتـان پداسـې حـال
کې چې د قلبې لوايان يې په مخکې وو ج او چوکه ورسـره وه ـ پـه خولـو
کې يې جامې لمـدې ښـکاريدې ـ ويـې ويـل ـ اهلل دې خيـر کـړي لـه مـوټر نـه
کليوال بيا تاب شوي دي ـ څو مړه نه وي ـ
بـس هـر چـا سـره همداسـې ورتـه پوښــتنې پـه زړه کـې پيـدا وې ـ لـده شــيبه
وروسته څه کسان  ،ښ ې او ماشومان له پلـه نـه راپـورې وتـل ـ ټـول ورتـه
حيران پاتې وو ـ چې دا څـۀ پېښـه ده ـ کلـه چـې ه ـوي کلـي تـه ښـۀ رانـزدې
شول ـ په وستل کـې دوه تنـو لبـرو وويـل دا خـو د سـامدل زوى دى ـ مـوه
حيران شـو چـې د سـامدل زوى ولـې څنګـه چـې مـوه تـه رانـزدې شـو او د
کلي په کوڅه ورسم شو ـ عسکري درييې يـې الوسـتې وه ـ پـه اوهه يـې د
 ،، V٫٫عالمه وه ـ زما څنګ ته ارام هيب والړ وو ـ لاړه يې تـازه کـړه ـ وې
ويل ـ موه حيران شو چې څه چل وشو ـ دا د سپيره زوى خورد ظـابط شـوى
دى ـ ټول کلى ئې وخوځـاوه ـ د وسـتل خلـک پخپلـو ځـايونو کښيناسـتل ـ
يوه تن وويل ته يې څۀ کوې ـ تنخوا خورې ـ موه ته خو  ،خورد ظابطې لټه
خبره ده ـ يوه بل تن چې ځوان ب په جګ اواز يې وويـل ـ اوس خـو د پـي پـه
هر کلي کې لوى لـوى افسـران شـته ـ مـا مـورين او معلمـان شـته دى ـ اوس
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خو ه ه پخوانى وخت نه دى ـ د ونې ډډ ته په يوه پلنه تيګه يو د پاخه عمر
سړى ناست وو ـ د چيلم په سرۍ يې تيلى وواهه ـ په خوټ خـوټ يـې چـيلم
راښکه ـ لوګى يې په خوله او پـوزه راووت ـ سـترګې يـې هـم لرکـې لرکـې
سرې شوې ـ وې ويل وروره دا ناست کسان چې ګوري دا ټول بـې کـاره بـې
کسب ه او بې کماله دي ـ کـرۍ ورځ پـدې وسـتل کـې ناسـت وي ـ بـس خـالي
ټوکې او دوړې وايي ـ چيلمونه څکوي او د وستل دا تيګې يې په نسوارو
ولړلې ـ
دا زموه روزګار دى ـ ده يې خبره ونيوه ـ ويې ويل ته ښه وايې مګر د خلکو
بې کـاري  ،بـې سـوادي او داسـې نـورې ددې ملـک وروسـته والـى  ،ددې
شاهي نرام ګناه او مالمتيـا ده ـ مطلتـه بـاچهي ده ـ د ژونـد پـه ټولـو چـارو
کې ټپه تياره ده ـ يوازې د واکمن رژيم مزې دي ـ نـور خـو د ګـرد ملـت سـټه
ووته ـ الزم دي چې ټول خلک سره په يو اتفام السونه سره ورکړي ـ زاړه او
فاسد رژيم په ضد مبارزه وکړي ـ دده خبرې د وستل خلکو ته نوې وې ـ پـه
زياتو ښې ولګيدې ـ يوه تن وويل معلم هـيب سـتا خبـرې ډيـرې ښـې دي ـ
خو کاشکې چې ټـول خلـک پوهــ شـي ـ ه ـه تـه مـې کـړو مـا وې راځـه چـې
سيند لاړې ته الړ شو ـ له خلکو نه يـې اجـازت ولوښـت د شـنو پټيـو مـنې
کې سيند لاړې ته وخوځيدو ـ سيند په مستا او شور سره روان وو ـ موه
په شنه جولګه سيوري ته کښيناستو ـ د سـيند لـه اوبـو يخـه څپـه راپورتـه
کيده ـ د ونې سيوري هم يـخ او درونـد وو ـ لـومړى مـو پـه اوبـو کـې مـخ او
الس پرينم ـــل ـ بيـــا مـــو پـــه ه ـــه شـــته جولګـــه څـــادرې ولـــوړولې او
کښيناستو ـ ما له ه ه نه د پي د خلکـو او د نويـو سياسـي ايـډيالوجيو د
راتګ په هکله ترې اوپوښـتلې ـ ه ـه داسـې وويـل  :دلتـه پـه پـي دره کـې
ټــول عــوام خلــک پــه ديــن او مــخهب والړ دي ـ يــوازې د ګوتــو پــه شــمير
متعلمين  ،مامورين او افسران د نويو سياسي ډلو ټپلو سره سر خوځـوي
ه ه هـم دلتـه يـوازې د خلـق دموکراتيـک ګونـد الرويـان شـته دي دويـم د
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ا خوانيــانو ډلــه هــم پــوره فعالــه ده ـ د نــنګالم مولــوي حســين شــعوري د
اخ وانيانو په روزنه او تربيې کـې پـوره فعاليـت کـوي او ه ـه د جمعـې پـه
ورځ په منبر باندې د حکومت او خلتيانو په ضـد وعـک کـوي ـ د پـي ټـول
خلک يې د خپل تافير الندې راوستي دي ـ او لـواړي چـې پـه نـنګالم کـې
يــوه دينــي مدرســه جــوړه کــړي ـ د لــويې مدرســې د ودانــا ديوالونــه يــې
رســولي دي ـ مــا وې هــو ســتا خبــره ټيــک ده ـ مــا يــې لــه نــزدې نــه خبــرې
اوريدلي دي ـ لوى عالم دى ـ د بل هر چا نه يـې خبـره ښـه تـافير کـولى شـي ـ
ه ه هم د تائيد سر وخوځاوه ـ ويې ويل انډيواله پـه ټـول کـونړ کـې پـه دې
دره مخهبي زور ډير دى ـ ما وې دا راته ووايه چې په دې ستاسـو کلـي کـې
افسران او ښوونکيوشمير به څو وي ه ه د خپلې لاړې تـازه کولـو سـره
سم وويل په دې کلي کې دوه لومړى بريد منان  ،څلور پين ه واړه طاظـان
 ،دوه تنه ښوونکي دي ـ د دولسم ټولګي متعلمين پکـې ډيـر دي ـ دلسـې
په هر کلي کې تعليم واال کسان شـته دى ـ پـالر مـې کلـه کلـه وايـى ـ پخـوا
وختونو کې به چې چا کوم ليک چاته ليدلـو ـ مـااوګي تـه بـه والړ ـ پـه کـوم
مامور به ئې خط وليکلو ـ په دې کليو کې ميرزا نه پيدا کيده ـ يوازې به د
کلي په جومات کې مال امام د کلي ماشومانو ته د قرآن شري

او خالهې

سبق ويلو ـ په ټول پي کـې يـوازې د ليچـه الم ابتـدائي ښـوون ي او بيـا د
مــااوګي او نــنګالم ښــوون ي جــوړ شــو ـ تــر شــپدم ټــولګي پــورې زده کــړه
کيده ـ يـو نـيم هلـک بـه تصـادفي پـه ډيـرو واسـطو سـره پـه کـوم ملکـي يـا
عسکري ليسه کې شامل شو ـ اوس خـو ورځ پـه ورځ معـارف ترقـي کـړې ـ
انجونې او هلکان په هر ځاى کې په زده کړه بوخت دي ـ او بله دا چـې اوس
خلک د زده کړې او تعليم سره زياته عالقه لـري ـ مـا يـې ټولـه ومنلـه خـو د
يوه نکل په راياديدو سـره خنـدا راللـه ـ ه ـه پـه شـک کـي شـو ـ وې ويـل ـ
څنګ دې وخندل ماته د پي د خلکو پخوانى نکل راياد شو ـ

075

ګالب او فرښته،ويرونه بهيرونه،له بنګاله تر باګرامه ،داژوند دا څيري
مــا وې خپــه نيــې اشــنا د پــي د خلکــو يــو نکــل مــې اوريــدلى دى ـ پخــوا
بيستو چار( )٥٤کې او که لـه ه ـې نـه هـم وړانـدې سـتا يـې پـه لښـکر مـخ
ښکته وتلي وو ـ تروټه پورې چـې رسـيدلي وو ـ پـه چـور او تـاالن يـې الس
پورې کړى ب ـ هر څۀ به چې الس ته ورللل پي ته ئې رارسول ـ يوه تـن چـې
په مټ ښه لښتلى ب ـ بياسته يې تر مال وه ـ په يو کور ووننـوتى بــ لـه يـوه
وړوکي ک ندو نه يې بياسته چـاپير کـړې وه ـ فکـر يـې دا ب ګنـي چـې د وړو
ډ دي چې تر کوره يې ورسوم ـ دروند کندو يې پيا کړى ب ـ خدازده چـې
په څومره تکلي

به يې رسولى وي ـ خو چې کله کور ته رسيدلى ب ـ ستړى

ستومانه ب ـ کټ ته يې تکــ يه وهلـې وه ـ ميـرمن يـې تـرې پوښـتنه کـړې وه ـ
سړيه څـۀ دې رابړي دي ه ـه چـې ډېـر سـاب تيګـاب  ،ويلـي ب ـ ښـ ې لـد
مکړه وژلى يې يم ـ وړه دي جـو کتلـي مـې نـۀ دي چـې د جـوارو دي او کـه د
لنمو ـ ته خو يې اوګـوره ـ ښـ ې يـې لګـن راخيسـتى چـې وړوه د کنـدو لـه
مورۍ نه راتوي کړي ـ بسم اله يـې ويلـې وه ـ د کنـد مـورۍ يـې چـې را ايلـه
کړې وه ـ ايرې ترې راتوې شوې وې ـ
په دې خبره ه ه په کټ  ،کټ وخنـدل ـ د خنـدا پـه حالـت کـې يـې وويـل ـ دا
زموه پيجوال هم دېر کم عتل دي ـ بيا مې ورته وويل انډيواله يوه بلـه مـې
خولې ته رالله ـ د شوړيک م دود (ساپي) چې کوم شعر پـه سـاپو پـورې
ويلې دى ـ تابه اوريدلى وي ـ ه ه وويل ـ نـــه ه ـه څنګـه ه ـه خـو داسـې
چـې ـ پخـوا د پـي خلکـو سـپوهما تـه دام ايښـى ب ـ ټولـو دا ويلـې چـې د
خـداى پـا لـور ده پـه دام کـې يـې نيسـو ـ مالګـه يـې کرلـې وه ـ چـې ګنـي
راشنه به شي او تر عمره به يې د اخيستلو نه بې لمه شو ـ همدلسې نورې
ورپسې خلک وائي ـ
ه ه راته شين د خندا اوښتى ب ـ ويلې راځه چې ځو بس دى ـ د کور په نيت
له ځايه پاڅيدو ـ لمر په لړلړه ب ـ د کڅ پـه نـرۍ بـاره پـه ورو ګـامونو روان
شو ـ ما چې د پي د ساپو ميمله پالنه په پښتني کولتور والړ  ،د اتفام او
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يـو والـي ځواکمنتيالـه پخـوا نـه ليـدلې وه ـ ه ـه تـه مـې وويـل ـ مـا چـې د
اف انستان د خلکو بيلـې ،بيلـې پرګنـې د خپلـې دنـدې د اجـراء پـه لـړ کـې
ليدلي کتلي دي ـ يو تر بله خو را توپير لري ـ په ځانګړي ډول پښـتانه چـې
دقبيلوي سيستم په ځاړه ( زاړه) جال کې داسې نښتي دي ـ چې د ژوندانـه
د نويو ترقي پسندو او د بيري هخو او پرمختګ نه ګوښي بې خبره پاتې
دي ـ يــوازې د علــم و معــارف الره ددې خلکــو لپــاره د کاميــابا وســيله
کيدى شي او بس ـ په خبرو  ،خبرو کې د ه وي ترکوره ورسيدو ـ
له څۀ مودي وروسته له پي نه راووتـم ـ پـه يـو سـفر بهـر ملـک تـه الړم ـ لـه
ډيرې مودې تيرولو نه وروسته مې خپل وطن ته د راتلو نيت وکړ ـ په سفر
کې مې له ځان سره فيصله وکړه چې په ايران به ورتاويدم او د ه ـې ملـک
ځينې ښارونه به له نزدې نه د موټر په سورلا کې اوګورم ـ هماله ب چې دا
بادان په هوائي ډګر کې ښکته شوم ـ د سرطان د مياشتې لومړۍ اونـا وه
ـ هوا ډېره توده وه ـ له هوائي ډګره چې راووتم نيمه شپه وه ـ يوه رستورانت
ته الړم ـ هلته مې ارام وکړ ـ سبايي وختي مې د اهفهان په ګاډي کې ټکټ
واخيسـت ـ ال لمــر نـه ب راختلــى چــې سـرويس روان شــو ـ پـه الره مخــې تــه
ځينې وړوکي ښارونه او کلـي راتلـل ـ لرونـه او ځنګلونـه هـم ليـدل کيـده ـ
ماښام خړه لګيده چې د اهفهان ښکلي ښار ته ورسيدو ـ له نورو مسـاپرو
سره زې هم له ګاډي نه ښکته شوم ـ بکس مې تر څنګ او يو پـنج هـدو سـي
ټايـر مـې پـالس کــې ونيوــ روان شـوم ـ يـو ځـاى تـه ورللــم چـې کتـل مــې
الندې سيند بهيده ـ او د سيند پ اړه په يـوه رسـتورانت کـې ډيـرۍ خلـک
ناســت وو ـ زې هــم ور وګرځيــدم ـ پــه يــوه څــوکا ميــز تــه کښيناســتم ـ
رستورانت د ښ و او نرو ډ ب ـ شاو خوا د ونو ځنګل او په يـو اړخ کـې د
اوبو فواره او رنګ په رنګ ګلونه وو ـ ډيره په زړه پورې منرره وه ـ دومـره
مې خوښه شوه چې ان تر سهاره ورته ناست ووم ـ سباي وختي وروسـته لـه
چاې نه مې د تهران د موټرو تم ځاى وموند ـ يوه ښکلى نـوى سـرويس کـې
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مې ځـاى ونيـو ـ پـه څـو دقيتـو کـې ګـاډى ډ شـو ـ او د تهـران پـه لـور يـې
حرکت وکړ ـ ډيرې اوهدې الرې دي ـ خو ماته هر څۀ نوي وو ـ رښتيا هم چې
څومره ايران ښکلى دى ـ ه ومره يې هر ښار ،کلى او کروندني ښـکلي دي
ـ ـ تهــران تــه نيمــه شــپه راورســيدو ـ د تهــران هــوا هــم ګرمــه وه ـ پــه يــوه
مساپرخانه کې مې شپه تيره کړه ـ له سبايي تيناب کولو نه وروسته بازار
ته ووتلم يوه هوټل کې مې سبانارى وکړو ـ د ميهد د موټرو هډې پوښتنه
مې وکړه ـ له هوټله لوټکي ليرى ب ـ پـه ټکسـي کـې تـر ه ـه ځـاى الړم ـ لمـر
وړانګې خپرې کړې وې چې د ميهد په ګـاډي کـې کښيناسـتم ـ پـه تهـران
کې د يوه لره په سر کـوم زيـارت دى او هلتـه يـوه چينـه هـم ده ـ مـوټر ورتـه
ودريد ـ هر چا په ه ه چينه کې په لپو  ،لپو اوبه وڅښـلې ـ مـا هـم دوه درې
لپې اوبـه وڅښـلې ـ لپـه نيمـه مـې مـخ تـه هـم وارتلـه ـ د ه ـې چينـې د اوبـو
خوند او يخوالى مې بيا په نوم چينه کې ال نه وى ليـدلى ـ لـه ه ـه ځـاى نـه
موټر حرکت پيل کړو ـ په ښارونو او لرونو راتيريده تر څـو چـې دمـا زنـده
ران په ځنګل او کروندو موټر ورګډ شو ـ ډيرې وطنې مې ليـدلي دي ـ خـو
د ما زنـده دان دښـتې او د شـولو پراخـې کرونـدې مـې اوس هـم لـه يـاده نـه
اوځي له تهرانـه تـر ميـهده زښـته اوهده الره ده ـ د مازنـده دان پـه کرونـدو
کې موټر ټوله شپه ځ ليده ـ يوه ورځ او يوه شپه يې الر ووهله ـ د سهار پـه
لمر راختو سره ميهد تـه ورسـيدو ـ پـه ميـهد کـې مـې د زيـارت ليـدو نـه
وروسته د اف انستان او ايران سرحدي ښار ته يوه بـس مـوټر کـې الړم ـ پـه
سـرحد کـې څنګـه چـې د ايـران سـرح دي پوليســو لـه تالشـي نـه تيـر شـوم ـ
اف اني پوليسو رانه پاسپورټ واخيست ـ او زه بيا د اسالم کال نـه هـرات
ښار ته الړم ـ په دله وخت کې پخواني داود خان رژيم نسکور شـوى ب ـ پـه
ځاى يې خلتي دولت منې ته راللى ب ـ هره خوا سره بيرلونه رپيدل ـ د نوې
رژيم نوې ډمـامې لديـدلې ـ پـه يـوه هوټـل کـې مـې شـپه تيـره کـړه ـ سـبايي
وختــي د کابــل پــه ســي هــدو دوکــې کښيناســتم ـ لرمــه مــو کنــدهار تــه
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ورسوله ـ په کندهار کې هم ټـول ښـار پـه سـرو بيرلونـو ډ ب ـ د قنـدهار د
ګرما څپو ووهلو ـ له ښاره تير شو ـ د زابل پلو سړ باندې مـوټر پـه بيـړه
روان ب ـ مازديګر لوړ کابل تــ ه ورسيدو ـ کابل ه ـه پخـوانى کابـل نـۀ ب ـ د
ښار په ځينو چهار راهيو کې  ،ټانکونه والړ ب ـ د کابل رنګ سـور اوښـتى
بـ
په ټکسي موټر کې لوړ مازديګر ب چې کور تـه ورسـيدم ـ د کـور لـړي مـې
په ورتلو ډېر خوشاله شول ـ نزدې خپلوان او دوستان په لومړيو ورځو کې
زما ستړي ميي ت ه په مينه راللل ـ ټول خو په دې خوښ ښکاريدل چـې پـه
هيواد کې نوى رژيم راللى ب ـ هر چا به د انتالب خبـرې کـولې ـ کودتـا چـا
نه يادوله ـ بس همدا د فور اومي د الوتکو د بمبارۍ او د اسلم وطن جار د
ټانــک  ،خانــه خلــق ( د خلکــو کــور ) خبــرې کيــدلې ـ د خلــق دموکراتيــک
ګوند لړي د خوشالا نه په جامو کې نه ځائيـدل ـ هـر يـو چـې بـه مـې ليـده
داســې ښــکاريه ـ چــې تــه وا د ګــرد ملــګ اختيــار دده ســره دى ـ د ســرو
بيرلونو سره د انتالبي حالـت سـره بـې سـترګې سـرې شـوې وې ـ لـه ځينـو
سره بيخي خبـرې نـه کېـدې ـ سياسـي وا هـم عجيبـه شـى دى ـ ټـولنيزو ،
بنيادي بدلونونو او اوښتونو سره بنيادم بدليدي ـ کرکټرونه اوړي راوړي
ـ
ددله وخت په دسن يو  ،راډيو او تلويزيون کـې د حکومـت لـه خـوا د وطـن
او خلکو لپاره ښـې خبـرې کيـدې ـ ډيـرۍ خلـک پـه تمـه وو ګنـې چـې نـوي
رژيم به ورته يو څه ورکوي ـ نو ځکه خو د ښارونو خلک خوښ ښکاريدل ـ
هره ورځ به ميټنګونه او مارشونه کيدل ـ تر اوه اته مياشتو پورې د دولت
ماشين ښه چليده ـ ددې لپاره چې د ه ه وخت حاالتو ته ګوته ونيول شـي ـ
د داسـتان اهــلي پيښــو او عوامــل  ،ځـاى او وخــت د ســترګو ليـدلى حــال
رااه کرکټرونه څنګه راپيدا شول
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د رژيم د سرو سترګو نه اولس سخت ډاريده ـ هر څو هرې خوا ته  ،تيـت
و پر شول ـ هر چا او هر ګوند د رژيم په ضد راواخيسته ـ له بل پلوه سور
الس هـم را اوهد شـو ـ او ورسـره جوخـت د خلکـو حساسـيت راوپاريـد ـ لـه
همدله شيبو نه داستان پيليدي ـ
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دريم څپرکى
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زې چې کوټې ته ورننوتم ـ ه وي چوپ شول ـ ارام هيب وروسـته لـه ډيـرې
مودې نه پما سترګې ولګيدې ـ له ځايه سپک راپاڅيد ـ په داسې حال کې
چې رنګ يې زيړ اوښتى ب ـ د جګړنـا درييـي يـې الوسـتې وه ـ رالـاړې
وت ـ ښه شيبه مو يو بل په ليد کې ونيول ـ ورپسې ه و درې نورو چې يو
تن پکې له کلي نه راللى زلمى ښکاريده ـ دوه تنـه نـور هـم ناسـت افسـران
وو ـ ه وي زه پيژنـدلم ـ هـر يـوه راسـره ښـه د زړه پـه مينـه رولبـړ او احـوال
پرستي وکړه ـ ما ه ه ځوان ته ور وکتل ـ ارام هيب وويـل دا زمـا خپلـوان
دي ـ له کلي نـه پـرون راللـي دي ـ پـه زړه کـې مـې تيـر شـول ـ ( ښـه شـوه دې
ځوان به راته د پي او کونړ نه ډير څۀ راوړي وي ) بيا مې ه ه ته پام وکـړ ـ
ه ه پخوانى ارام نه وو ـ د لاړې تازه کولو عادت يې ال نه و پريښى ـ مګـر
ه ـه رنــګ او دړه يــې نــه وه ـ شــونډې يـې وچــې  ،ډنګــر بــدن  ،بيخــي خپــه
ستومانه  ،په څوکا ناست ب ـ ما وې ( دا خو ه ه سړى نه دى پاتې شوى،
نه پوهيدم چـې څـه پـرې راللـي دي ) ه ـه يـو تـن افسـر وويـل تـه دې ه ـه
نيمګړې خبره سرته اورسوه ـ ماته يې راوکاتـه ـ وې ويـل سـتا پـه اجـازه ده
يوه خبره رانيولې وه ـ نيمګړې پاتې شوه ـ وروسته به نـور ګړيـدو ـ مـا ويـل
ولــې نــه ـ زې بــه يــې هــم واورم ـ ه ــه وويــل خبــره مــې د خپلــې ولســوالا
راخيستې وه ـ زموه سره يو ځاى پخوا معلم ب ـ ډير ښه سـړى ب هـر چـا سـره
يې ډيره ښه ګخاره کوله ـ ه ه به خپله ويـل ـ مـوه د فراج ـان پـه ولسـوالا
کې ميسګران يو ـ خو کله چې انتـالب وشـو ه ـه بيـا ميسـګر پـاتې نيـو ـ
زموه په ځاى کې ولسوال شو داسې کارونه يې وکـړل چـې ټـول خلـک يـې
لره ته وخيژول ـ دده په خبره ه ه بل افسر هم خپـل سـر خوځـاوه ـ زړه يـې د
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دلسې خبرو ډ ب ـ خو دده خبرو ته يې لوه ايښى بـ او په دې تلوسه کـې
ب چې کله به د خبرو وار ورځي ـ ده ويلې ښه  ،ه ه پخپلو خبـرو کـې لـد څـه
جدي شو ـ وې ويل ـ لره ته يې په دې وخيژول چې زموه پـه ولسـوالا کـې
خــان او فيــوډال لــه کومــه وه ـ يــو تــن حيــدر خــان نوميــده د کليــو د نــورو
بزګرانو نه يې کم سل منه لله دانـه زياتـه کيـده ـ يـو درونـد او ښـه مهربانـه
سپين هيرى ب ـ په ټولو کل يو کې هر چا ته ګران ب ـ ه ه يې راونيو کـور يـې
ورته تالشي کړ ـ ولسوالا کې يې څو ورځې بندي کړ ـ بس وچ په وچه يـې
ورته ويلې چې ته فيوډال يې ـ موه فيوډاالن نه پريددو اخـر يـې الس تړلـى
مرکز ته وليده چې تر اوسه يـې مـړى ژونـدى ور دى ـ د هالـه د نيولـو او
بنـدي کولــو ســره سـم د کلــي خلکــو کــډې پورتـه کــړې  ،د مــودو  ،مــودو د
کليو امامان يې وتښتول ـ ارام هيب للى او چر ناست ب ـ ه ه بل افسر د
خبرو وار ونيو وې ويل دله خو عادي کار دي ـ زموه په ځاى کې د واليـت
واکمنو څو تنه لومړي ووژل ـ بيا يې سيند ته ولـورزول ـ ځينـې کسـانو نـه
يې چې م که څه نا څه زياته وه ـ د م کو د اهالحاتو په ټس کې تـرې پـه
زور واخيسته ـ ه ه کډه وکړه ـ د ه ه د کډې سره ډيرې کـډې وخوځيـدې ـ
کسم دى چې له موهه خرابه ده ـ
دا يې وويل يوه شيبه للى ب ـ بيا يې ناڅاپه وويل ـ زموه په ولسوالا کـې
هــم نــاوړه کارونــه وشــول ـ او دا ټــول پخپلــه همدل ـه د حکومــت واکمنــو
کسانو کول ـ د ننګالم کلى يې چې وسيزه مرو او ژوبله پيـل شـوه ـ خلـک
مجبور شول چې لرونو ته پورته شول او د جهاد چي ه يې پورته کـړه ـ خـو
کلــه چــې روســان راللــل د ټولــو کليــو نــه کــډې پاڅيــدې ـ پاکســتان تــه
واوښـتې ـ د روسـيانو ټانکونـه تـر کنـډۍ ورسـيدل ـ د ټـول پـي خلـک لـه
پاکستان نه د وسلې سره راتلل او په روسانو يـې حملـې کـولې څـو ځلـې د
پي په سړ خوني جنګونه شوي دي ـ د دولت او روسانو کتارونه ووهـل
شول ـ دا يو ځل نه ب ـ بلکې څو ځلـې دلسـې خـونړي جنګونـه وشـول ـ کـوم
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وخت چې ځينې کلي له دولتي ولکې نه ازاديدل او هلته به د کوم خلتـي د
کــورنا لــړي پــاتې کيــدل ـ مجاهــدو سمدســتي لــه من ــه وړل ـ کــه بــه د
خلتيـــانو ســـره پـــه الره تللـــى ب هـــم تـــرې ژونـــدي نيـــو پـــاتې کيـــداى ـ د
مجاهـدينو امريتونـه جـوړ شـول ـ لـه کليـو نـه هي ـو د حکومـت پـه لـور
نيواى راتالى ـ مجاهدينو هم داسې نـادودي وکـړې ـ چـې د ټولـو پښـتنو
او مسـلمانانو نــوم يــې بــد کـړو ـ مــا يــې پــه خبـرو کــې ورودانګــل ـ مــا وې
انډيواله ته ودره ـ چې دا له کلي راللى زلمى څۀ ووائي
ه وي راته وويل ـ هو سمه ده ـ موه بـه هـم دده خبـرې واورو ـ هالـه لـومړى
ارام هيب ته وکتل ـ ه ه پوهـ شو چې دې له ما اجـازه لـواړي ـ ورتـه ويـې
ويل ـ دوي ته څه چـې دې ليـدلي ووايـه ه ـه پخپلـه څـوکا ځـان خبـرو تـه
برابر کړ ـ ويې ويل هيب زه به هر څه چې مې مخکې تير شـوي دي ووايـم ـ
ما پخوا لوښتل چې کابـل تـه راشـم د کـانکور ازموينـه ورکـړم ـ خـو هلتـه
شرايط ګډ وډ شو ـ د راوتلو چاره مـې نـه کيـده ـ همداسـې تـر اوسـه پـورې
پاتې شوم ـ کله چې دا نوى حکومت جوړ شو ـ زمـوه د ټولـو کليـو  ،خلکـو
يې مالتړ کاوه ـ باور وکه چې په هر کلي او بانډه کې سره بيرلونه رپيدله ـ
لده موده نه وه تيره شوې چې يو بل شـان حالـت مـنې تـه رالـى ـ ه ـه خبـرې
چې له دې حکومت نه مخکې خلتيانو کـولې بـل ډول شـوې ـ ګونـديانو او
سازمانيانو د ا ب و حيا خلک بې حيا کـړل ـ نيـول رانيـول  ،بنـديانول پيـل
شـول ـ د کليـو د ميـرانو او عالمــانو سـپکاوى کيـده ـ دې ځينـو خلتيــانو
خلک پاڅول ـ که د کوم خلتي ښ ه يا د کـور ماشـومان پـه کلـي کـې پـاتې
شوي وو ـ په ه وي د راوتلـو بنـديز لګيـدلى ب ـ ضـمانتونه تـرې اخيسـتل
شوى وو ـ چې په دله ټس کې د ارام الال واړه هم وو ـ
ددې خبرې په اوريدو سره ه ه موه تـه مـخ راواړو ـ پداسـا حـال کـې چـې
شونډې يې وچې وې ـ رنګ يې لکه د زعفران زيړ اوښـتې ب ـ ويـې ويـل پـه
هيچا داسې نـدي شـوي لکـه پمـا چـې وشـول ـ دا خبـره يـې پـه سـتوني کـې
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ونښته ـ لاړه يې تازه کـړه ـ شـونډې يـې ورپيـدې ـ زه پوهــ شـوم چـې کومـه
پيښه شوې ده ـ ما ورته دستي وويل ـ ولې څه پيښه شوې ده يـو بـل تـه
مې وکاته ـ ټول للي او چر پاتې شول ـ د پيښـې نـه ه ـه دوې تنـه افسـران
خبر شوي وو ـ يوازې زه ترې نـه وم خبـر ـ بيـا مـې اوپوښـتل ـ څـه چـل شـوى
ماته کيسه وکړت ـ ه وي بيا هم څه ونه ويل ـ زه ال پسې جدي او توند شوم
ـ ولې نه واياست څه پيښ شوي دي ـ
په للي او ټيټ اواز  ،يوه دومره وويل ـ څه چې شوي د ويلو نـه دي ـ اومـې
ليدل چې د ارام له له سـترګو اوښـکې روانـې وې ـ زه بـې هـبره شـوم ـ ولـې
راته نه وايې ـ زه بايد خبر شم ـ اخر څه شوي دي
ه ه يوه افسر ساعت تـه وکتـل وې ويـل مـوه دواړه درنـه اجـازت لـواړو ـ
ارام هيب ته راښکاره شوي وو ـ اوس ځو ـ چې کارونه مو په مخکې پراته
دي ـ ه وي الړل ـ موه درې واړه پاتې شو ـ پدې وخت کې يوه عسکر چـاې
راوړو ـ له چاې نـه مـو ال ګـوټ نـه ب کـړى ـ بيـا مـې ه ـه تـه مـخ واړو ـ ورتـه
اومې ويل ـ زما خو لـه تـا سـره وروري ده ـ لـه مـا يـې څنګـه پټـوې ـ اخـر څـه
پيښ شوي دي ه ه د خپل عادت له مخې لاړه تـازه کـړه ـ وې ويـل ـ مـوه
او تاسو چې پدې ګوند کې دا دومره هلې ځلې کولې ـ ددې لپاره ګني چـې
که کوم بنيادي ت ير پدې ټولنه کې رامنې ته شي ـ او ددې لريـب ملـک او
خلکو لپاره په ټينګ هداقت سره خدمت وشي ـ خپـل کـور و کلـى  ،بچـي
مو پريښي وو ـ ددې دولت او ګوند لپـاره  ،چـې د ملګـرو د انتتـاد النـدې
رانيو ـ خو خلتيانو داسې کارونه وکړل چې خپل خلک يـې راتـه دښـمنان
کړل ـ دوي خو اوس خپلې مزې کوي ـ زما لونـدې کسـانو پکـې هـر څـه لـه
الس ه ورکړل ـ اوس نو زما په دې ژوند څۀ اوس که راته دا ټوله دنيـا سـره
زر شي څه يې کوم ـ ددې خبرې سره يې ستونى راډ شو نـورې خبـرې يـې
په ستوني کې پاتې شوې ـ په ه ه مې نـور کـار ونـه الره ـ د کلـي نـه راللـي
ځوان ته مې وويل ـ وراره ته خو به خبر يې که راته ووايې ه ـه سـترګې
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د ارام په لور ورواړولې ـ ه ه پداسې حال کې چې ژړل يې ـ په ژړلوني لـد
يې وويل هلکه ټوله کيسه ورته وکړه ـ ه ه کيسې ته ځان سازه وه ـ مـا وې
دى به دلته پريددو ما او تا به هلتـه پـه چمـن کـې کښـينو ـ ټولـه تيـره شـوې
کيسه به راته وکړې ـ هاله ته مې وويل ـ ارام هيب ته دا چـاې وڅښـه چـې
سړيدي زه او دا زلمى به هلتـه کښـينو ـ چـې ماتـه اهـلي پيښـه بيـان کـړي ـ
ه ه يوازې سر وخوځاوه ـ له خپګانه يې له ستوني نه اواز نه راخوت ـ زه د
ه ه خپګان وچ کلک کړى ووم ـ تلوسه مې وه مال چې اوس راته ميلمه زر
کيسه راواخلـي ـ د ه ـه د کـار لـه کـوټې نـه بهـر پـه چمـن کـې لـه يـوې ونـې
سيوري تـه کښيناسـتو ـ نـور پـه مـا کـې هـم هـبر خـتم شـوى ب ـ مـا وې ښـه
وراره لوه مې دى ـ ه ه شا و خوا له سترګو را الندې کړه ـ خپل څادر يې د
کوناټي الندې کړ ـ په خبرو يې داسې پيل وکـړ ـ هـيب ښـه دې وکـړل ـ چـې
دلته رابيل شو ـ د ه ه په مخکې ددې خبرو کول راته ښـه نـه ښـکاريدل او
نه ما سره دا جرأت وه چې د ه ه په مخکې مې کيسه درته کړې واې ـ خبره
داسې ده چې تاته به ددې پته نه وه چې دده ميرمن هلتـه پـه کلـي کـې بنـده
پاتې شوې وه ـ کله چې د پي درې نه روسان او حکومت نرـامي قوتونـه د
واليت مرکـز اسـعد ابـاد تـه راووتـل ـ د پـي درې ولـو تنګـي کـې عمـومي
امريـت جـوړ شـوى ب ـ همـدا شـان نـور واړه  ،واړه امريتونـه پـه هـر کلـي او
محله کې د ټوپکيانو د ښـه تنرـيم او د خلکـو تـر مـنې کنټـرول لپـاره جـوړ
شول ـ هيچا ته دا اجازه نه وه چې بې له امريت د اجازې نه حتٰى لـه خپـل
کلي نه اوځي ـ او که چـا بـه سـرلړونه و کـړه ـ ه ـه تـه بـه کلکـه سـزا ورکـول
کيده ـ همدله شان څـو ځلـې دده ميـرمن او بچيـان يـې لـه نيمـايي الرې نـه
ګرځولي وو ـ څو کاله وروست يې چې د بيا راوتلو نيت کړى ب ـ د ه وي د
تيرې پيښې ټوله کيسه دده د ميرمنې له خولې داسې پيل کيدي ـ

085

ګالب او فرښته،ويرونه بهيرونه،له بنګاله تر باګرامه ،داژوند دا څيري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

086

ګالب او فرښته،ويرونه بهيرونه،له بنګاله تر باګرامه ،داژوند دا څيري

څلورم څپرکى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يوه ورځ د خپل کور په انګڼ کې د کټ لنګې ته الس تر زنې فکر وړې ووم
ـ ( ډيره موده تيره شوه چې دا لعنتي جګړه روانه ده ـ د وړو د پـالر هـم کـوم
ا حـوال نـه راځـي ـ مـړ بـه يـې کـه ژونـدى بـه يـې دلتـه نـه مکتـب شـته نـه د
جومات سبق  ،ماليان هم تښتيدلي دي ـ بچي مې بې زده کړې پاتې شول ـ
چې دا به کوم ســـرته رسيدي ) پـه دې کـې مـې خواښـې راللـه ـ د کـټ پـه
بازو راته کښيناسته وې ويل ـ لـورې ولـې څنګـه الس تـر زنـې فکـر وړې
يې
ما وې بابا  ،هسې دې ستا لمسـيانو تـه سـوچ يـوړم ـ خـواران بـې تعليمـه
پاتې شول ـ د سبق وخت يې دى ـ خو حاالتو ترې هـر څـــه واخيسـتل ـ ه ـې
خپل پړونى په سره ساز کـړ ـ وې ويـل ـ د ظالمـانو دې کـور وران شـي ـ چـې
تاسو ته د وتلو او کابل ته د تللو اجازه نه درکوي ـ وطن اور اخيستى دى ـ
نه مې بچي راتالى شي او نه دوي ته د تلـو امـر ورکـوي ـ الس يـې پـاس تـه
ونيول ـ يا اهلل زما په زوى ورحميدې ـ يا اهلل ته خو دا ماشـومان يـې ورسـره
يو ځاى کړې ـ د بوډۍ په مخ اوښکې راماتې شـوې مـا هـم ورسـره وژول ـ د
کــور پــه دروازه کــې خســر کاکــا مــې پــه بيــړه او ســاه نيــولى راننــوت ـ لــه
وړاندې يې خپلـې ميرمنـې تـه لـد کـړ وې ويـل ښـ ې هلـه زر کـوه ـ پيسـې
راواخله  ،خواښې او زه دواړه سپکې له کټـه پاڅيـدو ـ ه ـه زمـوه خـوا تـه
رالى وار خطا ښکاريده ـ خواښې تـرې پوښـتنه وکـړه ـ خيـر خـو دى څنګـه
بې واره ښکارې ه ه لومړى ماته راوکاته بيا يـې ښـ ې تـه وويـل نتيـب
ترورزي يې د خيوې له جګړې نه راوړو ـ دوه تنه ورسره د کلي ځوانان نـور
هم شهيدان شوي دي ـ خواښې په چاالکا سره کوټې ته ننوتـه ـ پيسـې يـې
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راوړې او ه ه ته يې ورکـړې ـ پيسـې يـې لـومړې وشـميرلې ـ خـدا زده چـې
څو به وې خو ه ه جيب ته کړې او دواړه په چـاالکا سـره لـه کـوره ووتـل ـ
درې جنازې کلـي تـه راننـوتې ـ ټـول کلـى ځکـه پـه ويـر ګـډ شـو چـې د کلـي
خلک يو تر بله خپلـوان دي ـ د يـوه شـهيد کـور زمـوه د کـور تـر څنګـه ب ـ د
کـوټې پـه زينـه ورپورتـه شـوم ـ لـوه مـې کيښـود ـ د ژړا او چي ـو انګـازې
راتلې ـ د ښ و د ژړا پـه لـد کـې سـتاينې کيـدې ـ زه هـم د زينـې پـه سـر ژړا
ونيوم بې له ه ې مې زړه نرى ب ـ په هټکو ،هټکو مـې وژړل  ،زړې مـې تـش
کړ بيا راکيوتم ـ دوه واړه زامن مې د کور په لـولي کـې پـه لوبـو اختـه وو ـ
ه ه نور دواړه چې لوټکي لوى ګااي وو له کوره بهـر وو ـ ډېـر سـاعت پـس
خواښې مې په دروازه کې رالله ـ سترګې يـې لمـدې وې ـ پـوزه يـې د زوړه
کي ( ټيکري ) په پي که پاکه کړه ـ همدا يـې ويلـې ـ خدايـه توبـه مـې دي ـ
اهلل ستا رضا ده ـ زه مخې ته ورللم ـ بابا ستړې ميې ـ سترګو سـترګو تـه
مې ورته کتل ـ ما وې چې څه به وايي په ژړلونو سترګو يـې راوکاتـه ـ وې
ويل ـ لورې الس پورته که ـ چې پا خداى زما زوى روغ رمټ ولري ـ مـوه
دواړو د دوعــا لپــه پورتــه کــړه ـ امــين مــې ورســره ووايــه ـ ه ــه کــټ تــه
کښيناسته وې ويل ـ بچې خوله مې وچه ده ـ که يـو ګـوټ اوبـه دې راکـړې
پــه منــډه مــې ورتــه اوبــه ورکــړې ـ لــاړه يــې تــازه شــوه پــه کــرار مــې تــرې
اوپوښــتلې مورجــاني تــه خــو راتــه ووايــه څنګــه پيښــه شــوې ده لــورې د
خيوي په جنګ کې درې واړه مړه شوي دي ـ ټول کلى په ويـر اختـه دى ـ پـه
درې واړو شهيدانو ور وګرځيدو ـ په کلي کې د محيـر ورځ ده ـ ويرونـه ،
ژړاګانې دي ـ د پـي د ډيـرو کسـانو پکـې مـړي او ژونـدي ور دي ـ د هـر
شهيد ميندو او خويندو يې ځانونه وژل ـ خاورې يې په سر بـادولې ـ او اې
رښتيا خو اته مـې يـوه ښـ ه ناسـته وه ـ ه ـه د فضـل جـان ښـ ه نـه ده هـو
پيژنم يې ـ څه يې ويل ه ه د يوې بلې ښ ې سره لګيا وه ـ ويلې د لر کلـي
د شيراحمد خان يو زوى اومير وراره يې هم ور دي ـ نه يـې پـه مـړو کـې
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پيدا کړي او نه يې په ژوندو کې ـ سړي يې ورپسې اچولي دي تر اوسه يې
ال در نه دى لګيدلى ـ او دا يې هم وويل ـ د پي په هر کلى کې مجاهدين
يو يا دوه شهيدان شـوي دي ـ ه ـې خپـل دواړه السـونه سـره وموښـل ـ څـو
توبې يې له خولې ويستې ـ بيا يې زنه ورپيده ـ پړينګ شـي پـه ژړا شـوه ـ د
ژړا په حالت کې يې همدا ويلـې ـ اهلل تـه مـې بچـى سـهي سـالمت وسـاتې ـ
ماته د ه ې په دې خبره ژړا رالله ـ پاڅيـدم ـ دننـه کـوټې تـه شـوم ـ ښـه ډيـر
مـې وژړل وړوکـي زوى مـې راپسـې رالـى ـ پـه نښـتې او تنکـا خبـرو يـې
وويل مول جاني ته ولې جالې زما سترګو ته يې کتل او همدا يې ويلـې ـ
مول جاني ولې جالې
ما خپلـې ا وښـکې پـاکې کـړې ـ ه ـه مـې ليـد کـې وينـو منـډو تـه راووتـم ـ
مازديګر مان ه ته خواښې پاڅيدلې وه ـ زه پخلن ي کې پـه پخلـي بوختـه
شوم ـ په دله ماښام چا ډوډۍ هم ونه خوړه ـ هر څو له خپګان نه لـه مـرۍ
نه نيول شوى ب ـ خسر کاکا ماخستن تير کور ته رالـى ـ د ډوډۍ مـې ورتـه
وويل ـ ه ه ډير خپه ستومانه وو ـ وې ويل ـ ډوډۍ مـې خـوړلې ده ـ کـټ تـه
يـې بالښــت تــه تکيــه ووهلــه ـ سـوړ اســويلى يــې لــه خــولې ووت ـ وړوکــي
لمســي تــه يــې ورنــارې کــړې ـ ه ــه پــه منــډه ورتــه رالــى ـ ليــد کــې يــې
کښيناسـت پـه سـر يـې ورتـه الس تيـر کـړ ـ حالـت يـې لـد څـه ښـه شـو ـ ټـول
لمسيان پرې ګران وو خو دله کيرى هلک يې د زړه سر ب ـ د ه ه سره يـې
ورو ورو خبرې کولې ـ چې ما ترې په کرار داسې پوښتنه وکړه ـ کاکا جانـه
مړي ښخ شـول ه ـه لـومړى خپـل پټکـى د کـټ پښـې تـه واچـاوه ـ پخپـل
تنــدي يــې الس تيــر کــړ ـ وې ويــل ـ هــو لــورې ـ درې واړه مــړي خــاورو تــه
وسپارل شول ـ يوازې دانه  ،په ټول واليت کې هر کلـي تـه د خيـوي جګـړې
مـړي ورکـړل ـ دا خـو ال پريـدده ـ يوسـ

د کـوزو کورونـو خلکـو تـه ګړيـده

ويلې د خيـوي جنـګ کـې مـور او زوي جـدا کيـدل ـ ده ويلـې پـرون نـه آ بـل
پــرون د ســهار نهــه بجــې بــه وې چــې مجاهــدينو لښــکر پــه خيــوه ورلــى ـ
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دولتي پوستي او قواوي مخکې نـه مخکـې نـه پـه مورچـو کـې د دفـاع پـه
حالت کـې ناسـت وو ـ لښـکر چـې ور داخـل شـو ـ پـه يـو وار يـې د ډزو پيـل
وکړو ـ توپې  ،ټانکونه  ،چارميله او نور هـر ډول وسـله ډزيـده ـ مجاهـدين
داسې وژل کيدل لکه په مرليو چې د چريز ډز وشي ـ بې شـميره مجاهـد د
خيوي په جنګ کې په قتل ورسيدل ـ د خلتيـانو پـه کورونـو ور واوښـتل ـ
ښ ې او نر لوى واړه يې له تي ه تير کړل ـ مجاهدو قوماندانانوله کورونو
نه پي لې انجونې وښتولې ـ په عربو يې خرڅې کړې ـ کسم يې کاوه ـ ويلـې
ما چې دله حالـت پخپلـو سـترګو وليـد ـ ويـره مـې وشـوه ـ پـه سـترګو مـې
وليدل چې په خيوه کې لس کلـن ماشـومان يـې حـالل کـړل ـ ده ويـل بيخـي
مې له دلسې جهاده زړه تور شو ـ ډيرې داسې کسان هم ول چې د جهاد پـه
نيت نه ب يوازې بيستي يې تر مال تړلې وي ـ چور  ،چپاول پسې تللـي وو ـ
هيڅ ډول وسله ورسره نه وه ـ او زيات هم دله شان کسان ووژل شول ـ او دا
يې هـم وويـل ځينـو لواګـانې او نورمال ونـه لـه ځـان سـره بوتلـل ـ ويلـې پـه
خيوه او ش ګه بالکل قيامـت تيـر شـو ـ ده دا خبـرې کـولې چـې يـو تـن کاکـا
خسر و په دروازه کې راننـوت ـ ال ناسـت نـه ب چـې وې ويـل يـره الال رب دې
خير کړي ـ ټـول ملـک اور اخيسـتى دى ـ د مسـلمانانو زړونـه د کااونـه هـم
کلک شوي دي ـ تا خو د ه ه سړي خبرې واوريدې چـې د خيـوي د جګـړې
نه تازه راللى ب ـ هو وامې وريدې ـ لوني مې رازيګ شو ـ دلسې ناروا په
اسالم کې نيته دى ـ چـې ماشـومان حاللـوه ـ ښـ و او ماشـومانو څـۀ ګنـاه
کـړې ده ـ دا ټـول داهلل قهراولضـب دى ـ چـې دې مسـلمانانو تـه شـوى دى ـ
خواښې بيا توبه ويسته وې ويل ـ خداى دې زموه ايمان ته خير کـړي ـ بـس
ټول په همدې خبرو اخته وو ـ کاکا خسر وويل الال رښتيا اوس خـو واليـت
له روسانو او دولت نه خالي شو ـ خوښه دې نه ده چې دا واړه کابل ته بوځو
ـ خسر کاکا يوه شيبه للى ب ـ بيا يې وويل ـ ته ښه وايې وروره خبره تازه په
تازه ده ـ پريدده چې دا ګرمه څپه تيره شي ـ بيا به ګـورو ـ ه ـه بيـا رالبرګـه
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کړه وې ويل ـ تر چ ه سرايې خو هيڅ خبره نيته ـ له ه ه ځاى نه د نواپـاس
په الره ګاډي ځي راځي ـ ده په ځواب کې وويل ـ فکر مې دى ـ څو ورځې به
هبر وکړو ـ حـاالت بـه وڅـارو ـ اګرچـې وضـعه معلومـه نـه ده ـ کيـدى شـي
دولتي قواوي بيا راشي ـ په دې څو ورځو کې به حالت ته ګـورو ـ دا خبـرې
پما ښې ولګيدې ـ ه وي خپلو کې سره ګړيدل ـ ما پـه زړه کـې کـرل ريبـل (
کله به مې وې چې دا بچي مې کابل ته پالر ته ورسوم ) زې ال په دې سوچ
کې وم ـ چې کاکاخسر پاڅيد د کور په اراده روان شو ـ پـه دروازه کـې چـې
وتلو وې ويل الال زه به د ځينو کسانو نه پـوره احـوال واخلـم ـ پـه دې نـزدې
ورځو کې به که خداى کول د تلو نيت تړو ـ ده ورسره مخه ښه وکړه ـ او ه ه
الړ ـ له همدلسې شپې نه وروسته زما سره څه نا څه هيله پيـدا شـوه ـ ګنـي
چې يوه ورځ به که خداى کول کابل ته د تلو په نيت له دې کوره ووځو ـ يوه
لرمـه زامـن مـې څلـور واړه پـه دسـترخوان ناسـت وو ـ لـه خـولې مـې ورتـه
وخاته ـ د پالر ليدو ته به په خير سـره الړ شـ ـ نيکـه مـو ويلـي دي ـ پـه دې
ورځو کې الره خالهيدي ـ کابل ته ځوو ـ ټولو په دې خبره ماته را وکاته ـ د
هـر يـوه پـه څيـره کـې د خوښـا نخښـې ښـکاره شـوې ـ لـه ټولـو نـه وړوکـي
وويل ( مول جاني موه کابل تـه ځـو ) ه ـه لـه دسـترخوان نـه راوالړ شـو ـ
خواته مې رالى ـ مولې کله جو ه ه ځان بيخي زما ليد تـه راجوخـت کـړ
ما وې تۀ اوس ډوډۍ وخوره ـ دوه ورځـې وروسـته ځـو پـه خيرــ ميـر زوى
مې لورګااى ب ـ په هر څه پوهيـده ـ لـه ځـان سـره يـې وويـل پـه دې خـو مـوه
لولوي ـ څو کاله تير شول ـ ته همدا وايې چې کابل تـه ځـو ـ د ه ـه زړه ه نـه
لويده ـ ه و دوه تنو يو بل ته سره وويل ـ موهه کابل ته ځو ـ په دې خبرو کې
هلکانو ښه پــ ه خوشحالا سره ډوډۍ وخوړه ـ خپله لپه مې دوعا ته ونيوه
ـ يا اهلل ته خو د دوي زړونو ته وګورې ـ پخپل فضـل سـره مـې دا واړه خپـل
پالر ته ورسوې ـ زموه تمه پيدا شوه ـ هر سـاعت ګـړۍ رابانـدې اوهديـده ـ
خسر مې دا ټينګتيا په موه کړې وه چې د خپل تګ په باب چاته ونه وايـو
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ـ په هره شيبه به رانه زامنو پوښتنه کولـه ـ همـدا بـه يـې ويلـې ـ ابـا کلـه بـه
ځوو
ما به ورته ويلې ـ په دې ورځو کې به ځوو ـ خـو پـام کـوۍ چـې بيـرون چاتـه
څۀ ونه واياست ـ چې د کوڅې او کلي واړه درنه خبـر نيـي ـ ه ـوي ټـول پـه
دې پــوه شــوي وو ـ چــې د خپــل تــګ خبــره بــه چاتــه نــه کــوي ـ څــو ورځــې
وروسـته يـوه شـپه خسـر کاکـا مـې او خواښـې تـه پـه احتيـاط سـره وويـل ـ
ب يګاه ته به په خير سره ماخستن له کوره وځو ـ ماشومان به ښه سنبال کړې
ـ خالي خپلې جامې به ورسره واخلې ـ خو بيا هم درته وايم چې څـو درنـه
خبر نيي ـ خواښې ورته سترګو  ،سترګو ته کتل ـ وې ويل يه سـړيه څنګـه
دې يو دم داسې زر د تلو فيصله وکړه ه ه ورته وويل ښ ې حالت بـه لـه
دې نه پسې ګډ وډ شي ـ بيا به هيڅ نيو کولى ـ همدا وخت په دې ښـه دى ـ
چې تازه پـه تـازه واليـت آزاد شـوى دى ـ ښـه پـه اسـانا سـړى پـه نـوا پـاس
اوختلى (اوښـتلى ) شـي ـ دا يـې سـم وخـت دى ـ د خواښـې پـه سـترګو کـې
اوښکې وځليدې ـ وې ويلې ـ زما خو دې هلکانو پسې زړه ورانيدي ـ دا بـه
څنګ شي خاوند يې لد څه لصه نا شو ـ داسـې يـې وويـل ـ د ه ـه زوى
دې هيڅ فکر درسره نيته دى اخر خو ه ـه ددې تنکيـو زامنـو پـــالر نـــه
دى ه ه للې شوه بيا يې څه ونه ويل ـ يوازې د دوعا لپه يې پاس ونيوه ـ
ويې ويل ـ يا اهلل ته خو مې بچـى سـهي سـالمت ولـرې ـ او ددې خپلـو بچـو
سره يـې نصـيب وکـړې ـ کاکـا پـه بيـړه بهرتـه ووت ـ پـه دروازه کـې يـې مـخ
راستون کړ ـ ماته يې کړو ـ لورې بيګاه تـه درسـره چـرو حـالل کـړه ـ ډوډۍ
تياره کړه چې ه ه نور کاکاګان دې هم راځي له دې خبـرې سـره لـه دروازې
ووت ـ دله ورځ راباندې لد څه پـه خوشـالتيا او هـم پـه خپګـان تيـره شـوه ـ
خوشاله په دې ووم چې بچيان به مې د خپل پالر سره اوګوري ـ او خپه خو
په دې ووم چې مجاهدين مو واپـس راسـتانه نـه کـړي ـ بـس ټولـه ورځ مـې
همـدا سـوچونه وهـل ـ تـر څـو چـې ماښـام شـو ـ مـاال ان د ورځـې نـه د خپلـو
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ماشومانو جـامې او خپـل ضـروري شـيان برابـر کـړي وو ـ د ماښـام پـه خـړه
کاکا خسر دوي هم راللل ـ ټولو په يوه دسترخوان ډوډۍ يو ځاى وخـوړه ـ
وروسته بيا چاى څښلو په وخـت کـې خبـرې راوچـول شـوې ـ لـومړى کاکـا
وويل ـ الس پورته کړت ـ چې په وطن کـې ارامـي راشـي ـ او دا زمـوهه سـفر
هم اهلل په ښه شان سره تر منزله ورسوي ـ ټولو په ګډه دوعا وکـړه ـ ه ـه بيـا
خپلو خبرو ته داسې دوام ورکړ ـ داسې خبره ده ـ چې زما په فکر سره کابـل
ته د تلو همدا نن سبا ورځې دي ـ کيـداى شـي حـاالت ت يـر وخـوري ـ ال بـه
بدتره مخې ته راشي ـ ډير کلونه ووتـل دا د پـي سـاپي بـه وايـي ـ دا څنګـه
کمزوري دي چې خپل واړه پالر ته نيي رسولى ـ د پښتو ملک دى ـ په بې
ليرتا خو ژوند نه کيدي ـ توکل په خـداى دى ـ همـدا نـن شـپه بـه لـه کـوره
وځوو ـ تـر څـو سـبايي رواـا لګيـدي ـ پـه نـوا پـاس بـه واوړو ـ لـه کـوره چـې
څنګه ووتو ـ ددې کليـو پ ـاړه د لـره د بـيخ پـه الره بـه ځانونـه تروټـه پـوره
رسوو ـ په سړ به نه ځو ـ ځکه چې په سړ مجاهـد ښـکته پورتـه کيـدي ـ
خطر راته پيښه نيي ـ زما دا فيصله دا تاسو څۀ نرر لرت
کير کاکا خسر  ،خپله د چاې پياله کيښوده ـ په تونده او جـدي لهجـه يـې
وويل ـ الال ددې مجاهدينو سره خو موه لر بر کيدو ـ دا پـه امريـت کـې چـې
کار کـوي ـ د اميـر نـه رانيـولي ټـول د ظلـم او نـاروا پـه مورچـل ناسـت دي ـ
داسې ظالمانه چلـن يـې لـه خلکـو سـره راخيسـتى دى ـ چـې پـه اسـالم کـې
هډو چا کړى نه دى ـ
دا يـوه اونــا مخکــې يــې د يــوه خلتــي بــوډا پــالر بانــدې يــې د چــار مــارۍ
فيصله وکړه ـ او ه ه بوډا سړى چې ټول عمر يې په دې سيمه کې تير کـړى
يو مسلمان او پښتون سپين روبي يې دولـو تنګـي کـې پـه دې نامـه چـې د
خلتي پالر وو ـ د تيګو الندې چارماري کړو ـ ه ه به نارې او چي ې وهلې
ـ همدا يې ويلې ـ يه ورواو زې خو ستاسو ساپي پښـتون مسـلمان يـم ـ ولـې
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مې وژنا ـ خلکو ويلې ـ دله بيچاره بوډا يـې پـه دلسـې مـرو ووژلـو ـ نـو
ځکه وايم چې خدا مه کړه له کوم ميکل سره مخامخ نيو ـ
ميــر کاکــا خســر وويــل ـ وروره ســتا خبــره پــه ځــاى ده ـ خــو دده دا د تــګ
پروګــرام هــم د ســړي زړه تــه لــوئيدي ـ د دولــت د قــواب وتلــو ســره د خلکــو
خوځښت او تګ راتګ زيات شوي دي ـ توکل په خـداى ـ پـه ډيـر احتيـاط
سره به ددې پي د خاورې نه ځانونه اوباسا ـ اخوا ته بيا خطره نيـته دى ـ
ټول په دې رضا شول چې په دې شپه له پي نه الړ شو ـ کاکا خسر وويل يو
ځل بيا الس پورته کړت خداى ته سوال وکـړت ـ چـې پـه خيـر سـره تـر کابلـه
ورسيدت ـ دوعا وشوه ـ وخت ماخستن وو چې کاکا خسر وويل تاسو ټـول
بـه هـم دلتـه پـه کـور پـاتې کيـدت ـ بـې لـه ه ـې مـوه سـره واړه دي ـ دوه تنـه
وريرونه  ،ورور مې  ،څلور تنه لمسيان  ،اينګور مې  ،شکر لويـه ډلـه يُـو ـ
په احتياط سره به ځـوو ـ دا خواښـې مـې زنـه ورپيـده ـ اوښـکې يـې پـه مـخ
راماتې شـوې ـ پـه ژړا کـې يـې وويـل ـ دا واړه لمسـي بـه پـه دې الره پـه دې
توره شپه کې څنګه الړ شي ـ
خاو ند يې ورلبرګه کړه ـ بيا دې په ژړا پيل وکړ ـ يوازې دوعـا کـوه چـې دا
نمسيان دې خپل پالر ته ورسيدي ـ بيا يې ناستو کسانو ته وويل مـوند بـه
حرکت وکړو ـ ماته يې وويل ـ لورې ته خو تياره يې ما وې هو کاکا جانه ـ
هلکانو ته مې پاکې جامې الوستې دي ـ بوټان مې ورپښو کړل ـ د کور پـه
داالنه کې مو د کور د نورو لړونه مخه ښـه واخيسـته ـ پـه دروازه کـې چـې
راوتو کاکا خسـر مـې خپلـې ميـرمن پسـې راسـتون شـو ورتـه وې ويـل يـه
ښـ ې زمــوه د تــګ نــه چاتــه څــه ونــه وايــې ـ ه ــې د ژړا پــه حالــت کــې پــه
ژړلوني هغ وويل ـ سمه ده خپل هر لمسـى يـې پـه سـترګو ،سـترګو ښـکل
کړل ـ ماته رالاړې وته ـ دواړو په پټو سلګو سلګو وژړل ـ په توره شپه کې
د خپل کور او کلي نه راووتلو ـ د تور او بـد نصـيب د ناکامـه يـون لـومړني
ګامونــه مــو واخيســتل ـ د کلــي نــه بهــر د لــره بــيخ تــه مــو لــوى الرې تــه
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ځانورساوه ـ کله چې په الره ورسم شو ـ کاکاخسر وويل ـ ماشـومان راسـره
دي ـ په کرار  ،کرار به ځوو ـ هلکان هم چابکه روان وو ـ خوشاله پـه دې وو
چې د پالر ليدو ته کابل ته تلل ـ کيرى زوى مې له السه نيولى وو ـ له ه ه
نه چې مير وو ـ ه ه خپل نيکه له السـه نيـولى وو ـ ه ـه نـور دواړه پخپلـه
روان وو ـ کاکاخسر د خپلو دوه زامنو سره مخــکې روان وو ـ پـه ټـول کلـي
چوپتيا خوره وه ـ له کوم کوره بـــه يو نيم سپي لپلـې ـ هـوا دومـره تـوده نـه
وه ـ په دې شپه سپوهما نيمې ته ورللې وه ـ الره سمه ښـکاريده ـ د سـيند
شور اوريدل کيده ـ د کلي هديرې نه چـې تيريـدو ـ د بګـوت دولـا راتلـې ـ
خلک وايي چې بګوت دولا وهلـې ـ ايـرې پسـې بايـد وارتـول شـي ـ ځکـه
چې خوله يې سپيره ده ـ خامخا مـړي کيـدي ـ مـا د بګـوت پـه اواز پسـې پـه
زړه کې وويل ـ ( اهلل دې خوله د ايرو نه ډکـه کـړه ) ـ پـه تلـو تلـو کـې د خپـل
کلي دشنه لوړيدلي کڅ او د لره د رالزيدلې ليدې نه واوښتلو ـ د يوه بل
لوي کلي په خوا ورللو ـ د شپې رښتيا چې مزل ښه لوڅه کوي ـ هلکان هم
ګړندي روان وو ـ يوازې کيري هلک به هم دا ويل ـ ( مولې کله به لسيدو
) ما به يې الس پالس کې کيکاهه ـ ورته به مې وويل ـ اوس رسيدو ـ کله به
چې ډير ستړى شو پيا به مې کړو ـ پرې پوهيدمه چې سـتړى بـه شـو ـ مـزل
به يې وران شو ـ نو هله به مـې پيـا کـاوه ـ ه ـه نـور پـه نيکـه پسـې ګړنـدي
روان وو ـ د دوبي شپې وې ـ بيا خو چې مزل هم شي ـ د سړي خامخـا ګرمـي
کيدي ـ په دله شپه سپوهما د اخـرو شـپو وه ـ کلـه بـه چ د لرونـو سـيوري
شو او سپوهما له لره نه پناه شوه ـ الره به تورتم شوه ـ هلکان بـه زمـا خـوا
ته ورو و رو تلل ـ ماشومان وو ډاريدل ـ کلـه خـو پداسـې تـوره شـپه کـې لـه
کــوره نــه وو وتلــي ـ پــه يــوه دمــه ځــاى کــې مــو دمــه وکــړه ـ د تيګــو پــه ســر
کښيناستو ـ يوه زوى مې له نيکه نه پوښـتنه وکـړه ـ ويـې ويـل بابـا کلـه بـه
ر سيدو ه ه لومړى ورتـه وويـل ـ چـوپ شـه خبـرې مـه کـوه ـ څـو بـه يـې
واوري ـ رسيدو مه ورخطا کيده ـ بيا يې ماته وروشـانې وويـل ـ لـورې دلـه
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هلک به زه پيا کړم ـ ته درسره دا هلک له السه ونيسه ـ له دمې نه وروسته
مې ه ه بل له السه ونيو ـ او روان شو ـ له څلور پن ه و کليو نه تيـر شـولو ـ
په اسمان کې پيرونې پريوتلي وې او تلې راختلې وې ـ کاکـا خسـر وويـل
شپه وتې ده ـ اسمان کې تلي راختلي دي ـ پاڅيده چـې ځـوو پـه خيـر ـ خسـر
مې وويل لد څۀ ګړندي به ځو ـ چې ددې کليو نـه ځـان اوباسـو ـ وړو تـه مـې
وويل ـ شابسـې زر زر ځـا چـې ورسـيدو ښـه شـيبه مـزل مـو وکـړو ـ د يـوې
الرې سر ته ودريدو ـ کاکا په ورو شانې وويل ـ اوس به په دله الندې کلي
کــې پلــه تــه ځــان اوباســو ـ خــو خيــال ســاتا چــې پــه کوڅــــه کــې ورو ورو
ګامونه هدۍ ـ چې څو خبر نيي ـ دا اخري کلى دى ـ اخوا ته بيا دمـره څـه
خطره نيته دى ـ په نرۍ الره وړاندې سيند ته څيرمه کلي ته ورستانه شو ـ
دله الره له پاسه په پټيو کې کلې ته تللې وه ـ موه پـه احتيـاط سـره دکلـي
سره ته يوه کوڅه چې د کلي په مـنې کـې تيـره شـوې وه ـ ګامونـه اخيسـتل ـ
کلى پوره ګڼ د لره بيخ کې د سيند پــه لاړه پـروت وو ـ پـه دلـه کلـي کـې
ارامه ارامي وه ـ يوازې د سپو لپا راتله ـ او ورسـره د سـيند شـور اوريـدل
کيده ځــکه چې د کلي مخـې تـه سـيند لـه لويـو تيګـو نـه تيريـده ـ اوبـه يـې
ډيرې په دې وې چې دلـه موسـم کـې د لرونـو واورې ويلـې کيـدي ـ سـيند
بيخي په شاړو روان وي ـ اوبه يې دومره يخې وې چې څو پکـې لـه ډيـره
يخه هډو الس نيي ښکته کولى ـ کله چې موه د کلي د منې کوڅه ال نـه وه
سرته رسولې ـ چې يو سړي ناڅاپه د يوې بلـې لنـډې کـوڅې نـه راووت ـ لـه
وړاندې يې داسې لد وکړ ـ ودريدۍ ـ نـور چـې ديخـوا تـه قـدم راوانخلـا ـ
پخپل ځـاى ودريـدۍ ـ ه ـه شـپيلى وکـړ ـ لـده شـيبه ودريـد ـ يـو بـل تـن هـم
راپيدا شو ـ خپلو کې يې څۀ سره وويل ـ بيا دواړه مـوه پلـو را روان شـول ـ
خسر مې ورمخې ته شو ـ ه وي پرې لد وکړ ـ مه ښوره ـ ځاى پـر ځـاى والړ
اوسه ـ دې ودريد ـ موه ته يـې وويـل تاسـو بـه هـيڅ نـه واياسـت ـ زه ورسـره
ګړيدم ـ ه وي دواړه چې زموه خوا تـه راللـل ـ يـو يـې ودريـد ـ ټوپـک يـې
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وکړه څاوه موه ته يې د ټوپک شپيلا ونيوه ـ ه ه بل ښه پسې زمـوه خـوا
ته رالـى وې ويـل ـ څـو يـې وۍ ـ چيرتـه ځـا ـ ده ورتـه کـړو ـ وروره مـوه
ددې پــي يــو ـ د خپــل کلــى نــوم يــې ورتــه واخيســت ـ ويلــې چيــرې ځــا
بارکنډۍ کې مو يو خپلوان سخت ناروله دى ـ د ه ه تپوس ته ځوو ـ ه ـه
وويل ـ دا ماشومان پـه دې تـوره شـپه کـې او د مـريض پوښـتنې تـه نـه نـه
داسې نيي کېدى ـ راځى چې امريت ته ځـوو ـ ده ورتـه پـه عـاجزۍ وويـل ـ
وروره ـ امريت د تلو څه ضـرورت دى پـه مـوند بـاور ولـره ـ خپـل نـوم او د
ورور نوم يې ورته واخيست ـ خو هاله کلـه منلـه ـ وې ويـل ـ راځـه چـې امـر
هيب ته دې يو ځل بوځم ـ ه ه سره دا خبـره وکـړه ـ ه ـه بـل ټوپـک واال تـه
يې وويل ـ تـه دې نـورو تـه ګـوره چـې زه دى بـوځم ـ کاکـا ورسـره الړ ـ کاکـا
خسر د ه ه بل نه پوښتنه وکړه ـ ورته ويې ويـل ـ وروره تـه ددې کلـي يـې
ه ه ځواب ورکړ وې ويل نه کاکا زه د تنګي يم ـ پـه تنګـي کـې د چـا څـو
يې ه ه خو پدې پوهيده چـې دا خـو زمـا ټولـه کـورنا پيژنـي ـ ضـرورت
نيته چې ځان وروښيم ـ وې ويل کاکا د نورو خبـرو اجـازت نـه لـري ـ للـى
ودريده ـ تر څو چې ه وي راځـي ـ امـر هـيب امـر کـړى دى ـ چـې دشـپې بـه
هي و نه پريددۍ چې ښکته الړ شـي ـ ده ورتـه وويـل مـوه خـو ددې پـي
خلک يو ـ شکر دى مسلمانان يو ـ ساپي پښـتانه يـو ـ تاسـو هـم ددې وطـن
کور و کلي خلک ياست ـ دا مو څه راخيستي دي ه ه وويل کاکـا نـور د
خبرې حق نه لرې ـ للى ودريده ـ ده ورسره نور څه ونه ويل ـ يوازې دمره يې
وويل چې امر هيب مو ښکته نه پريددي تـر څـو د مـريض پوښـتنه وکـړو ـ
خير دى واپس به کور ته ځوو ـ
په دې کې ال لده شيبه تيره شوې وه وه ـ چې ه ـوي لـه امريتـه راللـل ـ ه ـه
ټوپک واال وويل ـ امر هيب امر وکړ ـ چـې دوي لـه پلـه نـه تيـر کـړت ـ واړه
ورسره دي ـ موه دا فکر وکړو ـ ګني چې امر هيب د مرستې لپاره ورتـه دا
خبره کړې ده ـ زه هم په زړه کې خوشاله شوم ـ فکر مې کاوه چې سهار تـه بـه
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که خداى کول چفسراى ته ځان ورسوو ـ يو تن له مـوهه مخکـې او بـل رانـه
وروســته روان وو ـ مــا ورو لونــدې لــه خســر کاکــا نــه پوښــتنه وکــړه چــې
اميريت کـې يـې درتـه څـه وويـل کاکـا وويـل زه يـې امـر هـيب تـه نـزدې
ورپرې نښودم ـ خو کله چې دله ټوپـــک واال د امريت د کوټې نـه راووت ـ
دومره يې وويل ـ امر هيب وايي چې له پله نه يې تير کړت ـ چې د پله پيـره
دار يې راستانه نه کړي ـ همدله خبره زما زړه ته ولويده ـ نور ورسره ما هـم
څه ونه ويل ـ په دې وخت کې لـه کلـي نـه ووتلـو ـ سـيند تـه ورنـزدې شـو ـ د
سيند له څپو او د تيګو له لوليـو نـه سـړه څپـه تـر مـوهه رارسـيده ـ پـل مـو
وليد چـې د لرګيـو اوهدې پيـړې تختـې د سـيند پـه سـر د تيګـو پـه ډيريـو
پرتــې وې ـ لــه اوبــو د ســطحې نــه پــل لــوړ پــروت وو ـ د پلــه ډيــرۍ تــه چــې
ورسيدو ـ ه ه مخکې چې روان وو ـ دې بل ته ورنـزدې شـو ـ پـټ يـې ورتـه
څه وويل ـ خو کله چې په پله ور روان شو ـ خسر کاکـا يـو هلـک پيـا کـړى
وو ـ او مير يې له السه نيـولى وو ـ او د ټولـو نـه چـې ميـر وه ـ ه ـه پخپلـه
روان وو ـ همدا شان کاکا خسر هم يو هلک له السـه نيـولى وو ـ او ه ـه بـل
پخپله په پله روان وو ـ کاکا چې څنګه پـه پلـه ورسـم شـو ـ مـخ يـې راواړو ـ
ويې ويل ـ هلک ټينګ ونيسه ـ پل ړچيدي ـ چې ونه لويدۍ ـ ه وي ټول پـه
پله ور روان شول ـ ما مې کير زوي پيا کړو ـ له ټولو نـه وروسـته ووم ـ پـه
دې کې ډزې شوې ـ ما داسې فکر کاوه ـ چې ګني لـه پلـه نـه ه ـې لـاړې نـه
ډزې وشوې ـ څه خبره به وي ـ چې څنګه مې د پله په دړه پښه کيښوده ه ـه
ټوپک واال رانه مخکې شو ـ ويې ويل خورې دا هلک ماته راکړه تـا نـه بـه
ولويدي ـ د ه ه خبره مې زړه ت ه ولويده ـ هلک يې رانـه واخيسـت ـ پـه ليـد
کې يې ونيو ـ له مانه مخکې شو ـ چې پـه دې وخـت کـې بيـا د کالشـنکوف
ضربه وچليده ـ د سيند شور دومره زيات وو چې ډزې پکې هيڅ نه اوريدل
کيدې ـ اوبه چړندې روانې وې ـ د تيګو سره د سيند دلرې او زوه لوهونه
کڼول ـ سپوهما هم له دله نادودي نه خپلې وړانګې راټولې کړې وې ـ پل
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هيڅ نه ښکاريده ـ په دې کې د پله له سـره څـه شـور مـې تـر لـوهه شـوه ـ بيـا
دوه ډزې وشوې ـ شکمنه شوم ما وې چې دا ډزې ولې کيـدي ـ ه ـه ټوپـک
وال وويل ـ خورې په ما پسې راځه ـ ه ه رانه دوه ګامـه مخـې د پلـه پـه دړه
کيښودل ـ سترګې مې د پله دړې ته نيولې وې ـ لوښتل مې چې پورې وزم
ـ په مخکې مې وکاته چې د پله له اوهدې دړې نه ه ه سړي هلک له خپلـې
ليدي نه پورې وهي چې سيند تـه يـې ولـورزوي ـ هالـه تـرې لـه لـاړې نـه
دواړه السونه چاپير کړي ـ اومې ليد چې د ه ه السو نه يې له خپلې لـاړې
نه خالخ کړل ـ ما په دې وخت کې فکر وکړ چـې هلـک يـا ډاريـدي او يـا د
پردۍ ليدې خوند نه دى ورکړى ـ چې په دې کې د هلک داسـې چي ـه مـې
واوريـده ـ يـا ابـا نيـ مـې اهـن تـه ودريـدل ـ چـې ګنـي هلـک د سـړي لـه
ليدې ولويد ـ د پله لـه دړي نـه شـاته راللـم ـ مـا وې چـې د ډيـرۍ نـه پـورې
لاړه پام وکړم ـ بيا مې يه ابا لد ته فکر شو ـ نوره بيـا پـه ځـان نـه ووم پـوه
شوې ـ د پله ډيرۍ الندې د بوټو په جاخ کې ښکته لويدلې ووم ـ بيا نـو پـه
ځان نه ووم خبره شوې ـ
تـر ه ـې پ رتـه ووم چـې دوبـاره پـه هـوښ شـوم ـ سـترګې مـې ولړولـې چـې
سپين سبا دى ـ ورور مې د ګڼو بوټو له جاخه سر راپورته کړ ـ د خپـل شـا و
خــوا د بوټــو او لنــو جــاخ مــې لــه ســترګو تيــر کــړ ـ بيــا مــې پــه م کــه الس
وتپولو ـ چې خپل ماشوم مې ليد کې راونيسم ـ سر مـې ښـه پورتـه کـړ ـ پـه
سيند او پله مې سترګې ولګيدې ـ د يـه ابـا  ،يـه ابـا نـارې مـې تـر لـوهه
شــوې ـ هلــه پــوه شــوم چــې زې يــوازې يــم ـ پــه ځــان کــې مــې طاقــت ومون ـد
راپورته شوم له ځان سره په دې فکر شوم ـ (ه وي به له پله پورې وتلې وي
ـ ته ب يمانه يې ـ لـه پلـه او سـينده ډاريـدې ـ هلـه زر شـه رواـايي لګيـدلې ده ـ
ه وي درته له سيند پورې انترار باسي ـ او ته په دې بوټـو کـې پټـه شـوې
يــې ) ورو ورو د پلــه پــه ډيــرۍ ودريــدم شــا و خــوا مــې بي ـا لــه ســترګو
راالندې کړه ـ نه د پله په نزدې شا و خوا کې څو ښکاريدل او نه له سيند
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پورې ـ د بيګانيو د پله په سر د ډزو او د زوي د يـــه ابا چي ه په لوهونـو
کې انګازې جوړې کړې ـ او فکر ته راللـه ـ چـې ه ـه دوه قـاتالن بـه راتـه د
وژلو په تمه چيرې انترار کوي ـ په زړه مې بيا د لم څپه راواوښته ـ د خپل
کميس لمن مې خوله کې ونيوه ـ ټيکرى مې د لنو له چاخه راخالخ کړ په
سر مې راخور کړ ـ همدلته پوه شومه چې بيګاه يې ه وي ټول د پله له سره
ووييتل ـ او سيند ته لورزيدل ـ اوس له دې ځايه پښې باسـه ـ سـپينه راـا
ده ـ نوره بايد دلته ځنډ ونه کړم ـ ما چې هر څو لوښت ـ له پله نه روانه شـم ـ
پښو مې حرکت نه کاوه ـ بس دا مې په فکر کې ګرزيدل چې يوازې څنګه
چيرې الړه شم ه وي به راسره ـ ـ ـ ـ ښه شيبه وچه کلکه والړه ووم ـ بيا مې
په اهن فيار او زور راوسـت ـ لـه ځـان سـره مـې دا فيصـله وکـړه ـ دلتـه دې
ودريدل څه ګټه نه لري ـ په کلي هم نه ورځم ـ ښـه بـه دا وي ـ چـې مـخ ښـکته
په مټينه ورشم ـ د پله ډيرۍ نه روانه شوم ـ څو ګامـه د سـيند پ ـاړه الړم ـ د
سيند پـه لـاړه پـه لـوړ ځـاى ودريـدم ـ پلـه تـــه مـې ورپـام کـړ ـ زړه کـې مـې
وګرزيدل ـ ( کيدى شي له دې ځاى نه يو ځل پورې لـاړې تـه پـام وکـړم کـه
ه وي ـ ـ ـ ـ ـ يوه شيبه چې مې ټوله شا و خوا له سترګو تيـره کـړه ـ نـور څـه
مې په نرر ران لل يوازې د يه ابا نارې لوه ته راتلې ـ په ځان نـه ووم پـوه
شـوې لـه هوښـه وتـې ووم ـ کلـه چـې بيـا رابيـداره شـوم ـ کليمـه مـې وويلـه
رښتيا چـې انسـان لـه اوسـپنې کلـک او لـه ګـل نـه نـاز دى ـ پاڅيـدم څـو
ګامه په چابکو او ګړنديو قدمونو الړم ـ شاته شاته مې کتل ـ ما وې چې له
کلي نـه راپسـې ه ـه قـاتالن رانيـي ـ مـرو هـم بـد شـى دى ـ څـو ورتـه د
ټينګې نۀ دي ـ
په زړه کې مې ويلې ـ په هر ډول چې کيدي له دې کليو او ددې عـامې الرې
نه ځان په څنګ کړم ـ تر څو د کليـو او کورونـو نـه خلـک راوځـي ـ او زه لـه
دې ځاى نه تللې يم ـ پښو ته مـې زور ورکـړ ـ يـوازې پـه دې سـوچ کـې ووم ـ
چې هر څومره زر لـه دې ځـاى نـه ځـان اوباسـم ـ کتـل مـې چـې مخـې تـه څـو
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کورونه راللل ـ د څيړيو ونې  ،شا و خوا څو پټي وو ـ النـدې سـين بهيـده ـ
بيا مې چې په دلـه خـون ي سـيند سـترګې ولګيـدې ـ د يـه ابـا انګـازه مـې
لوهونو کـې وچورليـده ـ م ـزو مـې کړنـګ وهـل ـ د يـوې تيګـې څنـګ تـه
کښيناسـتم ـ خـدازده چـې څـومره وخــت ناسـته ووم پـه دې کـې مـې خبــرې
واوريدې ـ سترګې مې ولړولې ـ کتل مې چې يو زوړ سړى او يو هلک پـه
الره تيريدل ـ خپلو کې يې څۀ سره ويل ـ ما پړونى په مخ راخور کړ ـ ه ـوي
يــوازې زمــا پلــو راوکتــل او ګړنــدي تيــر شــول ـ ايلــه بيلــه مــې ســاه راکــې
وګرزيده ـ ځکه چې د نـوم بنـي بيـر نـه مـې ويـره کيـده ـ ه ـوي چـې مـې لـه
سترګو پناه شـول ـ لـه ځـان سـره مـې وويـل ـ دا عمـومي د تلـو راتلـو الر ده ـ
ځان به له دې الرې نه په څنګ کړم ـ پام مې کاوه ـ ښي لوري تـه لـد څـه پټـي
او هواره ځمکه  ،ونې ښکاريدې ـ او ورسره جوخت جګ لر او ځنګل وو ـ
پاڅيدم له الرې نه په ښي لـوري پټـو کـې روانـه شـوم ـ ال تـر دلـه وختـه پـه
پټيو کې څو نه ښکاريدل ـ د لره بيخ ته مې ځان ورساوه ـ ما وې چـې تـر
څو لمر راخيژي په دې لره وخيژم لکه د لېونا پيان په لره ورسمه شوم ـ
نه الر وه او نه مې څۀ پيژندل ـ بس له ويرې نه په دې فکر روانه ووم چـې لـه
کليو او خلکو نه ځان پناه کړم ـ په دله لره کې به چې مخ پورته ختمه سـاه
به مې لنډه لنډه شوه ـ او له بـل پلـوه بـوټي  ،ځنګـل وو تيګـې وې  ،مـزل بـه
مې ل وڅه نه کوله ـ له بله پوله مې زړه کې ځينې پوښتنې راپيـدا کيـدې ـ (
لکه چې زې ليونا شوې يم ـ م زو مې کـار پريښـى وي ـ بچـى دې د پلـه پـه
سر پريښودل ـ او ته ترې راوتښتيدلې اوبه دريدم ـ نه نه دا خـو پښـتو او
ليرت نه دى ـ ته بايد ه وي سره تللى واى ـ ته واچـې ه ـوي يـې سـيند تـه
ولورزول ـ هو رښتيا د ه و دوه ميرانو هلکانو المبـــو زده وه ـ نــه ولـې
ډزې يې پـــ رې وکړې ـ ښه  ،ښه ډزې ـ ـ ـ ـ ولې نـه ـ د کيـري زوى د يـه آبـا
نارې دې وانه وريدې ) دروپ رالويدلې ووم ـ يو وخت ګـورم چـې د لمـر
تودې وړانګې راباندې ولګيـدې ـ سـترګې مـې ولړولـې ـ النـدې مـې چـې
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وکاتــه ســيند او ســمه رانــه پنــاه شــوې وه ـ د لــره د يــوې جګــې مــوړې نــه
اوښتې ووم ـ ګـڼ بـوټي د لـره پـه ډډه کـې والړول ـ د څيړيـو  ،لوړاڅکـو ،
ګورګورو  ،ممااو  ،څانګو او لنو رانه ټيکرى له سره لورزولى وو ـ د سر
ويښتان مې په ځان راخواره شوي وو ـ په ځنګنـو مـې زور وکـه لـه م کـې
راجګه شوم ـ بيا روانه شوم ـ مخې ته مې کړپه رالله ـ په خوارو خوارو مې
الس او پښې لګولې ـ او پـــ ورته کيدم ـ يو ځاى کـې ورلښـتم ـ لـه پښـو نـه
مې بوټان ووتل ـ د يوې ونې څانګې ته مې الس واچول ـ ځان مـې ورپـورې
ټينګ کړ ـ تيګو او بوټو مـې پښـې ووهلـې ـ پـه درد او د ځـان پـه خـوهو نـه
ووم ـ يو ځاى کې مې چې مخ شاته واړو ـ د لره بيخ ته ډېـر وړانـدې مـې پـه
سيند سترګې ولګيدې ـ دا ځاى د لـره جګـه راوتلـې څنـډه وه ـ بيـا مـې پـه
اهن کې بيګانى حالت لر  ،بر شو ـ پښې مې اړو پړ شوې  ،سترګې مې هـم
تورې تورې شوې ـ ځاى پـر ځـاى ولويـدم ـ زمـا پـه لويـدو او خـرپ خـروپ
باندې د سارا هوسا وتريده ـ زه خو پخپلـه ځـان نـه پوهيـدم خـو چـې کلـه
مې بيا سترګې ولړولې ـ او سر مـې راپورتـه کـړ ـ وړانـدې مـې پـه هوسـا
نرر شو ـ لک څک والړه لکا يې رپوله د خپل پن ـالي نـه بـې ځـاى شـوې
وه ـ د سـرګړو پـه مـنې کـې والړه وه ـ زمـا پلـو يـې کتـل ـ زه چـې وخوځيـدم ـ
ه ې ترپ لګول د سترګو په رپ کې پناه شوه ـ زمـا لـه پښـو وينـې بهيـدې
ويښته په مخ خواره شوي وو ـ هيڅ نـه پوهيـدم چـې زې څـو يـم ـ چيرتـه د
کوم يون په لور ځم ـ په همدې چورت کې روانه شوم ـ په تيګو مې د پښو د
وينو خاپونه پاتې شول ـ زه روانه ووم ـ څه شيبه مـزل مـې وکـاوه ـ د لـره لـه
يوې جګې څنډې واوښتم ـ په لره کې هم نه ځايدم ـ سمه او لر هر څه راتـه
بال شوي وو ـ کله خو به مې له ځان نه زړه بد شـو ـ پـه زړه کـې بـه مـې وويـل
څه بد دې کړي چې له خپلو بچو نه رابيله شـوې ـ دا ځـان درتـه دومـره خـوه
ښکاريده نه نه  ،په رب چې ماته مـې لـه ځانـه بچـي خـواهه وو خـو داسـې
وشو نو ـ ـ ـ ـ ـ ـ ! د نامعلومه هدف په لور مې د لره په ډډه کې بيا مـزل پيـل
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کړ ـ په يوه داسې ځاى برابره شوم ـ چې يوازې  ،د څيړۍ ونې او خونـان هـم
پکې والړ وو ـ په لره کې د څيړيو تور ځنګل ښکاريده ـ زما فکر بيا خپـل
ځانته شو ـ (ډيره بې ليرته يې  ،د خپلو بچـو سـره دې څـه وکـړل نـو اوس
په تا څه چې ژوندۍ هم پاتې شې ـ بيا به هسـې پـه سـوچ کـې شـوم ـ پريـدده
چې د پي درې د ساپيو د جهاد او ددله اسـالم چـې دوي يـې کـوي زمـا د
بچيانو بګانا د يه ابا چي ه ټولو  ،اف انانو او د نړۍ خلکو ته ورسوم )
ل ه خولې مې چي ه پورته شوه ـ خپـل ويښـتان مـې وشـکول ـ زمـا پـه ژړا او
چي ه وړاندې پورې ډډې نه د سپو لپا رالله ـ زه ال پخپل وير او ژړا اخته
ووم چې د سپو لپا رانزدې شوه ـ خپل ويښتان مې لـه سـترګو واړول ـ پـام
چې مې وکړ ـ سپي رانزدې شول ـ پوه شـوم چـې دا سـپي دې خامخـا داړي ـ
بيا راته ځان خوه ښکاره شو ـ د يوې څيړۍ ونې ته وختم پاس د څيـړۍ پـه
يوه پيړ منډه کښيناستم ـ سپي هم سمدستي راورسيدل ـ دواړه سـپي چـې
ال د څيړۍ سټې ته نه وو رارسيدلي ما خپل ويښتان د څيړۍ له څانګو نـه
راخالهــول چــې النــدې مــې پــه ســپو ســترګې ولګيــدې ـ ه ــه خــړ ســپي د
څيــړۍ پــه ســټه راټــوپ کــړو ـ ورپســې آ بــل تــور بــرو ســپي چــې ژبــه يــې
راويستې وه ـ له سترګو يې اور څ يده ـ په ما پسې يې پورته ټوپونه وهل
ـ
په دې وخت کې د سړو خبرې اوريدل کيدې ـ داسـې ښـکاريده چـې پـورې
لـره کـې کومـه بانـډه وه ـ د خلکـوخبرې راتلـې ـ لـده شـيبه وروسـته يـو تـن
چوپــان لــه و ړانــدې څخــه يــې پــه ســپو د کــورې کــورې لــد وکــړ ـ خــو ســپو
همالسې خولې لګولې او لپل يې ـ چوپان په سپو پسـې د قهـر او لضـب
لد وکړ او کااي يې په سپو پسې وارتول ـ سپي لد څه للي شو او د څيـړۍ
د سټې نه جدا شول ـ هاله سپي وځ لول ـ په لپا لپا وړاندې الړل ـ بانډې
پلو يې منډې وهلې ـ چوپان پورته څيړۍ ته په ما پسې راپام کړو ـ ټوپـک
يې له اوهې نه پالس کې ونيو ـ کارتوس يې ورتير کړ بيا يې ماته لد وکړ ـ
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ويې ويل څو يې دلته څـــ ه کوې زه چې لـه ټوپکوالـو نـه ويريـدم ـ ځـان
مې للى ونيو ـ ه ه بيا رالد کړو ويلـې څـو يـې ټوپـک يـې وکړچـاوه ـ
څو ګامه رامخې ته شو ـ د څيړۍ نـــه راالندې وت ـ زه خو لکـه د تـورې بـال
په ونه کې ناسته ووم ـ ويښـته مـې راخـواره شـوي وو ـ ه ـه راتـه د ټوپـک
شپيلا پورته راونيوه ـ ويې ويل خبرې وکه ګني ولم دې ـ سترګه يې راتـه
پټه کړه ـ ډز ته يې ځان تيار کړ ـ په کرار مې ورته وويـل ـ وروره زه بـې ګنـاه
يم ـ چې اومې نه ولې ـ ه ه د ونې سټې ته ښه رانـزدې شـو ـ النـدې پـه وينـو
سره تيګه يې وليده ـ پورته ئې ماته وکتل ـ چې له پښو نه مې الندې وينـې
څ يدلې ـ ټوپک يې اوهې ته واچاوه ـ ويې ويل ـ خورې له ونې نه راکـوزه
شه ـ ويريده مه ـ په عاجزه لهجه مې ورته کړو ـ وروره که وژنې مې نه نو ـ ـ ـ ـ
ـ نه ولې دې وژنم ـ هيڅ فکر مـه کـوه ـ ورو  ،ورو راښـکته شـه ـ د ه ـه ددې
خبرې سره مې د څيړۍ له څانګو نه خپل ويښتان راخالخ کـړل ـ هالـه تـه
مې په يوه سترګه وروکتل ـ څو ګامه د ونې نه وړاندې ودريد ـ زې له څيړۍ
نه راکوزه شوم ـ د ونې سټې ته ودريدم ـ چوپان خپل څادر ماته راکړ ـ ويې
ويل ـ خورې دا څادر په سر واچوه ـ لـه دې خبـرې سـره ه ـه روان شـو ـ ويـې
ويـل ـ پـه مـا پسـې راځـه ـ زه پښـه نيـولې شـوم لـه خـولې مـې ورتـه وختـل ـ
وروره چيرې مې بيايې مـخ يـې راواړوه ويـې ويـل خـورې زړه مـه ښـکته
پورته کوه ـ دلته زموه بانډه ده ـ کور ته دې بيايم ـ زړه نا زړه ورپسې روانـه
شــوم ـ هــواره لړځيدمــه پــه زړه کــې مــې تيريــدل ـ ( بيــا د ټوپــک واال ســره
مخامخ شوم که ده ته خپله کيسه وکـړم او دا پـوه شـي چـې زه د يـوه خلتـي
ښ ه يم خامخا به مې اوژني ) ـ د ه وي کـور تـه ال نـه وو رسـيدلي ـ پـه الر
کې ه ه و دريده د ټوپـک لـاړه کـا يـې پخپلـه اوهه سـمه کـړه ـ ويـې ويـل
خورې ته دکوم ځاى يې څو

يې څه درباندې شوي دي مـا وې وروره زه

ددې پي ساپا يم بل څو نـه يـم ـ ډيـر ظلـم او تـا دا رابانـدې وشـوه ـ نـور
مې څه ونه ويلې ـ ه ه بيا وويل ـ پيښه څۀ شوې ده زه بيا للې شوم ـ ه ه
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سمدس تي ويل ـ راځه راځه ـ په کور کې به نـورې خبـرې کـوو ـ د کـور مخـې
ته يې ورسيدو ـ د ګڼو او ګورو څيړيو منې کې څو کورونه وو ـ دده کور په
لـوړه د دوه څيړيـو پـه مـنې کـې وو ـ د کـور مخـې تـه د بـزو چوپـال وو ـ څـو
تنکي ورلمي په چوپال کې ګرځيدل ـ چوپان له وړاندې نه خپلې ښ ې ته
ورلـد کړـــ کــه سـپي لــه بــزو نــه راللـي وي ويــې تــړه ـ ښـ ه يــې پــه وره کــې
راووته زما په ليدو حيرانه شوه ـ ودريده ـ ويې ويل ـ راځا سپي نيته دى
ـ بزوکې دي ـ موه چې دروازې ته ورنزدې شو ـ ه ې پما کې سترګې ښخې
کړې وې ـ زما حالت چې يې وکوت ـ آ خ دا ولـې دا څـو ده سـړي ورتـه
وويل يه ښ ې دا خور بيچاره دننـه ننباسـه ـ د پښـولم يـې خـوره ـ زه د بـزو
مخې ته ورځم ـ بيرته به زر راشم ـ
د چوپان ښ ې کور ته ننويستم ـ ه ې خپل تور پړونى راپسر کړ ـ وې ويل
ـ هله خورې دله کټکي ته کښـينه ـ د لـوړ لښـتي د لښـتو نـه او بـدل شـوي
څو کټکي پراتـه وو ـ زې لـومړى کټکـي تـه کښيناسـتم ه ـه دننـه کـوټې تـه
ننوته ـ په کوزه کې يې اوبه راوړې ماته يـې کـړو ـ مـخ الس او پښـې دې پـه
کرار کرار پريمن ه چې زه درته کـورکمن او څـه دارو برابـر کـړم ـ مـا کـوزه
واخيسته او د منډو په کنج کـې مـې الس  ،مـخ او پښـې لـه وينـو نـه پـاکې
کــړې ـ ښ ـ ې راتــه خپلــې څپــړه کــې راوړې ـ لــده شــيبه وروســته ه ــې د
کــورکمن نــه جــوړه کــړې پټــا راوړه ـ پښــې يــې راتــه وتړلــې بيــا يــې راتــه
ويښتان همنې او سنبال کـړل ـ ورپسـې يـې سمدسـتي پـه شـيدو او لوړيـو
کې ماته کړې ډوډۍ مخې ته کيښوده ـ ويې ويل ـ خورې تـه لـومړې ډوډۍ
وخوره بيا به نورې خبرې کوو ـ زه رښتيا چـې ډيـره وهې  ،تـدې شـوې ووم ـ
لد څه ډوډۍ مې وخوړه حالت مې لد څه سم شو ـ چوپان راننـوت ـ ښـ ې تـه
يې وويل ـ ددې خور د پښـو لـم دې خـوړلى دى ښـ ې يـې وويـل ـ هـو پـه
پښو مې ورته کورکمن په لوړيو کې پټا کړي دي ـ دا بيچـاره خـو ډيــــره
پـــه بـد حالت کې تردې ځاى راللې ده ـ دا څه پيښه شوې ده
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ښ ې ته دا خبره اوس پريدده ـ دې ته ډوډۍ تياره کړه ـ ما وې وروره ډوډۍ
مې وخوړه ـ خداى دې تاسو ژوندي لري ـ له ما سره پـه تکليـ
نه نه خورې دا څـه تکليـ

کـې شـوۍ ـ

نـه دى ـ تـه خـو يـوه تـور سـرې يـې ـ بيـا مـوه خـو

پښــتانه يــو ـ مســلمانان يــو ـ پــه دې کــې بيــرون چوپــال تــه بــزي راننــوتې ـ
مازديګر وو ـ بزو او ورلمو لبرګـې رمبـاړې جـوړې کـړې ـ چوپـان سـپک
پاڅيد ويې ويل ـ مالونه راللل ـ چې لومړى بايـد ه ـه سـنبال شـي ـ بيـرون
چوپال ته په چاالکا سره ووت ـ وروسته يې ښ ه هم ورپسې ووتـه ـ ډيـره
شيبه وروسته چې مالونه يې لوشلي وو ښ ه او څښتن سره د دوه زلموټو
زامنو سره راننوتل ـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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پن م څپرکى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د ماښـام ډوډۍ نه وروسته چوپـان د بـروزې نـه پـړى لښـتلو ـ الړې يـې پـه
الس توپ کړې د بروزې څو خلي يې الس کـې واخيسـتل پـړى يـې تـاب کـړ
ويې ويل ـ خورجاني اوس راته ووايه چې د کوم ځاى د چا څو يې او څـه
پيښه شوې ده
ما ورته د خپل کلي او خسر نامه او بيا مې د خپل پالر نوم ورته واخيست
ـ نوره خبره مې خوله کې لړه کنده شوه ـ ه ه راباندې پوه شو ـ ښ ه يې هـم
راته يو لـوه وه ـ ويـې ويـل زمـوه پـه بـاب هـيڅ فکـر مـه کـوه ـ يـوازې خپـل
سرګخشت ووايه ـ ما ورته وويل وروره زما کيسه د اوريـدلو نـه ده ـ ښـ ې
راباندې رالد کړ ـ ما خپله خور او زما خاوند ورور وګڼه ـ يـو ځـل خـو مـوه
بايد ستا په حالت پوه شو ـ د لد سکوت وروسته مې زړه رالوى کړ ـ ه وي
راته لوه نيولى وو ـ او ما ټوله کيسه ورته له سره راواخيسته ـ د پله د سـر
خبره مې ال پوره کـړې نـه وه چـې د چوپـان ښـ ه پړينـګ شـوه پـه ژړا شـوه ـ
چوپان د پړي لښتل بند کړل ـ سترګې يې راويستې ـ هک پک پاتې شـو ـ
نوره زه هم د خبرو نه ووم ـ سلګو ټينګه کړم ـ د کور ښ ه راسره هم پـــه وير
اختـه شـوه ـ چوپـان ډيـره شـيبه چـوپ پــاتې شـو ـ بيـا يـې پـه کـرار وويـل ـ
خورجاني بيا څنګ چل وشو ـ اوښکې مـې وچـې کـړې اومـې ويـل ـ وروره
په ځـان نـه پوهيـدم ـ خـو لـه ويـرې نـه لـه کلـي او خلکـو نـه رابيلـه شـوم ـ پـه
سختو  ،لوڅـو پـو څـو مـې د سـمې هـواره الر پريښـوه ـ پـه دې لـره راسـمه
شوم ـ خپل خوار نصـيب تـر دې ځايـه راوسـتم ـ نـه پـوهيدم چـې نـور بـه څـه
کيدي ه ه زما د قيصې په اوريدو سـره لـومړى سـوړ اسـويلى ويوسـت ـ
بيا يې وويل ـ دلسې کار خو مسلمانان نه کوي چـې پـه دې خلکـو څـه اور
ولګيد ـ داسې کارونه خو په هيڅ دين او مخهب کې ندي شوي دې سـاپيو
دا څه راخيسـتي دي ـ هـو دا مـنم چـې خاونـد بـه دې د حکومـت سـړى وي ـ
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مګر سـتا ماشـومانو څـه ګنـاه کـړې وه ـ خـورې نـوره مـه ژاړه ـ اهلل دې د زړه
هبر درکړي ـ ما خپل ورور وګڼه ـ که د خداى رضا وه ـ سـبا تـه بـه دې خپـل
کور ته ورسوم ـ کومـو کسـانو چـې سـتا پـه اوالدونـو دا ظلـم کـړى دى ـ پـه
دنيا او اخيرت يې شرمنده لواړم ـ
خورجاني که رښتيا درته ووايم ـ دا ښ ه مې ګواه ده ـ زه چـې پـه ښـه او بـد
پوه شوى يم ـ تر چ سراې ښکته نه يم تللى ـ که وژل شـوې واې هـم ـ تـه مـې
بيولې ـ خو مګر دا کولى شم ـ چې واپس دې خپل کلـي تـه ورسـوم ـ اخـر زه
هم ساپي يم څو به درته پورته هم ونه ګوري ـ لکه د خور لوندې خـدمت
به دې وکړم ـ هيڅ فکر ونه کړې ـ تر سبا پورې دا خپل کور وګڼه ـ سهار چې
لمر راخيژي سمې ته به رسيدلي يـو ـ ميـرمن يـې اوښـکې وچـې کـړې ـ وې
ويل ـ زموه دين په دنيا خور يې په ژړلوني هغ يې وويل ـ خدايـه توبـه مـې
دي ـ دا څنګه مسلماني شوه ـ په کافرو کې به هم داسې ونيي ـ دا بـې دينـه
روسـان چـې پـه شـوړيک راوختـل هـم داسـې نـاروا يـې نـه ده کـړې ـ خـالي
جګړه يې وکړه او بيرته ښـکته شـول ـ ه ـې سـتړى اسـويلى وکـړ ـ لـه ځايـه
پاڅيده ويې ويل ـ زه به درته بستره برابـره کـړم ـ چـې ارام وکـړې ـ اهلل دې د
زړه هبر درکړي ـ څښتن يې وويل ـ ته خوب وکړه ـ چې مـالزه دې پـه ځـاى
شي ـ دا يې وويل او الړ ـ د کاله ميرمن هم زما خوا ته پريوته ـ زما ټول بـدن
خوهيده ـ په سوچونو او فريادونو مې شپه سبا کړه ـ سهار وختي د چوپـان
خبرې لوه ته راللې ـ ميرمن يې را لـد کـړ ـ خـورې پاڅـه ـ سـبا دى ـ مـا چـې
مخ او الس پريمن ل ـ ه ې راته په ګيالس کې تـاوده شـيده راوړل ـ ويلـې
دا وڅښـه زمـا کلــه زړه تـه کيــده ـ ه ـې رابانــدې شـيدې وڅښــلې ـ چوپــان
لومړې ښ ې ته د کور او مالونو ټينګتيا وکـړه ـ وي ويـل زه بـه دا خـور تـر
کوره ورسوم ـ مازديګر به که خ داى کـول ځـان بيرتـه راورسـوم ـ ښـ ې يـې
راسره تر دروازې بيرون د مخه ښې په وخت کې سم وژړل ـ ال رواايي نـه وه
لګيدلې چې له بانډې مو حرکت وکړو ـ
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ه ه ته خو الره معلومه وه ـ په اسانا سره تر څـو چـې لمـر راختـو سـمې تـه
راښکته شو ـ هاله ته مې وويل ـ وروره ـ ـ ـ موه بايد سـړ تـه پـورې وزو ـ
ځکه چې پدې لاړه دکليو الره ده ـ ځاى پر ځاى مجاهد دي ـ چـې بيـا ـ ـ ـ ـ ـ ـ
!
ه ه چې رانه مخکې روان وو ـ ودريد ـ ټوپک باندې يې الس تير کړ ـ ويې
ويل ـ خورې تر څو چې زه ژونـدى يـم ـ تـه لـم مـه کـوه د ه ـه جـامې د وړيـو
زونډي داره خولا  ،پيتاوي او کرکتـر يـې بيـل ښـکاريده ـ کـړه وړه يـې د
سـمي د کليـو د خلکـو پيـان نـه وو ـ پـه ټـول اکـر کـې يـې د ليـرت نخښـې
ښکاريدې ـ نور يې څه ونه ويل ـ روان شو ـ کله چې د سيند لـاړې او کليـو
لوې الرې ته ووتو ـ زما سترګې چې په سيند ونښتې ـ په زړه کـې مـې ټکـه
تيره شوه ـ ( کيدى شي چې د ه ه پله پورې لاړه  ،راته ه وي انترـار کـې
وي ـ پما به بل څه چل شوى ب ـ نه به پوهيدم ـ هسـې د آ بلـې شـپې پيښـه بـه
دې په اهـن کـې ناحتـه ان ـور کـړي اوسـي نـه  ،نـه چـې يـو ځـل خـو تـر پلـه
ورسيدو ) په دې وخت کې مې چې د سيند شـور واوريـد او ه ـه هـحنه
نو سر مې وځرخيده ځاى پر ځاى کښيناستم ـ ه ه رانـه وړانـدې تللـى وو ـ
له هوښه وتې وم ـ يو وخت مې پـه مـخ اوبـه راوشـيندل شـوې ـ سـترګې مـې
ولړولې ګورم چوپـان ورور راتـه خـوا تـه ناسـت وو ـ ويـې ويـل خورجـاني
پاڅــه الر ده ـ چــې ځــوو ـ ه ــه کل ـي اوپلــه تــه چــې کلــه ورســيدو ماتــه يــې
راوښايه ـ ما ويل ښه ـ وروره  ،دومـره الره ورتـه نـه ده پـاتې ـ ه ـه رانـه بيـا
مخکې او زه ورپسې شوم ـ مخې ته څو کورونه راللل ـ له ه ې نه چې تيـر
شو ـ لمر راوخوت ـ هوا ګرمه وه ـ زما ژبه له تندې نه وچه شوې وه ـ د ويالې
نه مې لپه اوبه اوڅښلې ـ لده شيبه وروسته هماله پله او کلي ته ورسيدو ـ
په چوپان ورور پسې مې ورلد کړ ـ ه ه ودريد ـ ما ورتـه کـړو ـ وروره ه ـه
پل دا دى ـ ما خپلې سـترګې څلـور کـړې ـ زړه مـې ښـه راټينـګ کـړ ـ مـا وې
چې ښه دا پل او پورې شاو خـوا سـمه وويـنم کيـدى شـي چـې ه ـوي ـ ـ ـ ـ !
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سـيند  ،پـل او ټولــه شـا و خـوا مــې لـه سـترګو تيــره کـړه ـ يــوازې د يـه ابــا
لدونـه مـې لـوه تـه راتلـل ـ م ـزو مـې شـينګارى وکـړ ـ سـر مـې وخوځيـد ـ
تروپ شو راولويدم بيا په ځان نه ووم پوه شوې ـ يـوازې مـې د بـې هوښـا
پـه حالـت کـې پـه زړه کـې داســې ګرزيـدل ـ ( زمـا د ځيګـر ټـوټې  ،د ګلونــو
پيان ښکلي تنکي بچي به مې په کوم چړه ختلي وي  ،کـــه نـه ماهيـانو بـه
خوړلي وي ـ له کوم ه ګټـو د سـيند لوليـو او ګردابونـو کـې بـه ډوب شـوي
وي ) کله چې په خود شوم چوپان ورور ته مې وويل ـ ورور جانـه يـو ځـل
به د پله ډيرۍ ته ورشو ـ هاله لومړى لد څه په سوچ کې شو ـ بيا يـې وويـل
راځه چې ورشو ـ دا ځل ه ه زما نه ليرې نه تلو ـ ځکه پوهيده چې ګنـي بيـا
به بې هوښه کيدم ـ دوه ګامه رانه مخکې روان شو ـ زه تـش ګوګـل پـه مـاتو
هيلو بيا لکه د هراط په پله ورسمه شوم ـ هماله د پله ډيـرۍ تـه مـې ځـان
ورساوه ـ کم چې يوه شپه مخکې مې پکـې ه ـه څـه ليـدلي وو چـې د هـيڅ
انسان فکر ته نيي راتالى ـ د پله په ډيرۍ ودريدم ـ لومړى مې پلـه او بيـا
ښـکته ســيند تـه  ،ه ــه ځـاى تــه  ،کـم چــې مـې دواړه بچــي د يـه آبــا نــارې
اوريدلې وې ورپام کړ ـ پورې لاړې ته په څو کورونو او ونـو مـې سـترګې
ولګيدې ـ بيـا مـې د کيـر زوى شـور او د ه ـه ظـالم او بـې عـاطفي انسـان
وژونکې په زور سره د ه ه سيند ته لورزول راياد شول ـ لير ارادي چي ه
مې له خولې ووته ـ هماله مې زر الس ونيو ـ ورو يې کښينولم ـ ښه شـيبه د
خوني پله په ډيرۍ وشټيدم  ،وسـنګيدم  ،وژړيـدم  ،لـه السـه مـې هـيڅ نـه
کيده ـ لپه مې پورته ونيوه ـ د اهلل نه مې د خپل مرو سوال وکړ ـ خو د مرو
بخت مې هم کوټه ب ـ د چوپان ورور له سترګو نـه هـم او،ښـکې جـاري وې ـ
له ما نه څو ګامه وړاندې په تيګه ناست ب څـه ئـې لـه ځـان سـره ويـل ـ ډيـره
شيبه وروسته زما خوا ته رالى ويې ويل ـ خور جـاني ـ دوعـا ورتـه کـوه ـ د
خداى نه درته هبر لواړم ـ لمر توديدي ـ مزل مو مخکـې دى ـ بسـم اهلل کـړه
چې روانيدو ـ ما ورته پـه ژړلـوني لـد پـه ځـواب کـې وويـل ـ وروره لـه دې
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ځايه څنګه الړه شم ـ په کلي کې به چاته څه وايم ـ چې څنګـه راللـم نـه نـه
وروره ته ځه اوزه به ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ه ـه ماتـه متـوجې شـوه ـ زه لـه ځايـه پاڅيـدم ـ

لوښتل مې چې ځان له پله نه ولورزوم ـ ناڅاپه مې لکه د ليونا د پلـه پـه
تخته منډې واخيسته ـ په زړه کـ ې مـې ويلـې زمـا پـه دې ژونـدنو څـه ه ـه
راپسـې الس را اوهدو کـړ ـ ويـې نيـولم ـ ويلـې خورجـاني ودريـده ـ مـا ويـل
پرې مې هده وروره نور ژوند نه لواړم ـ هلته له پورې نـه يـو سـړى او ښـ ه
په پله راپورې وتل ـ ده راته وويل ـ ه ه دي خلک په پله را روان دي ـ که دا
ستا په حال خبر شي نو بيا موه ال پدې ګوتو لګولـو کـې وو ـ چـې ه ـوي
راورسيدل ـ د پله د لوې دړې نه راپورې وتل ـ له ليرې يې رالـد کـړ ـ ويلـې
دا ولې څـه خبـره ده چوپـان ورتـه پـه ځـواب کـې وويـل ـ دا خـور مـې لـد
تکلي

لري ـ کومه بله خبره نيـته دى ـ ه ـوي لـه مـوه الړل ـ د کلـي الر يـې

ونيوه ـ چوپان ورور زما الس ټينګ ونيـو ـ ويـې ويـل بـس خـور جـاني نـور
دې دا ليونتوب پريدده ـ راځه چې کور تـه دې ورسـوم ـ فکـر وکـړه دلتـه دا
نزدې کلي دي ـ د هاله په دې خبره مې چـې کلـي تـه وکتـل ـ همالـه لعنتـي
کلى ب ـ ه ه کلى چې اسالمي اورپکو او قاتالنو له دې پل نه د پل هراط
کار واخيست ـ چـې دلسـې بـې ګنـاه او معصـوم ماشـومان او پـا سـپين
هيري مسلمانان ترې لورزوي ـ ښه ده وروره ستا بـه ولـې نـه مـنم ـ ځـه چـې
ددې ځايه پښې باسو ـ په ژړا ژړا د ه ه ځايه را روان شوم ـ ټيکـرى مـې پـه
مخ راخور کړو ـ ما وې چې له دې کافرو له کلي نـه زر تـر زره ځـان اوباسـو ـ
په کلي کې هم ه ه يوه الره وه ـ چـې دکلـي لـه من ـه تيـره شـوې وه ـ چوپـان
پـــ ه کلي کـې اوچـت معلوميـده ـ چـې لـه لـره نـه راکـوز شـوى دى ـ پـه ه ـه
پســې مــې خپــل قدمونــه ګړنــدي کــړل ـ ځکــه چــې همدلــه کلــي رانــه بچــي
واخيستل ـ بدن مې له ويرې لړځيده ـ شيبه په شيبه مـې زړه کـې ګرځيـدل ـ
چ ې ه ه دوه تنه قـاتالن بيـا راونـه وځـي ـ خيـر کلـى دومـره لـوى نـه وو ـ زر
ترې ووتو ـ وړاندې مخې ته شنه پټي راللل ـ له يوه بل وړوکي کلي نـه هـم
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پسې واوښتو ـ له سيند پورې د لره بـيخ کـې لـوى کلـى ښـکاريده ـ النـدې
ترې لويه هـديره وه ـ چوپـان ورور چـې شـل ګامـه مخکـې روان ب ـ ودريـد ـ
مخې يې راوړو ـ ويې ويل خورجاني ه ه پورې هـديرې ګـورې مـال هـو ـ
پروسد کال زموه يو ډير خوه دوسـت د روسـانو سـره پـه جنـګ کـې شـهيد
شوى ب ـ په دله هديره کې مو ښخ کړو ـ بيا راپـورې وتـو ـ ددې خبـرې سـره
يې خوله ونيوه ـ په فکر کې ودريد ـ ما وې ښه وروره ـ
ه ه وويل ښه دي چې راياد شول ـ په دله کوز سيند لاړې کلي کـې زمـا د
پالر پخوانى دوست دى ـ ددې ټولې سـيمې او کليـو ميـر دى ـ ه ـه تـه بـه
ورشـو ـ دا ټـول جريـان بـه ورتـه ووايـو ـ او بلـه دا چـې د امريـت نـه بـه راتــه
ضمانت هم واخلي ـ تاته به بيا هي ـو څـه نيـي ويلـى ـ دده خبـره مـې زړه
واخيسته ـ ما وې ښه وروره چې تـه څنګـه وايـې نـو ـ ـ ـ ـ ـ ! ويلـې توکـل پـه
خداى راځه راپسې ـ په يوه نـرۍ الره چـې ه ـه کلـى تـه سـتنه شـوې وه ـ ور
وګرزيدو ـ کلى نزدې ب ـ زر ورسيدو ـ د ه ه کـال تـه ال نـه وو رسـيدلي چـې
يو سپين روبى سړى د ه ه کال ته نزدې د يوې توت ونې النـدې والړ ب ـ ده
پرې سالم واچاوه ـ ه ه وعليک ووايه ـ ويلې په خير رالل ستړي مي ـ
ده ترې د ه ه سړي پوښتنه وکــړه ـ سپين هيري لړه کنده شو ـ بيا يې وويل
ـ ه ه خو ـ ـ ـ ـ ـ ـ ! ده سمدستي بيا وويل ه ه څنګه ولې وې ويل ه ه يـوه
مياشـت مخکــې د منـاګي پــه جنـګ کــې روسـانو شــهيد کـړى دى ـ دده لــه
خولې يوازې آخ وخوت ـ ويې ويل کله يوه مياشت مخکې موه خو چا نـه
يو خبر کړي ـ هاله وويل د جنګ په دې بد حالـت کـې يـو تـر بلـه څـو څـه
خبريدي ـ تاسو له کومه راللا ده ماته راوکاته ـ بيـا يـې ه ـه تـه ـ حيـران
شو چـې څـه ووايـي ه ـه وويـل بچـى څنګـه للـى شـوې ده ورتـه وويـل
کاکا جانه د ه ه سره مو لد څه کـار ب ـ خـو افسـوس چـې ه ـه شـهيد شـوى
دى ـ هالـه بيـا وويـل ـ هـو د خـداى کـار دى ـ ه ـه دې اهلل اوبخښـي اوس د
بخښنې شو ـ ددې ټول قام په خير او خدمتګار ب ـ ستاسـې څـۀ کـار ب دې
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لوټکي بيا ساکته لوندې شو ـ له لدې خپه لهجې سره يې وويل ـ کاکاجانه
د الرې سر دى زموه کار او کيسه ستا د اوريدو نه ده ـ که اجازت وي مـوه
بيرته ستنيدو ـ ه ه ته په زړه کې تراه پيدا شوه ـ ګني چـې دا د لـره چوپـان
او دا ښ ه د کومې ترخې پيښې الروي دي ـ زر يې وويل زه هم سـاپي يـم ـ
راځا يو چاې چيلم ښو درکولى شم خپله امسا يې وکـړه پولـه ـ روان شـو ـ
ويلې راځا ډير مو نه معطلوم ـ موه هـم پـه هـافيواله کـې ورسـره راللـو ـ
کور ته يې بوتلو ـ د خپل کور حجرې تـه يـې ننويسـتو ـ ه ـه لـه دروازې نـه
خپلې ښ ې ته ورلد کړ ـ ښ ه يې رالله ـ ستړي ميي يـې وويلـه ـ ده ورتـه
کړو ـ دې ميلمنو ته چاې راوړه ـ
هاله خپله امسا د کټ لنګې ته ودروله ـ وې ويل ـ هلکـان پخـوا بـاجوړ تـه
اوښتي دي ـ کله چې يې د جهاد جبهـې تـه راشـي راښـکاره کيـدي ـ پـدا هـر
کور کې چې اوګورې ځوانان پکې نيته دى ـ زه او دا ښ ه مې دې کور او
فصل ته ناست يو ـ ښه اوس راته ووايه چـې څنګـه راپيښـه کـړې وه ده ال
ورت ه کيسه نه وه راخيستې چې ښ ې يې چاې راوړو ـ د وويل کاکا دا زما
خدايي خور ده ـ زه د اين ر بانـډې يـم ـ سـړى او ميـرمن يـې دواړه د چوپـان
ورور خبرو ته لوه نيـولي وو ـ ده ورتـــ ه زمـا ټولـه کيسـه تيـره کـړه ـ د کـور
ښ ه په ژړا شوه ـ زه هم سلګو ونيولم ـ هاله هم ډير خپـه سـتومانه شـو ـ ده
ورته اخري خبره دا وکړه کاکا موه ددې لپاره راستانه شو ـ موه ويلـې چـې
هاله به راته د مجاهدينو له امريته ددې خور لپاره ضـمانت خـط واخلـي ـ
بل څه کار مو نه درلود ـ سـړى سمدسـتي لـه خپـل ځايـه پاڅيـد ـ امسـا يـې
راواخيسته ښ ې ته يې وويل يه ښ ې زه ځم امريت تـه تـه دوي تـه ډوډۍ
تياره کړه ـ زه به دير زر واپـس راوګـرځم ـ نـورې خبـرې يـې ونکـړې ـ پـه وره
کې چې وتلو ـ ويې ويل تاسو چاې څښا زه زر راځم ـ ښ ه کـور تـه ننوتـه ـ
چوپان بيرون ته ووت ـ ويلې خور زه لد بيرون ته ځم ـ ه ه له حجـرې نـه بهـر
تــه ووت ـ مــا لــه د چــاې پيالــه چښــله چــې د کــور کاکــا رالــى ـ لــده شــيبه
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وروسته چوپان ورور هم راننوت ب کاکـا جيـب تـه الس کـړ ـ کالـخ يـې لـه
جيب نه راويوست ـ وې ويل ـ امريت کې يوازې څو تنه د چپـې دري ناسـت
وو ـ امر هيب ته مې يوازې په بله کوټه کې ددې لور قيصه ورته واوروله ـ
هاله د هر څه نه خبر ب ـ بچى د ه وي زړونه د کااو نه هم کلک دي ـ يوازې
دومره يې وويل ـ ستا زامن تکړه مجاهدين دي ـ ته چې راللـې يـې يـوازې
به ه ې ته ستا ضمانت قبول کړم ـ مګر هي کله به دله ښ ه له پـي نـه نـه
وځي ـ ما وې بيخي به نه وځي ـ کالخ يې راکـړو ـ ډوډۍ مـو وخـوړه ـ چـې د
ه وي له کوره را روانيدو ـ سپين هيـ ري وويـل ـ زه هـم درسـره ځـم ـ چوپـان
ورته کړه کاکا جانـه دا چـې مـوه سـره دې دومـره تکليـ

ويوسـت ـ اهلل دې

ژوندى لره ـ زه به دا خور پخپل کور و کلي وسپارم ـ بيرتـه بـه خامخـا کـور
ته ځم ـ ځکه چې کور مې څه نه دي ويلي ـ بچى تا چې دومره زحمـت ګـاللى
دى ـ زه هم ددې پـي سـاپي يـم ـ او بيـا همدلـه خلـک خـو زه پيـژنم ـ د ه ـه
کلي ټول ميران پيژنم ـ دواړه به ورسـره ځـوو ـ مـا وې کاکاجانـه پـه مـا دې
لکه د خپل پالر دومره مهرباني وکړه ـ ځان دې په تکلي

کړ ـ نور ځـان مـه

په عخابوه ـ ه ه ويلې نه لورې ـ خامخـا درسـره ځـم ـ ښـ ې تـه يـې وويـل زه
مازديګر ته بيرته ځان کور ته رارسوم ـ
د کور ميرمن په دروازه کـې ودريـده ـ د مخـه ښـه پـه وخـت کـې يـې پـه مـخ
اوښکې روانې شوې ـ کاکا مخکې او موه ورپسې شوـ د کلي په لور روان
شو ـ د کڅ په الره مو ځان پاس عمومي الرې ته رساوه ـ د يوه پټي پولې په
سر کاکا ودريد ـ وې ويـــل ـ ـ ـ د جهاد په نـوم دې جهاديـانو داسـې کارونـه
وکړل ـ چې په هيڅ دين کې چا نه دي کړي ـ دا د اهلل يـو قهـر او لضـب دوي
ته شوى دى ـ دلسې بې ګناه ماشومان په داسې مرو وژل  ،دوي ته جهـاد
ښکاري ـ دا پيجوال خو کمعتل او ساده بې علمه خلـک دي ـ خـو پـه اهـل
کې يې ميران ورته وايي ـ ه ه پخپلو خبرو کې په لصه ناکه لهجه وويـل
ـ په دې ګنهګارو مـې وليـدل ( خپلـو سـترګو تـه يـې اشـاره وکـړه ) چـې پـه
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ښــکته کليــو او دوکــانونو پلــو چــې کلــه دوي حملــه ور وړي ـ لــه مــال نــه
بياستې تړي ـ تر څو د خلکو مالونه لـوټ او لـال کـړي ـ دې تـه دوي جهـاد
وايي ـ ه ه بيا روان شو ـ لده شيبه وروسته همالې الرې تـه وختـو کـم چـې
پرې تيره لم لړلې شپه راللي وو ـ په دله ټوله الره مې ان تر کلـي اوښـکې
نه ودريدې ـ ماسپښين قضا ب چې خپل کلي تـه ورسـيدو ـ ټيکـرى مـې پـه
مخ راخور کړ ـ په دله شيبه مـوه درې واړه چـا نـه پيژنـدو ـ کلـي تـه چـې ور
داخليدو ـ کاکا وويـــل ـ بچـى تـ ه مخکـې شـه مـوه تـه ستاسـې کـور نـه دې
معلـوم ـ مـا وې کاکـا جانـه پـه دلـه مخـامخ کوڅـه ورځـا ـ هلتـه مخـې تـه
زموهه کور راځي ـ زه درته بيا وايـم ـ شـل ګامـه را وړانـدې زه تـرې مخکـې
شــوم ـ د الس پــه اشــاره مــې ه ــوي تــه خپــل کــور وښــود ـ پــه دې کــې زمــا
خواښې له دروازې راووته ـ لوښتل يې د يـوه خپلـوان کـره الړه شـي ـ مـوه
ته يې راوکاته ـ ويـې نـه پيژنـدو ـ ځکـه چـې زمـا حالـت او وضـعه د ه ـې د
پيژندنې نـه وه ـ مـا ورلـد کـړ ـ ه ـه ودريـده ـ او پـه زيـر سـره يـې راپـام کـړ ـ
ه وي دواړه ودريدل ـ زه ورمخې ته شوم ـ ښه چې ورنزدې شوم ـ ورلد مې
کړو ـ بابا چيرې ځې ه ې زما سترګو ته کتل ـ خو ال نه يې وم پېژندلې ـ
خپل نوم مې ورته واخيست ـ په هيبت سره يـې وويـل ـ دا تـه دا ولـې زه
نوره ټينګه نه شوم د ه ې ليدې ته مې ځان ولورزاوه ـ چي ه مې له خولې
ووته ـ نور نو بيا په ځان نه ووم پوه شوې ـ د چـم ګـاو او خپلـوان رابانـدې
راټول شوي وو ـ څو ال نه پوهيدل چې ولې خـدا زده چـې څـومره وخـت
به بې هوښه ووم ـ يو وخـت ګـورم چـې کـور د خلکـو ډ دى ـ خپلـوان راتـه
نزدې ناست وو ـ ما ه وي ته وويل ـ بيرون دوه تنـه ميلمانـه راسـره راللـي
دي ـ حجرې تـه يـې راولـا ـ هـر څـه بـه ه ـوي درتـه ووايـي ـ د خواښـې لــــه
خولې نه مې په دله وخت کې واوريدل ـ خدايه خير راپيښ کـړې ـ زمـا بيـا
حالت خراب شوى ب ـ ه وي دواړه يې حجرې ته بيولي وو ـ ټوله کيسه يـې
ورته کړې وه ـ څه چـې خلـک وو ـ ټولـو ژړلـې وو ـ څـه شـيبه وروسـته زه پـه
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چابکو ګامونو حجرې ته ورللم ـ حجره له ښ و نرو ډکه وه ـ کاکا خسر مې
د ميلمنو سره نزدې ناست وو ـ ماته يې داسې وويل دا څنګه چل شوى دى
ـ داميلمانه څه وايي ټولو ماته کتل چې څه ورتـه ووايـم ـ مـا خـو نـور څـه
نيــو ويلــى ـ يــوازې مــې دومــره وويــل کــه دې ميلمنــو درتــه څــه ويلــي وي
همالسې شوي ـ اوس مې حالت ښه نه دى ـ لد څـه وروسـته بـه درتـه کيسـه
وکړم ـ لومړى مې چوپان وروره خلکو ته ور اوپيژنـد ـ او د ه ـه د مرسـتې
او ساپيوالې مې ورته وويل ـ بيا مې د کاکا ورته ټوله کيسه وکړه ـ ما وې
دا مـې ديــن پــه دونيــا ورور او زه يــې خــور يـم ـ دده احســان بــه تــر مرګــه نــه
هيروم ـ او دا مې کاکا ته الس ونيو ـ مـا وې دا مـې خپـل پـالر ګـڼم ـ پـه دې
ټول پي کې يـې زمـا ضـمانت وکـړ ـ او دې دواړو تـر دې کـوره راورسـولم ـ
وير ژړا دومره زياته وه چې زما خبرې هډو چا اوريدې نه ـ
ښه شيبه ټولو خپلو پردو وژړل ـ بيا سپين هيري کاکا داسـې وويـل ـ ناسـو
لوه کيدت ـ د قرآن شري

ايـت مبـار يـې ولوسـت وې ويـل ـ الس پورتـه

کړت ـ چې خداى پا شـهيدان اوبخښـي بــــاقي دې رب خيـر کـړي ـ دوعـا
وشوه ـ بيا يې وويل ـ تاسو اوس زر تر زره کسان ښکته په سيند کې د مړو
په لټو پسې وکاهۍ ـ د نرنګ تر بيلو خلک خواره کړت ـ اوس به درنه مـوه
الړ شو ـ چوپان ته يـې الس ونيـو ـ دا چوپـان سـړى دى ـ کـور او مالونـه يـې
پريښي دي ـ زه هم په کور کې يوازې يم ـ چې ځان ورسـوم ـ مـا وې نـه کاکـا
خامخابه شپه راسره کوت ـ زه بـه بيـا تاسـو چيـرې وويـنم ـ بيـا مـې سـتونى
راډ شوـ ه وي دواړو لبرو وويل ـ موه به هرو مرو ستا پوښتنې ته بيـا
راځو ـ ستاسو ميران او ددې کلي ډير خلک پيژنم ـ کاکا خسـر مـې وويـل
کاکا جانه ستاسو دواړو نه يوه دونيا مننه چې موه سره مو دومره تکليـ
ګاللى ـ موه به هم همدا اوس  ،اوس څه کسان ښکته ليدو تر څو د مړو څـه
لټون وکـړي ـ ه ـوي پاڅيـدل پـه دروازه کـې چـې وتـل مـا چوپـان ورور تـه
داسې وويل ـ ه ه خوني پله ته چې ورسيدې زما دبچـو درسـره پـام وکـړه ـ
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په دې خبره ټولو وژړل ـ هر چا د جيب دستمال سترګو ته نيولى ب ـ ميلمانه
په همدې وير ژړا کې له کلي نه ووتل ـ
ما هم د کلي نه راللي ميلمه چې د ارام هـيب خپلـوان هـم ب ـ تـر دې ځـايې
خبرې واوريدې ـ لـه سـترګو مـې اوښـکې روانـې وې ـ پـه ژړلـوني لـد مـې
ترې پوښتنه وکړه ـ مـ ړي پيـدا شـوي دي نـه تـر اوسـه نـه دي پيـدا شـوي ـ
خلک پسې ګرزي ـ مال ښـه نـور بيـا څـه وشـول ـ ه ـه د چـاې پيالـه ځـان تـه
نزدې ايښې وه ګوټ يې وکړ ـ د ه ې د خولې يې داسې وويل ـ ه ـوي چـې
الړل موه له حجرې نه کور ته واوښتو ـ کور او کوڅه حجره او ديره د خلکو
نه ډکه شوه ـ په کلي ام کله خو داسې لم نه ب راللى ـ
ميلمه ځــ وان لومړى سوړ اسويلى لـه خـولې ويوسـت ـ وې ويـل ـ زه چـې لـه
کلي نه راتلم ـ تر دله وخته ال څه خبره نه وه ـ يـو مـړى هـم نـه ب پيـدا شـوى ـ
ارام هيب په دې وخت کې له تيناب نـه راووت ـ خپلې کوټې ته ننوت ـ ما
ده ته وويل ـ راځــه چې ورشو ـ يوه فاتحه به ورته وکړو ـ زه به درنه بيا ځمـه
ـ هلته چې ورللو ـ هاله زما حالت وليد ـ چې سترګې مې په اوښکو لمدې
وې ـ اومې ويل ـ الس به پورته کړو ـ د مړو په حق کې به دوعا وکړوـ فاتحه
مې واخيسته ـ بيا مې ورته وويل ـ
وروره خداى دې د زړه هـبر درکـړي ـ پـدا لـوى لـم ې درسـره ځـان شـريک
ګڼم ـ په ګرد اف انسـتان کـې د هـر چـا پـه هـر کـور کـې مـړي شـوي دي ـ خـو
داسې مې نه وو اوريدلي ـ د ډيرو خلکو د چا ورور د چا زوى او د چا پالر
ژوندي ور شوي دي ـ هډو قبر يې نه دى معلوم شوى ـ ډيرې ناخوالا په
دې وطن تيرې شوې ـ چې ال نور به څۀ کيدي ـ اوس نو لـه پيښـې نـه تيښـته
نيته دى ـ ډير تيويش مه کوهــ خـداى دې هـبر درکـړي ـ زه بـه درنـه اوس
الړ شم ـ بيابه دې خامخا په نزدې وختونو کې اوګورم ـ
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هاله يوازې پخپلو وچو شونډو چې پـاتري يـې نيـولي وو ـ ژبـه وګرزولـه ـ
په ټيټ اواز يې وويل ـ له تا نه ډيره مننه ـ وره پورې راسره الړ ـ مخه ښه يې
راسره وکړه ـ ترې را روان شوم ـ
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شپدم څپرکى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کوم وخت چې د کونړ واليت د روسي او د وخت دولتـي پـوځي قوتونـو نـه
خــالي شــو ـ د جنګــي مورچلـو بريدونــه پــه ګمبيــري او بن ــدو ودريـدل ـ د
واليت واګې د مجاهدو په الس کې شـوې ـ د رژيـم او ټوپکيـانو تـر مـنې ،
جګړې ال پسې اوج کې شوې ـ په تيره بيا د ختي و سـيمو پـه څنـډو د ډزو
او باروتو لوخړې د وامـداره پورتـه وې ـ ددلـه وخـت جنګونـه تاسـو ټولـو
ليدلي دلته يې د بيانولو ضرورت نيته ـ د اهـلي کيسـې او پيښـو لـوري
ته راځم ـ په ګرد واليت کې د مودو  ،مودو بنديزونه مات شـول ـ هـر څـو
په کليو او د واليت په هره خوا کې ښه ازاد ګرځيدل شـواى ـ د لـدې مـودې
نه وروسته د ارام هـيب نـور دوه ترونـه چـې پـه کلـي کـې اوسـيدل ـ دواړو
خپلو کې سره وويل ـ کير  ،مير ته د خپل کور دننه چې په کوټـه کـې نـور
څو ورسره نه وو ـ داسې وويل ـ دې ويلې ـ زې پخلن ا کـې بوختـه ووم ـ
د ه وي دواړو د خبرو  ،ګړهاري مې لوه ته راورسيد ـ د مير کاکـا خبـره
مې واوريده ـ وې ويل ـ څو ورځې به هبر وکړوـ پريده چې دا حالت نور هم
پس ښه شي بيا به ګورو ـ
زه پوهـ شوم چې زما د بيولو په حتله څه سره وايي ـ له ډيرې
مودې وروسته زما پخوانى د زړه د زخم څړيکه په ګوګل کې پورتـه شـوه ـ
ه ه ترخه يادونه مې بيا ځل مخې  ،مخې ته شول ـ ژړا ونيـوم ـ پـټ مـې پـه
هټکـو  ،هټکـو وژړل ـ خواښـې مــې چـې وليـدم رابانــدې پوهـه شــوه ـ چــې
ژړلي مې وو ـ وې ويل لورې بال دې واخلم ـ مه ژاړه ـ کونړ ازاد شو ـ خـداى
به ټول وطن ازاد کړي خپل څښتن ته به الړه شې ـ مخ يې پاس ته ونيو ـ لپه
يې پورته کړه ـ وې ويل ـ يا اهلل د خپل بچي سره مـې د ليـدو نصـيب وکـړې
خدايــه پــه دې ارمــان مــې مــه وژنــې ـ ه ــه چــې دخپــل خاونــداو لمســيانو
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لمونو رن ولې وه ـ بيخي ډنــګره او کمـزورې شـوې وه تـل بـه يـې پـه زوي
پسې ژړل ـ
دوه اونا وروستـــه دواړه کاکاخسران لبرو په وره راننوتـل زه لـه مـااا
نه الندې راښکته شـوم ـ ه ـوي د کـور برنـډه کـې کټونـو تـه ناسـت وو ـ مـا
ورته چاې تيارېکړې ـ په ميز مې ورتـــه پيـالې کيښـودې ـ خواښـې تـه مـې
هم پياله ونيوه ـ زه د کور په کارونو مصروفه شوم ـ ه وي سره پخپلـو کـې
پـه خبـرو اختـه وو ـ څـو شـيبې وروسـته يـې پـه مـا پسـې را نـارې کـړې ـ زه
ورللم ـ ه ه مير کاکا خسر راته وويل ـ ځان تيـاره وه ـ پـه خيـر سـبا تـه بـې
واقعې په خير سره کابل ته د تلو نيت لرو ـ زه لومړې چوپ پاتې شـوم ـ بيـا
مــې پــه خــواره خولــه ورتــه کــړو ـ کاکــا جانــه دکابــل پــه تلــو کــې مــوه ټولــه
کورنا له السه ورکړې
ده ـ که خپه کېدې نه دله نوم هيڅ په خوله مه اخله ـ
ه ه هم لوټکي موسکى شـو ـ وې ويـل ـ بـي بـي سـتا خبـره پـه ځـاى ده ـ خـو
اوس ه ه پخواني بنديزونه ايسـته شـوي دي ـ بـل دا چـې کـونړ ازاد شـوى
دى ـ مجاهـد پکـې ښـکته پورتـه ګرځـي ـ پوښـتنه مـې کـړې ده ـ څـه خطـره
نيته دى ـ ما ورته دومره وويـل ـ دا پيچـوال اوس ه ـه پخـوانى سـاپي نـه
دى پاتې ـ بــدل شوى دى ـ د همدې کلي خلک به راپـورې بـد شـي ـ ه ـه دا
ځل ښه په زلرده وويل ـ نه نه اوس حاالت بدل شوي دي ـ ما وې نـور تاسـو
ښه پوهيدت ـ ه ه بل کير کاکا خسر چـې ځـوان هـم ب او ټـوکې هـم کـولې ـ
لومړې يې وخندل او بيا يې وويل ته خو دا خبرې کوې ـ بي بي  ،که چيرتـه
دې خاوند بله ښ ه وکړي نو بيا ما وې اوس راته دا خبـرې هـيڅ اهميـت
نه لري ـ ميرکاکا خسر وويل خبرو د ټوکو نه ده ـ سبا ته به د بر کلي په واز
موټر کې ځو په خير ـ کير ورور يې ورته وويل ـ نه نه الال ـ موه په موټر کې
نه ځو ـ څو به مو شيطاني وکړي ـ ښه بـه دا وي چـې پخپلـو پښـو پـه لـره
کې ځان تر وټه پوره ورسوو ـ ايسته بيا اسانه ده ـ ه ه ومنله ويلې سـمه ده
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ـ همدلسې به وکړو ـ موه ته يې وويل پام کوت چـې د خپـل کـور هـم څـو
درنه خبر نيي ـ ه وي د مازديګر مان ه ته الړل ـ ما دله خبـره ټوکـه ګڼلـه ـ
ما وې ه وي ستا د زړه د خوشالولو لپاره دا خبره وکړه ـ همدلـه شـپه مـې
ټکى خوب ونکړ ـ تر سهاره مې سترګه ورن له ـ سبايي وختـي رښـتيا چـې
کير کاکا خسر موه کره راننوت ـ سمدسـتي يـې ماتـه وويـل ـ پـاڅيده چـې
ځوو پـه خيـر ـ زه او خواښـې مـې د ه ـه پـه خبـره حيـران پـاتې شـو ـ بيـا يـې
رالبرګه کړه ـ ويلې هله زر شه ـ چې د خدايي مزل مو په مخ کې دى ـ
زما زړه ته ولويده ـ ګني چې خبره يې رښتيا شوه ـ زر مې جامې بدلې کړې ـ
خپله لاړه لوټه مې راواخيسته ـ دکور نه راوتلو په وخت کې مې خواښې
بابا لېد کې ونيوم ـ دواړه سم په چي ـو  ،چي ـو وژړل ـ لـه کـوره راووتـو ـ
په الر کې هاله بل کاکا خسر هم زمـوه انترـار کـاوه ـ لـه کلـي نـه سـړ تـه
پـورې وتلـو ـ تــر مـااو ګې پـه ســړ الړو ـ د وايګـل پلــو وګرزيـدو لـره تــه
ورپورته شو ـ په کو کلي ورتير شو ـ په ډير تکلي

سره مو شـپه کرونـګ

ته واړوله ـ ماخستن تير وو چې د کاکا دوي کوم پخوانى دوست ب ـ ورکره
ورللو ـ په ډير مزل مې پښې پړسيدلې وې ـ له ډيرې مـودې وروسـته ه ـه
اشنا کره ورللي وو ـ څنګه چې د ه وي کـور تـه ننوتـو ـ پـه دروازه کـې يـو
هلک چې د دولسو کالو به وه ـ مخې ته رالـى ـ وې ويـل ـ چـا سـره مـو کـار
دى ـ کاکا ورته يو نوم واخيست ـ هلک ودريد ـ چوپ پاتې شو ـ مير کاکا
ورته بيا وويل ـ څنګه وروره ودې نه ويل ـ هالـه پـه کـور دى ه ـه وويـل
تاسـو لـد ودريـدۍ ـ زې اوس بيرتـه راځـم ـ مـوه پـه دروازه کـې ودريـدو ـ يـو
سړى راووت پلو زه يې لګولې وه ـ زموه خوا ته رالى ـ لـومړى يـې مـوه تـه
ستړي ميي وويله ـ بيا يې سمدستي وويل ـ راځا دننه ـ دويم چت تـه يـې
وخيژولو ـ په يوه کوټه يې ووننويستو ـ الټين ته يې تيلى وواهه ـ کوټه راا
شوه ـ لويه کوټه وه ـ څلور کټونه پکې پراته وو ـ الندې په م که سترنجا
خ وره وه ـ ه ـه سـړي وويـل ـ تاسـو کټونـو تـه کښـينا ـ پخپلـه ووت ـ مـوه
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دومره ستړي شوي وو چې نور له حرکته لويدلي وو ـ وهي خو دومره نه وو
ـ ځکه چـې پـه الره مـو ډودۍ خـوړلې وه ـ لـده شـيبه وروسـته ه ـوي ډوډۍ
راوړه ورپسې يې چاې راوړو ـ د چاې څښلو کـې ميـر کاکـا خسـر لـه ه ـه
سړي ن ه بيا پوښتنه وکړه ـ د هاله نامه يې واخيسته وې ويل ـ ته مې نه يې
ليدلې ـ مګر ه ه مې د پالر سره څو ځلې پيج ته موه کره راللى وو ـ زه هـم
د پالر سره دوه ځلې دلته پخـوا راللـى ووم ـ ښـه دا راتـه ووايـه چـې کاکـا
چيري دى او ته يې څه کيدې ه ه وويل د روسانو پـه بمبـارۍ کـې ه ـه
ووژل شــو ـ ده ويــل آخ دا کلــه پين ــه مياشــتې مخکــې ـ روســي څرخــي
الوتکو په دې کرونګ  ،څانګار او کټار د هوز باندې بمباري کوله ـ په هر
کلي کې درې او څلور مړي شوي وو ـ زما پالر هم د جومات په دروازه کې
لګيدلى وو ـ يوه شيبه کاکـادو دواړو هـا پـا وکـړو ـ بيـا يـې وويـل الس
پورته کړۍ ـ چې خداى ورته بهتر جنتونه ورکړي ـ فاتحه واخيستل شـوه ـ
ماخستن تيره پورې يې د روسانو د بمبارۍ نه هاله سر ټکاوه ـ مير کاکا
ترې پوښتنه وکـړه ـ چـې النـدې کلـي او واليـت تـه څـه حـال دي ـ خلـک څـه
وائي ـ ه ه يو ډير سـاده سـړى ښـکاريده ـ پـه حـاالتو چنـدان نـه و خبـر ـ وې
ويل په جومات کې ويل کيدي چې روسان هوايي بمباري بيا پـه دې کليـو
کوي خلک په ويره کې شپې ورځـې تيـروي ـ ده ويـل ښـه بيـا يـې د هالـه د
تسلي لپاره وويل ـ روسان او دولـت نـور ددې واليـت نـه پـه کيـه کـې دي ـ
هيڅ سودا مه کوۍ ـ خداى مهربانه دى ـ مجاهدين ورپسې دي ـ انيـاء اهلل
چې ډير زر به له دې وطن نه ور شي ـ په دې خبرو يې طبعه لده سازه شوه ـ
بيـا يـې ورتـه وويـل ـ مـوه بـه لـد څـه ارام وکـړو ـ سـبايي وختـي وټـه پورتـه
کوزيدو ـ ه ه په چاالکا پاڅيد ـ په کټونو يې بسترې هوارې کړې ـ او بيا
يې وويل ـ تاسـو ويـده شـا ه ـه ووت ـ او مـوه تـر سـهاره ښـه خـوب وکـړ ـ
سبايي وختي د چاې څښلو نه وروسته د کور له خاونـده مـو د تلـو اجـازت
واخيست ـ مخ په وټه پورمو د قورو الره ونيوه ـ په وټه پـور کـې د کاکـادو
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اشنايان ول ـ خو د جنګي شرايطو له کبله ال پخوا د کلي نـه وتلـي وو ـ مـوه
په دې نيت چې په دې ورځ ځان له نوا پاس نه واړو ـ لمر ال نه وو تود شـوى
ـ موه وټه پور د شاه مير کوټ د موټرو تم ځـاى تـه ورسـيدو ـ د اسـعد ابـاد
مرکز لين موټر والړ وو ـ سمدستي ورپورته شو ـ د چ ه سراي په بازار کې
د نواپـاس ګـاډي تيـار پــه لـين کـې وو ـ پــه دلـه وخـت او دلـه ورځ د چ ــه
سراي په بازار کې بيخي ډير خلک خوځيدل ـ زموه د نواپاس ګاډى په لده
شيبه کې ډ شو او کلينر لد وکړ ـ دوعا د خير ـ ـ ـ لر شو مـوټر روان شـو ـ
کله چې د نواباد په پله پورې وتو ـ او له سرکااو نه ووتو ـ مير کاکا ته مې
کاتــه لــه ځــان ســره يــې ورو وويــل ـ شــکر خدايــه چــې تــردې ځــاى خــو را
ورسيدو ـ په نواپاس واو ښـتو ـ پـه دلـو ورځـو کـې پـه دلـه الر ډيـر ګـاډي
چليدل ـ مازديګر لوړ د جلوزو کمر ته ورسيدو ـ هلته له پخوا نه زموه يو
خپلوان اوسيده ـ د ه وي کره مو شپه تيره کـړه ـ سـبايي د لمـر ختـو سـره د
تورخم په ګاډي کـې کښيناسـتو ـ د تـورخم مـزى ازاد وو ـ تـګ راتـګ کـې
ميکالت نه وو ـ له تورخم نه چې تير شو ـ سمدستي په يوه بـس مـوټر کـې
جالل آباد ته الړو ـ ماښام خړه ال نه وه لګيـدلې چـې د جـالل آبـاد فـارم هـډه
کې د يوه پيچوال پخـواني افسـر کـور تـه ورللـو ـ ه ـه د کاکـا دوي نـزدې
نسبي وو ـ له پخوا نه يې ورسره راشه درشـه درلـوده ـ ه ـه چـې ډيـر سـپين
هيرى شوى ووـ پخپله له کار نه تتاعد شوى پکور ناسـت وو ـ يـو زوى يـې
په پـوځ کـې افسـر وو ـ ه ـوي زمـوهه ډيـر قـدر وکـړ ـ د بلـې شـپې يـې راتـه
وويل ـ کاکا ترې مننه وکړه ـ سبايي چې د ه وي له کوره راووتو کابل ته د
تلو په نيت د موټرو هډې ته ورللو ـ څو لويې او وړې موټرې ځاى پر ځاى
والړې وې ـ پوښتنه مو چې وکړه ـ د کابل او جالل آباد تر منې الره بنـده وه ـ
خو ځينو کسـانو دا هـم ويلـې چـې ګنـي د روسـانو کتـار کابـل تـه ځـي ـ هـر
څو د کتار په تمه انترار کې وو ـ د ورځې لـس بجـې شـوې ـ ناڅاپـه خبـر
وشو چې کتار حرکت وکړو ـ ټولې موټرې له سورلا نه ډکې شـوې ـ سـړ
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ته ووتلې ـ موه هم په يوه فالينکوچ کې کښيناستو ـ درونټې پورې ملکي
د لـين مـوټرې وچليـدې ـ لـه درونټـي نـه اخـوا تـه د روسـانو کتـار والړ وو ـ
کتار خو له ټانکونو او توپونو سره پوره وو ـ دولتي پوليسو ډکې مـوټرې
هم په کتار کې وروسته والړې وې ـ کتار چې کلـه حرکـت وکـړو ـ وروسـته
ورپسې ملکي موټرو هم حرکت پيل کړو ـ د ل مان کـڅ نـه ښـه پـه بيـړه تيـر
شو ـ په موټر کې ځينو کسـانو وويـل ـ د ريښـمو تنګـي کـې پـه کتـار حملـه
کيدي ـ موه د ريښمو تنګي نه پيژندو ـ خو کله چې کتـار هلتـه ورسـيد ـ لـه
پاسه پرې ډزې شوې ـ کتار هم پـرې ډزې کـولې ـ د کتـار عسـکري مـوټرې
يې ووييتلې ـ اور يې واخيست ـ داسې سره ډزه پيل شوه چې په ګاډو کې
ناست کسان ټول د تيګو شاته شول ـ يو ساعت جګـړه روانـه وه ـ مـوه هـم د
سيند په لاړه د تيګو تر منې پـټ ناسـت وو ـ کلـه چـې ډزه ودريـده ـ خلـک
موټرو ته وختل ـ کتار روان شو ـ موه چې د کتار ځـاى تـه ورسـيدو ـ سـوې
موټرې چې لوګي ترې ختل ـ په سړ وينې ليدل کيدې ـ دا نـه وه معلومـه ـ
چې څومره عسکر به مړه شوي وو ـ سروبي ته چې ورسـيدو ـ ايلـه د خلکـو
الړې تيرې شوې ـ کابو مازديګر وې چې کابل ته ورسيدو ـ پل محمود خان
کې چې څنګه ښکته شو ـ سمدستي په ټکسي موټر کې خيرخـاني تـه الړو
د څارند وي بالکونو کې له ټکسي نه ښکته شـو ـ د څارنـدوي بالکونـو تـه
ورللو ـ تر څو له چا نه زما د خاوند د کور پوښتنه وکړو ـ د يوه بال مخې
ته يوه ښ ه والړه وه ـ چې د کونړ د ښ و جامې يې په ځان کې وې ـ له ه ې
نه مو وپوښتل ـ د ه ې څنـګ تـه يـو ماشـوم والړ وو ـ وې ويـل ـ زه پـه دلـه
نوم څو نه پيژنم ـ ښ ه يم ـ څښتن مې هم نيته چې پوښتنه مو ترې کـړې
واى ـ ه ه هم د څارندوي فسر وو ـ دا يوه مياشت مخکې شهيد شوى ـ خو
په دا بل بال کـې يـو کـونړي هـاحب منصـب دى ـ کـه لـه ه ـه نـه پوښـتنه
وکړۍ ـ کاکا مـې پـه چـابکو ګـامونو د بـال مخـې تـه ورلـى ـ مـوه دواړه
والړ وو چې بيرته رالى ـ وې ويل ـ ه ه کس وويل چې زه يـې پيـژنم ـ مګـر
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دومره پوهيدم ـ چې د خيرخاني په دريمه برخه کې يې کور دى ـ کاکا وويل
ـ موه بايد په ټکسي کې ځان ورسوم ـ هلته به يې د کوم دوکانـدار  ،يـا بـل
چا نه پوښتنه وکړو ـ د خيرخاني په دريم سړ له ټکسـي نـه ښـکته شـو ـ د
سړ په لاړه څو دوکانونه ول ـ له يوه دوکاندار نه يې پوښتنه وکړه ـ ه ـه
په داسې حال کې چې چاته يې له تلې نه د هلک په ځولا کې څه وراچول ـ
وې ويل ـ وروره لد وار وکه ـ چې دا هلک خالخ کړم ـ ه ه چې وزګار شو ـ
بيا يې وويـل ـ ښـه ورور څـه دې ويـل ده ورتـه کـړو ـ وروره د يـوه کـونړي
څارندوي افسر کور لټوم ـ که تاته يې معلوم وي وې ويل ـ ورور جانـه زه
يې نه پيژنم ـ خو دله مخامخ کوڅه کـې وړانـدې د کـوم افسـر پـه کـور کـې
واده دى ـ هم لتــه (للتــه) چــې ورش ـ

ـ پوښــتنه وکــړه ـ خامخــا ستاســې

وطنداران به پکې وي ـ مـوه پـه کوڅـه روان شـو ـ د کـوڅې نيمـايي تـه چـې
ورسيدو ـ په ښي اړخ يوه بله کوڅه ستنه شوې وه ـ مخې تـه مـو درې څلـور
هلکان راووتـل ـ کاکـا تـرې پوښـتنه وکـړه ـ دوه هلکـانو لبـرو وويـل ـ هـو
پدې کوڅه کې مخامخ الړ ش ـ د ه وي د کـور مخـې تـه ډيـر خلـک لـر بـر
کيدي ـ پوښتنه به وکړت ـ رښتيا کله چې موه د کـوڅې بـر سـرته ورسـيدو ـ
هلته وړانـدې د يـوه کـور مخـې تـه خلـک خوځيـدل ـ کيـر کاکـا خسـر مـې
وويل ـ فکر کوم الال چې همدله ځاى کې به يې کور وي ـ ه ه وويل کېدى
شي ـ کله چې ه ه د خلکو ګڼه ګواې ته ورسيدو ـ له يوه ځوان هلک نه چې
پکول يې په سر وو ـ څادر يـې پـه اوهه پـروت وو ـ پوښـتنه وشـوه ـ ه ـه پـه
کونړۍ لهجه وويل ـ دله د واده کور يې دى کنه ـ کاکا دوي يو تـر بلـه سـره
وکتل ـ د واده کور يې دى په دې کې هماله هلک زموه نه مخې تـه شـو ـ
وې ويل ـ راځا چې زه مو په ه ـه وسـپارم ـ کاکـا ورتـه وويـل ـ خـداى دې
خير درکړي ـ ه ه مخکې او موه ورپسې شو ـ هلـک پـه چابکوګـامونو لـه
دروازې ننوت ـ موه پسـې مـخ راواړو ـ پـه ډاډه زړه يـې وويـل ـ ازاد راځـا
مه دريدۍ ـ د کور بيـرون او دننـه لـه خلکـو نـه ډ ب ـ ماشـومانو هـم منـډې
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رامنډې وهلې ـ ځينې خلک په کوټو کې ډوډۍ ته ناست وو ـ هلک د کـور
دننه وويل ـ تاسو په دې برنډه کې ودر يدۍ ـ زه ورتـه لـد کـوم ـ چـې راشـي ـ
مــا خــو پخپلــه پړونــي کــې ځــان تــاب کــړى وو ـ يــوازې دوه ســترګې مــې
ښکاريدې ـ موه درې واړو ځاى پر ځـاى ودريـدو ـ د هلـک د بيرتـه راتـګ
الره مو څارله ـ
لده شيبه وروسته د کور دننه يوې کوټې نه هماله هلک
راووت ـ ورپسـې د سـپين سـر او سـپينو بريتـو سـړى راووت چـې سـپينې
جامې او تور واسکټ يې الوستى وو ـ زموه پلو را روان وو ـ ماله مـزل نـه
اوپيژندو ـ مګر په ويښتانو او بريتونو يې شکمنه شوم ـ ځکـه چـې بيخـي
سپين اوښتى وو ـ دواړو کاکانو لبرو وويل ـ همدله دى ـ ښه چې موه ته
رانزدې شو ـ ويې خنـدل ـ لـومړى يـې ميـر کاکـا تـه ليـده خالهـه کـړه ـ پـه
رولبړ اخته شول ـ بيا يې کير تره ته لاړه ورکـړه ـ يـو بـل يـې پـه ليـد سـره
ټينګ ونيول ـ کير تره يې په ژړا شو ـ مير تره يې وويل ـ دا دې ميرمن ده ـ
نور يې زنـه ورپيـده ـ ټينـګ نيـو ـ زمـا خـو وار پـار خطـا شـو ـ نـوره ټينګـه
نيوم ـ چي ه مې له خولې ووتـ ه ـ ه ـه حيـران  ،حيـران ماتـه راکتـل ـ يـو دم
سلګو ونيو ـ يوازې دومره يې راته وويل ـ بچيان مې څۀ شول د هالـه پـه
دې خبـره مـوه څلـورو واړو چي ـې کـړې ـ ټـول خلـک هـک پـک او حيـران
ودريـدل ـ نـاوې چـې خبـره شـوه ـ ه ـې هـم رامنـډه کـړل ـ زمـوه پـه مـنې کـې
ودريده ـ څښتن مې د ژړا په حالت کې وويـل ـ دامـې نـاوې ده نـن مـې واده
دى ـ ناوې ته يې ور وکتل ـ ورته وې ويل ـ دا زمـا پخـوانا ښـ ه ده ـ ه ـې
هم سلګا پيل کړې ـ ماته رالاړې وته ـ له يو پلوه د ښادۍ شيبې وې او له
بله پلوه زوړ ماتم له نوي سره يو ځاى کيده ـ
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اووم څپرکى
ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لم دپاسه لم دى :
پين ه وييت کاله وروسته :
جرمني د کولن ښار پـه روګنـډ ورف نـومې کلـي کـې  ،پخپـل کـور کـې پـه
ليکلو بوخت ووم ـ چې کړنګ شو ـ د ټيليفون زنګ رالى ـ لوهۍ مې چـې
پورته کړه ـ لـد رالـى ويلـې السـالم علـيکم ـ مـا وې وعلـيکم سـالم ـ خپـل
کورنى نوم مـې ورتـه واخيسـت ـ هالـه وويـل ـ زه د کابـل نـه سـتا پخـوانى
دوسـت ارام يــم ـ د هالــه پـه دې خبــره لـه څــوکا نـه جــګ شـوم ـ ودريـدم ـ
لومړى خو د ه ه د نوم په اوريدو سره حيران پاتې شوم ـ د ټيليفون لوهۍ
مې الس کې پاتې شوه ـ يوه شيبه چوپ پـاتې شـوم ـ ه ـه رابانـدې لـد کـړ ـ
وې ويل لکه چې ودې نه پيژندم که څنګه ما وې اومې پيژندې ـ خو فکر
او سوچ ستاسې د تير ژونـد خـوا تـه والړ ـ رښـتيا دا راتـه ووايـه چـې سـتا
ه ـه دواړه ميرمنـې دې اوس درســره دي وې ويـل ه ــه پخـوانا ميــرمن
مې شته ژوندۍ ده ـ ه ه دويمه ميرمن مې يـوه مياشـت مخکـې مـړه شـوه ـ
يوازې د ه ې نه يوه لور لرم ـ چې اوس پوهنتون کې زده کړې کوي ـ ما وې
ډير ښه ـ ستاسې ميرمن چې زه يې خپله خـور ګـڼم ـ زمـا سـالم ورتـه وکـړه ـ
وروره ه ه څنګه ده شکر ښه ده ـ اوس لد څه بوډې شوې ده ـ خـو رولتيـا
يې ښه ده ـ ما وې لوه ونيسه ـ څه درته وايم ـ ه ه ويلې ښـه ـ لـوه مـې دى ـ
ما وې که ستا فکر وي پخوا کلونو کې مې ستا د کـورنا د ترخـه حتيتـت
او ترخــې تراژيــدۍ ان ــور کــاهلي وو ـ اوس مــې د ه ــه داســتان پــه بــاب
پريکړه کړې ـ چې په کتابي بڼه يې بياځلې خوندي کـړم انډيوالـه تـا خوپـه
تړلې ک وړه کتاب کې د ه ه داستان اخري برخه پريښي وه مـا وې دا خـو
به الښه شي چې ه ه پاتې برخـه راتـه همـدا اوس پـه ټيليفـون کـې ووايـې ـ
داسې يې وويل کـوم وخـت چـې ه ـو زمـا دوه تنـو کاکـا ګـانو زمـا ميـرمن
227

ګالب او فرښته،ويرونه بهيرونه،له بنګاله تر باګرامه ،داژوند دا څيري
کابل ته راوستې وه ـ ه وي څـو شـپې راسـره وکـړې ـ بيـا يـې لوښـتل چـې
بيرته کلي ته ستانه شي ـ ما ورته ويل څو شپې نورې راسره يو ځاى تيـرې
کړۍ ـ ه وي دا خبره کوله چې په کلي کې زموه کارونه نيمګړي پاتې دي ـ
او هم موه دواړه راللي يو ـ په کور کې بـل سرپرسـت نيـته دى ـ بايـد چـې
کلي ته بيرته زر سـتانه شـو ـ زه ورسـره نـور ټينـګ نيـوم ـ ه ـوي سـره مـې
مخه ښه وکړه او الړل ـ
کله چې کلي ته رسيدلي وو چا يې د مجاهدينو امريـت تـه شـيطانت کـړى
وو ـ چې دوي زما ميرمن کابل ته راوستې وه دواړه يې له کوره بيولي وو ـ
لومړى يې ترې تحتيتات او پوښتنې کړې وې ـ څو ورځې يې بنديان کـړي
وو ـ بيا يې الس تړلي شيندرې په کلي کې د بال په کنده کې وژلي وو ـ پس
له مرګه يې په مړو د پاسه اور بل کړى وو ـ وروسـته يـې د ه ـوي هـډوکي
او ايره سيند ته لورزولې وه ـ په دې خبره زمـا الس کـې د ټيليفـون لـوهۍ
ورپيده ـ ه ه ته مې دومره وويل ـ پوه شوم د خداى په امان ـ
يوه شيبه پخپل ځاى زينګر کښيناستم ـ د سوچ او فکر نيلـى مـې د اهـلي
پيښې نه پن ه وييت کاله وروسته ان تر ه و کليو او لرونـو  ،ځنګلونـو
 ،خوړونو  ،درو او تاترو تر کااو بوټو وځ ليد ـ ما خو هلته هر څـه پخپلـو
سترګو ليدلي او کتلي وو ـ په ه و خلکو کې څـومره مينـه او محبـت  ،يـو
له بله ځاريدل ول ـ دکليو په جومـاتونو کـې پـه امامـانو پسـې درنـې درنـې
جمعې  ،په ممبر د واعرـانو خـواهه واعرونـه  ،سـاپيواله پښـتو ليـرت ،
اخترونه  ،اشرونه  ،او دله شان ټولې  ،ټولنيزې خواخوهۍ په ه و زړونو
او سرونو کې موجودې وې ـ لکه چـې دا هـر څـه چـا واخيسـتل بـاور مـې
دى چې دا ټولې نادودې ددې يووييتمې پيړۍ دي ـ
پاى
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دا ژوند او دا څيرې
کتاب پېژندنه
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ــــــــــــــــــــــــــــ

د پښتونخوا د پوهنې دېره ،

د چاپ شمېر

ــــــــــــــــــــــــــــ

 ٠١١١ټوکه

چاپ نېټه

ــــــــــــــــــــــــــــ

٠٣٨٦ل  ٥١١٨ /م

چاپ وار

ــــــــــــــــــــــــــــ

لومړى

چاپ زيار

ــــــــــــــــــــــــــــ

بصير بيدار ستورى

کمپوزنګ

ــــــــــــــــــــــــــــ

ارشاد خان ( پښتو اکېډيمي )

قيمت

ــــــــــــــــــــــــــــ

 ٠٣١کلدارې

پېښور

د مالوېدو درکونه
 يونيورسټي بُک ايجنسي خېبربازارپېښور ،پښتونخواه
 دانش کتابخانه ډهکي نعلبندي پېښور  ،پښتونخواه
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ډالۍ
د اف انستان
زوريدلو خلکو ته

230

ګالب او فرښته،ويرونه بهيرونه،له بنګاله تر باګرامه ،داژوند دا څيري

څو خبرې
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

په تيرو درې لسيزو کې زموه په هېواد کې د ژوندانه د بېلو بېلو پړاوونو
خوندونه  ،رنګونه او شـکلونه وليـدل شـول ـ هـر چـا خپـل ځـان او نـور يـې
ددله بهير په هنداره کې وليدل ـ هرى ډلى ټپلى خپل خپـل کـردار ادا کـړ ـ
ځينــو پکــې ســرونه وخــوړل د چــا پکــې ســټه وختــه ځنــې پکــې قومانــدان
ساالران شول ـ دنيا هم لکه د ار هـټ منګـوټى داسـې ده ـ يـو پـر بـل پسسـې
اوړي راوړي ـ د وخت جبر او د اولسونو زور هـم د سـړي سـتونې وچـوى د
پرديو ايډيالوژيو زموند اولس خوار او تاال ترلا کړ او څو

يې پـه دار

پورتـه کــړل ـ د مــودو مــودو واعرـانو منبــر پرېښــود ـ امامــانو او طالبــانو
جومات چورلټ خوشى کړ ـ د ملک ورانوونکـو پکـول سـرونو  ،ورسـره د
سپينو قبا قسم خوړونکو پاټک واکيانو  ،د شمال ګورى کله چپـاولګرو
د اسـالم د سـر م ــروره او کبـر جـن جــاه طلـب او لـوى قاتــل  ،پيـت پــوزو ،
مطلـب مــوه ټولـو د خپــل لريـب اف انسـتان بـې وزلــه اولـس پــه وينـو کــې
ولمباوه ـ د هېواد هـر څـه تـاال شـول ـ کلـي  ،کورونـه  ،ښـارونه وران شـول ـ
کابل يې لوټې لوټې کړ ـ د خلکو په عزت او نـاموس لـوبې وشـوې ـ دا ټـول
وژ نې او وحيت د اف ان په تاريخ کې د شرم او بې ننګا خوشى باب ګڼل
کېدى ـ ددلو لم لړلو پېښو داستاني کول او راتلونکو نسلو ته پرېښـودل
د قلموالو کار دى ـ ګرانو لوستونکو زه کوم داسې تکړه ليکوال نه يم ـ خو
باور وکړت چې د تېرو ناوړه پېښو چې زمـوه پـه مخکـې تېـرې شـوې دي ـ
دې ته اړيستلى يم ـ چې يوه يوه يې ناول او داستان کړم ـ ځکه چې د وخـت
په تېرېدو سره دله قيصې او پېښې چې ژوندۍ او رښـتيانا دي لـه يـاده
اوځي او مړې کېدي ـ ښه به دا وي چې هره يوه يې وليکـل شـي او د نـاول ،
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داستان او لنډو قيصو په انداز کې راوستل شي او خوندي شي ـ نـو ځکـه
مې په همدې هيله دا ژوند او دا څيرى د سريال ډوله ناول په چوکـاټ کـې
سره له ډېرو نيمګړتياب ستاسو په مخ کې کېښود ـ دا تاسې او دا ناول ـ

محمدا جان يار
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لومړى څپرکې
ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سيمر په احتياط سره د ژرندې په جاروګا اوړه د پل له لاړې نـه راجـاور
کول ـ ژرنـده ښـه پـه درز ګرځېـده ـ ګنـا يـې تـه وړه راتوئيـدل ـ د ه ـه پـه خـړ
پکول او برېتانو پورې اوړه سپين نښتي ب ـ جارو پالس يې سر له ژرنـدې
نــه به ـ ر کــړ ـ يــو الس يــې پــاس پــه درشــل کېښــود ـ پــه ښــي الس کــې يــې
جاروګا نيولې وه ـ بېرون يې شاو خوا يې له سترګو را الندې کړه ـ د خـان
په کال او باغ بانـدې يـې هـم سـترګې تيـرې کـړې ـ د ژرنـدې بهـر انګـڼ کـې
درې تنه پخپلو بوجيو دپاسه ناست ول ـ ځنې بـوجا او ګـوډې سـر پـه سـر
يو د بل له پاسـه ايښـي و ـ يـوه بـوډا سـړي وړانـدې د يـوې زړې ونـې ډډ تـه
تکيه وهلې وه ـ شېبه پـس بـه يـې يـو نـيم درونـد ټـوخى کـاوه ـ د ژرنـدې تـر
څنګ د يـوې بلـې کـوټې څنـګ تـه د سـيمر مـور پـه تبـا سـوکړ پخـاوه ـ
خواته يې يوه چرګه له بچو سره ګرځېده ـ چې پـه خانـک بـه ورلوټـه شـوه ـ
زړې به چرګه کيې کړه ـ ميراته شې به يې ورسره وويل ـ کله خو به ظـالمې
چرګې پخپله مښـوکه کـې د اوړو لونـډارى وتښـتولو ـ چـور ګـوړو بـه هـم
ورپسې منډه کړل ـ قت قت چرګې به بچو تـه اوړه پـه مښـوکه ور وښـېندل ـ
ټول به پرې لګيا شول ـ د توت ونې په منډه به ټـپس ددلـې چرګـې بچـو تـه
سترګې ډومارلې ـ خـو د ظـالم چرګـې نـه يـې پـه خـداى کـه چـورګړي وړاى
شواى ـ چرګه له بچو سره کلک سترګې وه ـ د الس په خوزولـو او کيـې نـه
وه ـ بوډۍ به د خپل تور ټيکري په پي کـه پـوزه پاکـه کـړه ـ پـه قهـر بـه يـې
وويل ـ کيې حاللـه شـې ـ څـومره اوهې سـترګې دې دي ـ بيـا بـه يـې الس د
اوبــو پــه کاســه کــې ورښــکته کــړ پــه خانــک بــه يــې د اوړو لــه پاســه اوب ـه
وروشيندلې ـ سوکړ يې جوړولو ـ د ژرندې اړخ تـه ديوالـه تـه نـزدې لـوا
تړلې وه ـ خوا تـه يـې اخـور تـه نـزدې خوسـکى هـم تړلـى و ـ يـوه بلـه کوټـه د
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ژرندې شاته د سيمر دوي د اوسـيدو وه ـ د ژرنـدې نـه النـدې د ځمکـې تـل
کـې ســيند بهېــده ـ د سـ يند پـه دواړو خــواو لرونــه پــه شــنو ځنګلونــو ډ
ښکاري ـ د ژرندې له پاسه ښي اړخ ته سړ تېر شوى دى ـ د سړ پ اړه د
کلي د خان د بڼ ديوال ان د عره ډډې ته ختلى دى ـ په باغ کـې چينارونـه او
ديوال ته څېرمه د سبر او ناجو ونې جګې ختلـې دي ـ د خـان د کـال برجونـه
خو له ليرې ښکاري ـ دننه بڼ کې د چينار الندې هوفې کې څـو تنـه ناسـت
دي ـ ملک هم په کټ کې پلتا وهلې ده ـ ټولو تـه چـاې پـه ميـز ايښـې دي ـ
ملــک وويــل  ،اجميــر خانــه تاســو پــوهېدت چــې پــه دې وختونــو کــې ه ــه
پخوانا خبرې په دې ځينو کسانو ښې نه لګـي ـ پـه تېـره بيـا دا نـوى نسـل
چې کم دى ـ اجمير پياله کېښوده له جېب نه يې د نسوارو ډبلى راويوست
 ،نسوار يې وتـوهل پـه دوه ګوتـو يـې نسـوار خپـل اوخکـي تـه تېـر کـړل او
شونډې يې پورې کړې ـ وې ويل ـ ملکه ستا خبره سمه ده ـ پخـوانا خبـرې
الړې ـ نوي حاالت را روان دي اهلل مو دې ايمان ته خېر کړي ـ دننه کـال کـې
د خان مېرمن له خپلې خور سره په کټ کې ناسـته ده ـ چـاې ورتـه مـزدورې
رابړو څو ماشومان هم په حويلا کې سره لوبې کوي ـ
زرکه له ښوون ي نه رالله ـ مـورې سـالم علـيکم ـ وعلـيکم لـورې راللـې ـ
ستړې ميې ـ زرکه د مور کټ ته نزدې رالله ـ بکـس تـرې مـزدورې ونيـوه ـ
ه ې خپل سر د مور په لېد کې کېښود ـ وي ويل مور جانې ستړې شوم ـ د
مکتب الره ډېره ليرې ده ـ زرکه د ملک ايکي يوه لوره وه او يـو ميـر زوى
او دوه نور واړه زامن يې درلودل ـ زرکـه پـه نهـم ټـولګي کـې وه ـ ه ـه ډېـره
ښکلې وه رښتيا ام چې زرکه وه ـ په ټول کلي کې څه چې په ګرده سيمه کې
د زرکې د ښائست اوازه خپره شوې وه ـ د زرکې دنګې ونې او سـپين مـخ ،
تورو سترګو د کليو ډېر ځوانان په تمه ناست وو د زرکې مور مـزدورې تـه
وويـل ـ کيــمالا زرکـې تــه ډوډۍ راوړه کيـمالا ښــه بـي بــي دسـتي يــې
راوړم ـ زرکه تيناب ته الړه السونه يې پريمن ل او بيا يـې پـه آئينـه کـې د
235

ګالب او فرښته،ويرونه بهيرونه،له بنګاله تر باګرامه ،داژوند دا څيري
خپل مخ او ښکال پـه تماشـه نـه مړيـده ـ لـده شـېبه وروسـته د خپلـې کـوټې
مخې ته ډوډۍ ته په مېز کښېناسته ـ دوه درې مړۍ يې وکړې په سوچ کې
الړه ـ ) سيمر يې په زړه را واوښت ـ له وړوکتوبه يې هالـه سـره لـوبې کـړې
وې ـ د تنکا ځوانا په وخت کې يـې لـومړى هالـه شـېبه پـه زړه کـې تېـره
شوه کم چې په لومړي ځل دواړو په باغ کې لوبې کولې او د مينې په خبرو
اخته وو ـ دواړو يـو پـر بـل مينـه ورللـې وه ( لـه ډوډۍ خوړلـو نـه وروسـته
ه ې لوښتل چـې ژرنـدې تـه ورشـي او پـه سـيمر يـې سـترګې ولګېـدي ـ د
سيمر مور خپل زوى ته ورلد کړو ـ سيمره وا سيمره زويه  ،هاله خـو دننـه
ژرنده کې وو کله يې د مور اوازونه اوريدل ـ مور يې کله چې خپل بوډا تـه
ډوډۍ کېښــوده بيــا د ژرنــدې وره تــه نــزدې راللــه وې ويــل ســيمره زويــه
ډوډۍ تياره ده ـ زه به ژرنـدې تـه ودرېـدم ـ تـه ورځـه پـالر سـره دې يـو ځـاى
وخوره ـ سيمر له ژرندې راووت خپلې جامې يې وڅنډلې په لښتي کې يې
مــخ او الس وين ــل پــه څــاد ر يــې مــخ وچ کــړو ـ د پــالر ســره پــه ډوډۍ
کښېناست ـ په شکور کـې سـوکړ پـه يـوه کاسـه کـې سـابه او پـه بلـه کـې
ورته شوملې ايښې وې ـ د شوملو په کاسه کې يوه څم ا پرته وه ـ وار په
وار به پالر او زوى ګوټ پـه څم ـا کـاوه د ډوډۍ پـه سـر د سـيمر پـه زړه
کې ور وګرزېدل ـ سيمره دله دې حـال دى ـ وړوکـى وې را لـوى شـوى بـس
همـدا ســوکړ او سـابه دې خــورا دى ـ دې ژرنــدې هـم د هلکــانو ســره د
لوبو نه ايستلى يې ـ دا خو پرېدده چـې څـو بـه خـور و لـور هـم درنـه کـړي
ځکه چې ژرنده ګړي ته څو

خور لور ورکوي رښـتيا چـې د زړکـې سـره

خو زه بې شانه مينه لرم او هاله نـه پـوهېدم چـې څنګـه بـه شـي د ملـک
لور زرکه او زه ـ نه نه فکر نه کوم ـ ه ه به دا ژوند له ما سره کلـه قبـول کـړي
مور يې د فکر او سوچ تار وشالوه وې ويل -:
ســيمره زويــه خــان ځــواب رالېدلــى چــې پــه بــاغ کــې د ګلونــو پټــى پــه بيــل
واړوې ـ د ژرندې کار ته به زه ودرېدم ـ ته بـاغ تـه الړ شـه ـ سـيمر د سـوکړ
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مړۍ په الس کې وه چې په تونده لهجه يې وويل ـ مورې د ملـک دې ډېـرو
بيګارونو لېـونى کـړى يـم ـ بېرتـه يـې پـه زړه کـې ور تېـر شـول ) خـوار شـې
کېدى شي چې هلته باغ ته زرکه هم راشي ـ ال ښه ده د ه ې سره به اوګـورم
( زر يې مور ته وويل ښه ده مورجانې ورځمه ـ
سيمر له ډوډۍ نه وروسته خپل الس په وياله کې د ژرندې د ګنايې په سـر
وين ل خپل څادر باندې يې له ځانه د اوړو دوړې وڅنـډلې ـ د بـاغ پـه لـور
په کرار کرار روان شو ـ ه ه د بڼ دروازه خالهه کـړه او ورننـوت ـ بـاغ کـې
هـر راز ونـې والړې وې ـ ميـوه دارې ونـې لکـه مالټې،سـنترې  ،الوکـاټ ،
انـار  ،انګـور  ،مڼـې ،زردالــو ،الوبـالو  ،الـوچې  ،نارنجـان  ،چکــوتري او
داسې نورې ميوه دارې ونې والړې وي ـ د باغ سرته د حجرو مخې ته لويـه
جګه د چينار پخوانا ونه والړه وه چې الندې ترې د ناستې لويه هوفه وه
کټونــه پکــي پراتــه و ـ شــا و خــوا پــه نريــو ســمنټي لښــتو کــې رواــې اوبــه
بهېدلې ـ په دله دېره کې به تل يو تن خدمتګار خدمت کاوه ـ له بـڼ نـه شـا
و خــوا درې متــره لــوړ ديــوال احاطــه شــوى و ـ لــه ليــرې نــه ددلــه بــاغ د
ناجوګانو ونې ښـکارېدې ـ النـدې د بـاغ تـر څنګـه سـيند بهيـده ـ د بـاغ بـل
اړخ نه پورته د لره جګه موړه راښِکته شوې وه ـ سيمر بـاغ تـه ننـوت او پـه
بيل وهلو يې پيل وکړ ـ په پټي کـې يـې بيـل واهـه او خـولې تـرې بهيـدلې ـ
خپل څادر او پکول يې د ګلونو پټي په باره ايښى و ـ د سر وېښتان يـې پـه
چپـه خـوا خــواره واره پراتـه و ـ ســيمر ښـکلې ځـواني درلــوده ـ لـوړه ونــه ،
سپين سـور رنـګ  ،لټـې سـترګې پـوه او ارام زلمـى و ـ ال د اوولسـو کـالو
ژاکى و مګرپه خوي کې د پوره سړي نه کم نه وـ د کلي په خلکوګران و ـ
بيل وهل يې بس کړل هاله بيل په پټي کې ښخ کړو ـ د مخ خولې يې وچـې
کړې ـ د ونې الندې سيوري ته کښېناست ـ په سوچ او فکر کې للى ناسـت
وـ ( په زړه کې يـې ويلـى  ،عجـب دنيـا ده  ،د چـا هسـې ژونـد دى د چـا يـوه
لوييت م که نيته څو څنګه او څو څنګه پېدا دي ـ
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د خان د دېرې مزدور يو باسواده پوه سړى  ،ولې لريـب او د بـدن نـه خـوار
زليله او ناورله وـ د سيمر او زرکې ټوله قيصه يې راته پخپله کوله ـ
ده ويلى د ملـک لـور زرکـې خپـل وړوکـى ورور لـه السـه نيـولى و ـ بـاغ تـه
راننوتـه ـ ماتـه يــې لـد کـړو ـ پيــرو اکـا سـيمر تـه د څښــلو اوبـه يوسـه چــې
بيچاره تدى بـه وي ـ مـا وى ښـه دا دى اوبـه ور وړم مـا د اوبولوټـه سـيمرته
يوړه ـ کتل مې چې ه ه په سوچ اوفکرکې لر ناست و ـ ور لد مـې کـړو ـ
سيمره څنګه په چُرت کې ناست يې
ه ه وى ستړى ميى پيرو اکا ـ خېر يوسې ـ لکـه چـې سـتړى شـوى يـې کـه
څنګــه نــه نــه ســتړى ن ـه يــم ـ هســې دې ګرمــا پــه عــخاب کــړم داســيورى
رابانـدې ښـه ولګېـد خـداى دې ژونـدى لـره چـې دا اوبـه دې راتـه رابړې ـ
فواب دې راباندې وګاټه ـ اخ واى فواب دې راباندې وګاټـه ـ دا خـو راتـه د
ملک لور زرکې وويل ـ دا څـه وايـې دې خلکـو کـې ګنـي دومـره انصـاف
شته دى زه هم دې تـه حېـران يـم ـ دوي خـو لېـر لـه ترخـو او بـدو خبـرو نـه
چاته سمه خوله نـه خـوزوى مګـر ـ ـ ـ ـ ه ـه ده زرکـه د خپـل وړوکـي ورور
سره را روانه ده ـ لکه چې همدلته راځي ـ رښـتيا سـيمره زرکـې سـره خـو تـا
ډېرې لوبې کړي دي ـ زمادرته خيال دى د وړوکوالي تاسـې دواړه ملګـري
ياست ـ نه پوهېدم اوس پې له شوې ده ـ چې څنګه يـره پيـرو اکـا سـتا هـر
څه ته فکر دى ـ ولې ستا څه خيال دى چې درباندې نه پوهېدم ـ په خوله دې
برکت شه ـ ه ه د وړوکتوب خبرې الړې ـ اوس ه ه چيرته او موه چيرتـه
د ظالم زويه ته چـې دا ځـواني لـرې هنـدوې درتـه مسـلمانېدي ـ ګـوره ماتـه
چې نه مې ځواني معلومه شـوه او نـه مـې څـه وليـدل ـ بـس همـدا د ملـک د
حجرې او دېرې کارونو دې حـال تـه ورسـولم ـ زه درنـه ځمـه ه ـه در بانـدې
چکر را وړي ـ پيرو الړ روان شو ـ ځان يې ديرې ته ورسواب په کـټ کـې يـې
تکيه ووهله ـ سيمر د اوبو لوټه بيا پـه سـر واړولـه اوبـه يـې وڅښـلې او پـه
بيل وهلو يې پيل وکړ ـ له ځان سره يې نرۍ نرۍ دا لوبه زمزمه کوله ـ
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محبت چې سرې لمبې لمبې نه واى
لــېـــونى بـــــه تـــــــا پـســې نـــــه واى
زرکې چې ورور يې له السه نيولى و ـ په باغ کې چکر واهه ـ پيرو اکـا ويـل
س يمر به په ډډه يوه سترګه د زرکې خوا ته وروکتل او لوبه يـې هـم ه سـې
په خوند ويله ـ زرکه د ګلونو په پټو کې کوزه ورتاوه شـوه او د سـيمر خـوا
ته ورنزدې شوه ـ له يوې ونې يې ځان پناه کـړ او د سـيمر لـوبې تـه يـې لـوه
ونيو ـ د ه ـه د لـوبې لـد ددې د زړه نـه تېـر و بېـر وتلـو ـ ورو ورو ور روانـه
شوه ـ تر څو د سيمر تر شـا د ګـالب بـوټي تـر شـا ودريـده ـ پـه يـوه لوټـه يـې
سيمر ووييت ـ هاله زر مخ راواړاوه ـ څـه يـې پـه سـترګو ونـه ليـدل ـ اوتـر
اوتر يې وکاته ـ په دې وخـت کـې زرکـه پـه خنـدا شـوه د ګـالب لـه بـوټي نـه
راووتله او د سيمر خوا ته را روانه شوه وى ويل ـ
سـيمره څـومره خـوه لــد دې دى ـ سـم دم خيـال محمــد يـې ـ سـيمر د تنــدي
خولې په ګوته وڅنډلې وى ويل ـ زرکې زه خو درته معلوم يم له وړوکتوبـه
مې پيژنې ـ ولې ته نن سبا ته د ځـوانا پـه مسـتا کـې يـې او زه يـو ژرنـده
ګــړى ســيمر ـ د ظــالم بچ يــه ماتــه خــو ژرنــده ګــړى نــه بلکــې همالــه مرلــه
ښکارې کوم چې سيمر يادېدي ـ زرکې ته رښتيا وايې
زرکې ورور له السه ونيو الندې پټي ته کيوته د کال له دروازې او دېرې نه
پناه شوه د سيمر خوا ته ورلله ـ ورور يـې د ګلونـو بوټـو کـې د ګلونـو سـره
مصروف و ـ زرکې خپل وربل ته څنـډ ورکـړ ـ وى ويـل ـ دربانـدې پوهــ يمـه
چې ه ه د وړوکـوالي مينـه محبـت دې اوس بــــل ډول شـــوى دى ـ زه ګنـي
دربانـدې نـه يـم پوهــ چـې رښــتيا رابانـدې وايـې زمـا او سـتا مينــه اوس
رښتياني مينه ده ـ خو ـ ـ ـ
د زرکې اننګي سره اوښتي و ـ په موسکا يې وويل ـ دا خو دې څنګه وويل
دا خو مې ځکه وويل چې زما لريبي او ستا سره مينه بس بس دا خبـره
چې بيا ونه کړې ـ مينه په دولت نه خرڅېدي نو چې داسې ده پرېدده پرېدده
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ـ دا وخت ددې خبرو نه دى بيا به ګـورو ـ دواړه سـترګه پـه سـترګه شـول ـ
زرکې الندنا شونډه وچيچله په مخ يې دانه دانه خولې پرتـې وې ـ دواړو
ښه شېبه د مينې تنده ماتـه کـړه ـ ز رکـې وويـل تـه احتيـاط کـوه چـې څـو
راباندې پوهـ نيي ـ ه ه روانه شوه ـ سيمر وويل سمه ده خو مينـه کلـه پټـه
پاتې کېدي ـ زرکه روانه شوه خو دا لنډۍ يې نې ه زړه ته ودرېده ـ
مينــــه دې پــــټــه پاتې مه شه
رب دې رسوا که چې تاوان درباندې شمه
ورور يې له السه ونيو او باغ کې د کور په لور روانه شوه ـ پـه تلـو تلـو کـې
به يې سيمر ته کتل تر څو د کال په دروازه ننوته ـ
سيمر په چاالکا سره څو بيلونه ووهل په زړه کې يې ورتېر شول ) سـيمره
لکه چې کار دې کېدي خو حېران دې ته يم چې د ژرنده ګـړي او د ملـک بـه
ګني وشـي ـ يـره ګمـان خـو نـه کـوم ـ ه ـه ودريـد د بيـل السـتى يـې زنـې تـه
و لګاوه له ځان سره يې وويـل ـ همدلـه يـوه الره يـې شـته چـې زرکـه راسـره
کلکه ودرېدي ـ په ه ه هورت کې هر څه کېداى شي ـ هو هر څه کېدى شي
ـ نـن دا کـار بـس دى ـ چـې الړ شـم مـور بيچـاره مـې يـواځې ده ( بيـل يـې پـه
م که نال کړو او د کور په لوري له باله ووت ـ په چابکو ګامونو يې ځـان
ژرندې ته ورساوه ـ له ورايه يې مور ته ورنارې کړې ـ ادې و ادې  ،مور يـې
دننه په ژرنده کې وه ـ راساً ژرندې ته ورننوت ـ مور جـانې لکـه چـې سـتړې
شوې به يې ـ نه نه زويـه دومـره کـار مـې نـه دى کـړى چـې سـتړې مـې کـړي ـ
يوازې دله يوه بوجا لـنم پـ اتې دي ـ اوس خالهـېدي ـ تـه کـه چيـرې کـار
لرې کـولى شـې ـ چـې الړ شـې ـ ښـه مـور جـانې يـو ځـل بـه بابـا اوګـورم چـې
څنګه دى ـ ه ـه بلـې کـوټې تـه ورلـى پـالر تـه يـې سـالم واچـاوه وعلـيکم
سالم بچى ستړى ميى ـ بابا په جګ اواز وويل ـ پالره څنګه يې څه شـي
ته خو ضرورت نه لرې ـ نه بچى هيڅ ته ضـرورت نـه لـرم د خـداى فضـل دى
ښه يم ـ لد وروسته جومات ته مان ه ته ځم ـ ماسپښين نزدې دى بابا زه هـم
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د کلي وستل ته ښکاره کېـدم ـ ښـه بچـى ځـه الړ شـه ـ سـيمر لـه ژرنـدې نـه د
کلي وستل ته روانېدي ـ
سيمر يو هوښيار او زير چاالکه زلمى و ـ په کلى کې بـل دلسـې ښـکلى
ځلمى ن ه و ـ ډېر دوستان او همزولى يـې درلـودل پـه ټولـو ګـران و ـ ه ـه پـه
چابکو ګامونو تر کلـي ورسـېد ال وسـتل تـه نـه ورسـېدلى چـې دوه درې د
ټوپــک ډزې يــې واوريــدې ـ هــک پــک شــو شــا و خــوا يــې وکتــل ـ ال يــې
ګامونه چټک کړل ـ په څو قدمونو کې وستل ته ورسـېد ـ پـه وسـتل کـې د
کلي خلک پنډ شوي وو ـ
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دويم پړ

( دويم څپرکې )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نائي ) ګالبى ( د وستل په منې کې ناست و سرونه يـې جـوړول ـ لـه کلـي نـه
يو تن ساه نيولى هلک ګړندى وستل ته رالى ـ په شيرو اکا يې زيرى وکړ
ويلــى کاکــا زيــرى مــې دربانــدې زوې دې وشــو ـ دا ډزۍ يــې ســتا پــه زوى
وکړې ـ
د کلي ناستو کسـانو شـيرو تـه مبـارکي ورکـړه ـ لـه ډېـرې خوشـحالا نـه د
شيرو خوله نه رالونډيـده سمدسـتي لـه ځايـه پاڅيـد او کورتـه روان شـو ـ
ځينو ورپورې ټو کې ټکالې هم وکړې خو ه ه په ځان نه پوهېده په چابکو
ګامونو کور ته الړ ـ د سترګو په رپ کې د خلکو له نرره پناه شـو ـ سـيمر د
وستل څنګ ته خپل دوه تنه انـډيواالن وليـدل د ه ـوي سـره يـو ځـاى شـو
دواړو ورســره د الس ســتړي ميــي وکــړه ـ يــوه وويــل ســيمره خبــر شــوې د
شيرو اکا زوى وشو ـ ډزې دې واوريدې ـ هو وامـې وريـدې ـ يـوه هلـک پـه
شيرو اکا زيرى هم وکړو ـ او ه ه په چاالکا سره کـور تـه الړ ـ انډيوالـه دا
ډېره موده کېدي چې هيڅ ډز مـو نـه و اوريـدلى ـ د شـيرو پـه زوى کـې درې
ډزې وشوې ـ يو وويل سيمره دلته خو ډزې يـوازې پـه واده او يـا زوى کـې
کېدي نو بل و ويل هر چا کره خو ټوپک هم نيته ـ يو نيم کـور کـې کـه کـوم
چ رايز يا شـلخى ملخـى وي  ،وي بـه ـ دريـم هلـک وويـل دا خبـرې پرېـددۍ
مازديګر دى ځ چې د ګودر په لور چکر ووهو ـ سيمر وويل لکه چې نوى
مــين شــوى يــې پــه دې کــې د مينتــوب څ ـه دى ـ د کلــي ځوانــان خــو هــر
مازديګر د ګودر خـوا تـه روان وي او تـه ولـې دا خبـره کـوې ـ د ظـالم زويـه
ستا لوندې ځواني مې که درلودې يوه ام رانه واهلل که ب پاتې واي ـ موند
ته ګوره هسې ميلو لوندې چې نه مې رنګ شته او نه مې ځواني ـ واهلل کـه
جينکا راته اوم ګوري ـ هلکه پرويزه داسـې ده کـه نـه مايوسـه کېـده مـه
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زموه دې څه چيناري ونـه وليـده ـ يـوازې سـيمر دى چـې جينکـا ورپسـې
کدې روانې وي ـ اولې بيا وويل خداى دې په ده خپله ځواني پيـرزو کـړي ـ
راځ چې چکر ووهو ـ سيمر او انډيواالن يې په چکر چکر ګـودر تـه روان
شول ـ
په کلي کې ګڼه ګواه د خلکو زياته وه ـ د شيرو اکا په کور کې خوشـالي وه
ـ ښ ې او نر ورکره ښکته پورته کېدل ـ ه ه په حجـره کـې د څـو تنـو نـزدې
خپلوانو سره ناست و ـ يو تن چاينک په الس خلکو تـه پـه پيـالو کـې چـاې
وراچاوه ـ د چم ګاو ښ ې او ماشومان ورکره تله راتلل ـ
په حجره کې يو تن شيرو ته واي ـ زوى ته دې نـوم خـوښ کـړى دى شـيرو
چې د تندي ګون ې يې هوارې ښکاريدې له خوښا نه يې زر زر يو بـل تـه
کتل وى ويل ـ زما خو طالـب جـان خـوښ دى ـ زړه مـې دى چـې طالـب جـان
پرې کېددم ـ ناستو کسانو وويل چـې سـتا خـوښ وي همدلـه نـوم ښـه نـوم
دى ـ
يوه وويل بس طالب جان يـې نـوم شـو ـ ټولـو الس پورتـه کـړل پـه ګـډه دعـا
وشوه ـ شيريني ووييـ ل شـوه ـ يـوه تـن وويـل ـ مـال ورتـه پـه لـوه کـې ااان
کړى دى شيرو وويل هو پرون مال امام ورته په لوه کې ااان کړى دى ـ
يوه د پاخه عمر سړي وويل ـ د مان ه وخت دى ځ چې جومات ته الړ شو ـ
خداى دې شيرو ته طالب جان پاتې کـړي ـ ټولـو پـه يـو اواز وويـل ـ اهلل دې
هـالحه رالـوى کـړي ـ لـه کـوره اوځـي ـ او جومـات تـه روانېـدي ـ د کلـي پـه
تنګو کوڅو کې خلک ځي راځي کلى پوره لوى کلى دى ـ ډېر خلـک پکـې
اوسېدي ـ کلى د سيند پ اړه پروت دى ـ د لره پښـه ان کلـي تـه رالزېـدلې
ده ـ ددلې لره بل اړخ ته هم په نزدې فاهله کې دوه کلي پراته دي ـ په ه و
کليو کې هم پوره ګڼ مخلوم ژوند کوي ـ په هر کلي کې خامخا لس دولس
دوکانونـــه موجـــود دي ـ د ضـــرورت وړ شـــيان پکـــې پلـــورل کېـــدي ـ پـــه
دوکانونو کې د خلکو ګڼه ګواه زياته وي څو لـه کلـي نـه کـڅ تـه راوځـي
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ځينې په پټيو کې کارونه کي ـ شـنه فصـلونه  ،سـيندونه او لرونـه د کليـو
ښکال ال پسې زياته کړې ده ـ
لومړى څپرکې  -:سيمر په ژرنده کې دننه په کار اختـه دى پـه وړو يـې مـخ
او جامې سپينې ښکاري ـ لګيا دى په بوجا کـې وړه اچـوي ـ بيـاد بـوجا
خوله تړى ـ بوجا يې له ژرندې نه بهر راويسته ـ په نورو بوجيو پـورې يـې
تکيه کړه ـ پخپله دوباره ژرندې ته ننوت ـ زرکـه د خپـل بـاغ ديوالـه پـورې
نزدې د ژرندې خوا تـه پـه چـابکو ګـامونو را روانـه ده ـ خپلـې سـترګې يـې
ژرنـدې تـه نيـولې دي ـ تونـده روانـه ده ـ ه ـه هـره ورځ ژرنـدې تـه راتلـه ـ د
ه وي خپله ژرنده وه او هم ه وي دواړوله وړوکوالي به په دله ژرنده کې
سـره لـوبې کـړې وې ـ زرکـه د نـوې ځـوانا پـه مسـتا کـې راللـې وه ـ او د
سيمر سره يې مينه درلـوده ـ څـومره چـې ښـکلې وه ـ ه سـې ښـکلې جـامې
الوستلې ـ په دله شېبه کې هم ه ې ښـکلې جـامې الوسـتې وې ـ ژرنـدې
ته رانزدې شوه ـ
سيمر بله بوجا په ژرنده واړوله چې زرکـه د ژرنـدې پـه وره کـې والړه وه ـ
په ژرنده دانې وړه کېدې ـ سيمر ورته کتل يو الس يې پاس نيولى و او پـه
بل الس کې يې جارو وه ـ په سوچ کـې والړ و پـه زړه کـې يـې ور تېـر شـول )
زرکــه راســره مينــه لــري ـ خــو خبــره دا ده چــې پخپلــه وعــده راســره ټينګــه
ودريدي ـ نه پوهېدم د خان لور ده او ته يو پمن ژرنده ګـړى ـ چيرتـه ه ـه او
چيرته ته دا څنګ کېدى شي ـ او که پالر يې راباندې خبـر شـي واهلل چـې
ژوندى مې ښخ نکړي ـ لـد چـوپ ودريـد ( زرکـې پـرې لـد کـړو سـيمره ده د
ژرندې له ګړه زا نه  ،څه نه اوريدل ـ يوازې وړو ته يې کتل ـ بيا يې پرې لد
کړ ـ سيمره دا ځل يې د ه ې لد واوريد مخ يـې را واړاوه ـ هـالې هـم ده تـه
مخ ور واړاوه اخ يې له خـولې ووت ـ وى ويـل کـه د ايمـان سـوال مـې کـړى
وى خداى قبال وه ـ څنګه د ايمان سوال دې کړى وى
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دا ته مې په زړه کـې اوس ښـکته پورتـه کېـدې ـ وې خنـدل وى ويـل پـه زړه
کې مې له ځانه سـره همـدا ويـل چـې زرکـه در سـره ټګـي ونـه کـړي ـ دا زمـا
لريبـي او د ه ـې ـ ـ ـ بـس همـدا مـې پـه فکـر کـې ګرزيـدل چـې تـه راللـې ـ
سيمره زما او ستا د ماشومتوب لوبې پـه مينـه واوښـتې ـ دا خبـرې دې لـه
سـره اوباسـه مينـه خـاني او لريبـي نـه لــواړي ـ تـه خـو راځـه راننـوزه دننــه
ژرندې ته راشه ـ نه څو به راشي ـ ژرندې ته خو سل کسان د ورځې راځي
ـ داسې وکړه چې د باغ کار ته راشه چې هلته سره اوګورو ـ ښه ده زه درځمه
ـ زرکه له ژرندې روانيده چې سيمر ور لد کړ ـ ګوره زرکې په منډه دروازې
تــه رالــى زرکــې مــخ ور واړاوه ـ دواړه ســترګه پــه ســترګه شــول ـ زرکــه
موسکا شـوه ـ څـه دې ويـل سـيمر ځـاى پـر ځـاى ودريـد يـوازې د ه ـې
سترګو ته يې کتل وى ويل څه به ووايم ـ زرکې هم ترې سترګې نـه ايسـتې
په کتو کتو کې ترې را روانه شوه ـ د باغ ديوال پورې د خپلـې کـال پـه لـور
ورو ورو روانه وه او سيمر ته يې شېبه په شېبه مخ وراړاوه ـ سيمر ام ورته
د ژرندې په دروازه کې والړ و ـ تر څو چې زرکه د کال په ګـوټ تـرې راپنـاه
شوه ـ دننه په کال کې ملک په کټ کـې بالښـت تـه تکيـه وهلـې وه ـ ميـرمن
يــې مخــامخ ورتــه پــه څــوکا ناســته وه ـ وړوکــې زوى يــې وړانــدې د کــوم
دهتان له زوى سره په لوبو اخته و ـ د ملک مير زوى په ښار کې لوړې زده
کړې کولې ـ کله به کلي ته په رخصتا رالى ـ ملک ورو ورو ميرمنې سـره
خبرې کولې ـ دا خ بره يې ورته راواخسـتله چـې د کـوز کلـي خـان يـې د لـور
پوښتنه د خپل زوى لپاره کړې ده ـ ولـې مـا ورتـه ال څـه نـه دى ويلـي ـ زوى
يې په ښار کې لوړې زده کړې نه دي کړي ـ خالي دلته يې دولسم پاس کړى
دى ـ زرکه دا خبره د پـالر د کـال پـه دروازه کـې اوري ـ پښـه نيـولې کېـدي ـ
ملک ښ ې ته واي ـ ښ ې تا خـو بـه ليـدلى وي کـه نـه نـه مـا څـه ليـدلي ـ
پالر يې پېژنم چې کله کله تاسره راځي ـ سړيه زه فکر کـوم چـې ښـه شـتمن
سړى دى ـ هو ډېرې م کې او مالداري لري بـل داسـې څـو شـته ام نـه ـ د
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زوى نوم يې دلبر دى ـ ښه جګ زلمى دى ـ کله نا کله په اس سپور دې کلـي
ته هم راځي ـ زما خوښ شـوى دى ـ نـه پـوهېدم چـې تـه پکـې څـه وايـې نـه
پوهېدم سړيه چې د زرکې به رضا وي که نه
زرکه څه کوي ـ د ه ې رضا وي که نه ـ دا کار به کېدي ـ د کال په دروازه کې
ټولې خبرې زرکې واوريدې ـ په ګړندي ګامونو ه ه ورلله د مـور او پـالر
نه په ډډه تيره شوه ـ خ پلې کوټې ته وختله ـ مور يې خان تـه وويـل لکـه چـې
زموه خبرې زرکې اوريدلي دي ـ ځکه په څنګ تيره شوه ـ حالت يې خـراب
راته معلوميده ـ خو بيا هم زه به يې وپوښتم چې څه وايي ـ اوس خو داسـې
وخـت دى چـې د اوالد نـه بايـد پـه دې هکلـه پوښـتنه وشـي ـ ه ـه پخـوانى
وخت نه دى ـ ملک وويل ـ ته ورسره ولدېده زه خـو دا کـار نـه کـوم ـ زمـا پـه
کار کې به ه وي څه وکړاى شي ـ ته دا خبرې ماته پرېدده ـ تا خو ال چاته تـر
اوسه سر نه دى خوځولى ـ زموه لور زرکه ال وړه ده د ورکړې نه ده ـ کله چې
ښه پې له شوه او د ورکړې وخت يـې راورسـېد بيـا بـه ګـورو ـ زرکـه د کـال
دويم پوړ خپلې کوټې نه د سيمر الره څارله چې هيڅ وخت پرې نه تيريده ـ
کله به سراچې ته خته او کله به راکوزيده ـ رښتيا ام چې د ځـوانا پـه دلـه
وخـت کـې چـې پـه چـا د مينـې او محبـت څپـې هـم راشـي سـم لېونتـوب تــه
ورلاړې وزي ـ
ايينده لرمه وه چې سيمر باغ تـه د تلـو تکـل وکـړو ـ لـه ژرنـدې ووت او د
باغ په لور رهى شو ـ د ژرندې په وټي يې مخ او الس پريمن ل  ،جامې يـې
لــه وړو نــه وڅنــډلې بيــا د بــڼ خــوا تــه روان شــو کلــه چــې د بــاغ دروازې تــه
ورسېد ـ د کال دروازې ته يې وروکتل ـ او په بـاغ ورننـوت ـ وړانـدې پيـرو
اکا د معمول سره سم په دېره کې پـه کـار مصـروف و ـ سـيمر تـرې پـه ليـرې
مصافه کې په يوه نرۍ الر د بـڼ مـنې تـه د خپـل کـار ځـاى تـه ځـان رسـا وه ـ
پيرو دى وليد ـ چې کار ته ځي ـ خو دې هم ه سې د دېرې شـا و خـوا بـوټي
په واښو نه پاکول او په کار بوخت و ـ
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سيمر هم د خپل کار ځاى ته ورسېد ـ څادر يې په باره کېښود او د بيـل پـه
وهلو يې پيل وکړو ـ ښه شېبه يې بيل وواهه ـ بيا يې بيل ښـخ ودراوه ـ او د
نارنج ونې سيوري ته کښېناست ـ ګرمي زياته وه ـ د کار وخت نه و خو ه ه
ته زرکې ويلي وو چې باغ ته راشـه ـ نـو ځکـه خـو سـيمر هـډو پـه ګرمـا نـه
پوهېده ـ په خرپ يې بيل واهه او له تندي بـه يـې خـولې دارې وهلـې ـ تـدى
شو او دېرې ته ورلى تر څو پيـرو اکـا ورتـه يخـې اوبـه لـه منګـي ورکـړې ـ
کله چې دېرې ته ورسېد پـه پيـرو يـې سـالم واچـاوه ـ هالـه وعلـيکم ورتـه
ووايــه ـ بيــا يــې ســيمر تــه وويــل ـ وراره لکــه چــې تنــدې راخســتى يــې ـ
سمدستي يې له منګي نه په جام کې سـيمر تـه اوبـه ورکـړې ـ هالـه پـه يـوه
ساه جام تش کړو ـ ويل کور دې ودان پيرو اکا ـ څه وکړو لريبـي دې ورکـه
شي ـ که نه يې کوو چا ره نه لـرو ـ مـوه يـواځې د همـدې خلکـو بګـارونو تـه
پېدا يو ـ په دې ايينده ګرما کې خلک سـيورو تـه ارام کـوي ـ مـوه لګيـا
يو د خان دېره او باغ سنبالوو ـ يا په لعنتي ژرندې کې بوخـت يـو او يـا خـو
بيلونه وهو ـ
پيرو له ځايه روان شه او سيمر ته يې وويل راځـه يـو سـاعت دواړه دې يـخ
سيوري تـه کښـېنو دربـار کـوو ـ سـيمر وخنـدل پيـرو اکـا مـا او تـا د دربـار
خلک نه يو ـ زموه تندي سپېره دي ـ هاله لد څه پـه جـګ اواز وويـل ـ ولـې
نااميده کېدي ـ دنيا په امېد خوړل کېدي ـ دا څنګه امېد دى ـ زه وړوکى را
زلمى شوم چې تا وينم بـس د ملـک دا دېـره ده او تـه يـې ـ او زه خـو ژرنـدې
اوخوړم ـ ټول ځان او جامې مـې تـل پـه وړو سـپينې وي ـ خـداى مـې دې نـه
ګنهګاروي پيرو اکا اهلل خو دې يو ليبي ت يرات په هر څه کې راولي ـ دې
ژوند خو دا خلک ډېر په تنګ کړي دي ـ
پيرو وويل ـ هر څه ت يرات چې راشي د لريب پکې خېر نيته ـ دوي ال پـه
دې خبرو کې وو چې وړاندې د باغ په دروازه کـې زرکـه د خپـل واړه ورور
سره راننوته ـ ه ې وليدل چې دوي دواړه په دېره کـې ناسـت دي ـ د بـاغ پـه
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بله الره د ونو په منې کې روانه شوه ـ سيمر وويـل ـ پيـرو اکـا زه بـه الړ شـم ـ
چې زرکه پالر ته بيا ونه وايي چې دوي کار نه کوي ـ پيرو اوښکى کوه کړ
وې خندل ـ نه يره ځوانه ستا په حصه کې به ه ه لد ام ونه کړي ـ خـوار شـې
ه ه خو سـتا د ماشـومتوب ملګـرې ده ـ سـتا خـو مـزې دي ـ مګـر زه بـه څـه
وکړم ـ سيمر له کټ نه پورته شو او پيـرو تـه يـې وويـل کاکـا جانـه زه درنـه
الړم ـ چې يوه شيبه کار وکړم ـ بيا لارمه ال پسې تودېدي ـ ښـه ده ځـه ورځـه
په مخ دې ښه شه ـ سيمر په کرار کـرار سـره د خپـل کـار ځـاى تـه روان شـو ـ
وى ليدل چې زرکه وړاندې د ورور سره په ګلونو کې ځ لي راځ لـي ـ ده د
بيل په وهلو بينا وکړه ـ په چټکا چټکا يې څو بيلونه ووهل ـ بيا ودريد
او د زرکې خوا ته يې وروکاته ـ زرکې هم ورور له السه ونيو او د ده خوا ته
رارهي شوه ـ ه ـه پخپـل بيـل وهلـو لګيـا و ـ لرمـه پـه توديـدو وه د سـيمر
کميس پوره په خولو لوند ښکاريده ـ لارمو يې مخ سور اړولـى و ـ ښـه پـه
خرپ يې بيل واه ه ـ تر شايې زرکه د وړوکي ورور سره ودريده ـ په شونډو
يې خندا خوره وه ـ يوه شېبه د هالـه تماشـې او ليـدو تـه والړه وه ـ موسـکا
يې په سرو شونډو خوره وه ـ په ناز يې ورلد کړ ـ سـيمره ـ ده مـخ ور واړاوه
له بيل وهلو نه ځاى په ځاى ودريد ـ هو زرکې ته
هو زه داسې په خرپ بيل وهى لکه اجاره چې دې نيولې وي ـ پرېـدده راځـه
دې سيور ته ـ ه ه بيل په پټي کې ښخ کړ ـ د ه ې خو ته ورلى ـ خپل څادر
يې د بارې نه راپورته کړ خپل مخ يې له خولـو نـه پـه څـادر وچ کـړ ـ بيـا يـې
څادر له کوناټي نه الندې کړ ونـې تـه يـې تکيـه ووهلـه اوهده سـاه يـې کـش
کړه ـ وى ويل زرکې د ډاډ يره مو کېدي بل ډول شوى يم ـ ه ې خپلې تورې
اوهدې سـترګې ورواړولـې وى ويـل څـه دربانـدې شـوى دى زرکـې بــاور
وکه چې په ناسته والړه نه پوهېدم ـ خوب مې نيته ژوند خوند نه راکـوي ـ
هــره شــېبه مــې ني ــه پــه زړه کــې والړه يــې ـ او يــو تــه يــې چــې ـ ـ ـ ـ ه ــه
موسکا شوه او دا لنډۍ يې په شونډو کې زمزمه کوله ـ
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کــــه بــــه مې يــو ساعت هېرېدې
زه چې قدم په قدم هدم تا يادومه
سيمره د خپل زړه نه دې پوښتنه وکړه ـ زما حال بـه درمعلـوم شـي ـ سـتا پـه
مرض زه هم اخته يم ـ کوښښ به کـوو چـې زمـوند مينـه رسـوا نيـي ـ زرکـې
پوهېدم چې د مينې او محبت په ننګ راسره والړه يې خو هيله لـرم چـې تـر
اخره والړه اوسې ـ ه ې سيمر ته لد څه په تنده لهجه وويل ـ
ســيمره دا د پښــتو او پښــتنو وطــن دى ـ کــه رســوا شــو نــو د دواړو مــرو
حتمي دى ـ دلته په ښکاره مينه کول ګناه ده ـ هسې نه چې بې وخته ځـان د
خلکو د خندا کړو ـ هر څه به پرده کى کېدي
زرکې چې رښتيا راباندې وايې مينه کله پټه پاتې کېـدي ـ خـو د خـداى نـه
به خېر لواړو ـ موه به د خپلې مينې په الره سم ځـوو ـ تـه لـم مـه کـوه ـ ولـې
اخر مينـه کـې قربـاني شـته دى ـ د زرکـې وړوکـي ورور وړانـدې د اوبـو پـه
لښتني کې ځان لوند کړى و ـ ټولې جامې يـې لمـدې خيـتې شـوې وې ـ لـه
لښتني نه را ووت او خور ته يې ځان راورساوه ـ زرکې وويل اخ سپين ګله
تا خو ټول ځان لونـد کـړى دى ـ هلـه راځـه چـې کـور تـه ځـو و ـ سـيمر تـه يـې
وويل اوس زما او ستا هم دومره ـ بيا به ووينو ـ دا هلک بيـايم چـې جـامې
ور بدلې کړم ـ د خداى په امان ـ ه ه له خپل ورور سره له باله کور ته ځـى ـ
سيمر په باغ کې پاتې کيدي ـ سيمر بيا له ځان سره د شونډو په سـر وايـى ـ
دا لد ځايې پاتې دى چې دا خالخ کړم بيا به ځم ـ
بيل راخلي او په چاالکا سره ښه شـېبه بيـل وهـي او وروسـته بيـا بيـل پـه
م که کې ښخوي او خپل څادر په اوهه اچوي او پـه چټکـا سـره لـه بالـه
اوځـي ـ کلـه چـې ه ـه د بـاغ لـه دروازې بيـرون تـه راوځـي ـ زرکـه ورتـه پـه
دروازه کې والړه وي ورته وايي ـ سيمره سـبا تـه د زيـارت ميلـې تـه د کلـي
انجونې او هلکان ځي زه هم ځمه او ته بـه هـم راځـې ـ ه ـه تـه خـو د ژرنـدې
کار ورپ اړه دى ـ لد ساکته کېدي ـ بيا واي زه هم درشم ولې به نه راځې
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تا بيخي له ځانه چهل کار جوړ کړى دى ـ کله په باغ کې لګيا يې او کلـه لـه
ژرندې نـه راوځـې نـه د سـيمر پـه شـونډو د بـې وسـا خنـدا ګرځـي ـ ورو
لوندې وايى ـ زرکې ته دخپلې خانا خبرې کوي ـ او زه د خپل ناچـارۍ دا
خبرې پرېدده سيمره هېڅ شى په يو حال نه پـاتې کېـدي ـ دا خبـرې ماتـه مـه
کوه ـ سمه ده نه يې کوم سبا به زه له تـا نـه مخکـې د هلکـانو سـره د زيـارت
ميلې ته تالى يم ـ د ظالم بچ يـه خـو دلسـې خبـرې کـوه کنـه ـ سـيمر د ه ـې
سترګو ته کتل او د مينې محبـت پلوشـې يـې پـه بـدن خوريـدلې وى ويـل ـ
زرکې د الرې سر دى خو يوه خبره درته کوم ـ د څه خبـره بيـا دې پـه زړه کـې
څه تېر شول خبره خو مې دا کوله چې دا ستا سترګو ته محـض او ګـورم ـ
خوله کې مې الړې وچې شي ـ په دې خبره يې د باغ او کـال شـا و خـوا يـې د
خپلو سترګو نـه تيـره کـړه بيـا يـې ه ـې تـه پـه سـترګو کـې خپلـې سـترګې
ښخې کړې ـ لر شې دا ځاى ددې خبـرې نـه دى ـ روانـه شـوه او د ټيکـرې
پلو يې په سينه خور کړ د خپلې کال دروازې ته ورنزدې شوه ـ سيمر پخپله
الره ورو ورو په فکر کې ډوب روان و ـ زرکه چې د کال په دروازه ننوتله په
سـيمر پســې يـې شــاته ورپــام کـړو ـ پـه کــال ورننوتــه او سـوړ اســويلى يــې
ويوست ـ
په سبا تـه لـه کلـي نـه ښـ ې او نـر لـوى واړه د زيـارت ميلـې تـه روان وو ـ د
کلي د هرې کوڅې نه ښ ې او ماشومان ميلې پلو په تلو کـې وو ـ د کوڅـو
خاورې د خلکو په خپو کې باديدلې او دوړې يې هوا ته پورتـه کېـدې ـ لـه
معمول سره سم چې به څنګه په چارشـنبې لـه کلـي نـه ووتلـې او پـام بـه يـې
وکړو ـ په بيلو بيلو الرو به د جينکو او هلکانو ډلې روانې وې ـ که د چا په
ډېر ضروري کارونه هم وو ـ د زيارت پـه ورځ شـاته لورزيـدل ـ پـه دې ورځ
هم هوا توده وه ـ د هر چا په مـخ خـولې روانـې وې ـ ټولـو ښـ و نـرو نـوې او
پاکې جامې الوستې وې ـ انجونو رنګينې او ښـکلې لـوپټې پـه سـر کـړې
وې ـ له ليرې ټوله سيمه ښکلې ښکارېده ـ په دله توده هوا کـې بـه د سـيند
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اوبه دومره يخې وې چـې هـډو چـا الس پکـې نيـو ښـکته کـولى ـ ځـاى پـر
ځاى هر چا د سيند يخې اوبه څښلې او هم به يې لپه نيمه مخ ته اچوله ـ
سيمر د خپلو ملګرو سره له کلي نه ووت او پـه پټـو کـې يـې د زيـارت الره
ونيـوه ـ خپـل همزولـي ورسـره پـه ډلـه روان وو ـ خپلـو کـې يـې سـره ټـوکې
ټکالې کولې ـ سيمر به چې څو قدمه الړ ـ واپس به يې د زرکې د راتلـو الره
څارله ـ د ه وي کال او د باغ ونې او شا و خوا به يې له سـترګو تيـرې کـړې
بيا به همزولو سره روان شو ـ څو وارې شاته وکتل خو زرکه يـې پـه نرـر نـه
راتله ـ يوه انـډيوال يـې تـرې وبوښـتلې ـ سـيمره څنګـه شـاته شـاته ګـورې
هسې ددې کلي خلکو ته حيران يم چې له کلي نه راوځي او زيارت ته ځـي ـ
کلى له خلکو تش شو ـ هو کنه ـ د زيارت ورځ نه ده څه يـوه بـل وويـل ـ کـه
په کلي لله راواړوي نو څو به يـې مخـه ونيسـي ـ سـيمر وويـل دلتـه خـو
هډو لال نه کيدي ـ دا وطن د للو ملو نه پا دى ـ له دې خبرې سره يې بيـا
شاته پام کړ ـ ګني زرکه راشي ـ د زرکې ال پته نه وه ـ ده نورو انـډيواالنو تـه
وويــل  :ددلــې ونــې ســيوري تــه بــه کښــينو وخــت ال ډېــر دى ـ ه ــوي ټــول
سيوري ته ورستنېدي ـ په ويالې کې مخ او السونه پريمن ي او بيا د ونـې
الندې کښېني ـ د زرکې خپلې همزولې راللې ـ او د کال و مخې تـه د ه ـې
انترار کوي ـ دننه په خپل کور کې زرکـه نـوې جـامې الونـدي او ځـان ښـه
سينګاروي ـ له موره اجازت اخلي او له کال نه راوځـي ـ د کلـي انـجونــــه د
زرکې ښکال ته حېرانېـدي پـه دروازه کـې ورتـه يـوه جينـا وائـي ـ لـه نرـره
نيې ـ د بـدو سـترګو دې رب وسـاته ـ بلـه جينـا ورتـه وائـي د ملـک کاکـا
لورې نن به د زيارت لوى واړه درته ګوري ـ په واهلل چې ښـاپيرۍ دربانـدې
مئينېدي ـ د ظالم لورې د پردې زامن په چړو ورکوي ـ زرکه محض خاندي
واي نامردې ماتـه خـو تاسـې ټـولې د ګـالب ګلونـه ښـکارت ـ هسـې ټـوکې
راپـورې مـه کـوت ـ هـم ه ـې جينـا بيـا وويـل ـ د ټوکـو خبـره نـه ده ـ تـه خـو
ودرېده او جينکو تـه مـخ راواړوه ـ او ګـورت ورتـه ـ زرکـه ټولـو تـه مخـامخ
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ودريده ـ سمدستي يوې وويل کوم بختـور بـه دې اخلـي پـه دې خبـره ټولـو
جونو وخندل او بيا په کوڅه کې زيارت ته روانې شوې ـ له کلي نـه ووتلـې
د کــڅ پــه الره ورو ورو روانــې دي ـ خپلــو کــې ســره پــه ټوکــو ټکــالو او
خنداګانو اخته وې زرکې ال څنګ چې له کلي نه راووتله ـ وړانـدې يـې د
الرې سرته کتل ګوندې خپـل مـين يـې د سـترګو شـوي واى ـ ه ـې بـه کلـه
شاته او کله د کلي نه راوتلو الرو ته شېب ه په شېبه کتـل ـ خـو سـيمر يـې نـه
تــر ســترګو کېــده ـ پــه الرو کــې دښ ـ و او نــرو لــوى وړو ډلــې زيــارت تــه
وچليدلې ـ زيارت له کلي نه څلور کيلو ميټره ليـرې د لـره پـه لمـن کـې پـه
يوه جګه تپـه پـروت و ـ د ميـا ولـي بابـا پـه نـوم ياديـده خـدا زده چـې نـوره
شجره به يې څه وه خو خلکو ورته پخه عتيده درلوده ـ دوه درې منجاوران
پکې اوسيدل ـ له پخوا نه دله زيارت په ټوله سيمه کې شهرت درلود ـ پـه
زيارت لويه ګونبده ( ګونبزه ) راتاب شوې ده ـ په قبر پخې د لرګيو کټـارۍ
جوړې شوې وې ـ تر څنګ يې يوه کوټه وه چې منجاوران پکې اوسيدل ـ
سـيمر ودريـد او سمدسـتي پـه الر کـې پـه زرکـه سـترګې ولګېـدې ـ خپلـو
ملګرو ته يې وويـل هلکـانو دمـه بـس دى راځـ چـې ځـوو ـ ټـول د ونـې لـه
سـيوري نـه زيـارت پلـو وخوځيـدل ـ ه ـوي چـې پـه الره د انجونـو ټـولګي
وليد چې زيارت ته ځي يو بل ته يې سره وويل د ښاپېرو ټولګى هم رالى ـ
يوه وويل هله زر ځ چې رانه مخکـې نيـي ـ چـې دا د چـا لواـه دي ـ سـيمر
وويل هلکه څه يې کوت د کلي جينکا دي ـ زيارت ته ځي څه يې کوت ـ بل
تن وويل دا ګوره چې له ځان نه يې بزرو جوړ کړ ـ واى څه يـې کـوې ولـې
سترګې نه لرو ـ ځواني لرو ـ او اى دې زيـارت ميلـې تـه خـو د همـدې لپـاره
ځوو چې ساعت مو تېر شي ـ سيل هفا وکړو ـ سترګو ته اوبـه ورکـړو ـ څـه
واورو څه ووينوـ يو خو ته يې چې ټوله ورځ به دا لريبي لريبي او خوارې
خبرې کوې ـ سيمر ښه ښه ام ستا خبره سمه ده ـ خو پـردو جينکـو پسـې زړه
مه تړت ـ يوه د لنډې ونې هلک چې لټـه ککـرۍ او د کمـزوري بـدن خاونـد
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وو مګر ډېر چاال او ټوکي و ـ وى ويل  ،هو سـيمره تـه څـه پـروا لـرې ـ پـه
مــوه ټولــو کــې دې ځــواني ښــکلې ده ـ جينکــا دې خوښــوي ـ وايــه زمــا د
چيټاکا ـ چيرته مې چـې جينکـا ووينـي مسـخرې راپـورې کـوي ـ سـيمر
رامنـډه کـړ او د هـم ه ــې چيټـاکا نـه يــې لېـد واخيسـته پــه لېـد کـې يــې
پورته کړو او په خندا يې وويل ته خو پما ګران يې زما يـار يـې پـه جينکـو
څه وې ه ه پاس پښې خوځولې وى ويل ـ ولـې زه زړه نـه لـرم ـ پـه دې خبـره
ټولو وخندل ـ د دوي په خندا وړانـدې زرکـې او د ه ـې سـره ټولـو همزولـو
يــې مــخ راواړاوه ـ زرکــې او ســيمر دواړو ســره وليــدل د ســيمر پــه زړه کــې
داسې تېر شو ـ ) زرکې څومره ښـکلې جـامې الوسـتې دي ـ پـوهېدم چـې د
زيارت ټول خلک به ورته ګوري په مـوه دواړو دا هلکـان پوهــ نيـي راځـه
توکل په خداى په دې چُرت کې سيمر د نورو هلکـانو نـه لـد وروسـته شـو ـ
يــوه پــرې لــد وکــړ ـ ســيمره راچټــک شــه څنګــه للــى للــى کېــدې ده پــه
ګړنديو ګامونو تر ه و ځان ورساوه ـ وى ويـل ـ انډايوالـه نـن دا ورځ راتـه
ډېره ښکلې ښکاري ـ تاسو ګورت کنه هر څه ښائسته دي ـ دا کـڅ دا لرونـه
 ،دا سيند  ،دا خلک هر څه راتـه خـدايدو ښائسـته ښـکاري ـ ټولـو ه ـه تـه
مــخ واړاوه ـ يــوه وويــل ســيمره بچــو د شــاعرانو او مينيــانو خبــرې کــوې ـ
ه لکـه کړتېـدې څلـه ـ زه خـو ژرنـده ګــړى سـړى يـم ماتـه ګـوره او دا خبـرې ـ
چيټــاکا هلــک چــې پــه دوي کــې لــد څــه هوښــيار هــم و ـ وى ويــل ســيمره
انسانيت ،عواط

 ،مينه  ،سړيتوب دا ټول ژرنده مرنـده نـه لـواړي ـ رب

تاته دومره ښکلې ځواني درکړې ده چې راتلونکى ژوند به دې پې ښـه وي
ـ هي کله داسې مه وايه ـ
د قــد او ونــې نــه لنــډ پنــډ ) چيټــاکا ( هلــک خبــرې پــه ټولــو هلکــانو ښــې
ولګيدلې او ورسره تائيد يې کړې ـ ه وي په ګړندي ګـامونو د خـرپ مـزل
کــاوه ـ زرکــه د خپلــو همزولــو ســره وړانــدې ســيند لــاړې تــه ښــکته شــوې

253

ګالب او فرښته،ويرونه بهيرونه،له بنګاله تر باګرامه ،داژوند دا څيري
جينکو اوبه وڅښلې او هرې يوې لپې لپې اوبه مخ تـه واچـولې ـ بيـا يـې د
زيارت الره ونيوله ـ
سيمر دوي له ه وي نه مخکې شول ـ زيـارت تـه ورنـزدې شـول ـ وړانـدې د
زيارت تر څنګه خلک راجم شوي وو ـ په يوه اړخ کې لوګى پورته کېـده ـ
د زيارت شاو خوا له خلکو ډکه وه ـ د زيارت په تپه د ناجو ونې والړې وې
ـ منې تر من ه د ونو سيوريو ته خلک پنډ شوي وو ـ
د ســيمر دوي ډلــه د زيــارت تپــې تــه ورســېدله ـ زرکــه دوي هــم ه ــوي تــه
رانزدې شول ـ د زيارت په شا و خوا کې نورې د انجونو او هلکانو ډلـې تـر
سترګو کېدې ـ ګڼ خلک په زيارت کې ښـکته پورتـه کېـدل ـ ځينـو خلکـو
خــوارکي شــيان پلــورل او چــا نــور د ضــرورت وړ شــيان د خرڅولــو لپــاره د
زيارت په تپه کې ځاي پر ځاي ايښي و ـ ځينـو کبابونـه پخـول او د زيـارت
بل اړخ ته د ټنګ ټکور لـد پورتـه کېـده ـ پـه يـوه هـوار مېـدان کـې مـداري
خپل مداري توب جاري کړى و ـ ډېـر خلـک تـرې راتـاب ووــ د زيـارت شـاو
خوا د خلکو شور او هر ډول اوازونـه لـه ليـري د هـر چـا لـوه تـه رسـېدل ـ د
زرکې دوي ډله د زيارت تپې ته ورسـېده ـ مخـامخ زيـارت تـه پـه يـوه نـرۍ
الره زرکه له خپلو ملګـرو سـره روانـه وه ـ ه ـه د انجونـو پـه مـنې کـې تلـه ،
تپـې تـه الره نې ـه ورللـې وه ـ ه ــوي سـتړې شـوې ـ زرکـې وويـل جينکــو
ستړې شوم راځ چې لد دمه وکړو ـ ټولو په ګډه وويـل هـو دمـه کـوو ـ الره
ګرانه ده ـ يوې وويل زما خو زړه ځي او راځي ـ ساه او تيګاه شومه ـ د يـوې
ونې الندې کښېناستې د ټولو ساه لـه سـتړتيا نـه بنـده بنـده کېـده ـ لـه بلـې
خوا نه ګرما ام خوله لګوله ـ د هر چا په مخ خولې روانې وې ـ د زرکې مـخ
لکه د کابل سره مڼه داسې اوختـى و ـ د سـيمر ډلـه هـم تپـې تـه راورسـېده ـ
هاله له الندې نه د زرک ې په لور کتل او د تپې سـرته پـه نې ـه ورختـل ـ پـه
چاالکا سره يې مخ پورته مزل کاوه ـ په يوه شيبه کې د تپې سرته وختل د
ونو سيوري ته يې دمه وکړه ـ چيټاکا وويل ـ انډيواله په منډو منـډو مـې
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له ستړتيا نه سينه ځي او راځي ـ ظالمانو تاسو خو په هورت روغ ياسـت ـ
وايه زما د خوار چې په دې ځان درپسې ځان درسوم ـ يوه ورته وويل بال نه
يې وهلى ـ دلوښو سوټکورى يې چټک مزل کوه ـ نورو ورپـورې وخنـدل ـ
سيمر وويل والکه دا زما يار مه په عخابوۍ ـ ه ه بل يې وويل چې يار دې
دى خو په خپلو ولو يې کښېنوه چينار قدر لوړ يې ـ هلکانو بيا وخندل ـ لـه
دوي سره نزدې په تپه کې په يوه بله الره زرکه دوي د خلکو لـه ګڼـې ګـواې
سره يو ځـاى زيـارت تـه ورنـزدې کېـدې ـ د سـيمر لـه ملګـرو نـه يـوه وويـل
ګورۍ چې ه ه دې د کلي انجونې هم راورسېدې ـ ټولو ه وي ته پام کړو ـ
زرکې د سترګو الندې سيمر ساتلو ـ ټول د زيارت انګـڼ تـه ورللـل ـ خـو د
خلکو ټېل ما ټېل دومره زيات وه چې د زيارت دروازې ته خو هـډو څـو
ورنزدې کېدى نيول ـ دننه په زيارت کې به ښ و نرو د زيارت ديوالونـه ،
بېرلونه او درشلې ښـکلولې ـ د بېرلونـو ټـوټې يـې پخپلـو سـترګو پـورې
مښلې او دوعا به يې کوله ـ زړو ښ و به السونه او خولې پورته نيولې وې
ـ خدا زده چې څه به يې ويلې ـ څه دوعا وي خو به يې ويلې ـ بيا به په چټکو
ګامونو له قبر نه تاويدلې ـ د زيارت په قبـر سـرې بخملـي ټـوټې لوړېـدلې
وې ـ دننه زيارت ګونبزه نتش و نګـار او پـردو ښـکلى وه ـ ښـکلې رسـا مـې
خطاطي پکې شوې وه د معمارۍ هم پکې پوره پوره خـواري شـوې وه ـ نـو
ځکه خو هر څو به په پوره مينه او شـوم سـره زيـارت تـه ورننوتـل ـ او لـه
نزدې نه به يې زيارت کاوه ـ
زرکه دوي هم زيارت ته ورننوتي  ،سيمر دوي ډلـه بېـرون والړه وه ـ نارينـه
خو دومره زيارت ته نـه ورننوتـل  ،خـالي يـو نـيم سـړى بـه ورلـى ـ سـيمر د
خلکو په زوروره ګڼه ګواه کې ځان د زيارت دروازې ته ورسـاوه ـ تـر څـو د
زرکې د واپس راوتلـو الره ونيسـي ـ د هالـه نـورو ملګـرو هـم د زيـارت نـه
نزدې ليدنه وکړه ـ هر يوه هرې خوا ته خپل سيل کـاوه ـ د هـر ډول خلکـو او
ښ و نرو په ليدو مصروف وو ـ سيمر د زيارت دروازې پورې جوخت والړ
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وو ـ زرکې ال ان له دننه څخه ه ه ليده چـې دروازه يـې نيـولې وه ـ د راوتلـو
په وخت کې زرکه له نورو نه مخکې شوه ـ په دروازه کې ورته سيمر وويـل
ـ زرکې ستړې ميې ـ خير يوسـې ـ راللـى يـې ـ پـه ټولـه الره دې ليـدلې يـم ـ
خو دا ووايـه چـې څـه دوعـا دې وکـړه سـيمره بلـه دوعـا مـې خـولې تـه نـه
راځي ـ په دې خبره مسکا شوه او شاته يې وکتل په نورو ملګرو پسې ـ د
کلـي همزولـې يـې هـم راووتـې ـ ه ـه ورتـه والړه وه ـ سـيمره تـه ځـه نـور مـه
درېده ـ چې انجونه راباندې پوه نيـي ـ د ظـالم لـورې دا نـن دې پـه ځـان څـه
کړي دي دا ټول خلک تاته ګوري ـ زه خو په لير له تانه نور څو نه وينم
ـ ځه ورځه ـ ه ه دي ملګرې مې راللې ـ سيمر روان شـو ـ هـالې ورتـه کتـل
په تلو تلو کې مخ ور واړاوه د الس په اشاره يې د خپل تګ لورى وروښود
ـ زرکې چې خپلې سترګې په هاله کې ښخې کړې وې ـ پـوه شـوه ـ دى هـم د
سر په خوځولو هالـه پـوه کـړ ـ سـيمر پـه کـرار کـرار ګامونـه اخيسـتل او د
خلکـو پـه ګڼـه ګواــه کـې پنـاه شــو ـ دې هـم بېرتــه د زيـارت دروازې تـه مــخ
راواړوه ـ تــر څــو خپلــې ملګــرې ووينــي ـ ه ــوي هــم يــوه پربلــې پســې لــه
دروازې نه راووتلې ـ يـوې وويـل مـوند پتـا پسـې دننـه پـام کـاوه ـ تـه دلتـه
بېرون والړه يې ه ه په خندا شوه وې ويل ما هـم دروازه درتـه نيـولې ده ـ
هله ځئى چې ځو ـ دا خلک راته داسې ګوري فتط چې دوي هيڅ ليدلي نـه
وي ـ يوې وويل ما درته نه ويل چې د زيارت خلـک بـه ليـوني کـړې ـ نـورو
ورپورې وخندل ـ دې بيا وويل راځئى چـې ځـوو لـه دې ځايـه پښـې باسـو ـ
يوې بلې جينا ورته وويل موه ته دې څو اوګوري کنه ـ تاته خـو اهلل بـل
شانته ښائست درکړى دى ـ خورجانې څنګه چې کور ته ورسېدې ـ مـور تـه
دې ووايه چې سپېلني درته لوګى کړي ـ
مورې مااو ورته لوګى کړه
زيارت له تللې چا به يې مخ ليدلى وينه
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يوې د ونې نه لنډې جينا پې رامنډه کړه وې ويل ـ که بيا زيارت ته راتلې
داسې ډول سينګار مه کوه ـ خړه پړه راځه چې دومره څو درته نه ګـوري ـ
ته دا خلک نه پېژنې چې څومره وه سترګي دي ـ راځئـى چـې ځـوو ـ خلـک
به خپل کار کوي ـ موه ته اهميت نه لري ـ
زرکې نورو جينکو ته وويل ـ له دې ګڼې ګواې نه اوځـو ـ د تپـې بـل اړخ تـه
بــه ورشــو ـ ) ه ــه ځــاى تــه يــې الس وينــو کــم چــې ســيمر ورښ ـودلى وو (
انجونې په هم ه ه لوري وخوځيدې ـ په الره کې ځينو ځوانانو به ه وي ته
ازار ورکاوه ـ خو ه وي هيڅ اهميت نه ورکاوه ـ زرکې بـه د سـترګو النـدې
وړاندې شا و خوا څارله ـ تر څـو سـيمر پـه نرـر ورشـي ـ وړانـدې د ډول لـد
اورېدل کېده ـ يوې جينا وويل ګورۍ هلته د ونو منې کې خلک ښـکاري
د ډول لد هم ه ې ځـاى نـه راځـي ـ زرکـې نـورو جينکـو تـه مـخ وګرځـو وې
ويل ـ جينکو د ډول خوا ته موه نه ورځو خو لـه ليـرې بـه يـې تماشـا وکـړو ـ
دوي ال پـه تپـه کـې روانـې وې چـې د ډول خـوا تـه سـيمر دوي هـم والړ وو ـ
ډول ته ځوانانو اتڼ اچولى و ـ سيمر وليدل چې زرکـه دوي هـم د دوي خـوا
ته راځي ـ ه ه له خلکو نه رابېـل شـو او پـه يـوه تيګـه ودرېـد ـ د زرکـې پـې
سترګې ولګېدې ـ دواړو له ليرې نه يو تر بله وليـدل ـ کلـه چـې ه ـوي ډول
تـــه رانـــزدې شـــوې ـ تتريبـ ـاً پن ـــوس متـــره وړانـــدې د ونـــو ســـيوري تـــه
کښېناستې ـ شا و خوا خلک څو ځي او څو راځي ـ خړې دوړې جوړې
دي ـ نزدې ماسپښين دى ـ يوې جينا وويـل ـ ددلـو ونـو مـنې کـې ډول تـه
اتڼ کېدي ـ ډېر خلک ورته والړ دي له دې ځاى نـه يـې ګـورو ـ يـخ سـيورى
دى پوره دمه به وکړو ـ او دلتـه بـه ډوډۍ هـم وخـورو ـ انجونـو خـو ځـانونو
ســـره د لرمـــې خـــواړه وړي وو ـ هـــرې يـــوې خپـــل خپـــل د خـــوړو شـــيان
راواخستل او ټولو په ګډه سره د ډوډۍ په خوړلو پېـل وکـړو ـ خـوا تـه يـې
رواې يخې اوبه بهېدلې ـ ټولو په ښـه ټوکـه ټکالـه سـره ډوډۍ اوخـوړه ـ او
هم يې د اتڼ ليدنه کوله ـ سيمر او زرکې له ليرې نه يـو پـر بـل کـې سـترګې
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اچولې وې ـ د مينې راز و نياز کې لر وو ـ د ډول او اتڼ په قيصه کې هـم
نه وو ـ انجونو ډېر وخت دمه وکړه ـ بيـا يـې خپـل مـنې کـې سـره وويـل چـې
هلته کوز د تپې په بيخ کې څومره ډېر خلک ښـ ې او نـر سـره پـه يـو ځـاى
ټول شوي دي ـ کومه تماشا يا څه خو دي ـ موه بايـد هلتـه هـم ورشـو ـ ټولـو
ميلو ته به سر ښکاره کړو ـ يوې جينا وويل خويندو پس له لرمـې ګرمـي
زياته وي کلي ته تلل په الره ګران دي ـ ښه چې سيوري راکاهه شـول بيـا بـه
ځوو ـ ټولو ورسره اومنل ـ هو همدلسې به کـوو ـ ټـولې يـو ځـاى د تپـې پـه
څنګ کې اوخوځېدې ـ او د خلکو په ټولي او ګڼه ګواه پسې روانې شوې ـ
سيمر ورته کتل چې دوي کومې خوا ته ورتلې ـ ه ه ځان له نورو نه رابېـل
کړ او ه وي پسې په بله الره ګړندى روان و ـ زرکې د سـترګو النـدې څـاره
کله چې زرکې دوي هوارې ته راکيوتې ويې ليدل چې مـداري د خلکـو پـه
منې کې والړ دى او خپل په الس کې نيولى ډولکى وهي او په ميـدان کـې
ورته په ک وړه کې د ه ه د کار شيان پراته دي ـ يو تن جمبوري هـم خـواره
خولــه والړ دي ـ دوي چــې ېلــه ليــري نــه د مــداري نــه راتــاب خلــک وليــدل
ودريدې ـ يوې وويل جينکو هلته خو زموه ورتـګ نـه دى ښـه ـ اخـر دکلـي
خلک به مو ووينى ـ زرکې وويل زموه د پښتنو دا ځينې رواجونـه دې سـر
اوخوري ـ ښ ې له هر څه نه محرومې دي ـ راځئـى راځئـى چـې کـومې بلـې
خوا ته الړې شو ـ ګورئى ګورئى ه ه دي د چرګانو جنګ ته خلک والړ دي
ـ هلته هم نيو ورتالى ـ يوې بلې جينا وويل زرکې ته ګوره هلته د ونو په
منې کـې ډېـرې ښـ ې ښـکاري ـ تاسـو راځئـى چـې هلتـه څـه دي ـ سـيمر لـه
ورايه دوي څاري ـ دوي چې هلته ورسېدې ګوري چې بنګړي والې ناستې
دي ـ دا خداى ډېرې ښ ې ترې راتاو دي ـ هم ه ې جينا بيا وويل ـ وينئى
چې په بنګړي والـو مـې راواړولـې ـ لـه بنګـړي والـو نـه ځـوانې زړې  ،وړې
راتاوې دي ـ يو نيم سړى هم دې خوا ته په هره خوا د خلکـو بيـر و بـار جـوړ
دى ـ دوي هم له بنګړي والو نه راتاب شوې هرې يوې ځانته بنګړي خوښول
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ـ زرکې شاته کتل او سيمر يې څاره ـ لده شېبه وروسته سيمر را واوخت او
د بنګړي والو خوا ته رانزدې شو ـ زرکې ورپام کړ او په اشاره يې ه ه پـوه
کړو چې يو ساعت وروسته کلي ته ستنيدو ـ سـيمر د تپـې الره ونيـوه او د
خپلو ملګرو په لور الړ ـ د الس پـه اشـاره يـې زرکـه وپوهولـه چـې مـوه هـم
پتاسو پسې وروسته د کلي خوا ته حرکت کوو ـ هاله خپلو انډيواالنو تـه
ورلـى ـ ه ـوي دده انترـار کـاوه ـ د ونـې لنـډي هلـک ( چيټـاکا) وويـل ـ
هلکانو درځئى چې په کرار کرار اوخوځيدو ـ لمر سوړ دى د ګرما جـوش
ناست دى ـ ټولو وويل سمه ده ځئى چې حرکت وکړو ـ يوه وويل پـه الره بـه
بيا د زاړه چينار سـره پـه سـين کـې والمبـو ـ دا خبـره پـه ټولـو ښـه ولګيـده ـ
هلکانو په چټکو ګامونو د زيارت له سيمې نـه کلـي تـه حرکـت پېـل کـړو ـ
زيارت د ميلې خلک نور په کيـه ووــ ډلـې ډلـې مـخ پـه کورونـو روان وو ـ
سيمر د تګ په وخت کې شاته پام وکړ ـ مګر د زرکې دوي ال پته نـه وه ـ پـه
نورو هلکانو يې ورلـد کـړ ـ انډيوالـه پـه کـرار کـرار بـه ځـوو چـې د ګرمـا
دوپ ( توف ) دى ـ دوه کيلو متره والړ چې د زوړ چينار د پخـوانا زمـانې
چينار و ـ مخې ته د چينار سيند بهيده ـ هلکانو سمدستي جامې ويسـتلې
او په سيند ورللل ـ چيټاکا هم ګنډې وارتول او خپله لنډۍ ونه يې لوڅه
کړه ـ د سيند پ اړه يې اوبو کـې خيټـه واچولـه ـ د نـورو چـې پـرې نرـر شـو
ټولو ورپورې وخندل ـ دى د اوبو په لـاړه ودريـد وې ويـل څنګـه راپـورې
خاندي زه ستاسو نـه ښـه المبـوزن يـم ـ يـوه ورتـه وويـل هـو بيخـي د مـاهي
زوى يې ـ په دې خبره ټولو وخندل ـ سيمر وويل راځه زما پـه اوهو کښـېنه ـ
ه ه ورته په ځواب کې وويل ته خو د اوښ نه لـوړ يـې دا سـيند دى لينګـو
پــورې دى ـ بيــا ټولــو وخنــدل ـ ه ــوي پــه ســيندکې لــوپې ووهلــې بيــا پــه
شـيګو کـې څمالسـتل او پـه تـودو سـپينو شـيګو کـې ورلړيـدل ـ لـه لمبـا
وروسته يې جامې والوستې چې په دله وخت کې زرکه دوي هم چينار ته
راورسېدې ـ سيمر دوي ډله يې وليده ـ د چينار تر څنګه الره تيره شـوې وه
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ـ جينکو خندل ښه په مزه يې خپلو کـې سـره خبـرې کـولې او د کلـي پـه لـور
رهي وې ـ سيمر او زرکې سره وليـدل او خپلـو کـې يـې يـو ځـل بيـا اشـارې
سره تيرې کړې ـ د دوي په اشارو نور نه پوهېدل او نه ه وي دا خيال کـاوه
ګني چې دوي به سره مينه لري ـ انجونې چې د سـيمر دو لـه خـوا نـه پـه الره
تيرې شوې ـ سيمر دوي هم وروسته ورپسې روان شول ـ تر څو چې په کلي
پناه شول ـ
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دريم پړ

( دريم څپرکې )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د کلي په جومات کـې سـهار وختـي د کلـي هلکـان مـال امـام تـه ناسـت دي
سبتوبه واي ـ طالب جان هم د مال تر څنګه لګيا دى سـبق واي ـ مـال طالـب
ج ان تـه واي ـ کـه زه کلـه نـه وم دې هلکـانو تـه بـه تـه سـبق واې ـ طالـب جـان
وويل ښه استازه ـ د خپل سر په خوځولو يـې مـال ال پسـې قـان کـړ ـ طالـب
جان به د هر مان ه په وخـت کـې لـه نـورو کليوالـو سـره پـه مـال پسـې جمـه
کوله ـ نو ځکه خو په کليوالو ګران و ـ يـو اوريـدونکى اليـق او د ښـه خـوي
خاوند و ـ په ښوون ي کې هم په درسونو کې يې خواري کوله ـ د لوست او
ليک سره يې خاهه عالقه وه ـ د کلي له ښوون ي نه په لومړۍ درجه فارغ
شو ـ من ني ښوون ي يې پخپله ولسوالا کې بيپړ کړو ـ بيا د واليت پـه
ليسه کې شامل شو ـ لکه د پخوا پيان معموالً لمـونې ګـخاره او ديـن داره
هلک و ـ ښکلې دنګه ځواني يې درلـوده ـ د کلـي د يـوه دولتـي مـامور لـور
چې د انجونو په ليسه کې د يوولسم ټولګي متعلمه وه په طالب جان مينه
شوه ـ قيصه يې څه داسې وه چې -:
يــوه ورځ د اســتتالل د ورځــې نمــان لو پــه ميټنــګ کــې چــې انجونــو او
هلکانو پکې ګډون درلود ـ طالب جان په کنفرانس کې متاله وويلـه چـې د
ټولو خلکو د پام وړ وګرځېده او ښې چک چکې ورپسې وشـوې ـ پـه دلـه
ميټنګ کې د مامور لور تاجو هم ناسته وه ـ طالب جان يې په دله ميټنګ
کې دستيژ په سر وليـد د ه ـه کرکتـر او ښـکال  ،ځـواني يـې خوښـه شـوه ـ
تودې تودې چـــک چــکې يې ورتـه کـولې ـ پـه زړه کـې يـې ور تيـر شـول ـ )
طالب جان څومره ښکلى دى ـ له ده سره به څنګه خبـرې وکـړم ـ دا بـه څنګـه
شي ـ ـ ـ خداى مهربانه دى ( همدا نن چې راته موق برابره شـي لـه نـزدې نـه
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ورسره ګورم ـ هو همـدا نـن ـ ـ ـ ا رښـتيا چـې د جينـا د زړه خبـره وشـوه ـ پـه
کــانفرانس کــې د لســو د قيتــو لپــاره تفــريح اعــالن شــوه ـ د مــامور لــور
سمدســتي لــه ځايــه پاڅېــده د خپلــو همض ـفيانو پــه قيصــه کــې هــم نــه وه ـ
يوازې طالب جان يې د خپل نرر الندې ونيوه او ورپسې روانه شـوه ـ ه ـه
د خلکو او متعلمينو له ټيل نه ووت ـ د اوبو نل ته ورلى اوبه يـې څښـلې ـ
جينا ته زمينه برابره شوه ـ په منډه ورپسې ورلله ـ ه ه چې اوبه وڅښـلې
د جيب په دستمال يې الس او خوله پاکه کړه ـ لـه اړخـه يـې جينـا ودريـده
لــومړى يــې ســالم واچــاوه ـ بيــا يــې وويــل طالــب جانــه بخښــنه لــواړم کــه
اجازت وي درسره لديدم ـ هو هو ولې نه ـ مهرباني وکړه ـ
زه د مامور عبيد لور يم د ولسوالا تر څنګ مې کال ده ـ نوم مې تـاجو دى
ـ ستا متاله مې ډېره خوښه شوه او ته مې هم ـ ـ ـ موسکا شوه د شونډو پـه
سر يې زياته کړه ـ بيا به سره چيرې اوګورو ـ طالب جان هک پک پاتې شو
ـ د جينا ښائسـته او د ه ـې دلـه وړانـديز تـه پـه سـوچ کـې پـاتې شـو ـ پـه
سترګو کې يې جينې ته داسـ ې زيـر شـو ـ چـې نـورې هـيڅ نـه ليـدل ـ يـوازې
دومره يې وويل ـ هو ولې نه بيا به سره اوګورو ـ ښه نـو چـې داسـې ده ـ سـبا
ته زموه ليسي مخې ته راشه دواړه به بيـا نـورې خبـرې وکـړو ـ طالـب جـان
ښه شوه اوس به الړ شو چې ميټنګ بيا پېل شو ـ طالـب جـان مخکـې روان
و او جينا ته يې شاته شاته کتل ـ جينـا هـم موسـکا موسـکا کېـده او
محفـل تــه ورللــه ـ طالــب جــان تــر ه ــې پــورې شــاته شــاته پــه تــاجو پســې
ورکتل تر څو چې پخپل ځاى کښېناست ـ ه ه نور د ميټنګ او کانفرانس
په قيصه کې نه و ـ يوازې يـې وړانـدې مخـامخ د ونـې څـانګې تـه ورکتـــل
چې بــاد وړه راوړه ـ له ځان سره يې په زړه کې تير شـول ) ا لکـه ـ ـ ـ دا څنګـه
چل وشو ـ ـ ـ خدايګو لکه چې ښاپيري راباندې کښېناستل له ډېرو نـه مـې
اوريــدلي و چــې ښــاپيري ښــکلي دي ځينــو کســانو تــه همدلــه شــان ځــان
ښکاره کوي ـ مګر زه خو روغ رمټ يم نو د ښـاپيرو خو بيلـه ژبـه ده ( هالـه
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له ځانه وخوځيده ـ مخامخ يې وليدل چې په ستيج کـې موسـيتي لديـدي ـ
ايوب استاد دا سندره واي -:
اى عيتـــه نـــامـــراده  ،تـــا څـه په لمو سر کړم
عالم دې خپل روزګار کړه تا زه خوني جګر کړم
د سندرې له اوريدو سـره ه ـه لـه ځايـه سـپک پاڅيـد ـ د څوکيـو لـين کـې
ووت د محفل تر شا راتاو شو ـ د انجونو پلو يې وکتـل ـ بيـا د اوبـو نـل پـه
لور مخ واړاوه ـ خو نه ښاپيرۍ وه او نه ـ ـ ـ بيا يې ناسـتو انجونـو کتـار تـه
زير شو ـ ګني که يو ځل بيا ه ه وويني ـ له ځان سره يې وويل ) نوم يې راته
ووايه خو دا زما سر د ماتيدو دى ـ هېر مې شو ـ ـ ـ ( يوازې بس دا خبره يـې
چې سهار به زموه د ليسـې مخـې تـه والړ اوسـې ـ پـه دې موسـکى شـو هـو
سبا ته به وختي ورشمه ـ د جينکو د چوکيو کتارونه يې بيا له سترګو تېـر
کړل ـ تاجو يې په نرر ورنه لله ـ
تاجو د جونو په يوه کتار کې په څوکا ناسته وه او دده خوا ته يـې پـه نـيم
کښ پلو الندې ورکتل او له ځانه سره يې خندل ـ د سر سپين پړونى يې پـه
مخ راخور کړى و ـ د هاله وار خطايي او هلې ځلې يې چې اوليدلې له ځان
سره به موسکا شوه ـ موسيتي ښه په خوند لديدله ـ هر چا د زړه په لـوهو
نه اوريده طالب جان د انجونو د څوکيو کتار تر څنګ ور تېر شو خو هاله
پکې تاجو ونه مونده ـ ځکه چې د انجونو شمېر زيات وو او بيا خـو پـه يـو
ډول يو نيو فورم ) لباس (کې يـې پيژنـدل ګـران و هسـې خـو بـې لـه ه ـې د
طالب جان ځوانا ته هر چا ورکتل ـ ه ه ښکلې ځواني درلوده ـ دنګـه ونـه
يې وه ـ سور سپين مخ  ،تورې لټې لټې سترګې  ،ښکلي وېښتان  ،جګـه
پــوزه  ،ســپينو لاښــونو يــې پــه ســرو شــونډو کــې لکــه د زمــردو پيــان
ښکاريدل ـ د کليو ډېرې انجونو په زړه کـې دا ارمـان وه چـې يـو ځـل خـو د
هاله سره يوازې خبرې وکړي ـ ناڅاپه د کانفرانس له ستج نـه اعـالن وشـو
وچې محفل ختم شو ـ ټـول خلـک لـه خپلـو ځـايونو نـه راوالړ شـول ـ طالـب
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جان په يو ځاى والړ و ـ او هره جينا يې لـه سـترګو تيـره ولـه ـ تـر څـو کـابو
ټولې انجونه او هلکان د کانفرانس له ځايه خواره شول او هر څو پخپله
خوا الړل ـ طالب جان لکه وزر ماتي مرله د ښوون ي په ونو کـې ورو ورو
ګامونه واخيستل او لـه دروازې نـه ووت ـ د ښـوون ي هلکـان او جينکـا
خپلــو کورونــو تــه پــه بيلــو بيلــو الرو روانــې وې ـ ه ــه بــه هــرې جينــا تــه
ورکتل ـ خو ه ه يې کله تر سترګو کېده ـ لکـه څـه چـې تـرې ور شـوي و ـ
هرې خوا ته يې کتل ـ د يوه سرويس موټر تم ځاى کـې ودريـد ـ نـور هلکـان
او جونې هم د بس راتلو ته والړ وو ـ دى په چُـرت کـې ودريـد لـه ځانـه سـره
واي ) سبا سهار به وختي د مکتب دروازې ته ځان ورسوم ـ هو ان دروازې
ته  ،تر څو مې ليدلې نه وي نه راځم ( د لين سرويس راورسـېد ټـول خلـک
ورپورته شول ـ دى هم سرويس ته ورپورته شو ـ څو تنه همضـفان ) ټـولګي
وال ( يې وليدل ـ د ه وي خوا ته پـه څـوکا کښېناسـت ـ يـوه ورتـه وويـل ـ
طالب جانه نن خو ډېره ښه متاله ولوسـتله ـ يـوه بـل وويـل ـ نـه بـه يـې وائـي
لوسـتلى ـ د ټـولګي اول نمــره دي ـ هم ـه لـومړنى ټــولګي وال يـې وويـل ـ
طالب جانه داسې لړند او مړاوى لوندې معلومېدې ـ خيريت خو به يـې
ده د ه ه سترګو ته ورکتل وي ويل خيريت دى څه نيته ـ خـالي لـد سـتړى
شانې يم ـ ښه چې څه ميکل نه وي ـ ستړتيا به دې ښه شي ـ هو نه ـ ـ ـ تيـکر
بــل ميــکل نيــته دى ـ ســرويس مــوټر د کلــي ســرته ودريــده ـ انجــونې او
هلکان ترې ښکته شول او د خپلو کورونو په لور يې الر خپلـه کـړه ـ طالـب
جان هم له ملګرو نه خداى په اماني واخيسته او کور ته روان شو ـ په کـور
کې هم د هاله ساعت نه تيريده ـ همدې سوچ کې و چې کله به سهار کيدي
چې د انجونو ښوون ي ته ځان ورسوي ـ شپه پرې نا ارامه ووتـه شـيبه پـه
شيبه يې خپل ساعت ته کتل تر څو د ښوون ي د تلو وخت را ورسي ـ ه ـه
پــه دې ســهار مخکــې لــه کــوره ووت او د ښــوون ي پــه لــور رهــى شــو ـ پــه
ګړنــديو ګــامونو د جينکــو د ښــوون ي الره يــې ونيــوه ـ پــه الره کــې ال زده
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کوونکې نه ښـکاريدل يـوازې همـدا وه چـې لـه ځـان سـره پـه فکرونـو کـې
روان و ـ يو ساعت وختي د انجونو ښوون ي مخې تـه ودريـد ـ سـاعت يـې
وليــد چــې وخــت ال ډېــر دى ـ وړانــدې د ښــوون ي تــر څنګــه دوکــانونو تــه
ورلى ـ ښکته پورته يې چکر وواهه ـ انجونې ښوونحي تـه رامـاتې شـوې ـ
له کليـو نـه پـه بيلـو بيلـو الرو ډلـې ډلـې را روانـې وې ـ دى الړ د ښـوون ي
دروازې ته نزدې له يوې ونـې النـدې ودريـد ـ د ښـوون ي جينکـا چـې بـه
راتلې ده به هرې يوې ته کتل ـ تاجو هم له خپلو کليوالو سـره ښـوون ي تـه
رانزدې شوه ـ ه ې هم له ورايه د ښوون ي دروازې مخه له سترګو نه تېـره
کــړه ـ لــه ليــرې يــې وليــد چــې طالــب جــان د ونــې النــدې والړ دى لــه خپلــو
کليوالو جينکو نه بيله شوه او د طالب جـان پخـوا د شـا لـه خـوا نـه راتـاوه
شوه ـ کله چې ه ه ته ورنزدې شـوه ور لـد يـې کـړ پـه مـا پسـې شـاته راځـه ـ
ه ه چې مـخ راواړاوه ـ ويـې ليـده چـې تـاجو ده بـې واره پـه ه ـې پسـې ور
روان شو ـ له ښوون ي نه وړاندې د ګنو پټي ته په يوه تنګه الره پناه شول ـ
هلته هي و نه و ـ تاجو الس اوهد کړ او طالب جان تـه يـې وويـل ـ سـتړى
ميې ه ه هم الس ورکړو ـ تاجو وويل په وعده خو وفا دار يې ـ طالب جان
د تاجو ستر ګو ته کتل ـ له خولې نه يې لد نه خوت ـ
تاجو وويل ـ اوس خو ښـوون ى پيـل کېـدي او مـازديګر ه ـه بـاغ وينـې
خپل باغ ته يې الس ونيوه ـ راشې ـ زه به درته پـوره څلـور بجـې هلتـه والړه
يم ـ طالب جان وويل سمه ده ـ زه به هم ښوون ي ته الړ شم ـ ځـان بـه ورسـوم
تر څو لير حاضر نيم ـ ه ه په چټکو ګامونو د خپل ښوون ي په الره رهى
شو ـ په الره روان و او تاجو ته يې شيبه په شيبه مخ راړاوه ـ تاجو هـم هالـه
له سترګو نه نه ويستو ـ طالب جان چې د ښـوون ي دروازې تـه ورسـېد ـ د
ښــوون ي زنــګ ووهــل شــو ـ د ښــوون ي شــاګردان پــه منــډه منــډه خپلــو
ټولګيو ته ورننوتل ـ
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پين ه دقيتې د تدريسي ساعت د پيل نه تيرې شوې وې چې طالب جان د
ټـولګي دروازې تـه ورســېد ـ ښــوونکى پـه ټــولګي کـې والړ و ـ اجـازه يــې
ولوښــته ـ ښــوونکي ورتــه وويــل طالــب جانــه نــن لــومړۍ ورځ ده چــې تــه
ناوخته ټولګي ته راځې ـ خيريت خو به وي معلم هاحب خيريت دى ـ نـن
راباندې لد ناوخته شو ـ طالب جان خو اول نمره و ـ معموالً پـه مخکـې لـين
کې په لومړۍ څوکا کښېناستلو ـ په ټولو درسونو کې اليق و کوښـښ او
د ښو اخالقو خاوند و ـ نو ځکه خو په ټولو ښوونکو ګران و ـ د تـاجو ليـدو
سره له همدلې ورځې څخه لو ټکې سـودائي لونـدې ښـکاريده ـ ولـې بيـا
هم خپلو درسونو ته متوجې و ـ مازديګر يې له تاجو سره د ليدلو وعـده وه
ـ له کوره د ه ې ليدو په نيت وخوځيد ـ دده له کـوره د تـاجو تـر کـوره درې
کيلو ميتره الر وه ـ څلور بجې کېدې چې هاله د تاجو دوي باغ ته ورسـېد
ـ د باغ اړخ ته د ه ې کال وه ـ او کلى ترې په څو ګامه کې جدا پروت و ـ دى
د باغ په يو ګوټ ورتاو شو او تاجو د باغ په بل ګوټ کې دده انترار کاوه
ـ ده وليدل چې ه ه نيته ـ شا و خوا يې کڅ تـه پـام وکـړ ـ زړه يـې درزا پيـل
کړه ـ خو زر يې فکر وکـړ چـې ګنـي د بـاغ و بـل اړخ تـه ورشـي ـ پـه ګړنـديو
ګامونو د بڼ بل ګوټ ته ورتاو شو ـ له وړاندې نه يې وليده چې ه ـه والړه
وه ـ دى ور روان و ـ او شا و خوا به يې پام کاوه چې څو خو نيته ـ پـه زړه
کې يې تېر شو ـ ) وا لکه ـ وا هلکه ـ داسې روان يې لکـه د نيـا کـور تـه چـې
ځې ـ دا خو د پښتو وطن دى که چا وليدې چې تاجو سره يو ځـاى والړ يـې
خـو د بوسـو خسـى بـه درنـه جـوړوي ( ځـان تـه متـوجې شـو ـ شـا و خـوا يـې
وکتل ـ قدمونه يې ورو کړل ـ د باغ تر څنګ د يوې ونـې النـدې تـاجو والړه
وه ـ وې ليدل چې ه ه زړه نا زړه ددې په لور راځـي ـ لـه ځـان سـره موسـکا
موسـکا کېـده ـ وربـل يـې نيمـائي مـخ نيـولى و ـ پـه شـونډو يـې دنداســه
وهلې وه ـ خپلې خداي تورې سترګې يې ال پسې په کجلو تورې کـړې وې ـ
په سپين مخ کې يې د زنې د سر شين خال د تاجو ښايست څو چنده کړى و
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ـ ـ شــين ټيکــرې  ،ګالبــي کمــيس او شــين پرتــوو کــې لکــه د لــاټول ګــل
ښکاريده ـ دى ورنزدې شو ـ ه ې الس ور اوهد کړ ـ موسکا شوه وې ويـل
ستړى ميې ـ ده هم خپل الس زړه نا زړه ور اوهد کړ ستړي ميي يې وکـړه ـ
دواړه سترګه په سترګه شول ـ يوه شيبه د سترګو بيم اخيستي وو ـ بااه يې
نه رپيدل ـ په خوله يې هم څه نيـو سـره ويلـې ـ چـوپ والړ وو ـ طالـب جـان
زړه رالوى کړ وې ويل ـ د مامور لورې پـه چـا مـې دوړه نـه کـړې ـ څـو مـو
ونه ګوري ـ دا ځاى زما او ستا د ودريدو دى نه نه دا د الرې سر دى ـ پمـا
پسې راځه په ه ـه کنـډو زمـوه بـاغ تـه ور اوړو ـ ه ـه مخکـې شـوه پـه څـو
ګامونو کې وړانـدې د بـاغ پـه يـوه کنـډو واوختـه ـ ورپسـې دى هـم ورلـى
شاته شاته يې پام کاوه چې د باغ په کنډو ور واوخت ـ ه ه ورتـه والړه وه ـ
ويلې راځه اوس مه ويرېده ـ دا زموند خپل بـاغ دى ـ د بـاغ دروازه قلـ

ده ـ

کيل ي هم لـه مـا سـره ده ـ هـو رښـتيا تـه ودريـده چـې پـه دا کنـډو کـې دا دړه
کلکه کړم ـ دا خو ترې ما ايسته کړې وه هم دا دى کنډو مې بنـد کـړو ـ هـيڅ
پروا مه کوه ـ هو رښتيا تاجو چې کار دې پوخ رانيـولى دى ـ دواړو لبرګـه
خندا وکړه ـ په بـاغ کـې د بوټـو او جګـو جګـو ونـو مـنې کـې وړانـدې الړل ـ
هلته د لرګيو په اوهده څوکا د ګلونو منې کې کښېناستل ـ
طالــب جــان لــومړى د بــاغ پــه ونــو او ګڼ ـو بوټــو کــې ســترګې هــرې خــوا تــه
واړولــې ـ هــر څــه يــې لــه س ـ ترګو راالنــدې کــړل ـ پــه بــاغ کــې بنــي بيــر نــه
ښکاريده ـ خالي مرليـو شـور راخيسـتى و ـ تـاجو تـه يـې للـي او پـه ويـره
وويل ـ باغ ته ستا پالر ورواه رانيـي ه ـې ورتـه د بـاغ کيلـي ورښـکاره
کړه وې ويل ـ د باغ دروازې کيلـي مـا سـره ده ـ پـالر مـې ښـار تـه تللـى دى ـ
مور مې هم ورسره د ځينو شـيانو او سـودا رانيولـو لپـاره تللـې ده ـ کېـدى
شي مازديګر ناوخته راشي ـ نور څو دلته نه راځي ـ زړه مه ښکته پورتـه
کــوه ـ ښــه رښــتيا زه دې پخــوا چيــرې ليــدلې وم نــه نــه يــوازې همدلــه
کــانفرانس کــې چــې دې متالــه وويلــه ـ مــا چــې درتــه پــام شــو ســترګې مــې
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دربانـدې خـوهې ولګېــدې ـ ســتا جـرأت او دا ځـواني دې زمــا ډېـره خوښــه
شوه ـ نو ځکه مې درسـره د ليـدلو او خبـرو کولـو نيـت وکـړ ـ همالـه و چـې
ســره اوموليــدل ـ او دادى دا مــو دريــم مالقــات دى ـ نــور څـه واي نــورې
خبرې خو ته راته وکړه تاجو له کومه وخته مې چې ليـدلى يـې ـ زمـا زړه پـه
ګوګل کې نيته دى ـ ه ې وخندل ـ اننګي يـې سـره واوختـل ـ پـه چـر الس
يې په ګوتو وربل له سترګو واړاوه ـ د طالب جان په سترګو کې يـې خپلـې
سترګې ښخې کړې وې ـ وې ويل ـ واهلل چې زه هـم ځانتـه حيرانـه يـم ـ پـه دا
دومره وخت کې دا دي تر يوولسم ټولګي رارسـيدلې يـم ـ کـه بـه مـې چاتـه
کتلــي او يــا راســره نــورو هلکــانو خبــرې کــړي وي ـ هــو ســمه ده چــې ځينــو
هلکانو به ازار راکړى اوسي ـ خامخا د ځوانې په وخت کې دا خبرې کېدي
ولې ما په چا پسې هډو کتلي هم نه دي ـ کله کلـه پـه ښـکلو جينکـو پـورې
خپل ښايست اور شي ـ خو ته مې چې له کلـه نـه ليـدلى يـې زمـا زړه هـم بـل
ډول شوى دى ـ خوب او ارام مې نيته هيڅ ژوند خوند نه راکوي ـ هر وخت
مې په سوچ او فکر کى اوړي راوړي ـ لـه دې خبـرې سـره دواړو يـو بـل کـې
سترګې ښخې کړې ـ طالب جان تعجبي خندا وکړه وې ويـل ـ زه حيـران دې
ته يم چې په کلي کې ښ و نرو ته يو سـپې لى دينـداره هلـک ښـکارم ـ پـه
ټولګي کې د اول هن

نه تر دا يولسمه اول نمره يـم ـ د ښـوون ي پـه اداره

او ښوونکو ګران يم ـ او دادى اوس چې داسې مسـئله رامـنې تـه شـوه ـ دې
سره به څه کوم تاجو موسکا شوه وې ويل ـ ته خو ماته وارخطا لونـدې
هلـک ښـکارې ـ ولـې څـه شـوي دي خـو پـس لـه دې بـه هـم خپـل درسـونه
مخکې وړې ـ نور د ژوند چارې دې څنګه چې وې هم سې وړاندې بيـايې
وارخطا ورته ولې يې اى لېـونا دا وطـن ددې خبـرو نـه دى ـ دلتـه څـو
مينه نيي کوالى ـ ستا خبره سمه ده ـ مګر هر څه په پرده کې کېدى شـي ـ د
ژوند دلسې چارې بايد په خپل چوکاټ او پـرده کـې تـر سـره شـي ـ دا خـو
زما او ستا لومړۍ د مينې او محبت شيبې دي ـ تر څو يو بـل سـره اوپېژنـو
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او ښه سره معرفي شوو ـ رښتيا تاجو يوه خبره درته کـوم ـ پـالر خـو دې چـا
ته ورکړې نه يې ه ه په خندا شوه د خندا په حالت کې يې ه ه ته وويـل ـ
نه نه تر اوسه يې چاته نه يم ورکـړې ـ هسـې خـو ډېـرې مرکـې پسـې راللـي
دي مګر ټول يې ځواب کړي دي ـ بله دا چې ما مې مور ته ويلي دي ـ تر څـو
چې مې تحصيل پاې ته نه وي رسيدلى ميړه نه کوم او تر څو مې چې خپله
خوښــه نــه وي پــه ســر نوشــت مــې څــو لــوبې نيــي کــولى ـ اخ د نــر لــورې
دلسې نرې خبرې کوه ـ طالب جان په داسې حالت کې دا خبره وکړه چې لـه
ځايه پاڅېده پام يې کاوه ګني چې څو خونيته ـ کښېنه کښېنه زه خو په
حتله درته وارخطا يم ـ ته څه نيويش کوې احتياط ښه شى دى ـ ه ې تـه
را وړاندې شو للي شان يې ورته وويل ـ مينه به کوو خو په احتيـاط سـره ـ
هـو رښـتيا يـوه خبـره درتــه کـوم ـ همـدا اوس ســري وخـت دى ـ هـن ونيســه
لومړى دې الس زما په الس کې کېده چـې دواړه د مينـې قسـم سـره وکـړو ـ
او پــه ټينــګ ايمــان او وعــدې ســره راتلــونکى ژونــد شــريک کــړو ـ ه ــې
وخندل خپـل الس يـې د ه ـه پـالس کـې کېښـود دواړو د مينـې قسـم سـره
وکړو تاجو موه دواړه به راتلونکي وخت کې په څه ډول سره مالقات کوو
ـ چې کله دې وخت درلود سهار له خوا به په هماله د ګنـو پټـي سـره د ونـو
النـدې مالقـات کـوو ـ د ښـوون ي دروازه کـې مـه دريـده ـ ځکـه چـې زمـوه
ټـولګي والـې رابانـدې پـوه نيـي ـ بـس دا زمـا او سـتا د وعـدې ځـاى شـو ـ
اوس نو ته الړ شه ـ چې زه هم کـور تـه ځمـه تـر څـو چـې څـو رابانـدې پـوه
نيي ـ طالب جان ودريد وې ويل ـ تاجو زه به پـه همدلـه کنـډاو اوځـم ـ هـو
همدلــه رايــدلي ديــوال پــه کنــډاو واوړه ـ زه بــه کنــډاو تــه دا لرګــى او دړه
واپس کېدم ـ الس يـې ور اوهدو کـړ ځـه پـه خـداى دې سـپارم ـ د خـداى پـه
امان ـ طالب جان وويل ـ او له باله راووت ـ په کـڅ کـې يـې د کـور پلـو الره
ونيوه او الړ ـ
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څلورم پړ

( څلورم څپرکې )
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مازديګر نزدې و چې سيمر ژرندې ته ورسېد ـ مور يـې پـه دلـه سـاعت لـه
ژرندې نه راووته ـ په سيمر يې سترګې ولګېدې ـ ويل بچى سـتړى ميـې ـ
ميلې نه راللې هو مورې نن د زيارت ميلې ته بال ډېر خلـک راللـي وو ـ
ښه سيلونه و ـ ښه زويه چې ساعت دې تېر شوى يې ـ زويـه تـه دننـه ژرنـدې
ته ننوزه د وړو پام درسـره کـوه چـې زه ډوډۍ تيـاره کـړم ـ وړانـدې د سـيمر
پالر امسا پالس کړوپ کـړوپ دويمـې کـوټې پلـو را روان دى ـ پـه داالنـه
کې ودريد او ژرندې ته يې په داسې حالت کې ورپام کړو چې يو الس کـې
يې امسا او بل الس يې په تندي کېښود ـ سترګو ته يې سيورى جوړ کړ او
د ژرندې دروازه يـې لـه خپلـو سـترګو نـه تيـره کـړه ـ بيـا ورو ورو کـوټې تـه
ننوت ـ سـيمر پـه ژرنـده کـې د ژرنـدې پلـه تـه نـزدې جـارو پـالس والړ دى ـ
شيبه په شيبه د پل له لاړو اوړه راجارو کوي ـ يـو الس يـې پـاس پـه تختـه
پورې ټينګ نيولى دى ـ د زرکې په چُرت کې تللى پخپل سوچ کې له ځـان
سره وايي ـ ) سيمره خدايدو د لېونو پيښې دې راخيسـتي دي کـه د زرکـې
پالر درباندې خبـر شـي ژونـدى بـه دې پـرې نـه هدي ـ زرکـه ام جينـا ده نـه
پوهېدي ـ په نيمائي الر کې دې پرې نه هدي ـ نه نه ه ې خو ما سره په مينـه
قسم کړى دى ـ دى پـه دې چُـرت کـې پـاتې دى هلتـه زرکـه پخپـل کـور کـې
خپله کوټه کې ناسته ده ـ الس يې زنې ته لګولى دى ـ په فکر کـې تللـې ده ـ
) پالر مې په هېڅ شان سره سيمر ته نه ورکوي ـ هو نه مې ورکـوي ـ مـور او
پالر مې دواړه په دې خبره نه راضي کېدي ـ ما خو سيمر سـره پـه پښـتو او
مينې قسم خوړلى ـ هر څنګ چې کېدي ه ه زما د ژونـد ملګـرى دى ـ زه بـه
د ه ه سره خپل ژوند شـريکوم ـ ( مـور يـې ور نـارې کـړې ـ زرکـې لـورې وا
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زرکې  ،زرکه له ځايه پاڅېده په چاالکا سره له کوټې نه راووته وې ويـل
مور جانې څه دې ويل هو لور جانې ته راشه څه درته وايم ـ ښه مور جانې
دادى درللم ـ مور يې په داسې حال کې چې له اشپز خانې نه راووتله ـ ميـز
ته کښېناسته لور ته يې وويـل راځـه زرکـې دلتـه پـه دلـه څـوکا کښـېنه ـ
زرکه د خپلې مور خوا تـه کښـېني ـ لـور جـانې يـوه خبـره درتـه کـوم چـې تـه
پکې څه وايې زرکه د مور سترګو ته ورګوري ـ مور يې ورته واي ـ لورې
خبره خو داده چې د کوز کلي ملک دې د زوى لپـاره پوښـتنه کـړې ده دلبـر
نومې زوى يې دى ـ پالر دې ورته ويلي دي چې پـه کـور کـى بـه مـوه خپلـو
کې ميوره وکړو ـ پالر دې دا خبره ماته وکړه لکه چې پالر دې راضـي دى
ـ ـ ه ــه ويلــې د ملــک زوى دلبــر ښــه ښــکلى زلمــى دى ـ تــر دولســمه يــې
ښوون ي ويلى دى ـ ډېر بادر هلک دى ـ نو ما وى چې ستا څه نرر دى ـ څه
پکــې واې زرکــه سمدســتي لــه ځايــه پاڅېــده وې ويــل ـ مورجـــانې زه
هي کله ميړه درنه نه لواړم ـ په قهر له ځان سره اوبنګېده او د مور له خوا
نه الړه وړاندې بلې کوټې ته ننوته ـ په څـوکا کښېناسـته الس تـر زنـې پـه
سوچ کې ډوبه الړه ـ رنګ يې له لصې نه سور اوختى و ـ ) له ځـان سـره يـې
په زړه کې وويل چې مـړه هـم شـم بـل څـو بـه وانخلـم ( سـيمر بايـد لـه دې
خبرې نه خبر کړم ـ له کوټې نه راووته او د سـيمر د ليـدو پـه نيـت د کـال پـه
داالنه کې روانه شوه ـ مور يې ور لد کړل ـ زرکې لورې مه خفه کېده څه چې
د خداى رضا وي ه ه به کېدي ـ ه ې په لصه ناکـه لهجـه کـې وويـل ـ مـور
جانې چې مړه هم شم ـ دله کار به ونه کړم ـ چيرې ځې لورې هسـې بـاغ تـه
اوځمه زړه مې راتنګ شو ـ ښه ده لورې بال دې واخلم مه دلګيره کېـده ـ ځـه
ورځه باغ ته ال ړه شـه ـ زرکـه پـه ګړنـديو ګـامونو لـه کـال نـه اوځـي ـ راسـا د
ژرندې الر نيسي ـ په خپل خيال کې تر ژرندې رسېدي ـ د ژرندې په دروازه
کې سيمر والړ و ـ ګـوري چـې زرکـه ورنـزدې شـوه ـ ه ـه هـم ورتـه مخـې تـه
ورلى ـ کله چې زرکه د ه ې خوا ته ورلله ـ سمدستي يې سـيمر تـه وويـل
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همدا اوس ب اغ ته راشه چې څه خبره ده په ه ې سره دواړه وګړېدو ـ ده ويل
ښه ده ته ځه زه درځم ـ زرکه واپس د باغ په لور وګرځېده ـ په ستړو ګامونو
باغ ته ننوتله ـ په ورو ورو ګامونو سره د باغ په ګلونو کې د ګلونو په ليدو
مصروفه شوه ـ سيمر مور ته وويل ـ مـور جـانې ژرنـدې تـه ګـوره ـ زه چيـرې
ځمه څه کار مې دى ـ بيرته راځم ـ مـور يـې ورتـه وويـل ښـه زويـه الړ شـه زه
يمه هيڅ فکر مه کوه ـ
سيمر خپل څادر په ولي سم کړ او د باغ پـه لـور روان شـو ـ لـه ځـان سـره پـه
دې ســوچ کــې وه چــې زرکــه بــه راتــه څــه وايــي د بــاغ پــه دروازه ننــوت ـ
وړاندې يې د باغ ونـې او د ګلونـو بيلـې بيلـې بـالچې د سـترګو را النـدې
کړې ـ وې ليدل چې هلته وړاندې د باغ په منې کـې د يـوې لـوې هـوپې پـه
څنډه زرکه د سبر ونې سره جوخته والړه ده ـ ه ې وليدل چـې سـيمر رالـى
ور روانه شوه ـ مخې ته ورللـه ورتـه وې ويـل تـه ورځـه زه بـه د بـاغ دروازه
ځن ير کړم ـ ه ه يو څه ګړندۍ د بڼ دروازې ته ورلله ـ دروازه يـې ځن يـر
کـړه او واپـس پـه سـيمر پسـې شـاته روانـه شـوه ـ پـه دلـه وخـت کـې د بـاغ
بالوان چيرې تللى و ـ په باغ کې نه معلوميده ـ سيمر خـو بـې لـه ه ـې هـره
ورځ په باغ کې کار کاوه ـ د کار ځاى يـې معلـوم و ـ پـه دلـه وخـت هـم ه ـه
نېـ د خپــل کــار ځــاى تــه و رلــى ـ څــادر يــې پــه پولــه کېښــود ـ بيــل يــې را
واخيست ځان يې مصروف کړ ـ چې زرکه ورللـه ـ سـيمر تـه يـې د خنـدا پـه
حال کې الس ور اوهد کړ ـ ستړي ميـي يـې وکـړه ـ د بوټـو او ونـو پـه ميـنې
کې دواړه کښېناستل ـ زرکې وويـل سـيمره نـن درتـه يـوه نـوې خبـره کـوم ـ
سيمر په حيرانتيا سره خپل څادر له کوناټي الندې کړ او د زرکـې سـترګو
ته يې په زير زير سره کتل په داسې حال کې چې خپل بااه يې نـه رپـول وې
ويل ـ څه دې اوريدلي دي وايه که نه ـ نن سبايي مور مې راتـه وويـل چـې د
کوز کلي ملک دې له پالره خپل زوى لپاره چې دلبر نوميدي لوښتې يې ـ
پالر دې ال څـه نـه دې ورتـه ويلـي ـ نـو تـا څـه ورتـه وويـل مـا مـې مـور تـه
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يوازې دومره وويل چې ځان به مړ کړم مګر دا کار نيي کېدى د نر لـورې ـ
سمه خبره دې ورته کړې ده ـ پوهېدم چې پخپله ژبه والړه يې ـ نو ته څه فکر
کوې چې زما او ستا هوډ به ګني مات شـي ـ نـه نـه هي کلـه ام نـه ـ لـه خپلـه
ځانه پ تا ډېر باور لرم ـ خو يره زرکې افسوس چې ـ ـ ـ ـ ! د څـه شـي افسـوس
پاکه خبره کوه ـ پاکه خبره خـو دا ده چـې زمـا حالـت او سـتا د پـالر سـره بـه
زما او ستا راتلونکى ژوند څنګه شي هـيڅ نـه پـوهېدم ـ سـيمره زه پـوهېدم
چې پالر مې ورکوي ه ه کله ام زما نه پوښتنه نه کوي او نـه خـو زه د ه ـه
په مخکې څه ويلى شم ـ خو زموند تصميم )فيصله( به دا وي چې که چيرې
مې پالر ورکړي ـ نو بيا به ه ه وخت کې دواړه بله چـاره سـنجوو ـ سـيمر د
زرکې نه سترګې واړولې وې ويل ـ زرکې ستا خبره په ځاى ده ـ اهلل پا په
يو حال دى نور هر څه بـدلېدي ـ تـه ډېـر تيـويش مـه کـوه ـ چـې زمـا او سـتا
ټينګ عزم وي او د مينې لوظ په منې کـې موجـود وي ـ هـر څـه بـه سـم شـي
چُرت مـه خرابـوه ـ سـيمره پـوهېدې چـې دلتـه مينـه کـول د هلـک او جينـا
پخپله خوښه سره خپلو کې د ژوند پېوند تړل ګران کار دى ـ ودونه د پـالر
او مور په خوښه کېدي ـ د جينا او هلک پکې هډو کار نيته دى ـ زه فکـر
کوم چې يـوازې زه او تـه بـه دا پابنـدي مـاتوو ـ هـو ولـې نـه ـ هـر شـى او هـر
سخت کار سر ته رسول قرباني لواړي ـ زرکې زه خو دومـره ويلـى شـم چـې
په دې ميکالتو کې به برى خامخا زموه وي ـ په دې خبره د زرکې خـوا تـه
ورنزدې شو ـ په داسې حال کې چې ه ه د ونې سـټې تـه جوختـه ناسـته وه ـ
خپل وربل ته يې ټکان ورکړ ـ موسکا شوه له ډېرې مينې نه يـې مـخ سـور
واوخت ـ سيمر په کـرار سـره ښـه ورنـزدې شـو ـ د ه ـې السـونه يـې پخپلـو
السونو کې ونيول وى پنجه يې کړه ـ دواړه السونه يې پنجـه کـړل ـ سـيمر د
ه ــې پــه الســونو لــد زور وکــړو او خپلــې شــونډې يــې د ه ــې شــونډو تــه
ورنزدې کړې ـ زرکې د خندا په حالت کـې يـوې خـوا تـه او بلـې خـوا تـه مـخ
کوه کړ خو خړاپ شي چې سيمر تـرې کـوکا واخيسـته ـ پرېـدده  ،پرېـدده
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څو به مو وويني ـ سترګې يې سرې واوختې ـ بدن خوله خوله شـو ـ خولـه
يې وچه شوه ـ سيمر الس سوست کړل ـ لوني يې زيګ شـو ـ څـه يـې پـه زړه
کې و خو ال ويلې يـې نيـول ـ د ه ـې الس يـې پرېښـودل او دومـره جوخـت
ورسره کښېناست چې زړه يې و الس پرې واړوي ـ خو زرکـې ځـان رالونـډ
کړ ـ او ترې وړاندې شوه ـ وې ويل ـ سيمره اوس همدومره بس دى ـ ځم چې
مور به مې راپسې راشـي ـ سـيمر وويـل ښـه ده کلـه چـې ياديـدم ژرنـده خـو
ستاسو خپله ده ـ سيمره پوهېدي چـې همدلـه ژرنـده راتـه اوس تـاج محـل
ښکاري ـ سيمر کټ کټ وخندل ـ ويل منم دې زما ګرانې زرکې ـ په رب چې
سترګې دې لکه د زرکې پيان سرې اوختې ـ الس دې راکه چې درنه لد څه
مخکې له باله اوځم ـ دواړو د يو بل په السونو ښه زور وکړو ـ سـيمر روان
شو ـ شاته شاته يې ه ې ته کتل او لـه بالـه ووت ـ ورپسـې وروسـته زرکـه
هم د باغ له دروازې نه پناه شوه ـ له همدې ورځې نه وروسته د زرکـې مينـه
د سيمر سره بې کچه شوه ـ هاله بـه يـې خامخـا د ورځـې يـو ځـل دوه ليـده ـ
سيمر هـم لـه يـوې خـوا د نـوې ځـوانا پـه مسـتا او لـه بلـې خـوا ه ـه ډېـر
ښکلى ځلمى و ـ که ژرندګړى هم وه خو د ځوانا لرور او مستي يـې ان لـه
شهزادګانو نـه هـم پورتـه وه ـ څـو ورځـې وروسـته زرکـې ښـه هـفا مـور تـه
وويلې ـ که مو چاته ورکړم ځان به ووژنم ـ مور خو يې دا خبره خان تـه کـړې
وه ـ مګر ه ه سخت زړى سړى و ـ خبره يې خبره وه ـ
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پين م پړ

( پين م څپرکې )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سبايي د طالب جان دوي په ښوون ي کې سـره بېرلونـه ځړيـدلي وو ـ کلـه
چــې ه ــه ښــوون ي تــه ورننــوت کتــل يــې چــې د ښــوون ي شــاګردان او
ښوونکي د ښوون ي په ميدان کې راټول شـوي وو ـ ميټنـګ جـوړ دى ـ پـه
سرو ټوټو يې شعرونه ليکلي وو ځينـو سـره پـه الس کـې د نـور محمـد تـره
کي عکسونه ښکاريدل د ونو په تنو هم سرې ټوتې تاو شـوې وې ـ يـوه تـن
ښوونکي په لوړ اواز د نوي رژيم خبرې کولې ـ دى يـوې ګوښـې تـه ودرېـد
خبر و ته يې لوه ونيو ـ ښوونکي پـه لـوړ لـد وويـل ـ پخـوانى حکومـت لـه
من ه الړ ـ په ځاى يې خلتى رژيم د نـور محمـد تـره کـي پـه ميـرۍ مـنې تـه
رالى ـ دا خلتى دولت به زموه خوار اولس ته کور  ،کالى  ،ډوډى ورکوي
ـ پس له دې به ظلم  ،بې عدالتي او رشوت خوري مطلته ورکه شـي ـ د ظلـم
او استبداد لمن د تل لپاره له هيـواده ټولـه شـوه ـ د طالـب جـان پـه زړه کـې
وروګرزيدل ) هلکه رښتيا به دا ظلمونه ورکېدي او که ـ ـ ـ ( ه ه شا و خوا
کتل چې ګني کوم همضيفي پېدا کړي ـ اخر يې څو تنه ټولګي وال وليدل ـ
دى ورپسې ورلى ـ للى د ه وي خوا ته ودريد ـ يـو همضـيفي يـې نيـ پـه
څنګل وواهـه ـ ه ـه چـې مـخ راواړاوه ـ طالـب جـان يـې وليـد ـ سـترګې يـې
ورته رابټې کړې په اشاره يـې پـوه کـړ چـې پـه خولـه دې الس کېـده ـ خـالي
لوه نيسه پـه خبـرو کـې بـه وړانـدې د کـوم ځـاى نـه ناڅاپـه داسـې شـعارو
ورکړ شو ـ
ژوندى دې وي ستر الر ښود نور محمد تره کى
ژوندى دې وي به وروسته وويل شول ـ تر لرمې ميټنګ روان وو ـ په دلـه
ورځ درس نه وو ـ کله چې طالـب جـان کـور تـه الړ ـ د داود خـان د مـرو يـې
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پالر ته وويل ـ د نوي خلتي دولت خبره يې ورته وکړه ـ پـالر يـې چُـرت کـې
الړ ـ بيا يې وويل بچى نورو چې څه کول ه ه ته هم کوه ـ داسې څه مه وايـه
او کوه ـ چې څـو دربانـدې ګوتـه ک يـدي ـ اوبـه ګـورو چـې نـور خلـک څـه
کوي اوس ال هر څه نوي دي ـ په کلي کى خلک څه وايي ـ خلک ال نـه دي
خبر ـ ځينې کسان د داود په مرو خفه کيدي ـ همدله شان په لده مـوده کـې
په کليو کې د رژيم په پلوۍ خبرې کېدې ـ اتحادي جوړيدلې  ،لونـډې او
ټولنې کيدلې ـ ورځ په ورځ د خلتي دولت طرفـدار زياتيـدل ـ او ښـ و نـرو
ورســره خوځــاوه ـ پــه ټــول دولــت کــې نــوى تيــکيل  ،نــوې متــرري ګــانې
وشوې ـ په کمه موده کې نوي نوي فرمانونه راووتل ـ يو فرمان به له بـل نـه
پسې تنـد و ـ پـه ځينـو فرمـانونو خلـک خوښـيدل او پـه ځينـو بـه پـه لصـه
کېدل ـ خلکو ته ددلـه ډول حکومـت نـوې چـارې او چـال چلـن بيخـي نـوې
خبره وه ـ اولسونه ټولو چارو تـه متـوجې وو ـ پـه لومړيـو څـو مياشـتو کـې
دله نوى رژيم د خلکو خوښيده ـ خو کله چې د م کو فرمـان راووت ـ او د
ډېرو ځمکو خاوندانو نه م کې په بې م کې بزګرانو ته وييل کېدې يو
عمومي زونګ زونګ په اولس کې پيل شو ـ عجبه خو دا وه چې پـه ځينـو
ځايونو کې به د بعضو ځمکو وييونکو ګروپونو له خوا د خـان او اربـاب
په م که کې ميټنګ جوړولو ـ د کلي خلک او بزګران بـه راټـول شـوي وو
خــان او د ډيــرو ځمکــو څښــتن بــه هــم موجــود وو ـ م کــه بــه يــې تــرې
واخيستله او بيا به يې رد بد هم ورته ويلې چې دله کـار دولـت تـه سـخت
ميکالت رامنې ته کـړل ـ همدلـه شـان نويـو عالقـدارانو  ،ولسـواالنو او
واليانو د بـې تجروبګـا او بـې مسـلکا لـه مخـې اشـتباه ګـانې وکـړې او
اولس يې له ځانه وترولو ـ له دله حالت او وخت سره سم بهرنـي السـونه را
اوهده شول ـ نوي دولت ته يې ورځ په ورځ ستونزې را والړيدې ـ
طالب جـان پـه دا بـل کـال ښـوون ى پـاې تـه ورسـاوه ـ پـه کـانکور کـې يـې
پخپلــه خوښــه د ســاينس پــوهن ې ټــاکلى و کاميــاب شــو ـ د پوهنتــون پــه
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ويلو يې پيل وکړ ـ ه ه په کلي کـې لمـونې ګـخاره او اخالقـي زلمـى و ـ تـل
يې بونډۍ هيره پرېښـې وه ـ يـوه ورځ د پوهنتـون اديتـوريم مخـې تـه د څـو
کســانو ســره والړ و يــوه همضــفي ورتــه وويــل ـ وا لکــه طالــب جانــه يــوه د
پيرزو خبره درته کوم چې لومړى خو دې دا هيره وخروه ـ او بل په ليليه کې
دا مون ونه کم که ـ واهلل چې دا سره خلتيان دې نيسي ـ هر يوه ورسره دلـه
ډول ټوکې کولې ـ هال ه به ورو په هيره الس تير کړ او ورته اوبه يـې ويلـې ـ
زه خو څه اخوانى نه يـم چـې نيسـي مـې ـ بـس دا ډول ټـوکې او ګـر شـر بـه
ورسره خپلو ټولګي والو وييتو ـ مګر ه ه رښـتيا هـم پـه زړه کـې ډاريـده
ګني چـې د پـوهن ي د سـا زمـان منيـي يـې د نيولـو تصـحيح ونـه نېسـي ـ
خوار به په ليليه کې لمونې نه کـاوه ـ چيـرې وړانـدې کـوم جومـات تـه بـه د
مان ه لپاره الړ ـ خو دې ټولو ته پـوره معلـوم و چـې پـه هـيڅ سياسـي کـوم
ګونـد او سـازمان کـې تنرــيم نـه و ـ پخپـل اســالمي عتيـده کلـک والړ و ـ
ورسره يې ښه لوړ اخالم او د همضفيانو ) ټولګيوالو ( پـه زړونـو کـې يـې
ځــاې درلــود ـ ځينــې خلتــي ځوانــان چــې د کابــل پوهنتــون پــه بيلــو بيلــو
پوهن يو کې يې مسئوليت درلود او ګوندي اختيار يې پالس کـې و ـ پـه
ځينــو لمــونې ګــخاره او عــادي محصــلين چــې اخوانيــان بــه هــم نــه وو ـ د
اخــواني بــاور کــاوه او د نيولــو پــه لټــه کــې بــه و ـ دلــه شــان ځينــې ليــري
اخواني عادي لمونې ګخاره محصلين پکې هم دوړه شوي وو ـ
تاجو په دا بل کال ادبياتو پوهن ي ته کاميابه شوه ـ د ه ې په برياليتوب
طالب جان ډېره خوشحاله شو ـ يوه ورځ د پوهنتون په کتابخانه کـې دواړه
ناست و ـ تاجو ه ې ته وويل ـ رښتيا ته خو راتـه ووايـه چـې پوهنتـون کـې
سياسي حالت څنګه دى ـ زه خو به درته ددې ځاى ټولې خبرې وکـړم ـ مګـر
ته راته ووايه چې هلتـه پـه کليـو کـې څـه حـال و هلتـه خـو چـې ددې نـوي
حکومــت شــپد اووه مياشــتې ال وتــې نــه وې چــې پــه کليــو کــې د دوي پــه
خـالف خبـرې پيـل شـوې ـ پـه ځينـو ځـايونو کـې د حکومـت پـه پوسـتو او
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سـنګرونو حملـې کيـدلې ـ د کليـو خانــان او ملکـان ددې دولـت نـه ډېـر پــه
عخاب دي ـ م کې يې ترې په بزګرانو ووييلې ـ کوم خـان او ملـک چـې د
دولت په ضد څه ووايي دستي نيول کيـدي او بنـدي کيـدي ـ ډېـر خلـک لـه
ډاره څـه نيــي ويلــې ـ اخوانيـان يــې ســم وټکــول ـ چيــرې چــې اخــوانى ســر
پورته کړي نيسي يـې او بيـا يـې هـډو پتـه نـه لګـي ـ تـاجو حـاالت بـدل دي
دلته هم پوهنتون کې اخوانيان او د نورو ګوندونو محصـلين نيـول کيـدي
او له پوهنتون نه وړل کيدي ـ او بيا په تيره د ليليـې نـه هـره شـپه ډلـې ډلـې
دلــه شــان محصــلين وړل کې ـدي ـ د نســوانو ليليــې نــه هــم ځينــې انجــونې
ونيول شوې او نامعلومـه ځـاى تـه يـې وړي ـ فکـر دى اوسـه تـاجو چـې دې
دولت په خالف څه ونه وايې ـ زه خو په کوم ګوند کي نـه يـم ـ دا خبـره نـه ده
چـې هسـې شـک يـې دربانـدې رالـى هـم دې نـه پرېـددي ـ پـام دې وي چــې
چيرته څه ونه وايې ـ
د خلتي جونو سره زيات تماس او ناسته پاسته کـوه ـ ښـه ده پـس لـه دې بـه
ورسره ښه تود سالم عليک کوم ـ
آ بله ور ځ رانه د فارميسي پوهن ي يوې جينا پوښتنه وکړه ـ د کـوم ځـاى
يې په سازمان کې يې که نه ما ورته ووې هو په سازمان کې ووم ـ له ډاره
مـې ورتـه دروغ وويـل ـ خـو راتـه موسـکا لونـدې شـوه ـ لـه ه ـې ورځـې
راهيسې مې چې چيرته وويني سالم عليک راسره کوي ـ تاجو په للي لد
په داسې حا ل کې چې شا و خوا يې لومړى پام وکړ او بيا يې ه ه ته وويل ـ
ا بله شپه د نسوانو ليليې تـه دوه تنـه راللـي وو ـ مـوه تلويزيـون تـه ناسـت
وو ـ او مو ليدل چې ه وي دننـه ليليـې تـه ورللـل ـ لـده شـيبه وروسـته يـې
دوه جينکا له ځان سره د ليليې نـه ويسـتلې او مـوټر تـه يـې پورتـه کـړې ـ
يوې بلې جينا راته وويل ـ ال تر اوسه يې بيرته څـه پتـه نـده لګيـدلې ـ خـو
ته ګوره طالـب جانـه دوه ورځـې مخکـې زمـونده پـه کوټـه کـې يـوې جينـا
راته د خپلې همضفا داسې قيصه وکـړه ـ ه ـې وې زمـا يـوه ټـولګي والـه
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چې ملګرې مې هم ده ه ه يې هم نيولې وه ـ ويلې کله چې يې د شپې بـوتلم
په جير موټر کې يې د کورنا چارو وزارت ته يـې ورننويسـتلم ـ لـه جيـر
نه چې يې ښکته کړم ـ يوې الندې تاه کاوۍ ته يې بوتلم ـ پـه يـوه کوټـه کـې
يـې کښـېنولم ـ د کـوټې راـا کمـزورې او زيـړ بخښـنه وه ـ ه ـوي رانـه الړل ـ
لوه ته مې مړه شومه  ،مړه شومه اواز راتلو ـ په زړه کې مې تير شـول ) دا
حکومـت خـو د ظلـم او نـاروا نــه بـد وړي  ،د مسـاواتو نـارې وهـي مګــر دا
ولې ( ويل لده شيبه وروسته يو تن ځلمى چې توره درييي يې الوسـتې
وه ـ سره نکټائي تړلې وه راننوت ـ سـترګې يـې تکـې سـرې اوختـې وې ـ لـه
دروازې نه يې رالد کړو ـ اف ان ملتا ولې خلتي رژيم پسې بد تبلي کوې
ـ اوس به دې مخهب پالس کې درکړم ـ را وړاندې شو او د زنې سر يې رانـه
په خوله کې ونيوه ـ په ښي الس يې کلکه څپېړه ورکړه ـ ه ه رانـه الس تـاو
کړل او په م که يې څملولم ـ لکه د ځنـاور داسـې قـوت کـې وو ـ مـال ګنـي
هـډوکي يـې رابانــدې چـر چـور کــړل ـ لــه دې خبـرې سـره يــې مـړې اوښــکې
راتوې شوې ـ ويـــ ل بيـا يـې پـه م کـه پـورې کلکـه ونيـولم ـ مـا ورسـره تـر
اخره متاومت وکړـ په مخ مې ورته الړې تـو کـړې ـ هـر څـو مـې چـې ورسـره
زور ازمايي وکړه ـ ه ه نه کراريده ـ تـر څـو مـې دومـره سـتړې شـوم چـې لـه
هوښه ووتم ه ه د ليوه زوى رابانـدې د پاسـه شـوى و ـ يـو وخـت پـه هـوښ
کې شوم ـ ځان مې رالونډ کړ ـ عزت مې لوټ شوى و ـ له يخنا مـې جـامې
وګړزيدې ـ شيبه پس راپسـې يـو تـن رالـى لـه وره نـه يـې لـد کـړو ـ خـورې
راځه چې پاس کوټې ته وخيدو ـ په ه ه پسې ور روانه شـوم ـ پـه يـوه کوټـه
يې ووننويستلم ـ تتريباً شپه په وتو وه ـ يـو سـړى ميـز تـه ناسـت و ـ څـه يـې
ليکل ـ ماته يې کړل خور کښينه ـ په چـوکا کـې کښېناسـتم ـ ه ـه بيـا سـر
راپورته کړ ښکلى زلمى و ـ له څيرې نه ښه سـړى معلوميـده ـ پـه ښـه خـوهه
لهجه يې وويل ـ خورجـانې بخښـنه لـواړم ـ خفـه نيـې يـو څـو پوښـتنې بـه
درنه وکړم ته به يې ځواب کړې ـ ما وې ښه ـ په زړه کې مـې تېـر شـول ـ ) ښـه
281

ګالب او فرښته،ويرونه بهيرونه،له بنګاله تر باګرامه ،داژوند دا څيري
خلــک هــم پکــې شــته دى او ه ســې د ظــالم زامــن هــم پکــې دي ( لــه څــو
پوښتنو وروسته ه ه سړى الړ کالخونه يې له ځان سره يـووړل ـ مـا تـه يـې
وويل خورې ته دلته کښينه ـ زه واپس راځم کتل مـې چـې ه ـه الړ ـ يـو بـل
تن چې کالشنکوف يې څنګ کې نيولى و ـ د کوټې دروازې تـه رالـى ـ مـا
ته يې راوکتل او بيا په دروازه کـې پـه چـوکا کښېناسـت ـ سـهار شـو راـا
ولګيده ـ د پوليسو افسران او هم نور خلک بيرون ليدل کېدل ـ يو عسـکر
راته يوه پياله چاې او ډوډۍ راوړه ـ د ورځـې لـس بجـې شـوې چـې همالـه
سړى رالى کم چې له مانه تحتيتات کړي و ـ کله چې دفتر ته رالى ـ لـه مـا
ال تـه
يې بخښـنه ولوښـته ـ وې ويـل ـ خـورې زمـوه اشـتباه رفعـه شـوه ـ فعـ ً
کومه ګناه نه لرې ـ ولې يوه خبره درته زه کوم چې په دې انتالبي وخت کـې
احتياط کوه ـ موه بې ګناه څو نيو نيوالي له دله راتګ نه دې معخرت
لواړم ـ ته تـالې شـې ـ همالـه و چـې واپـس بېرتـه ليليـې تـه راللـم ـ لـه دې
خبرې سره يې خپلې اوښکې پاکې کړې وې ويل راځه چې تـدريس تـه ځـو
ناوخته دى نو طالب جانه دلسې حالت دې څنګه به شـي تـاجو قسـم دى
چې زه له ويرې په ليليه کې لمونې نه کوم ـ وړاندې جومات تـه ځـم اګرچـې
زما ناسته پاسته له دوي سره بده نه ده ـ څه نه راتـه وايـي ـ پخپلـه هيـره يـې
الس تېر کړ ـ وې ويل لـه دې بونـډۍ هيـرې لـه السـه بـه رابانـدې کېـدي ـ نـو
ولې يې نه ښروئى ـ چاړه پرې راکاهه چـې تـرې بـې لمـه شـې ـ همدلـه نيـت
مې ورته کړى دى زيـاتي مـې پـه ډنـډ ورګـډوي ـ سـر لـه سـبا نـه تـرې خـرپ
اوباسم ـ ساعت ته ګوري چې د رخصتا وخـت رارسـيدلى تـاجو تـه وايـي
اوس به له کتابخانې نه الړ شـو چـې ناوختـه دى ـ سـبا تـه بـه وختـي راشـو ـ
دواړه له کتابخانې نه اوځي او د نسوانو ليليې خوا ته رهى کېدي ـ
قدم په قدم د علي اباد په سـړ مخـامخ ابـن سـينا او دارالمعلمـين سـړ
ته ور روان وو ـ
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شپدم پړ

( شپدم څپرکې )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د زرکې دوي پـه حجـره کـې د کـوز کلـي ملـک د دلبـر پـالر سـره د څـو تنـو
ميرانو د کلي مال د شپې له خوا يو ځاى ناست ووـ يـو تـن کليـوال سـپين
هيرى د زرکې پالر ته وويل ـ ملکـه مـوه خـو د کـوز کلـي ملـک چـې دا دى
دلته ناست دى ـ ستاسې سره د خپلوۍ کولو په نيت راوستي يـو ـ پـه کـور
کې چې لور  ،خور پې له شـي ورکـول يـې ضـروري دي ـ د سـړي پـرې لـاړه
بنـدېدي ـ دې تـه لـه مـوهه ښـه پېژنـې ـ زوى يـې هـم تعلـيم واال دى ـ ډېـر ښـه
زلمى دى ـ موه دا راللي کسان درته عخر کوو او هيله لرو چې تـش بـه مـو
نه لېدې ـ يوه بل مير هم دا خبـره رالبرګـه کـړه وې ويـل ـ ملکـه ستاسـو تـر
منې چې د خپلوۍ دا تار ټينګ شي موه ټـول پـرې خوشـالېدو ـ او تاتـه مـو
دله وړانديز راوړى دى ـ د زرکـې پـالر يـوه شـيبه للـى و بيـا يـې ناسـتو د
جرګې او راللي مرکې ته وويل ـ ورواو تاسې ټول زما سر سترګې ياسـت ـ
ما له خپلې لور سره په دې باب هيڅ نه دي ويلي ـ يوه سـپين روبـي تـرې لـه
خولې نه خبرې ونيوه وې ويل ـ ملکه دا د پښتو وطن دى ـ دلته هي و له
لور او زوى نه په دې خبـرو کـې پوښـتنه نـه کـوي ـ د زرکـې پـالر وويـل ـ دا
نوى خلتي حکومت راللى ددې ډول خبرو هرو مرو پوښتنه شـته دى ـ يـوه
بل وويل ـ ددې خبرو سـره د حکومـت څـه کـار دى ـ دا زمـوند خپـل اولسـي
کارونه دي د زرکې پالر وويل ـ دا چې پخپله د کوز کلي ملک او تاسـې د
کلــي ميــران او مــال هــېب راللــي ياســت ـ ستاســو وړانــديز چــې زمــوه د
دواړو د خپلوۍ په حتله ماته منرور دي ـ ټولو وويـل ملکـه کـور دې ودان
يوه وويل مال هېب يو سورة ووايه چې دعـا وکـړو ـ مـال د قـرآن يـو سـورة
قرأت کړ ـ بيا يې دعا وکړه ـ د دعا په پايې کـې ټولـو راللـو کسـانو د کـوز
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کلـي ملــک تــه مبــارکي وويلــه ـ ګـوړ مــاتې وشــو ـ د خپلــوۍ دســتمال يـې
ورکړو ـ د چاې پيالا وچښل شوې او د مرکې خلک د زرکې د پالر څخـه
رخصت واخيست او الړل ـ د زرکې پـالر چـې کـال تـه ننـوت ـ د زرکـې مـور
چې تياره په دروازه کې والړه وه ـ وې پوښتل ـ سړيه څنګ چل وشو ـ هاله
بې واره له خـولې ووتـل ـ زرکـه مـې ورکـړه ـ دا خبـره زرکـې دننـه واوريـده ـ
سمدستي يې رنګ زيړ واوښت ـ په منډه پاس خپلې کوټې ته وختـه او پـه
ژړا يې پېل وکړ ـ مـور يـې النـدې بر نـډه کـې هـک پـک ودريـده ـ ملـک پـه
څوکا کې کښېناسـت واپـس زر پاڅېـد او کـټ کـې يـې بالښـت تـه تکيـه
ووهله ـ وې ويل د زرکې مورې ـ په دې خبره کې زړه مه ښـکته بورتـه کـوه ـ
دا عامه الر ده ـ ته څنګه د پالر له کوره را واده شـوې يـوه خـور لـور د پـالر
په کور نه پاتې کېدي ـ دا څه نوې خبره نه ده ـ زرکـې تـه هـم قناعـت ورکـړه ـ
زرکه پخپله کوټه کې ناسته وه په هټکو هټکو يې ژړل ـ تر څو پخپل بستر
خوب يووړه او ويده شوه ـ
سبا ته د ورځې په لسو بجو د ملـک پـه م کـه کـې د م کـو د اهـالحاتو
ګروپ له نورو ډيرو د کليو خلکو پـه شـمول راټـول شـوي وو ـ يـوه تـن چـې
توره درييي يې الوسـتې وه ـ د ديرشـو کـالو پـه عمـر بـه وه ـ پـه لـوړ ځـاى
والړ وو ـ د ځمکو د اهالحاتو فرمان يې تيريح کاوه ـ پخپلو خبرو کې بـه
يې خانان او فيوډاالن لندل ـ د خب رو په پاې کې يـې وويـل ـ نـن ه ـه وخـت
رارسيدلى دى چې انتالبي دولت د م کو د فرمان له مخـې دا دى ددلـې
فيوډال الس يې د زرکې پالر ته ونيو ـ م که دهتانـانو تـه ورکـول کېـدي ـ
دده به يوه سترګه ژاړي او بله به يې خاندي م که به ترې اخيستل کېـدي ـ
په دې وخت کې د زرکې پالر الس جګ کړ وې ويل ـ له تاسو نه هيلـه کـوم
چې م که مې واخل خو ردې بدې راته مه واياسـت ـ يـوه ځلمـى لـه دلـې
ډلې د من ه په لوړ لد د احساساتو په ډکه ناره وويـل ـ تـه ال دا خبـره کـوي
تــه بايــد بنــدي شــې ـ فيــوډاالن لــداران دي پــه دې انتالبــي دولــت کــې بــه
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خامخا خپل سرونه خوري ـ د زرک ې پـالر خبـره پـه خولـه کـې پـاتې شـوه ـ د
ه ې څنګ ته سيمر حيران والړ وـ کله به يې انتالبيانو تـه کتـل او کلـه بـه
يې د زرکې پالر ته ورکتل ـ د خپګان او لصې نخښې يـې پـه سـترګو کـې
معلومېدې ـ هاله د زرکې په پالر زهيريده ـ څو ګامـه وړانـدې الړ ديوالـه
ته يې تکيه ووهله او د م کې د ويش راللي هئيـت تـه يـې کتـل ـ پـه پـاې
کې د خان م که يې بې م کو بزګرانو تـه ورکـړه ـ ولـې بزګـران زړه نـا زړه
وو ـ دا جرأت ورسره نه و چې ځمکه ځانته تسليم کړي خو له ويرې يـې څـه
نيو ويلـې ـ تـر ناوختـه پـورې دلـه لـړۍ روانـه وه ـ سـيمر تـه يـې يـوه برخـه
م که بيله کړه ـ خو ه ه پـه جـرأت ورتـه وويـل ـ تاسـو مـه خفـه کېـدۍ زه د
ملک ځمکه نه اخلم همدله يوه ژرنده يې چې راکړې ده قناعت پرې لرم ـ د
ګروپ مير ورته وويل موه خو ستاسې لپاره انتالب کړى دى دا انتالبي
دولت د بزګرانو او زحمتکيانو دولت دى ـ تاسې ته ټوکـه ښـکاري ـ نـه نـه
هــېب رښــتيا ده چــې د لريبــو پــه ګټ ـه دي خــو مــا د ملــک هــېب خــوړلې
څښلې ده حرام نمکه نه يم کوم بل چاته يې ورکړئى ـ خپل څادر يې په اوهه
واړاوه او لـه ګڼـې ګـواې نــه ووت ـ د خپلـې ژرنـدې پــه لـور يـې د کلــي الره
ونيـوه روان شـو ـ پـه دې وخـت کـې د لـره پـه سـر کـې څـو ډزې وشـوې ـ پـه
خلکـو کــې سمدسـتي ګونګســى شـو چــې پـورې دره کــې تااـه بانــدې ډزې
وشوې ـ ميټنګ پاې ته ورسېد ـ سيمر هم خپلې ژرندې ته ورنـزدې شـو ـ د
کلي خلک او د زرکې پالر د لمان ه کولو لپاره جومات تـه الړل ـ د کلـي د
خلکو په منې کې هر چا هر راز خبرې کولې ـ چا به نـوي حکومـت پسـې بـد
ويل چا به ورپسې ښـه ويـل ـ ماليـان او شـتمنو بـه خپلـو کـې سـره پـه نـوي
رژيم پسې بد تبلي کاوه ـ ځينو به هيڅ نه ويل ـ د خلتي دولت پلويانو او د
خلق دموکراتيک ګونـد لـړو پـه هـر کلـي  ،ښـار او ښـوون يو کـې د پرلـه
پسې فرمانونو تجليل او د خوشالا او تائيد ميټنګونه او لونډې کـولې
ـ هرې خوا ته سرې ټوټې ځوړندې وې ـ څو مياشتې همدله حالت د خلکـو
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زړونو ته لد څه د خوښا هيله پېدا کېده ـ مګر دله حالت بيخي کـم وخـت
دوام وکړ ـ يوې ورځې نه بلې ته پـه بيلـو بيلـو ځـايونو کـې د رژيـم پـه ضـد
پټـې کـار روايـا کېـدلې ـ حکومـت هـم د کليـو خانـان او ځينـې اخوانيـان
ماليان نيول او بندي کول يې ـ په ښـ کاره چـا څـه نيـو ويلـى ـ مګـر پـه پټـه
دولت په ضد تخريب او مخالفت کېده ـ د زرکې پالر يې پـه دريمـه ورځ د
ه ه د م کې د ويش نه وروسته ونيو او مرکز ته يې ولېـده چـې د ه ـه پـه
نيولو د کلي ټول خلک سخت خفه شول ـ سهار وختي و چې سـيمر او مـور
و پالر يې د زرکې کـره الړل ـ تـر څـو د زرکـې مـور او نـورې کـورنا تـه يـې
ډاډګيرنه ورکړي ـ د کال په دروازه چې ورننوتل زرکه او مور يـې او نـور د
کور لړي په کور کې خفه ناست وو ـ د سيمر پالر امسا لګوله او د کال پـه
داالنه کې کټ ته کښېناست ـ زرکې او مور يې ه وي سره رو لبړ وکړ ـ بيا
د سيمر پالر وويل ـ بي بي مه خفه کېده ـ دا به د اهلل رضـا وي ـ ملـک کومـه
ګناه نه ده کړې ـ خالي ددې نوي حکومت به څه اشتباه وي ـ واپس به راځي
په خېر ـ تاسوهيڅ تيويش مه کوئى ـ د ه ـوي دهتانـان هـم ورکـره وتـل او
ننوتـل ـ د زرکـې لـه سـترګو نـه اوښـکې څ ېـدلې ـ سـيمر بـه ورتـه پـه يــوه
سترګه کتل ـ زړه يې راډ شو ـ وې ويل ـ تاسې ځان له مرۍ مه نيسـا ـ دا
هر څه به تېر شي ـ نا معلومه حالت دى ـ خداى پـوهېدي چـې څـه بـه کېـدي ـ
زموه د وس خبره نه ده ملک کاکا به خداى راولي ـ ډېر تيويش مه کـوئى ـ
د ملـک ميرمنـې لـور تـه مـخ واړاوه وې ويـل ـ زرکـې لـورې سـيمر دوي تـه
چاې راوړه ـ زرکه په پالر پسې ډېـره خفـه وه ـ د سـيمر پـه ليـدو خوشـحاله
شوه ـ له پخلن ى نه يې په لده شيبه کې چـاې راوړې مـزدوره يـې لـه بهـر نـه
راننوته او په چاالکا سره يې ټولو تـه د چـاې پيـالا مخـې تـه کېښـودې ـ
زرکه د سيمر سره مخامخ کښېناسـته ـ دواړو د يـو بـل سـترګو تـه کتـل او
موسکې کې دل ـ د چاې له څښلو نـه وروسـته سـيمر دوي د زرکـې لـه مـوره
اجازت واخيسته ـ او له کـال نـه ووتـل ـ زرکـې پـه دروازه کـې سـيمر تـه پـه
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للي لد وويل ـ باغ ته ورشه چې څه درته وايم ـ ه ـه ويـل ښـه ده لـه کـال نـه
چې راووتل سيمر ه وي ته وويل بابـا تاسـې کـور تـه الړ شـئى ـ زه بـاغ تـه
ورځم مور يې وويل زويه ژرندې ته زر راشه چې نن دانې ډېرې راللـې دي
ـ سيمر وې ښه مور جانې دستي راځمه ـ سيمر باغ تـه ننـوت پـه دلـه وخـت
کـې بــاغ کــې هي ــو نــه و ـ ه ــه وړانــدې نــزدې ګلونــو تــه ورلــى ـ د بــاغ
دروازه يې څارله تر څو زرکـه راشـي ـ زرکـې مـور تـه وويـل ـ مورجـانې زړه
مــې راتنــګ شــوى دى بــاغ تــه اوځمــه ـ ښــه لــورې ځــه الړه شــه ـ پــه چــابکو
ګامونو له دروازې نـه راووتلـه او د بـاغ پـه دروازه کـې چـې ننوتلـه دروازه
يې ځن ير کړه ـ د سيمر خـوا تـه راللـه ـ ه ـه تـه يـې ورنـارې کـړې ـ سـيمره
راځه چې هلته د سبر ونو په هـوفه کښـېنو ه ـه ځـاى د بـاغ پـه مـنې کـې د
ګڼو ناجوګانو سيوري ته ښکلې هوفه وه چې شا و خوا يـې د اوبـو لښـتى
تاو شوى و ـ راې اوبه پکې بهېدلې ـ د هوفې په څلورو خواو کې د ګلونو
واړه واړه پټــي و چــې هــر راز ګلونــه پکــې والړ و ـ د ګالبــو ګلونــو ډکــې
څانګې ځاى په ځاى په هوفه راتاو شوې وې ـ همدلـه هـوفه لکـه د يـوې
ښکلې کوټې پيان جوړه شوې وه ـ د لرګي اوهدې څوکا پکې پرتـې وې ـ
دوي دواړه په يوه څوکا کښېناستل ـ زرکې خپلې خبرې داسې پيل کړې
ـ سيمره خبر شو ې له څه نه زمـا د ورکـړې نـه هالـه زرکـې تـه سـترګې
برګـې کـړې څنګـه څنګـه خـو داسـې چـې پـالر مـې آ بلـه شـپه د کـوز کلـي
ملک زوى دلبـر تـه ورکـړم ـ آخ دا څـه وايـې هـو رښـتيا درتـه وايـم دا دوه
ورځې مې له ژړا نه ځان وژلى دى ـ دې رنګ ته مې نه ګـورې ـ لـه يـوې خـوا
مې د پالر نيول شول او د بلې خوا دې خبرې لکه زعفران زيړه کـړم ـ سـيمر
له دې خبرې سره پخپل ځاى چُر پاتې شو ـ سـترګې يـې نـه رپـولې يـوازې
يوې نتطې ته متوجې و ـ بيا يې سوړ اسويلى ويوست زرکې ته يې پـام کـړ
چې ه ې په مخ اوښکې روانې وې ـ ده وويل اوس به څه کېدي زرکې پـه
داسې حال کې چې اوښکې يې پاکې کړې وې ويل ـ څه به کېدي هيڅ نيي
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کېـدى ـ داسـې مـه وايـه زړه بـه مـې وچـوي ـ سـيمر د زرکـې الس د ه ـې لـه
سترګو نه ايسته کړو ـ و ې ويل ـ زرکې پـه ژړا خـو څـه نـه کېـدي ـ خـو سـمې
خبرې بايد دواړه وکړو ما خو درته لومړى ويلي و چې زه يـو لريـب ژرنـده
ګړى يم او ته د خان لور ـ سيمره زه درسره پخپله ژبه ټينګه والړه يم ـ ته دې
چې هر تصميم ) پريکړه ( لرې هم سې به کـوو ـ هـيڅ زړه ښـکته پورتـه نـه
کړې ـ سيمر لد د خندا اوښکى کوه کړ وې ويل اې جينـا اوريـدلي دې نـه
دي ـ د ملنګانو نه څه ځي يو کچکـول ـ د پـالر خـانا پسـې تـه زړه مـه تـړه ـ
دواړه به داسې ځاى ته الړ شو چې د دلبر پالر به مو پېدا نه کړي ـ فتـط پـه
لوظ راسره ټينګه اوسه ـ زرکې يو ځـل بيـا خپـل ښـى الس د ه ـه الس کـې
ورکړ ـ وې ويل ـ ما درسره په پښتو ژبه لوړه کړې ده ـ نـو چـې داسـې ده سـر
له نن نه زما او ستا همدا وعده شو چې کلـه موقـ راللـه بيـا بـه همالسـې
کوو ـ سمه ده ـ هـو سـمه ـ خـو رښـتيا زرکـې دا راتـه ووايـه چـې د کـوز کلـي
ملک به له تاسې نه د واده لوښـتنه څـه وخـت کـوي زه څـه خبـر يـم ـ اوس
خو ال حاالت خراب دي ـ دا د وروسته وخت خبره ده ـ
سيمر يوه شيبه للى په فکر کې الړ ـ په زړه کې يې له ځان سره ويل ) ته کـه
د زرکې سره له کور کلي نه وتښتې نو دا بوډا سـپين هيـرى پـالر او بـوډۍ
مور به دې چاته پرېددې ( د زرکې ورپام شو ه ه ال همالسې په سـوچ کـې
ډوب و د تندي ګون ې يـې زيـاتې شـوې وې ـ دې ويـل څنګـه پـه فکـر کـې
شـوې ده ويـل هسـې دې خپـل نصـيب تـه حيـران يـم ـ زرکـې د ميــکالتو
شپول رانه تاو دى ـ سيمره زه مې د پالر حالـت تـه فکـر وړې يـم چـې بنـدي
يې نه کړي ـ زرکې ستا د پالر په حـال خـو زه هـم سـخت سـتومانه يـم ـ آ بلـه
ورځ چې خلتيانو ستاسې م که کې تنابونه وهل وييله يې ـ وييل يې ال
څــه کــوې چــې ســتا د پــالر يــې ډېــره بــې عزتــي وکــړه ـ ځمکــه يــې ام تــرې
واخيسته او په خلکو کې يې بې عزته کړو ـ ما چې په ه ـې ورځ دلـه حـال
وليد ـ له دله خلتي دولت نه مې زړه تور شو ـ خو څه کولى شـو د حکومـت
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سره د چا زور نه سمېدي ـ نـو سـيمره اخـر دا بـه څـه کېـدي نـه پـوهېدم خـو
دومره ويلى شم چې دا حاالت نور هم پسې خرابېدي ـ ځکه چـې ددې کليـو
او درو ماليان او نور ځينې خلک په دې حکومت رضا نه دي ـ له خلکو نـه
اورم چې نن سبا به ددې حکومت په متابل کې خلک پاڅېدي ـ زرکې ته دا
خبرې پرېدده ـ خپلې خبرې کوو ـ ه ې په مـخ راخـواره شـوي وېښـتان چـر
خوا ته څنډوال وې خندل ـ خپلې خبرې خوهماله يوه خبره ده ـ چې مخکـې
مو وکړه ـ دى هم په خندا شو وې ويل ـ وييـتلى پـه زړه بېـدار وي ـ سـيمره
بس دى اوس به الړ شو ـ مور به مې راپسې راشي ـ نن همـدومره تـه سـبا تـه
ولسوالا ته يو چکر ورشه په پټه توګه پوښتنه وکړه ـ اګر چې د کليو ډېـر
ميران مرکز ته ورپسې تللي دي ـ سمه ده زه به سهار تـه د کلـي د خلتيـانو
نه پوښتنه وکړم ـ ماسپښين به درته احوال راوړم ـ راځه چې ځـوو ـ دواړه د
باغ نه د وتلو په نيت روان شول ـ زرکې سيمر ته وويـل ـ تـه مخکـې الړ شـه
زه به وروسته دروازه پ ورې کړم ـ ه ه چـې لـه دروازې ووت ـ زرکـې تـه يـې
الس ور اوهد کړ ـ دواړو خداى په اماني وکړه ـ او د مينـې خنـدا يـې وکـړه ـ
سيمر په چابکو ګامونو الره وهله تر څو ژرندې ته ځـان ورسـوي ـ زرکـې د
بڼ دروازه کلکه کـړه او کـال تـه ننوتـه ـ مـور جـانې مورجـانې لـد يـې وکـړ ـ
وړوکـي ورور يــې د نـورو درې ماشــومانو سـره د کــال پـه داالنـه کـې لــوبې
کولې ـ مـور يـې پـه کوټـه کـې دننـه مصـروفه وه ـ د زرکـې لـد يـې واوريـد ـ
راووتله ـ وې ويل لورې راللې ـ هو مور جانې راللم ـ رښتيا مور جانې چـا
خو څه نوې خبر نه دى راوړى ـ نه لورې تر اوسه هيڅ پته نده لګېدلې ـ کوم
کســان چــې ورپســې تللــي دي واپــس يــې احــوال نــه دې راللــى ـ نــن بــه تــر
مازديګره خداى مهربانه دى څه احوال راشي ـ مور جـانې زمـا زړه وار ونـه
کــړ ـ ســيمر مــې د کلــي خلتيــانو پســې ورولېدلــو کــه لــه ه ــوي نــه کــوم
معلومات راوړي ـ ښه دې وکړل لورې کېدى شي ه وي ته معلومـات وي ـ
سـيمر وويـل سـبا تـه بـه زه معلومـات راوړم ـ خـداى دې ورحمېـدي لـورې ـ
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سـيمر خـو ډېـر ښـه هلـک دى ـ پـه مـوه خفـه کېـدي ـ زمـوه حـال ورتـه خپـل
ښکاري ـ ښه اوريدونکى ګاللى سړى دى ـ
زرکه له ځان سره اومسکېده ـ وې ويل ـ مور جـانې حـاالت ډېـر خـراب دي ـ
اخر څه به کېدى ـ خداى پوهېدي لـورکا چـې څـه بـه پيښـېدي ـ ګـډې وډې
خبـرې کېـدي ـ اهلل دې خپـل خېـر پـيښ کـړي ـ پـالر دې رب راخـالخ کـه ـ
سـپين هيـرى دى ـ زرکـې تـه ورشـه دهتـان تـه ووايـه چـې د شـپې لـه خـوا د
حجرو دروازې کلکې کړي خړه لګېدي ـ ښه ده مور جانې ورته وايمه ـ ه ـه
له کال نه ووته په څنګ کې يې دهتانان ديـره و ـ يـوه تـه يـې پـه دروازه کـې
وويل شاهزاد اکا د حجرو دروازې درسره کلکې کړه ـ ه ـه دروازې رالـى
ور يـې تالـه ) قُلـ

( کـړو ـ فکـر مـې دى زرکـې لـورې تاسـې بـې لمـه خپـل

خوب کوئى ـ هيڅ فکر مه کـوئى ـ يـوازې د کـال دروازه پـورې سـاتا ـ زه د
شپې له خوا بېداره يم ـ لـه کـال نـه چـ اپيره ګـرځم ـ تيـويش ونـه کـړې ـ ه ـه
واپس کال ته ننوتله او د کال دروازه يې ځن يـر کـړه ـ مـور تـه يـې د دهتـان
خبرې وکړې ـ ډاډه شوه ـ له ډوډۍ خوړلو نه وروسته مـور يـې ورتـه وويـل ـ
ځه لورې خپل ځاى کې ويده شـه ـ زه او وړوکـى ورور دې هـم ويـده کېـدو ـ
ه وي ټول پخپلو ځايونو کې ويده شول ـ سهار چې زرکه راويښه شوه ـ له
تيناب کولو وروسته د مور کوټې ته ورلله لد يې کړ ـ مور جـانې وا مـور
جانې ـ مور يې چاې تيـارا وه ـ وې ويـل زرکـې بچـى راللـې ـ هـو مورجـانې
ټوله شپه مې سيمر په خوب کې ليـده مـا وې چـې د پـالر احـوال بـه راوړي
کنه ـ لورې خداى مهربانه دى ـ ه ه به دله ورځ تـر لرمـې پـورې کلـه پـاس
کوټې ته ختله او کله به ښکته کېده او کله به بهر را ووته ـ تـر څـو د ورځـې
دوه بجې وې چې سيمر د باغ په کوز سـر راواوخـت ـ زرکـې لـه ليـرې وليـد
چې ه ه را روان و ـ ه ه په منډه دننه کال ته ننوته ـ مور ته يـې وويـل ـ مـور
جانې زه ځم ه چې د سيمر په حال ځان پوه کړم ـ ښه ده لور جانې ورشه ـ ه ه
په چاالکا راووتلـه او د بـاغ دروازه يـې بيرتـه کـړه ـ سـيمر هـم راورسـېد ـ
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دواړه باغ ته ننوتل ـ دروازه يې کلکه کـړه دواړو سـره الس ورکـړل ګـړه بـړه
يې وکړه ـ بيـا دواړه د بـاغ پـه مـنې کـې پـه سـړ روان شـول خپلـې ناسـتي
ځاى ته ورسـېدل ـ د بـڼ د مـنې هـوفه د دوي د ناسـتې پاسـتې او مالقـات
ځاى و ـ زرکې ترې سمدستي پوښتنه وکړه ـ څنګه څه احوال دې راوړي که
نه س يمر ه ې ته ور وکتل وې ويل ـ زرکې ولسوالا تـه تللـى وم لـومړى
مې له شير احمد نه پوښتنه وکړه ـ ه ـه زمـا انـډيوال دى ښـه اوچـت خلتـى
د ى په اولسوالا کې منيي دى ـ ه ه راته وويـل ـ خـان کاکـا يـې مرکـز تـه
سره له نورو کسانو لېدلى دى ـ ده ويـل تاسـو خـو تـرې خبـر نـه ياسـت ه ـه
نورو کسانو سره په دولت پسې ضد خبرې کړي دي ـ راپور يـې د کلـي دوه
تنــو خلتيــانو راوړى و ـ اولســوالا د ګونــد د دســتور ســره ســم مرکــز تــه
استول ى دى ـ نور پکې زمـوه څـه الس نـه رسـېدي ـ ښـاي زر راخـالخ شـي
واپس کلى ته راشي  ،کېدى شي د څه مودې لپاره بنـديان شـي دا شـرايط
انتالبي دي نه واسطه چلېدي او نه پيسې ـ ښه بـه دا وي چـې ورتـه انترـار
اوشي ـ انياء اهلل ډېر زر به که خيري راشي ـ کورنا تـه يـې ډاډ ورکـړه ـ کـه
دلت ه په ولسوالا کې مو کوم خدمت وي ـ زه ستاسو مخکې يم ـ بس همدا
يې وويل او ترې را روان شـوم ـ تـه څـه فکـر کـوې سـيمره چـې پـالر بـه مـې
راخوشى کړي ـ اې لېونا ستا پالر خـو څـه مـړى نـه دى کـړى ـ د خلکـو تـر
مــنې بــه يــې څــه ويلــي وي ـ دا وخــت ددې خبــرو کلــه دى ـ ځمکــه يــې تــرې
اخيستې ده ـ زړه په يې سـوى يـي اخـر دومـره څـه خـو بـه يـې ويـل ـ د بنـدي
کېدو پرې د چا څه دي په خوله دې برکت شه سيمره ـ ده ورته وخندل وې
ويل د ملک لورې پـس لـه دې خپـل لـم خـوره د دلبـر سـره بـه څـه کـوې د
ه ــې ســترګې راګــون ې شــوې د تنــدي مــنې کــې هــم دوه ګــون ې ښــکاره
شولې ـ لده للې پاتې شوه ـ بيـا يـې وويـل ـ مـرو مـې قبـول دى سـيمره خـو
دله کار ته به زړه ښه نه کـړم ـ ه ـه خنـدا شـو لـد څـه پـه ټوکـه کـې يـې ورتـه
وويل ـ زرکې له مانه هم بهادره معلومېدې ـ او زه خـو چـې ګـورم يـوې خـوا
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ته پا دى او بلې خوا ته پړانګ ـ دا خبره پرېدده سيمره زموه په فيصله بله
نه خېدي بزدله کېدې به نه ـ کړت کړت سيمر وخنـدل ـ د نـر لـورې د نخښـې
منې دې ووييت ستا ددې حسن سره ددې مال دولت سره دومره پـه وعـده
او عزم والړه يې چـې هـيڅ فـاني دې نيـته دى ـ د خپلـې خبـرې تـه بيـا ځـان
جوړ کړ وې ويل زرکې ستا په حسن او مينه قسم خورم چې د زړه ارمان به
دې تر سره کړم ـ نور څه لواړې ـ دله شـان خبـرې کـوه چـې خوشـاله اوسـم ـ
چې تـه پـه څـه خوشـحالېدې ه سـې بـه کېـدي زرکـې نورڅـه وايـې ـ زرکـې
دګالب دګل پااې راوشکولې او ه ه يې پرې ووييت ـ دسيمرزړه تـه نيـ
د ن مې داسندره ودريده ـ
په ګل دې ووييتم زرې زرې دې کړمه ياره
په الر کې ناسته يم خپل ځــان راټولومه ياره
د سيمر بدن د مينې احساس واخيست لوني يـې زيـګ شـو ـ پـه خولـه يـې
الړې هم وچې شوې ـ ) په زړه کې حيا ورتله له ځان سره يـې فکـر کـاوه چـې
سيمره بنده څومره بې جرأته يې ه ه دې په ګل ولـي مګـر تـه ( ـ اليـړ ورتـه
ناسته يې ـ زړه يې رالوى کړ ـ خپل ښـى الس يـې تـرې تـاو کـړل ـ او پـه لېـد
کې يې ښه ټينګه راونيوله ـ خړاپ شي په مخ يې ښـکل کـړه ـ د ه ـې وربـل
په مخ راخور شو ـ الس يې ورله ايسته کړ ځان يې ترې خالخ کړ له څنګـه
يـې لـد څـه وړانـدې شـوه د مـخ اننګـي يـې لکـه د انـارو سـره اوښـتي ول ـ د
سترګو توروالى يې په سوروالي بدل شوى و ـ همالسې يې د مـخ نيمـايي
تورو ويښتانو نيولى و ـ د سيمر سترګې هم سرې وې زړه يې ټوپونه وهل ـ
د بيا ځل موچکې ته يې نيت و خو ه ـه تـرې ښـه پسـې وړانـدې شـوه ـ ورو
يې وويل هلکـه پـه څـه دې شـروع وکـړه پـه څـه مـې شـروع وکـړه ـ د ظـالم
لورې ـ د چا پالر به درتـه ټينـګ شـي ـ دواړو يـو د بـل پـه سـترګو کـې سـره
ځانونــه ور کــړل ـ جينــا النــدينا شــونډه وچيچلــه مخــامخ هالــه تــه
کښېناسته ـ ده ورته وويل ـ زه به څنګ ته درشم لـه ځايـه پاڅيـد او د ه ـې
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تر څنګه جوخت کښېناست ـ بيا دواړه د مينې په خـوهو کـې ور شـول ـ د
ه ــې الس يــې پــه خپــل الس کــې ټينــګ نيــولى و ـ دده ل ـه زنــې نــه خــولې
څ يدلې ـ له يوې خوا ګرمي وه او له بله خوا د مينې ګرمـي هـم ورسـره وه ـ
د زرکې په مخ خولو د مرللرو دانې جوړې کـړې وې ـ سـينه يـې تلـه راتلـه ـ
سيمر بيا د مينې نييې واخيست ـ ه ه يې ځانته سمه رانزدې کړه ـ لومړى
يــې ورلــه ســترګې ښــکل کــړې بيــا يــې خپلــې شــونډې د ه ــې شــونډو تــه
ورنزدې کړې ـ خو ه ې ځان ترې لکه د لرڅنا پيان په يـوه ټـوپ خـالخ
کړ ـ ودريده ـ ټيکرې يې دده په السونو کې پاتې شو ـ ه ه والړه پاتې شوه ـ
وې ويل ـ زه کور ته ځم ـ چـې سـتا ځـواب مـور تـه ووايـم ـ ځـواب بـه يوسـې
زرکې خو ته يوه شيبه راته مخامخ کښېنه ـ ولې ليدلې دې نه يم که څنګه
ليدل د ليدلو پورې ده لېـونا ـ تـه کښـېنه کنـه وخـت ډېـر دى الړه بـه شـې ـ
ه ه د خندا په حالت کې کښېناسته وې ويل ټيکرى مې راوارتـوه ـ هـن دا
دى واخله ـ ور پاڅيد ټيکرى يې ورته په سر راخور کړ ـ لکه د نـاوې پيـان
کښېنه ـ زه به درته مخامخ کښېنم ـ له زنې نـه يـې الس ور النـدې کـړ ـ ورتـه
وې ويل ـ رښتيا زرکې ته چې کله په اينه کې ګورې ځان څنګه احساسوې ـ
ه ې وخندل ويل ميرات شې له آينې نـه مـې بيخـي زړه نـه کېـدي چـې تـرې
جدا شم ـ نو ما ولې مالمتوې ـ پوهېدم چې که دواړه تر سـبا پـورې کښـېنو
ام کمه ده خو بس دى ځمه چې مـور مـې بـاغ تـه رانـه شـي ـ سـمه ده ځـه چـې
ځوو ـ دواړه پـه کـرار کـرار د بـاغ دروازې تـه را روان شـول ـ پـه دروازه کـې
سيمر وويل زه به درنه مخکې اوځم ته به لده وروسته راوځې ـ الس دې را ـ
ه ې الس ور اوهد کړ دى وړاندې شو د مخ نه يې موچکه واخيسـته ه ـې
مـړې وروکتلـي ـ ويـل پـه مـخ دې ښـه شـه ـ ه ـه الړ ـ ورپسـې ه ـه راووتـه ـ
دروازه يې کلکه کړه ـ او کال ته ننوتله ـ له داالنه څخه يې مور ته ورلد کـړ ـ
مورجانې وا مورجانې ـ مور يې له کوټې راووتله وې ويل څه وايې لـورې ـ
ه ه په منډه ورنزدې شوه ـ ورته وې ويل ـ مور جانې سـيمر مـې وليـد راتـه
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وې ويل چـې پـالر مـې يـې مرکـز تـه بيـولى دى ـ سـره لـه نـورو کسـانو ـ څـه
پوښتنې ترې کوي ويلې نن سبا به واپس کور ته راځى ـ په خوله دې امـين
شـه لـورې ـ مـا خـو ويلـې چـې سـيمر د کـار سـړى دى ـ پـه مـوه خفـه کېـدي ـ
دهتانان خو ډېر دي مګر دا پکې بـې شـانه ښـه سـړى دى ـ ماتـه پـه زړه کـې
ګران دى لورې ـ ه ه موسکا شوه ښه پرې ولګېده ـ مور جانې خپګان مـه
کوه ـ خداى مهربانه دى ـ پالر به مـې نـن سـبا لـه خيـره راشـي ـ سـيمر راسـا
ژرندې ته الړ ـ وې ليدل چې په ژرنده کې دوه تنه سـړي پـه داسـې حـال کـې
چې خپلو د لنمو بوجو ته يې تکيه وهلې وي د ژرندې نوبـت )وار( تـه يـې
انترار کاوه ـ سـيمر لـومړى پـه ه ـوي سـالم واچـاوه ـ بيـايې ورتـه وويـل ـ
وروره معلومېدي چې له ليرې نه راللي ياسـت يـوه ورتـه پـه ځـواب کـې
وويل هو موه له درې نه راللي يُو ـ تاسو خـو مـا نـه يـا ليـدلي لکـه چـې د
ليرې درې نه راللي ياست ـ هـو مـوه پـه دې فکـر راللـي يًـو چـې زر تـر زره
وړه ورسـوو ـ پـه کورونـو کـې راتـه خلـک ناسـت دي ډوډۍ رانـه لـواړي ـ
سيمرپښه نيولى شوـ وې ويل څنګه په کورونو خلـک هـو لښـکر راوتـى
دى د حکومت په ضد راپورته شوى دى ـ د وسلو سره راللـي دي ـ نـن سـبا
په اوګـورې چـې دلتـه هـوارې تـه بـه راښـکته کېـدي ـ د ټولـو پـه خولـه کـې
ماليـانو د جهـاد خبـرې ورکـ ړي دي ـ دايـي چـې ددې دولـت پـه متابـل کـې
جهاد کوو ـ بس په موه ناست دي پـه زور رابانـدې ډوډۍ پخـوي ـ دلتـه لـه
حکومت نه په ويره او هلته له ه وي نه پـه ويـره کـې يـو ـ کـه زمـوه وړه بـې
واره وکړې وروره کمک به دې وي ـ سيمر ه وي دواړو ته په زير زير کتل
بيا يې ورته وويل ـ راځـ بـوجا مـو راوړت ـ ستاسـې وار دى ـ سمدسـتي
يې ورته بوجا په ژرنده واوړلې ـ ژرنده چې چـاالن شـوه ـ سـيمر ه ـوي تـه
وويل راځ بيرون دله د ولې سيوري ته کښـېن ـ چـې ګرمـي مـو ونيـي ـ
ه ـوي تـه يـې مـخ واړوه ـ وې ويـل انډيوالـه دا لښـکر آخـر څـه وايـي ـ يـوه
وويل خدايدو وروره ټولو سره بېرلونـه دي ـ سـالګانې ورسـره دي ـ لـه هـر
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مان ه نه وروسته مال په دعا کې وايي خدايه مجاهدينو ته بـرى ورکـړې ـ
ټول اولس د اهلل اکبر او نعرې تکبير نارې وهـي ـ قسـم پـه خـداى چـې ويـره
تــرې پــه کــار ده ـ هــيڅ دليــل ورســره نيــي ويلــې ـ يــوازې دا وايــي چــې دا
حکومـت ملحـد دى  ،جهـاد پـرې روا دى ـ خلتيـان کـافر دي ـ بـس همدلـه
خبرې دي ـ څو چـې ډوډۍ ورنـه کـړي وهـي او ټکـوي يـې ـ نـن سـبا بـه دا
خبرې دلته رارسېدي ـ سيمر د ژرندې په دروازه کې په داسې حال کې چـې
يــوه پښــه يــې دننــه کــړه وه ـ ودريــد وې ويــل ـ چــې داســې ده نــو دا اوســنى
حکومت د ټينګې نه راته ښکاري ـ هو همدلسې يې وګڼه ـ او اى تـه ګـوره
چې زموند خان هېب يې هم نيولى دى ـ پته يې نه لګي چې ال مړ يې نکړي
ـ ځکه چې دا حکومت خانان او ملکان لـه يـو سـره نيسـي ـ ځمکـې هـم تـرې
اخلي او له پاسه يې نيسي وژني او بنديانوي يې ـ واهلل څـه بـل شـان حالـت
را روان دى نو ـ ه ه بل تن وويل آ بله شپه لښکر يو مکتب وسـوزاوه ـ دوه
تنه معلمان يې ووژل ـ سيمر وويل ـ زه فکر کوم چې ددې سمې خلک به هم
ورســره يــو ځــاى کېــدي ـ هــو انډيوالــه د کفــر او اســالم جنــګ دى ـ پــه
جوماتونو کې ماليان همـدا خبـرې کـوي ـ پورتـه لـرو او درو تـه حکومـت
نيي ورتالى ـ سيمر وويل زه چې ورتـه ګـورم خـو دا خلتيـان ډېـر ښـه نرـر
لري ـ د مساواتو او عدالت خبرې کوي ـ د لريبو خلکو او دهتانـانو خبـرې
کوي ـ مګر نه پوهېدم چې دا ولې ه ه يوه سړي ورته وويـل همـدا خبـرې
ورتـه روســانو راوړې دي ـ دا خــو د روس نــه يـې مالتــړ کېــدي ـ وايــي چــې
کمونستان کـافر دي ـ ګنـي دا خلتيـان خـو ټـول پښـتانه او زيـاتره يـې ددې
کليو هلکان دي ـ رښتيا چې نـور ډېـر ښـه خلـک دي ولـې لمـونې نـه کـوي ـ
همدله خبره ده چې ماليانو ورپسې راخيستې ده ـ د دوي په دې خبرو کې
لنم وړه شول بوجا يې پيـا کـړې او دواړه لـه ژرنـدې نـه مـخ پـه دره روان
شول ـ سيمر ورته مخه ښه وويلې او الړل ـ
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اووم پړ

( اووم څپرکې )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاجو د نسوانو ليليې ته الړه او طالب جـان واپـس پـه هم ـه الره پوهنتـون
مرکــزي ليليــې تــه روان شــو ـ پــه الره روان و چــې ناڅاپــه يــې زړه کــې ور
ورګرځېدل ) که مونې نه کوم ګنهګارېدم  ،او که کـوم يـې دوي تـه اخـواني
معلومېدم  ،حېران يم چې څه وکړم ( په همدې سوچونو کې مرکزي ليليـې
ته ورسېد ـ کتل يې چې دننـه پـه طعـام خـورۍ کـې خليتـانو ميټنـګ جـوړ
کړى دى ـ دى هم ورلى نـز دې د خليتـانو خواتـه ودرېـد ـ ه ـوي وليـد چـې
طالب جان يـې خـوا تـه د ميټنـګ خبـرې اوري يـو تـن لـه سـټيجه وائـي ـ دا
خلتــي ځن يــر نــه شــکېدي ـ اشــراف زاده ګــان ټــول لــرب تــه وتښــتېدل ـ
اخواني او ستمي ارمانونه له خـاورو سـره خـاورې شـول ـ دا او داسـې نـور
شعارونه ښه په درز بدرګه کېدل ـ ده به هم له ه وي سـره شـعار پـه شـونډو
کې وايه ـ د هن

خلتي هلکانو دى ليده چې شعار بدرګه کوي ـ د ميټنګ

په پاې کې له ه وي سره يو ځاى ډوډۍ خوړلـو تـه الړ ـ پـه همدلـه ترتيـب
سره ده ته خلتيانو څه نه ويل ـ او دى هم په دې خـوښ و ـ خپـل درسـونه يـې
په شوم او اوم سره ويل ـ په خپل هن

کـې پـه لـومړۍ درجـه و ـ تـاجو تـه

خو يې ويلي و چې ګوندې جينکو سره ځان پېوند کړې ـ ه ه به هـره ورځ د
خپلې خلتا همضـفا سـره پـه تمـاس کـې وه ـ ناسـته والړه يـې ورسـره يـو
ځاى وه ـ خو دا چې تاجو په هن
جينا وه ـ په الره  ،پـه هـن

کې نه بلکې په ګرد پوهنتون کې ښکلې

 ،پـ ه کتابخانـه او پـه سـړ بـه هلکـانو ورتـه

کتل او پرزې به يې پـرې ويلـې ـ خپـل ښايسـت ورپـورې بـال شـوى و ـ حتـا
ځينو د هن

او ليليې جونو به ه ه تنګوله ـ چا به يې ښکليو تورو اوهدو

سترګو ته کتل چا به يې د بدن بيلې بيلې برخې او اندامونه ستايل ـ دې ام
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پوهېده چـې خپـل ښايسـت ور پـورې اور شـوى دى ـ تـل بـه يـې ده تـه خپـل
شکايتونه کول ـ ه ه به ويلې خېر دى ـ تاجو د هيچا زړه مه بد وه ـ هر قسـم
خلک دي څو به څه وايي او څـو بـه څـه ـ خـو تـه پسـې زړه مـه تـړه ـ ښـه
ګخاره او نيک بر خورد هر چا سره کوه ـ دا پوهنتون دى ـ کلى نه دى ګخاره
کوه ـ تاجو د طالب جان خبره په لوه کـې نيـولې وه ـ دوي دواړو بانـدې هـر
چــا داســې ګمــان کــاوه چــې ګنــي خــور او ورور دي ـ تــل بــه دواړه جــوړه
ګرځېدل ـ هي کله دواړو هـډو د مينـې خوالـه يـې نـه سـره کولـه ـ يـوه ورځ
دواړه د پوهنتون په کتابخانه کې په يوه ميز ناست و مطالعه يې کوله ـ لـه
ډېر وخت وروسته طالب جان تاجو ته مـخ ور واړاوه وې ويـل ـ تـاجو مـا او
تا خو به په کلي کې مينه کوله ـ دلته خو دواړه داسـې شـوي يـو لکـه نـزدې
خپلوان او يا خور او ورورـ دا خبره يې وکړه تاجو ته يې کتل للى ناست و
ـ ه ه هم لده موسکا شوه کتاب يې پـورې کـړ وې ويلـې ـ هـو واهلل رښـتيا
دې وويل ـ څنګه څنګه شوي يو ـ هاله بيا وويل ـ همدلسې ښه يـو ـ کـه نـه
خير داسې به وکړو چې په هفته کـې بـه يـوه ورځ دمـې او چکـر تـه اوباسـو
تاجو په داسې حال کې چې قلم يـې ګوتـو کـې اړو راړو ه ـه تـه يـې خـواهه
خواهه کتل وې ويل ـ کومه ورځ به وټاکو ـ د جمعې ورځ ـ نورې ورځـې خـو
ټولې ډ کې دي ـ چيرې ليرې په چکر نيو تالى ـ حـاالت ښـه نـه دي ـ همـدې
پوهنتون پـه سـاحه کـې بـه ګرځـوو ه ـې ويـل سـمه ده ـ لـه همـدلې ورځـې
وروسته ه وي له پوهنتون له ساحې نه بيرون ونه وتل ـ په همدله ترتيـب
يې خپـل تحصـيل او درسـونو تـه دوام ورکـړو ـ کلـه چـې ملـک تـه روسـان
راللل حاالت بيخي خراب شول په ټول ملک کې د جهاد چي ه پورته شوه
ـ په هر کور کې به د شپې د اهلل اکبر نارې وهلې کېـدې ـ الريونـو نـه ووتـل ـ
ډېر مسلمانان د کابل ښار په ځينو واټونو کې خلک پداسې حال کـې چـې
د اسالم او اهلل اکبر نارې تکبير چي ې ويستلې د ببـر کارمـل او روسـي
ټــانکونو پــورې ډزې کــولې ـ او لکــه د مرليــو پيــان بــه يــې پــه م کــه
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لورزول ـ ډله ايز مرګونه يې کول ـ د پوهنتون ځينې محصلين وتښـتېدل ـ
ځينې محصلين چې مخکې يې پرچميان محصلين نيولي او بنديان کـړي
او يا وژلي وو ـ ه وي به يې نيول او د تير پيان يې ه ه عمل تکرار راوه ـ
يــوه ورځ طالــب جــان ســهار پــوهن ي تــه د درس لپــاره د تلــو نيــت وکــړ او
لوښتل يې چې له ليليې نه اوځي ـ په دروازه کې يـو تـن پرچمـى محصـيل
راوګرځــاوه او د ليليــې مــديريت پــه ســالون کــې يــې کښــېناوه ـ لــده شــيبه
وروســته ورپســې دوه تنــه راللــل او ه ــه يــې پــه جيــر مــوټر کــې يــو وړو
کتابونه يې پالس کې و ـ حېران هک پک و چې څـه ګنـاه مـې کـړې ده ـ پـه
موټر کې وار خطـا و ـ پـه فکـر کـې ډوب الړ پـه زړه کـې يـې وروګرزېـدل ـ )
اخري کال مې و له پوهنتون نه فارليدمه تاجو هم يوازې پاتې شوه ـ نه نه ـ
مانه بنـدي کـوي ـ ځکـه چـې کومـه ګنـاه مـې نـه ده کـړې ـ خامخـا بـه واپـس
پوهنتون ته راځمه ( په همدې سوچ کې ال وه چې لـر شـي پـه هـدارت يـې
ورننويسـت دننـه يـې کـوم ځـاى تـه يــووړ ـ ده ويـل لـومړى يـې يـوې تــورتم
کوټې ته ننويستم ـ کتل مې چې په همدله کوټه کې درې تنه نـور هـم للـي
ناست دي ـ په کوټه کې دومره راا شته چې يوازې همدله درې تنـه وويـنم ـ
ه وي هيڅ خبرې نه کولې ـ چوپ ناست وو له ځان سره مـې څـه ويـره پېـدا
شــوه ـ پــه کــرار مــې کتابونــه پــه څنــګ کــې ټينــګ نيــولي و پخپــل ځــاى
کښېناستم ـ بيا مې ښې سترګې ولړولې ـ د کوټې کونجونه مې له سترګو
تير کړل ـ د کوټې ديوالونـه تـک تـور ښـکاريدل ـ پـه يـوه ديـوال کـې پـاس
وړوکا کړکې وه د کړکا د شييې شـاته يـې اوسـپنيزه جـالا ورلګـولې
وه ـ تته لوند راا ترې رالويـدلې وه ـ پـه دې کـې ه ـه يـو تـن وويـل ـ ځوانـه
څــو يــې مــا زر د ه ــوي خــوا تــه مــخ ور واړاوه ـ اومــې ويــل ـ وروره زه
محصل يم ـ ه ه وويل په کوم پوهن ي کـې يـې سـاينس پـوهن ي کـې د
څلورم کال محصل يم ـ څنګه يې راوستې واهلل که پوهېدم سباي درس ته
تلمه د ليليې په دروازه کې ونيولم ويلې راځـه چـې زمـوه درسـره کـار دى ـ
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پــه جيــر کــې چــې دلتــه راوړم ـ ه ــوي درې واړو خپلــو کــې ســره وويــل ـ
ظالمان دي ګوره بيچاره يې کتابونو سـره راوړى دى ـ مـا هـم لـه ه ـوي نـه
پوښتنه وکړه ـ تاسو يې څنګه راوستي ياست موه يې د خلتيـانو پـه نـوم
راوستي يو ـ پته يې نه وه چې څـو دي ـ خـو دا يـې وويـل او زه تـرې للـى
شـوم ـ ه ـوي هـم درې واړه پښـتانه وو ـ زړه مـې وار ونـه کـړ ـ بيـا مـې تـرې
پوښتنه وکړه وروره تاسې يې دلته څه وخت راوسـتي ياسـت يـوه وويـل
موه يې هم همدا نن سهار خو کله چې موه دلته راللـو شـپد تنـه يـې لـه دې
ځاى نه ويستل ـ کوم بل ځاى ته بـه يـې وړلـي دي ـ بيـا يـې وويـل انډيوالـه
خلتى يې که ـ ـ ـ ما وې نه زه خلتي نه يم ـ نه يوازې خلتي بلکې په هيڅ کوم
سياسي ګونـد يـا سـازمان کـې نـه يـم ـ يـو پښـتون مسـلمان سـړى يـم ـ ه ـه
وويل ـ خو همدلسې کسان بندي کوي ـ نور مې لد ونه کړ ـ لـده شـيبه پـس
دروازه خالهه شوه ـ يو چا لد وکړ ـ ه ه درې تنه چې نن سـهار راللـي دي
راځـ ـ ه ـوي پاڅېـدل او چـې تلـل درې واړو الس راکـړو ـ وې ويـل ورور
کيه خداى دې مل شه د خداى په امان ـ ه وي چې ووتل وسـله وال دروازه
راپسې بنده کړه ـ په کوټه کې ځانته پاتې شوم ـ د تاجو په فکـر کـې الړم ـ )
ه ه به د ساينس پوهن ي مخې ته راللې  ،هرې خوا ته به يې پـه مـا پسـې
کتلــي راکتلــي زه بــه ســهار د ليليــې نــه چــې تــدريس تــه تلــم نــو د ســاينس
فاکولتي مخې ته به مې په تاجو پسې ځان رساوه ـ ه ه به څـومره وارخطـا
شوې يي ـ او دا مې ورته ويلي هم وه چې ګوا کې زه که کوم سـهار دلتـه نـه
وم والړ ـ نو مانا دا چې يا به سخت ناروله يم او ئـا بـه پـه ليليـه کـې نـه وم ـ
خو ه ه به ډېر ساعت ودريدلې وي ـ څو څو ځل به يې سترګې هرې خوا ته
اړولـې وي ـ چـې زه يـې نـه يـم ليـدلى ـ خامخـا بـه يـې زمـا لـه همضـفانو نــه
پوښتنه کړې وي ـ بيا به په نيم زړه درس ته تللې وي ـ هـو دادى اوس بـه لـه
تدريس نه رخصت شي ـ په چابکو ګامونو به د کافي تريا  Kafeteyaمخې
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ته رسيدلې وي ـ تر څو ما پېدا کړي ـ بيا هم زه نه يم ـ تر ډېره به والړه اوسي
ـ خو اوس به د نسوانو ليليې ته روانه شوې يي ( ـ
دى ال په دې سوچ کې و چـې دروازه خالهـه شـوه ـ يـوه تـن ورتـه يـوه مـړۍ
ډوډۍ راوړه ـ په ګيالس کې يې اوبه هـم ورسـره راوړې زه خـو وهى وم ـ زر
زر مې ه ه ډوډۍ مړې وخوړه ـ او بيا مې اوبه هـم وڅښـلې ـ عسـکر رالـى
وې ويل ـ راځه لوښتى يې ـ د ورځې دوه بجې وې ـ چې له دله کوټې نه يې
بوتلم ـ پاس يې په کوم دفتر ننويستلم ـ يو بريتور سړى ناست و ـ ه ه راته
د استعالم پااه راکړه ـ خپل شهرت او مکمل معلومات مې ورته وليکـل ـ
بيا يې رانـه نـور تحتيـق او پوښـتنې پيـل کـړې ـ تـر ماښـام پـورې يـې رانـه
تحتيتي تر سره کړ ـ اخري پوښتنه يې دا وه چې تا ولې ببر کارمل پسـې
ويلي دي چې کارمل دويم شاه شجاع دى ـ ددې پوښتنې ځوابولو تـه للـى
شوم ـ ځکه چې يـوه ورځ پـه ليليـه کـې د لرمـې ډوډۍ پـه ميـز کـې څـو تنـه
خلتيان او په څنګ کې راسره يو پرچمي هلک چې اهالً د ميدان وردګـو
وه ـ زموه سره په يوه هن

کې و ـ د کارمل په ضـد خلتيـانو خپـرې کـولې ـ

بې واره زما له خولې هم ووتـل ـ کارمـل دويـم شـاه شـجاع دى ـ دا خبـره هـم
هلــک اوريــدلې وه ـ سمدســتي پــوه شــوم چــې دا خــو همالــه محصــل زمــا
راپور ورکړى دى ـ قلم مې پالس کې ټکنى لوندې شو ـ ولې زه منکر شوم
ـ ما وې دا خبره هډو ما کړې نه ده ـ په دې وخت کـې همالـه هلـک راننـوت
او په ما يې شاهدي وو يله ـ د هاله شاهدۍ وروسته تحتيق کـونکي راتـه
ووې ـ ددې نه نور څه فبوت ـ زه يې له دوسيې سـره د ماښـام پـه خـړه کـې ان
پل چرخي ) د څرخي پله ( زندان ته بوتلم ـ دويـم بـال پـه کوټـه قلفـا کـې
يې واچولم ـ په يوه وړه کو ټـه کـې چـې سـميټي لمـده بـل فـرش يـې و بنـدي
شـوم ـ شــپه او ورځ بـ ه پـه همدلــه کوټــه قلفــا کـې پــروت وم ـ يــوازې يــې
متيازو کولو ته بوتلم ـ په شـپه او ورځ کـې يـې يـو ځـل د څـو دقيتـو لپـاره
ويستلم نور نو بس په همدله تورتم کوټه کې کله ناسـت او کلـه پـروت وم
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درې مياشتې مې په کوټه قلفې کې تيـرې کـړې ـ بيخـي ضـعيفه شـوى وم ـ
بيا يې له ه ې کوټې نه د بال بلې کوټې ته ورکړم ـ چې پـه يـوه کوټـه کـې
ډېر کسان اوسيدل ـ د پښو د ايښودلو ځاى پکې نه و ـ ما ته خو دله کوټـه
ښــه ښــکاريده ـ ځکــه چــې کوټــه قلفــي خــو لکــه د قبــر شــپې ورځــې وې ـ د
محبس هره کوټـه لـه خلکـو ډکـه وه ـ د محبوسـينو سـره ښـه چلـن نـه کېـده ـ
ډوډۍ بيخي خرابـه وه ـ بيلـې بيلـې شـکنجې او جزاګـانې يـې راکـولې ـ پـه
همدلــه ترتيــب ســره درې کالــه پــه دوهــم بــال کــې وم او بيــا د څارنــدوي
بال ته تبديل شوم ـ هلته راباندې لده سـودګي راللـه ـ زمـا خـو هـيڅ پـاې
وازې نه و ـ د زندان خلکو به راسره مرسته کوله ـ چا به جامه راکـړه ـ چـا بـه
يو شى راکړو او ځينو به بل شى ـ ما لمونې نه قضا کـاوه ـ پـه ټولـو بنـديانو
ګران وم ـ له تاجو نه هيڅ نه وم خبر ـ خو دومره پوهېدم چـې ه ـه بـه يـې هـم
بندۍ کړې وي او يا به پرې کومه بله پيښه راللـې وي ـ نـو ځکـه خـو پـه دا
دريو کالو کې يې زما پته ونه لګوله ـ دا خو ال څـه کـوې چـې پـالر او نـوره
کورنا مې هم پوښتنې ته ران لل ـ په زړه کې يې ور وګرزېـدل ) ه ـوي بـه
هم په بدو شرايطو کې شپې ورځې تيروي ـ هلته هـم جنـګ دى ـ خـداى دې
خير پيښ کړي ـ زموه کلى بيخي د سړ په خوله کې پـروت دى ـ روسـانو
بمبارد کړى نه وي ( همدا شاه ډېر پوښتنې د ه ه په زړه کې ښـکته پورتـه
کېدې ـ د هاله دله سوچ په ځاى و ـ ځکه چې ال ان دوه مياشـتې مخکـې د
ه وي کلى بمبارد شوى و ـ ډېرې ډېرې خلـک ښـ ې نـر واړه زاړه پکـې لـه
من ه تللي وو ـ په کوم سهار چـې د ه ـوي کلـى بمبـارد کېـده ـ دده مـور او
پالر او د کورنا نور لړي يې د کال په برنډه کې چايو ته ناسـت ووــ پـالر
يـې وويــل ـ ښـ ې دلتـه نــوره ګــخاره ګرانــه ده ـ د نــورو کليــو خلــک پخــوا
پاکستان ته اوښتي دي ـ موه به هم نن مازديګر ته د تګ لپاره ځان جوړو ـ
سر له ننه د کلي خلـک کلـى خـالي کـوي ـ ميـرمن يـې وويـل ـ د طالـب جـان
پــالره دا ډ کــور بــه څنګــه کــوو يــوازې د ځــان لپــاره ضــروري شــيان بــه
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ورسره اخلو ـ نور کالي به په کرار کرار سره وروسته چلوو ـ چې يو ځل خـو
مو ځاى ځګـى معلـوم شـي بيـا اسـانه ده ـ پـه همـدې وخـت کـې دوه جنګـي
الوتکې د لره په سر راوړي او په همـدې کلـي راښـکته کېـدي ټـول کلـى د
مخه بمبارد کوي ـ د کلي هر دويم کور بمبـاري کېـدي ـ مخـامخ د سـړ لـه
لـا ړې نـه د ټـانکونو خـولې همدلـه کلـي تـه راسـتنېدي ـ او پـه درنـو درنـو
ګوليو کلى ولي ـ له کلي نه لمبې او دوړې پورته کېدي ـ د طالب جـان پـالر
په منډه د کال بورج ته پورته کېدي ـ ګوري چې په ټول کلي کـې دوړې او د
اور لمبې دي ـ چي ې او نارې اوري ـ خپلو وړو ته پـه وار خطـايا سـره لـد
کوي هلـه زر شـ دننـه د بـورج کـوټې تـه ننـوزئى ـ ښـ ه او ماشـومان يـې د
بورج کوټې ته ورننوزي ـ او پخپله ه ه پـاس د بـورج پـه دويـم پـوړ کـې لـه
کړکا نه کلى ګوري ـ په دې وخت کې بيا دوه الوتکې راواوښـتې ـ د دوي
په کال يې بمونه را ولورزول چې په نتيجه کې نيمايي بورج ونړيد د کـال
کوټو اور واخيست ـ د طالب جـان پـالر خـو پـه بـورج کـې د بـورج د نړيـدو
سره يو ځاى ښکته م کې ته لويدلى و او ځاى پر ځاى مـړ شـوى و ـ ښـ ه
او ماشومان يې د بورج النـدينا کوټـه کـې ژونـدي پـاتې و ـ ولـې د کـوټې
لرګي او لوټې پرې رالويدلې وې او هر يو يې لد څه زخمـي کـړي وو ـ خـو د
کـال د نـورو کوټـو د اور لمبـو سـره سـخت پـه عـخاب کـې ووــ هم ـه و چـې
ټولې کال اور واخيست شا و خوا د کلي کورونو کې هـم اور لګېـدلى و ـ د
کلي خلک يو له بله هيڅ خبر نه و ـ په کومو کورونـو چـې بمونـه رالويـدلي
نــه و خلــک يــې روغ رمــټ لــه کورونــو نــه وتلــي و او د لــره ســم و تــه ي ـې
ځانونه رسولي وو ـ د ماښام خړې پـورې يـې لـه لـره نـه د خپلـې کلـي د اور
لمبـې او دوړې ليـدلې ـ ښـ و او ماشـومانو ژړل ـ د هـر چـا پـه مـخ اوښـکې
روانې وې ـ د طالب جان مور د کوټې له دروازې نه سـر پـه داسـې حـال کـې
رابېرون کړ چې د اور لمبه او تاو يې مخ ورته وسيزلو ـ د سـر پـه ويښـتانو
يې خاورې پرتې وې ـ په بيړه يې دروازه پـورې کـړه ـ پخپلـو بچـو يـې الس
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تير کړ ـ ه وي له ويرې للي د کوټې کنج ته راټول شوي ووـ يوې لس کلنې
لور يې وويل ـ مور جانې پالر مې څه شو لورې خبره نه يم چې چيرې دى ـ
د اور لمبې دي بيرون له دې کوټې نه نيم وتالى ـ ټولې کال اور اخيستى ـ
ته ودره چې لـه دې دروازې نـه لـد ورتـه وکـړم ـ چـې دلتـه ځـان راورسـوي ـ
طالب جان پالره ـ طالب جـان پـالره ـ وا طالـب جـان پـالره ـ هـيڅ ځـواب نـه
راځــي ـ يــوازې د اور لمبــې او د لرګيــو د ماتيــدو ټکــا ده ـ څــه نــه اوريــدل
کېدي لورې ـ پرې چې دا ډېرې لمبې کمې شي ـ بيا به ګـورو ـ ماښـام تـورتم
شو ـ شپه شوه ـ تر نيمې شپې پورې په کال کې اور بليـده ـ ه ـې بيـا سـر لـه
دروازې رابهـر کـړ ـ د کوټـو اور لمبــې کمـې شـوې وې ـ يـوازې لــوګي او د
سکروتو تاو ته څو د ټينګې نه و ـ دوي د برج په کوټه کې له نورو کوټـو
نه تتريباً په لسو او شلو مترو فاهله کې لد څه خوندي ناست ووــ ه ـې لـه
دروازې نه سر رابهر کړ ورو ورو په خـاورو او لوټـو کـې د کـوټې مخـې تـه
راووتله ـ بيا يې څو نارې د طالب جان په پالر پسـې ووهلـې ـ څـه يـې وانـه
وريدل ـ لړزه پرې رالله ژامې يـې هـم وګړزيـدې ـ شـا و خـوا د کـال د کوټـو
اور او لوګــو تــه يــې ور وکتــل اندامونــه يــې ولړځېــدل ـ مــخ يــې د اور تــاو
وواهه واپس کوټې ته ننوتلـه ـ خپلـه سـينه يـې پـه ښـي الس دوه درې ځلـې
ووهله په ژړلوني اواز يې وويل د پالر دې هـيڅ پتـه ونـه لګيـده ه ـه خـو
بيرون ته هم نه دى وتلى ـ پاس مااا ته خپلى و ـ اهلل دې خيـر کـړي چـې پـه
اور کې سوى نه وى ـ نور يې هم دننه په کوټه کې ښه ډېر ځنډو کاوه ـ د کال
د کوټـو لمبــې للــې شـوې ـ نيمــه شــپه وه ه ـه بيــا يــو ځـل د کــال داالنــه تــه
راووته ـ په زوره زوره يې نـارې کـړې ـ د طالـب جـان پـالره وا د طالـب جـان
پالره ـ د طالب جان پالر لد نه راتلو ـ پوه شو چې ه ـه بـه حتمـي پـه کومـه
کوټه کې ش وى وي ـ خپلو بچو ته يې ورلـد کـړو ـ ګـل څـانګې لـورې تاسـو
دننـه اوسـ ـ زه د کـال دروازه ګـورم ـ پـه منـډه تـر دروازې ورللـه ـ دروازه
ځن ير وه ـ توره تياره وه ـ څه نه ښکاريدل ـ يـوازې سـرې سـکروټې وې ـ او
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ځينې بيونه ال پوره نه و سوي ـ راا او لوګي ترې ختل ـ پـه چـاالکا سـره د
بورج په کوټه ورننوته ـ ګل څانګې ورته وويل ـ موجانې څه وشول لورې
بال دې واخلم ـ د پالر در خر نيته ټوله کال سوې ده ـ هر څه سوي دي ـ
يوازې دا کوټه او د کال دروازه نه ده سوې ـ ټولو په ژړا پيل کړو ـ ښه شيبه
ټولو په ګډه سره وژړل ـ تر سبا يې سترګه پټه نه کړه ـ ټولـه شـپه يـې پـه ژړا
او چي ــو تيــره کــړه ـ ســبايي وختــي د کــال دروازه وټکېــده ـ ه ــه پــه منــډه
دروازې ته ورلله ويلې څو يې چ ببو زه يم سور ګـل ـ وې پېژانـده چـې د
ليوره زوى سور ګل دى ـ ور يې ورته بيرته کړ ـ سمدستي په ژړا شوه ـ ه ه
چې کال ته ورننوت په لوګو او د اور په لمبو يې سترګې ونښتې اخ يـې لـه
خــولې ويوســت ـ پــه تنــده لهجــه يــې وويــل کاکــا مــې چيــرې ى د کاکــا
ميرمنې د ژړا په حال کې وويل ـ ه ه بيګاه مازديګر پاس کوټـو تـه ختلـى
و ـ ماته يې دومره وويلې چې له پاس مااا نه پام کوم چې کلي ته څـه حـال
دى ـ موه له ويرې د بورج کوټه کې للي کښېناستو الوتکو بمباري کولـه ـ
بيا چـا ځـان نـه دى ليـدلى ـ د بـورج پـه دويـم پـوړ کـې يـو هيبتـي ډز وشـو ـ
الندې په موه هم لـوټې راولويـدې ـ دا ماشـومان يـې زخميـان کـړل ـ ه ـه د
منې کوټې اور واخيست ـ دا نورې کوټې ترې هم وسوځيدې ـ په کال کـې د
اور لمبې تر اسمانه پورته شوې ـ موه د کوټې ورپورې کړى و ـ ځکه چـې د
لمبو تاو ته د ټينګېدو نه و ـ سور ګل څو نـارې پـه کاکـا پسـې وکـړې ـ خـو
کاکا بيچاره يې د بورج د دويم پور په کوټه کې سـر لـه مـازديګره ال مـړ و ـ
په لوټو کې او خاورو کې ډوب شوى و ـ مال يې ماته شوې وه ـ شپه زيـاتي
تيره وه ـ د سهار راا ئي لګيدلې وه ـ سورګل وويل ـ تندار زه يو ځل د بورج
دويم پوړ ته په څه چل ورخېژم پام کوم ـ ه ه په ډېر تکلي

سره ځان پـاس

کوټې ته وروخېژاوه ـ کوټـه خـو پـه بمبـارد کـې رالويـدلې وه ـ ه ـه د دويـم
پوړ په ديوال ودريد ديوالونه او د کـوټې چـت پـه ځمکـه پـروت و ـ د سـور
ګل په وسه او قدرت کې دا نه وه چې ګني ه ه دې خپل کاکـا د راپريـوتې
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کوټې په خاورو او لوټو کې ومومي ـ نا هيلى بيرته راښکته شو ـ وې ويل ـ
تندار تاسې مه وارخطا کېدت ـ زه کلي ته ورځم او ګورم چـې څـو راولـم ـ
او کمک راسره وکـړي ه ـه ګړنـدى ووت او الړ پـه کوڅـه کـې پـه ګړنـديو
ګــامونو لــومړى تــر خپلــه کــوره ورســېد ـ د کــور لــړو مــور او پــالر او نــور
ورواه او د کور لويو وړو ته يې په داسې حال کې د کاکا د کال د سـوزيدو
قيصه راواخيسـته چـې ه ـوي ټـول دده احـوال تـه لـک څـک ناسـت ووــ د
سور ګل بوډا پالر چې تسبيح يې اړولې وې ويل ـ بچى جومـات تـه چـې د
لمان ه لپاره ال ړم ـ نه مال امام و او نه د کلـى خلـک ـ يـوازې مـوه درې تنـو
سپين هيرو لمونې وکړو ـ ه وي راته وويل چې کلى ټول بمبارد شوى دى ـ
مړي او زخميان له حده ډېر دي ـ نورو کليو ته استازي خواره شوي دي ـ تر
څــو د کليــو خلــک مرســته وکــړي او دا مــړي ښــخ کــړي ـ پــاتې ښــ و او
ماشومانو ته ويل شوي دي چې له کلي اوځي او لره تـه ځانونـه وخېـژوي ـ
سورګل دادا دومره څو پېدا شي ـ چې د کاکا د پېدا کېدو چـاره راسـره
وکړي ـ نه نه بچى په دې وخت کې هي و نيته د کلي په ټولو خلکو دله
حال دى ـ درځ چې موه ټول په ګډه الړ شو ـ يو څه به وکړو ـ يـوازې بـوډۍ
مور دې او دا ماشومان دې وي ـ ټول په ډله سره په يوه منډه کال تـه راځـي ـ
سور ګل او دوه تنه زلمي ورواه يې سره د نورو تور سرو پاس د دويـم چـت
لوټې او خاورې  ،لرګي پـه السـونو ښـکته را لـورزوي ـ ګـوري چـې شـيرو
ملک د لوټو او خاورو الندې پروت و ـ سور ګل چي ـې کـړې وې ويـل ـ اخ
کاکا مې پيدا شو ـ په چاالکا سره يې د لوټو لـه من ـه راويوسـت ـ مـړ وه ـ
په کرار کرار يې ترې خاورې واړولې ـ الس او پښې يې ورسمې کړې ـ مـال
يې لوټه ماته شوې وه ـ نور د بدن لړى يې هم مات شـوى و ـ پـه ميـکالتو
سره يې الندې راښکته کړو ـ له خاورو او دوړو نه يې پا کړو ـ په کټ کى
يې واچاوه ـ ټولو ورته په وير پيل وکړو ـ سور ګل وويل ـ زه کلي ته ښکاره
کېدم ـ چې اوګورم حاالت څنګه دي ـ ه ه په منډه له کال نه راووت او کلي
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تــه پــه يــوه کوڅــه ورننــوت ـ پــه هــره کوڅــه کــې يــې ژړا اوريــده ـ د کلــي نــه
همالســې لــوګي روان و ـ د جومــات کوڅــه يــې ونيــوه او ني ـ جومــات تــه
ورلى ـ د جومات تر څنګه لوى وستل وـ کتل يې چـې څـو تنـه والړ وو ـ پـه
چاالکا سره د ه وى خوا ته ورلـى ـ سـتړى ميـي يـې سـره وکـړل ـ ه ـوي
درې تنو لبرو وويـل ـ سـور ګلـه خيريـت دى ـ دى لـد څـه ژړلـونى شـو وې
ويل د کاکا دوي کال سـوې ده ـ کاکـا مـې مـړ دى ـ نـور يـې څـه نيـو ويلـى ـ
ه و در ې سړو هم ورته وويل ـ سور ګلـه پـه هـر کـور کـې همدلـه حـال دى ـ
موه سړي نورو کليو ته ليدلـي دي ـ کېـدى شـي خلـک راورسـېدي ـ چـې دا
مړي ښخ کړي ـ د زخميانو سره به څه کـوو ـ خـو تـه يـو شـى وکـړه چـې نـورو
لوى وړو ته ووايه چې له کلي نه اوځي او لره ته الړ شي ـ سور ګل ويل ښه
ده ـ ه ــه پــه چــابکو ګــامونو واپــس کــال تــه رالــى ـ د خپــل کــور ښ ـ ې او
ماشومان يې سره د بوډا پالر له کـال راويسـتل او د لـره پـه تللـې الره يـې
ورسم کړل ـ د کلي ښ ې او نر څو چې ژوندي پاتې وو ـ په دلـه الره لـره
ته روان وو ـ په دله الره ژړاګانې وې ـ د ښ و او ماشومانو مخکـې سـر ان
تر لره رسيدلى و او بل سر يې ال په کلـي کـې و ـ زړو ښـ و او بـوډۍ ګـانو
په الره ستيانې کولې ـ ځينو به پرې لد وکړ ـ شاه باس ځان ورسوت ـ چيرې
بيا بمبارد ونه کړي ـ ځانونه د لره خوندي سم و ته ورسوت ـ ه وي به ښه
پسې چاالکه مزل کاوه او مخ پورته لره ته روان و ـ په کلي کې پاتې خلک
څه زخميان و او ځينې د مرو په حال کې و ـ د کلي کوزې سـويل برخـې تـه
په يوه کور کې بيګاه تازه واده شـوى و ـ د يـوه سـړي د خـداى پـه دنيـا کـې
يکي يو زوى و ه ه ته يې په مينه واده وکړ نـاوې راوسـته خـو پـه همدلـه
شـپه د ه ـوي پـه کـور هـم بـم لورزيـدلى و ـ شـاه او نـاوې دواړه پکـې مـړه
شوي وو ـ زيات خلک په ه وي ډېر زيات خفه وو ـ لمر ال راختلى نه و چې
له نورو کليو خلک راورسـېدل د کلـي مـړي يـې هـديرې تـه کـړل ـ د خلکـو
شمېر زيات و ـ تر څو چې لرمه کېده مړي يې ښخ کړل ـ زخميانو تـه پـه هـر
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کور کې يو او دوه دوه تنه پاتې شول ـ نورو خلکو ډوډۍ او پوره توښـه لـه
ځان سره واخيسته او لره ته تللو ښ و او ماشومانو ته يې يووړه ـ پـه سـبا
ته د همدله کلي پاتې خلک ټول پاکستان ته واوختل ـ په پرله پسې توګه
د ټولو کليو خلک پاکستان ته مهاجر شـول ـ ورځ پـه ورځ د روس پـه ضـد
او د ه ې ګوډاګي کارمل حکومـت پـه خـالف د جهـاد چي ـه پورتـه شـوه ـ
پاکستان کې د بيلو بيلو تنريمونو کړې جـوړې او ټينګـې شـوې ـ د جهـاد
په ليکو کې اف انان تنريم شول ـ د روس او د کارمل د حکومت په خـالف
د جهاد عمومي چي ه پورته شوه ـ
پــه تــاجو پســې د ښــاد دوه تنــه د شــپې ورللــي و ـ تــر څــو ه ــه د ليليـې نــه
اوباسي او له ځان سره يې بوځي ـ اهال په دلو دوه تنو کې يو د ښاد لـړى
و ـ او ه ه بل د ادبياتو د پوهن ي د دويم کال محصل و ـ ه ه نه پرچمـي و
او نه خلتي ـ بس په تاجو مـين و ـ ددلـه ښـاد د بڼي ـې سـره يـې پټـه داسـې
جـوړه کـړې وه چـې تـاجو بـه پـه همـدې توګـه سـره وتښـتوو ـ همالـه و چـې
ه و ي دواړه يوه شپه د نسوانو ليليې تـه ورللـي و او د ليليـې معلمـې پـه
مرسته يې تاجو و ه وي ته ورتسليم کړې وه ـ تاجو چې له خپلې کـوټې نـه
راوتله وې ويل ـ معلمه هاحب زه خو په کوم ګوند کې نه يم او نه کوم ضد
سياسي فعاليت کوم ـ پما څه کوئى چيرې مې بيايې معلمې وويل تاجو
ته مه وار خطا کېده خالي پوښتنې درنه کوي ـ ښاد ته يې لوښتې همدا نن
شپه تا بيرته دوي ليليې ته راولي ـ زړه مه ښکته پورته کوه ـ تاجو زړه کـې
وويل ـ ) ښاي د طالب جان په باب رانه پوښتنې وکړي ګنـي زه خـو هـيڅ نـه
لرم ـ طالب جان هم څه نه لـري خـو ـ ـ ـ ( ه ـه اهـلي ښـادي ورتـه وويـل خـور
جـانې خـالي څـو پوښـتنې درنـه کېـدي ـ يـو سـاعت وروسـته بـه دې واپـس
راولو ـ د تاجو زړه لد پـه کـرار شـو ـ ورسـره روانـه شـوه ـ يـو کـراې شخصـي
موټر کې يې کښـېنوله ـ مـوټر وان مـوټر پـه بيـړه چـاالن کـړ د داراالمـان پـه
سړ مـوټر تـاو شوــ پـه وروسـته سـيټ کـې تـاجو او محصـل کښېناسـتل
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ښادست مخکې له ډيور سـره کښېناسـت ـ تـاجو قيصـه کولـه ويلـې د ښـاد
واال به للي شان د موټر چلونکي په لوه کې څه وويل ـ ګاډى په لـده شـيبه
کې دارااالمان په مااې واوښت ـ ګاډى بيـا د سـړ پ ـاړه ودريـد ـ ښـادس
بيا د موټر وان په لوه کې څه وويل او له موټر نـه ښـکته شـو الړ ـ مـوټر تـه
يې بيا حرکت ورکړو دې ويلې زه پوه شوم چې بل چيرې مې بيائي ـ ه وي
ته مې وويل اې وروره د خداى په خاطر چيـرې مـې وړۍ زه خـو تاسـو لـه
ښاره راويستلم ـ ستاسو ښاد خو په کابل ښـار کـې دى ـ دلتـه رابانـدې څـه
کوئى ه ه محصل راته وويل ـ د ښاد يو مـديريت دلتـه دى ـ د لـد سـاعت
لپاره ورځوو ـ دوباره راګرځوو ـ ته تيويش مه کوه ـ په دې وخت کې مـوټر
په رييخورو ورواوخت ان تر چهاراسياب ورسېد ـ د چهار اسياب موسه
يې کلي کې د يوه کور مخې ته مـوټر ودريـد ـ مـوټر وان ښـکته شـو دروازه
يــې وټکولــه ـ دې ويلــې زه پــوه شــوم چــې دا د ښــاد خبــره نــه ده کوم ـه بلــه
دسيسه درته جوړه شوې ده ـ کليمه مې په ځـان وويلـې او لـه ځـان سـرهمې
داسې فيصله وکړه ) تاجو دا د ښاد کومه سياسـي خبـره نـه ده ـ هـر څـه چـې
دي ستا د تښـتولو دسيسـه ده ـ خـو زه بايـد اګـاه اوسـم او کوښـښ بـه کـوم
چې که سال الس ته رالله همدا هلک چې په څنګ کې مې ناست دى وژنم
او له من ه يې وړم ـ بيا که مړه هم شم پروا نه کوي ( له دروازې نه يـو سـړى
راووت کالشنکوف يې الس کې و ـ يو پټکـى يـې هـم محصـل تـه ورکـړو ـ
کالشنکوف يې په مخکې سـيټ کـې ډريـور څنـګ تـه کېښـود ـ مـا پـه ژړا
پيل وکړ ـ چي ې مې کړې ما وې کـه لـه دې کلـي څـو راوځـي مـا بـه تـرې
خالهه کړي ـ په چاالکا سره مې د موټر دروازه خالهـه کـړه ـ چي ـې مـې
کړې ـ اې د کلي خلکو د خداى لپاره ترې خالهه مې کړۍ ـ څو چي ـې مـې
ووهلې ـ محصل او موټر چلونکي ونيـولم او پـه زور يـې مـوټر تـه کـړم ـ پـه
څادر يې راته خوله او سترګې وتړلې ـ دواړه السـوه يـې راتـه هـم وتـړل ـ پـه
سي ټ کې يې واچولم ـ د خبـرو نـه وو تلـم لـومړى مـې ښـه ډېـر وژړل سـتړې
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ستومانه شوم ـ موټر هم سـې روان و ـ يـو وخـت دوي دواړو خبـرې وکـړې
سمدستي ډزې پيل شوې څو مرما په موټر ولګېدې ـ موټر يې لـاړې تـه
ودرولــو ـ دوي هــم ډزې پيــل کــړې ـ جګــړه ونښــته ـ زه پــه مــوټر کــې للــې
څمالسـتم ـ سـت رګې او خولـه مـې تړلـي و ـ السـونه مـې هـم تړلـي و ـ دومـره
ډېرې ډزې کېدلې چې اخر په موټر کې وار خطا شوم ځان مې له چوکا نـه
الندې ولورزولو د سيټ الندې للې پريوتم ـ دوي دواړو هم ډزې کـولې ـ
اخر د موټر خوا ته يو اخ وشـو ـ وروسـته بيـا ځيګـروي او فريـاد پيـل شـو ـ
لوه ته مې راورسېد ـ سال کېده تسليم شـه ـ شـا و خـوا عسـکرو محاهـره
کـړې ياسـت ـ سمدسـتي د مـوټر خـوا تـه لربـا شـوه ـ خبـرې شـوې ـ د مـوټر
دروازه خالهه شوه ـ يو تن دا دى موټر کې پروت دى ـ بل تن پرې لد وکړ ـ
پام چې ډز پرې ونه کړې ـ ژوندى يې ونيس ـ ما چې دا خبـره واوريـده سـر
مې راپورته کـړ ـ څـه مـې نـه ليـدل خـو لـد يـې رابانـدې وکـړ ـ چـې شـورونه
خوري ـ سال دې کېده الس دې پورته ونيسه له موټره راښکته شه ـ ما خپل
تړلي الس په موټر کې پورته نيـولي و پـه پښـه مـې د مـوټر دروازه ووهلـه ـ
يوه دروازه راپسې خالهه کړه ـ وې ويل راښکته شه ـ السونه مې مخې تـه
نيولي وـ له ګاډي نه ښکته شوم ـ وا مـې وريـدل چـې يـوه تـن وويـل ـ دا خـو
ښـ ه ده خولـه او ســترګې تړلـې دي ـ سـترګې او خولــه راتـه خالهــه کـړه ـ
السونه يې هم راته خوشي کړل ـ وې ويل ـ ته څو يې او چا دلته راوسـتې
يې يوه بل عسکر له وړاندې نه رالد کړ وې ويل ـ دلته دوه تنه مړه پراتـه
دي ـ يو کالشنکوف هم ورسره خوا ته پروت دى ـ ما ورته وويـل ـ وروره زه
دوي دواړو د پوهنتــون د ليليــې نــه پــه دې بهانــه چــې ښــاد لوښــتې يــې ـ
راوستې يم ـ يو تن بل هم ورسره و ه ه ترې الر کې ښکته شو او زه دوي په
زوره په داسې حال کې چې الس او سـترګې  ،السـونه يـې راتـه تړلـي و ـ تـر
دې ځاى راوړم ـ خـداى زده چـې چيـرې بيـولم دا خـو د اهلل فضـل وشـو چـې
تاسو ترې خالهه کړم ـ د پوستي عسـکرو لـه ځـان سـره بـوتلم ـ د عسـکرو
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قوماندان پښتون و ـ راته وې ويل ـ خورجانې هيڅ تيويش ونکړې داسـې
فکر وکړه چې له خپل ورور سره يې ـ سبا تـه پـه دې پـه پوهنتـون وسـپارم ـ
يـوازې ه ــوي زمــا نــوم او مکمــل ادرس واخيسـت ـ بيــا يــې وويــل د ښــاد
ستانو همدا کار دى ـ ه ـه دوه تنـه چـې پـه ډزو کـې مـړه دي ـ دواړو سـره د
جمعيت د تنريم کارتونه پـه جيـب کـې و ـ او ه ـه يـو تـن چـې تـرې الر کـې
ښکته شوى دى ـ ه ه د ښاد لړى دى ـ ښه شـوه چـې زمـوه ګزمـه ورپانـدې
رال لـه ـ ګنـي دې بـې ناموسـانو بـه چيـرې بيـولې وې ـ مـوه څارنـدويان يـو
پوسته مې ډېره وړاندې ده ـ تر دې ځاى خالي ګزمه راللي يو ـ خوشـاله پـه
دې يم چې تاته مو نجات درکړو ـ تاجو اوښکې پاکې کړې وې ويل ـ ورور
جانه ښه شوه چـې تاسـې دلـه د ظـالم زامـن لـه من ـه يـووړل ـ ليـر حـق يـې
بيګ اه په چل کې له ليليې نه راويستلم راته کړه يـې چـې ښـاد دې لـواړي ـ
يو څه پوښتنې درنه کوي ـ زما دا خيـال شـو چـې ګنـي زمـا د خاونـد طالـب
جان په باب راځنې پوښتنه کوي ـ د پوليسو افسر رانه پوښتنه وکړه ويلې
خاوند دې چيرې دى وروره خاوند مې د سياينس پـوهن ي پـه اخـر کـال
وه چې ښاد بندي کړ ـ دا يې دريم کال دى چې هـيڅ معلومـات تـرې نـه لـرم ـ
وژلى يې دى او که بندي دى ـ افسر بيا وويل ـ ه ـه پـه کـوم سياسـي حـزب
کې و ه ه په هېڅ سياسي حزب او کوم سازمان کې نه و ـ خالي يو لمونې
ګخاره سړى و ـ يوازې ناسته پاسته يې د خلتيانو سره وه ـ پخپله خلتـي نـه
و ـ له اوله هن
دريم هن

نه ان تر د پوهنتون پورې اول نمره وـ زه ادبيـاتو پـوهن ي

کې يم ـ ورور جانه د خـداى لپـاره مرسـته راسـره وکـړې ليليـې

نسوانو تـه مـې ورسـوې ـ ه ـه وويـل پـه سـترګو خـور جـانې ـ دا دى سـهار
کېـدي ـ تـر څــو چـې تــه چـاې مــاې چښـې اوه بجــې کېـدي همــدا زه بــه دې د
پوهنتون په ليليه وسپارم ـ مننه ـ ورور جانـه ـ د چـاې چښـلو نـه وروسـته د
پوليسو افسر سره د دوه تنو پوليسانو پـه جير موټرکې د نسـوانو ليليـې
تـه راوړم ـ د سـهار لـس بجـې وې چــې د نسـوانو ليليـې پـه دروازه کـې يــې
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ښکته کړم ـ مننه او کور وداني مې ورته ووايه له ه ه نه مې هيله وکـړه مـا
وى وروره بخښنه لواړم ـ ستا نوم او ځاى دې که راته ووايې خور جـانې
نوم مې پرويز رتبه مې جګړنى او د ننګرهار د کامې يم ـ ډېر ښه ورور جانه
زه به ستا دا مرسته تر مرګه هيره نه کړم ـ په خـداى مـو سـپارم پـه مخـه دې
ښه شه ـ ورته کتل مې چې ه وي جير په بيړه راوګرځاوه او د همزنګ پلو
يې حرکـت وکـړو ـ او د سـترګو پـه رپ کـې زمـا لـه سـترګو پنـاه شـو ـ زه پـه
چاالکا سره ليليې ته ننوتلم ـ خپل سامان  ،کتابونه او نورې جامې هر څه
مې پخپل بکس کې سنبال کړل ـ په کوټه کې نورې جينکا نـه وې ـ ه ـوي
پوهنتـون تـه درس تـه تللـې وې ـ د ليليـې معملـه هـم پـه دلـه موقـ نـه وه ـ
بيرون ته ووتلم ټکسـي مـوټر مـې راوسـت بکـس مـې پکـې کېښـود او پـل
محمود خان ته الړم تر څو ننګرهار ته الړه شم ـ لـه ځـان سـره مـې دا فيصـله
کړې وه چـې لـه پوهنتـون نـه تيـره خـو چـې خپلـې کـورنا او خپـل کلـي تـه
ورسېدم ـ
د ننګرهار پـه هـډه کـې لـه ټکسـي نـه ښـکته شـوم ـ پـام مـې وکـړ چـې هلتـه
وړاندې کلينر نارې وهي ـ جالل ابـاد واال  ،جـالل ابـاد واال يـوه جـوالي تـه
مې د بکس وويل ـ ه ه بکس په اوهه کړ او سرويس موټر ته يـې ور پورتـه
کړ ـ سرويس کې ټولې څوکا ډکې وې ـ په يوه سيټ کـې يـوه بـوډۍ ښـ ه
ناسته وه ـ ناجوړه هم وه ـ د ه ې سره په څوکا کښېناستم ـ سـرويس روان
شو ـ کلينر وويـل اسـتاده ځـه لـه خيـره ـ اوړى و ګرمـي زياتـه وه ـ سـړ هـم
ځاى پر ځاى خراب شوى و ـ خپل تور ټيکرى مې له بکس نه راويوسـت او
په سر مې کړ ـ د ورځې درې بجې وې چې سرويس سروبي ته ورسېد ـ هلته
موټروان وويل ورواـو دلتـه ډوډۍ وخـورت لمون ونـه وکـړت بـې کتـاره د
سروبي د تنګي نـه تيريـدى نيـو ـ پـاس د لـره لـه سـره مجاهـد ډزې کـوي ـ
هــيڅ مــوټر تــرې روغ نيــي تيريــدى ـ او رښــتيا هــم ددې ځــاى جنګونــه او
حملې دهر چا لوه ته رسيدلې وې ـ دا د سـروبي تنګـي ډېـر خلـک خـوړلي
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وو ـ ه سې خو په سرويس کې ويل کېدل چې تر جالل اباده پـورې پـه الره
کې ځاى پر ځاى ټوپکيان حملې کوي ـ موټرې تالشي کوي کتارونه وهـي
ـ موه په سروبى کې ډوډۍ وخوړه ـ خلکو لمون ونه وکړل ـ مازديګر نزدې
و ـ چې له کابله عسکري کتار رالـى ـ زمـوه د سـرويس چلـونکي سـرويس
ته وخوت ورپسې سورلا هم په سرويس کې ځاى په ځاى شوه ـ د کتار نـه
مخکې ټانک روان و ـ د سروبي له بازاره تير شو ورپسې نور کتار حرکـت
ور وکړ ـ ملکي موټرې له کتاره وروسته روانې وې ـ زموه د سورلا ګاډي
لـه کتـاره درې مـوټرې وروســته ور روان شـو ـ د تنګـي پــه خولـه کـې کتــار
ودريد ـ د کتار په سـر کـې ټانـک د لـره ډډې وييـتلې ـ ډزې يـې کـولې او
روان و ـ کتار ورپسې ورو ورو په حرکت کې و ـ له پاسه پـرې اور بـل شـو ـ
سپکې او درنې ډزې کېدلې ـ داسې جګړه ونښته چې هيڅ فکر نه کېده په
ملکــي مــوټرو ډزې نــه کېــدې ـ يــوازې پــه کتــار عســکري مــوټرو بانــدې
سـختې ډزې کېــدلې ـ يــوه عســکري مـوټر اور واخيســت لمبــې يــې پورتــه
شوې ـ زموند له سرويس نه خلک ښکته شـول او د لـره د تيـدو النـدې پـټ
شول ـ زه يوازې د زړې بوډۍ سره پاتې شوم ـ ما وې مرو خو بې له ه ې په
سترګو ويني پرې چې په دې موټر کې مړه شم ـ ځکه چې يو نيم مردکـى بـه
په سرويس لګيده ـ ډزو لوګو او دوړو بخي وار خطا کـړم ـ د سـرويس يـوه
شييه هم ماتـه شـوه ـ نـور مـې زړه ټينـګ نيـو ټيکـرى مـې لـه مـخ تـاو کړــ
يوازې سترګې مې ښکاره کېدې ـ په کرار سره له سرويسه راکوزه شـوم ـ د
سين پ اړه له يوې لوې يتګې د الندې پريوتم ـ نـور هي ـو نـه و ـ دومـره
مې وکړو چې ه ه بوډۍ ښ ه مې د سيټ د الندې پريستله ـ ه ه هـم نـوره
د ړام او خوځېدو نه وه ـ د عسکرو له خوا ګڼې ډزې کېـدې ـ تـر څـو خلـک
له تيګـو نـه راپاڅېـدل ګـاډو تـه وختـل زه هـم د تيګـې لـه بيخـه راووتـم او
سـرويس تـه پورتـه شـوم ـ زمـوه د سـرويس سـورلا راپـوره شـوې ـ ډريـور
وويل ورواو دعا وکړت چې اهلل مو له دې ځاى نه روغ اوباسـي ـ ټولـو الس
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پورته کړ ل دعا وشـوه ـ بيـا کتـار حرکـت وکـړ ـ پـه بيلـدوزر يـې ه ـه سـوى
ګاډى له سړ نه ښکته لورزولى و ـ کتـار ورو ورو لـه تنګـي نـه تيـر شـو ـ
زموه موټر چې تنګي ته راورسېد موټر وان په پوره سرعت سـره ګـاډى لـه
تنګي نه واړاوه ټول کتار په بيړه له تنګي نه تير شـو ـ وروسـته پـه الره بيـا
ځل په کتار حمله ونيوه ـ ماښـام نـزدې و چـې جـالل ابـاد تـه ورسـېدو ـ پـه
جالل اباد کې سمدستي له سرويس نـه ښـکته شـوم ـ بکـس مـې هـم ښـکته
کړوـ د کلي هډې ته ورللـم ـ د مـوټر پوښـتنه مـې وکـړه ـ يـو تـن راتـه وويـل
خور جانې هـډه لـه دې ځـاى نـه تللـې ـ راځـه چـې زه دې ورتـه بـوځم ـ د کلـي
هډې ته والړه ـ دوه درې موټرې د کلي په هډه کې والړې وې ـ له دلې هډې
نه نورو ډېرو کليو ته ګاډي تلل ـ تاجو يوه د لـين ګـاډي تـه ورپورتـه شـوه ـ
بکس يې له ځان سره په څنګ کې کېښود ـ تـر کلـي پـورې شـل کيلـو متـره
الره وه ـ ماښام نـزدې و مـوټر حرکـت وکـړ ـ خـړه ليګـده چـې ګـاډى کلـي تـه
ورسېد ـ سورلا له ګاډي ښکته شوې ـ تـاجو هـم خپـل بکـس لـه ځـان سـره
واخيســت د کــور پــه لــور روانــه شــوه ـ کلــه چــې د خپــل کــور دروازې تــه
ورسېده ـ وې ليدل چې د کال دروازه کلکه ده ـ دروازه يې ووهله ـ لده شيبه
پس يوه بوډۍ ښ ه دروازې ته رالله ويلې څو يې زه يم تاجو ـ دروازه
خالهه شوه ـ ښ ې تاجو ته ستړي ميي وويله ـ بيا يې وويـل تـه د مـامور
هېب لور يې هو مورې ـ مور و پالر مـې چيـرې دي زړې ښـ ې وويـل ـ
ته راځه لورې دننه راننوزه ـ تاجو بکس پالس کال ته ننوته ـ د کال دننه يـې
سترګې هرې خـوا تـه واړولـې ـ خـو خپلـه مـور او د کـور نـور لـړي يـې ونـه
ليــدل ـ بــوډۍ ورتــه وويــل لــورې ســتا ټولــه کــورنا خــو پروســد کــال چــې
بمبــاري زياتــه شــوه ه ــوي پاکســتان تــه الړل ـ مــوه تــه يــې کــالي او کــال
پرېښوده ـ زه او خاوند مې يوازې دلته اوسېدو ـ پـه کلـى کـې څـو نـه دي
پاتې يو نيم سړى او کومه زړه ښ ه پکـې اوسـي نـور ټـول کليـوال اوختـي
دي ـ
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تاجو پوښتنه وکړه مورې تاسو د کوم ځاى ياست لورې مـوه خـو د پـاس
بانډې يو ـ ستا د مور و پالر سره له پخوا نه پېژنو ـ ه وي بـه پـاس لـره تـه
راختل موه کره به يې شپې کولې ـ مـوه بـه هـم دلتـه راتلـو ـ تـه وړوکـې وې
مور سره دې زموه بانډې ته راختلې وې ـ ته ګلناره ترور نه يې ولې نه يـم
لورې ـ زړه شوې يم ځکه خـو دې ونـه پېژنـدم ـ بابـا چيـرې دى ه ـه بـه هـم
بوډا شوى وي هو بچى بابا دې بيخي بـودا شـوى دى ـ د کاروبـار نـه دى ـ
زموه د کور نور لـوى واړه بـاجوړ تـه اوختـي دي ـ دا ستاسـې ځمکـه مـې د
لرونو خلکو ته په اجاره ورکړې ده ـ ترور جانې ته دا خبرې پرېدده ـ دا راته
ووايه چې پالر و مور مې ژوندي دي که نه ګلناره ترور لـومړى لـده للـې
شوه بيا يې وويل ـ هو هو لورې شکر دى ه وي ژوندي دي ـ پاکستان کـې
دي ـ ښه ترور جانې ته دا قيصه وکړه چې دا دومره ډ کلى څنګه له خلکو
نه خالي پروت دى
لورې دوه کاله مخکې دلته روسـانو بمبـاري وکـړه ـ ډېـر خلـک پـه بمبـارو
کې ووژل شول ـ حال دا چې د تاجو پالر پکې هم مړ شوى و ـ خو ه ـه خبـره
بــوډۍ ونکــړه ـ نــو ګــوره لــورې اوس خــو شــپه ده ســبا تــه بــه دې کلــي کــې
وګرځوم ـ زړه به دې يې زرې زرې شي ـ په کلي کـې والړه لوټـه نـه ده پـاتې ـ
ه ه لوى دخلکو ډ

کلى شاړ پـروت دى ـ رښـتيا تـرور جـانې دا دوه کالـه

موه په رخصتا کې هم نه يو راللي ـ نو ځکه هر څه راته بل ډول ښـکاري ـ
ه ې ورته وويل ـ لـورې نـورې خبـرې بـه بيـا کـوو ـ اوس بـه درتـه زه ډوډۍ
تياره کړم ـ ګلنارې ترور د چرګې هګا يې پخې کړې او ښې ډېـرې مسـتې
يې تاجو ته په دسترخوان کېښودې ـ د ګلنارې ترور خاونـد لـه جومـات نـه
رالى ـ ميرمنې يې تاجو ورتـه ور اوپېژندلـه ـ تـاجو هـم اوپېژنـد ورتـه وې
ويل شيرو اکا خو بيخي سپين هيرى شوى دى ـ شيرو اکا تاجو په لېد کې
ونيوه ـ په سر يې ښکل کړه ـ ويلې دا تاجو خو مې وړوکې ليـدلې وه ـ اوس
دا دى لټه شوې ده ـ شکر دى  ،شکر دى چې تـاجو مـې لټـه شـوې ده ـ دوه
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درې زاړه زاړه ټوخي يې وکړل ـ په دسترخوان کښېناسـت او درې واړو پـه
ګډه ډوډۍ خوړله ـ ورپسې يې چاې وچښلې ـ وروسـته بيـا تـاجو وويـل زه
به ستاسو په اجازه يو ځل د کال په ټولو کوټو کې وګرځم ـ هسې سودا مې
ده ـ دويم پوړ خپلې مااا تـه به وخـــــېژم ـ ګلنـارې تـرور وويـل ډېـره ښـه ده
لورې وګرځه ـ هن دا اللټين درسره واخله تـورتم دى ـ تـاجو اللټـين ورسـره
واخيســت او پــه کــال کــې وګرځېــده کلــه چــې ه ــه پــاس مــااا تــه وختلــه
ګلناره د خپل خاوند لوه کې وويل ـ پام کـوه چـې د پـالر پـه حتلـه يـې څـه
ونه وايې ـ ه ه له پالره خبر نه ده ـ چې مړ دى ـ بوډا سر وخوځاوه ـ وې ويـل
ښه ده نه وايم تاجو په ټوله کال کې وګرځېده ـ خپلې کـوټې تـه هـم ورللـه ـ
يو ساعت پخپله کوټه کې تم شوه ـ تېر وخت يادونه يې ورپه ياد شول ـ څو
اوښکې يې توې کړې ـ بيا واپس راښکته شوه ـ د ګلنارې سره پـه کـټ کـې
کښېناستله ـ له ه وي نه يې پوښتنه وکړه ـ ترور جانې کله جې يـې دا کلـى
بمبارد کاوه تاسو خو به پخپل ځاى کې وي ـ هو لورې موه په لـره کـې و ـ
خــالي الــوتکې مــو ليــدلې چــې راتلــې بــه او دا کلــى بــه يــې بمبــارد کــاوه ـ
يـواځې دا کلـى نـه نـور کلـي يـې هـم وييـتل ـ دا څـه کلـي چـې دي ټـول يـې
بمبارد کړي دي ـ سهار به درته د پاس بام نه دروښيم ـ لورې په ټولو خلکـو
ډېره سخته تيره شوې ده ـ ډېر مخلوم تباه شوى دى ـ
د بوډۍ سترګو له اوښکې راللې د خپل ټيکري پلو يې سـترګو تـه ونيـو ـ
ژړلونې شوه ـ بيا يې تاجو ته وويلې ـ لورې ته به سـتړې يـې ځـاى بـه درتـه
جوړ کړم ـ چې ارام وکړې ـ سبا به هر څه پخپلو سترګو وينې ـ سـمه ده مـور
جانې تاسې راسره په تکلي

کې شوي

ـ تاجو ځانته په بيله کوټـه کـې پـه

بستره کې ولزېده ـ ستړې وه ځاى پر ځاى خوب يووړه ـ سباي تر نهو بجـو
يې پوره خوب وکړ ـ سهار چې کله له خوبه پاڅېده په چټکـا سـره يـې مـخ
او الس پرې مين ل له چاى نـه مخکـې تنـده تنـده پـه کـال کـې وګرځېـده د
کال يو ګوټ روسي الوتکې بمبـارد کـړى و ـ بيـا زر لـه کـال نـه بهـر ووتلـه ـ
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ټوله سيمه او کلى يې له سترګو را الندې کړ ـ وړاندې کڅ ته يې ورپام کړ ـ
يو نيم سړى يې په نرر راتلو ـ بيا يې د خپـل بـاغ دروازه بيرتـه کـړه او دننـه
باغ ته ننوتله باغ له پخوا نه ال شين او ګڼ شوى و ـ ونې او ګلونه يې لکـه د
يوه ځنګل داسې شوي و ـ دې به د بڼ هرې ونـې او ګلونـو تـه کتـل ـ بـوټي ،
واښه  ،ګلونه او نورې ونې ځنګـل شـوې وې ـ د ګرځېـدو تـګ راتـګ شـان
پکې نه و ـ د باغ ه ه پخوانى کنډو کم چې به تاجو او طالب جان ورباندې
باغ ته اوختـل ـ همالـه شـان پـروت و ـ وچـې ونـې او لرګـي پـه کنـډو شـوي
ديواله کې پراتـه و د چـا در اوختلـو الره نـه وه ـ تـاجو همدلـه کنـډو تـه پـه
فکر کې شوه ) په زړه کې يې تير شول په دې کندو به زه او طالـب جـان بـاغ
ته راوختلو او په باغ کې به مو د مينې او محبت ليدنه کتنه سره کولـه ـ پـه
همدې سوچ او فکر کې الړه ـ مړې مړې اوښکې يـې پـه مـخ رامـاتې شـوې ـ
طالب جان يې ياد کې رالى ـ بيا يې اوښکې وچې کـړې سـوړ اسـويلى يـې
ويويست ـ روانه شوه ـ په ګڼو بوټو کـې يـې ځـان ه ـه ځـاى تـه ورسـاوه کـم
چـې بـه طالـب جـان سـره هلتـه کښېن اسـتله ـ بيـا يـې زنـه ورپيـده پـه هټکـو
هټکو يې وژړل ـ تر ډېره پر ه ه ځاى ودريده ـ هم سې يې اوښـکې روانـې
وې ـ نوره په باغ کې وړاندې النه ړه ـ بيرته راستنه شوه ـ له باغ نه راووتلـه ـ
او کال ته ننوته ـ ګلنارې ترور پرې ورلد کړ تاجو لورې بـاغ تـه وتلـې وې
هو ترور جانې باغ مې وليد بيخي شـاړ شـوى دى ـ لکـه يـو وحيـي ځنګـل
داسې شوى دى ـ هـو لـورې څـو نيـته دى چـې کـار پکـې وکـړي ـ خـداى
مهربانه دى لورې ـ وطن به ازاد شي دا کلى او دا م کې به بيا جوړې شـي
ـ ته مه خفه کېده راځه چـاې تيـار دي ـ د چـاې لـه څښـلو نـه وروسـته ګلنـاره
ترور او تاجو دواړه د کال جګ بـام تـه وختلـې ـ تـاجو تـه يـې وويـل ـ لـورې
ه ه وړاندې کلى وينې ه ه د ملک کلى  ،ګلنارې ترور د طالب جـان کلـي
ته الس ونيوه ـ همدلـه کلـى روسـانو پـه بمونـو لـوټې لـوټې کـړ ـ ټـول کلـى
وران شــوى دى ـ د کلــي نيمــاي خلــک د روســانو الوتکــو وييــتلي او لــه
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من ه تللي دي ـ د تاجو په زړه کې ټکه شوه له ځان سره يې وويل واهلل لکـه
چې د طالب جان دوي کورنا به له من ه تللي ـ ځکه خو په دا دومره وخت
کې يې د ه ه پوښتنه ونکړه ـ خامخا يـې مـور و پـالر او ورواـه وژل شـوي
دي ـ خداى دې خير کړي ـ دا ګلناره ترور راته اهلي خبره نه کوي لکـه چـې
زما کورما هم ل ه من ه تللې ده ـ دا په همدې سوچ کې وه ـ ګلنارې تـرور ال
هماله شان له ځان سره لګيا وه ـ ه ه بل کلى چې د سـين پ ـاړه پـروت دى
ه ې کې خوبيخي والړه لوټه ام نيته ـ خو دا ټول کلى يې بمبارد کـړى دى
ـ د ه ې په خوله کې خبره وه ـ خو تاجو يې په خولـه کـې خبـره وچـه کـړه وې
ويل ـ ګلنار ترور رښتيا راتـه ووايـه چـې پـالر و مـور خـو مـې مـړه نـه دي
ګلنار ترور لړه کنده شوه ـ لـورې تـه پمـا اعتبـار نـه کـوې ـ سـتا کـورنا او
ترونه دې سره ددې ټولو کليوالو ډېر پخوا پاکستان ته تللـي دي ـ تـه ولـې
سودايي شوې ـ ترور جانې ډېره په تيويش کې يـم ـ زړه مـې پـه ګوګـل کـې
نيته دى ـ نـه نـه لـورې پـام کـوه چـې خپګـان زړه تـه ونـه نيسـې ـ هـر څـه بـه
پخپلو سترګو اوګورې ـ تر ه ې چې مور او پالر دې ګـوري ـ څـو شـپې بـه
په دې خپل کور کې له موه سـره يـو ځـاى تيـرې کـړې بـاور وکـړه چـې ډېـره
درتـه خوشـحاله شـوم شـکر دى چــې ددې کلـي او بيـا ددې کـور څـو خــو
پېدا شول ـ خـداى مهربانـه دى همدلسـې ستاسـې خپـل څـو بـه راپېـدا
شي ورسره الړه به شې ـ مور او پالر ته به ورسېدې ـ زه دې هم مـور يـم مـوه
خپل مور و پالر وګڼه ـ لورې زړه مه ښـکته پورتـه کـوه کـور دې خپـل دى ـ
لله دې خپله ده ـ م که دې شته دى ـ هيڅ فکـر مـه کـوه ـ جنـګ جګـړې پـه
کليو نيته دى ـ مجاهدين او د حکومت خبره ده ـ يـو تـر بلـه سـره پـه جنـګ
اخته دي ـ دا کلى ترې خالخ دى ـ تاجو چـې د خپلـې کـورنا پـه بـاب يـې
فکر کاوه ـ د ګلنارې ترور خبرو يې تافير وکړ ـ وې ويـل ښـه ده تـرور جـانې
ته مې هم مور يې ستا خبره سمه ده ـ
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اتم پړ

( اتم څپرکې )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د يوه لره په ګڼو ونو کې يوه وړوکې کوټه کې سيمر د څو تنـو وسـله والـو
ســره ناســت و ـ هســې ښــکاريده چــې ه ــه د ه ــوي ميــر ) قومانــدان ( و ـ
ســيمر وويــل ـ زه خــو يــو لريــب ســړى وم ـ همــدلې خلتــي حکومــت راتــه
م که هم راکوله کوم تکلي

راته نـه و ـ ولـې زه دوه شـيانو مجبـوره کـړم ـ

چې د جهاد په ليکو کـې ودرېـدم ـ لـومړى دا چـې ملـک تـه روسـان راللـل
دويــم دا چــې بــل ســخت مجبوريــت لــرم ه ــه اوس تاســو تــه نيــم ويلــى ـ
وروسته پرې بيا پخپله پوهېدئى ـ جهاد ته مجبور شوى يـم ـ کفـارو زمـوه
په وطن تجاوز کـړى دى ـ د ټـول اف انسـتان خلـک د روسـانو او کارمـل د
حکومت په خالف پاڅېدلي دي ـ مـوه بايـد د ه ـوي پـه متابـل کـې جهـاد
وکړو ـ خپل ټوپک يې پالس کې ونيو وې ويل تـر څـو چـې روسـان مـو لـه
خاورې ويستلي نه وي ټوپک به په م که کې نددو ـ پـه دې وخـت کـې يـو
تن راننوزي ـ واي ـ قومانـدان هـېب خبـر راورسـېد ويلـې د روسـانو کتـار
راځي ما وې چې تاسې خبر اوس ـ سيمر اوس قومانـدان شـوى و ـ سـپک
له ځايه پاڅېد وې ويل راځئى چې ځو ـ په منډه او چاالکا سره لـه لـره نـه
مخ ښکته سړ پلو د لره پـه ډډه کـې پـه يـوه نـري الره روان شـول ـ د ټولـو
سره سالګانې وې له يوه تن سره په اوهه راکټ ايښى و له ټولو نه وروسـته
ر وان و ـ د سړ له پاسه د لره په لټو لټو تيګو کې پټ کښېناسـتل ـ لـده
شيبه وروسته د کتار سر کې يو ټانک راښکاره شو ـ سمدستي يې په ډزو
پيل وکړ ـ همدله لـر چـې سـيمر دوي پکـې ناسـت وو ـ پـه نخښـه کـړى و ـ
دوي ورته للي ناسـت وو ـ تـر څـو کتـار دوي تـه رانـزدې شـو او تيريـده ـ د
سي مر راکټ چې په کتار راکټ ورخوشى کړ ـ ډز شو يو عسکري موټر يـې
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ووييت ـ اور يې واخيست کتار په سړ بنـد پـاتې شـو ـ سـيمر قومانـدان
او نــورو ملګــرو يــې پــه کتــار ډزې پيــل کــړې ـ لــه يــوه ســاعت جګــړې نــه
وروسته کتار تار و مار شو ـ څه عسکر ووژل شول ـ ځينې زخميان شول لـه
دوي نــه هــم د وه تنــه مــړه شــول او پن ــه زخميــان ـ څــه روســان پــه وروســته
موټرو کې وتښتېدل ـ سيمر دوي سړ تـه ورښـکته شـول پـوره سـالګانې
او مرما يې الس ته راوړې ـ ځرخي الوتکې راللې ـ دوي په يوه منډه لـره
ته ور پورته شول ـ ځانونه يې لـره تـه وخېـژول ـ سـيمر پـه لنـډه مـوده کـې د
وسلو او پيسو خاوند شو ـ پـه ټولـو مجاهـدينو کـې يـې شـهرت ومونـد ـ د
خپلې ټولې سيمې قوماندان شو ـ
له بله پلوه دلبر د کوز کلي د ملک زوى د زرکې مور ته د واده کولـو لپـاره
خپل پالر او مور سره د نورو دوو کليوالي سپين هيرو وروليدل ـ تـر څـو د
واده کولو نيټه او د ولور خبرې وکړې ـ مازديګر کې د زرکې کره ورللـل ـ
د ماښام ډوډۍ نه وروسته يې داسې خبـرې پيـل کـړې ـ لـومړى يـوه د کلـي
سپين هيري وويل خور جانې څـومره بـه ښـه وى چـې ملـک پـه کـور وى او
ه ه ته مو دا خبرې کوالى ـ خو خير ياد دى په خيـر وي ـ اخـر بـه يـې خـداى
راولي ـ خورې خبره خو داسې ده چې موهه ددې ملک سـره راللـي يـو چـې
که کوم ميکالت او ستونزه موجود نه وي ـ د واده او ولور په باب ورسـره
ولدېدت ځکه چې نن سـبا شـرايط خـراب دي ـ جګـړه ده ـ کلـى لـه خلکـو نـه
تش شوى دى ـ دا موه چې ګوري نن سبا به په خير سره موه هـم ځـوو ـ دلتـه
نوره ګـخاره ګرانـه ده ـ نـو کـه دا د خېـر او خــــوشالا کـار پـه ښـه شـان سـره
سرته ورسېدي بده به نه وي ـ د زرکې تره ورته وويل ورواو خبـره داسـې ده
چې موه هيڅ دې خبرو ته جوړ نه يو ځکه چې ورور مې هـم کـور کـې نيـته
او دا حاالت هم واده ته نـه دي برابـر ـ ملـک د دلبـر پـالر وويـل ـ سـتا خبـره
سمه ده خو زه چې دا حاالت ويـنم نـو ره ام لـه دې نـه بـدتره راځـي ـ مخـې تـه
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بدحالت را روان دى ـ نوره ستاسو خوښـه ده ـ زه بـه د زرکـې مـور سـره دننـه
وګړېدم چې ه ه څه واي ـ د زرکې تره دا خبره وکړه او ووت ـ
لده شيبه وروسته رالى له کښېناستو سره يې وويل ـ ملکـه تـه کـولى شـې
چــې واده تــه تيــاري ونيســې ـ اتيــا زره اف ــانا بــه و لــور راوړې او د واده
ګـااې جـامې او سـامانونه مکمـل راوړت کـولى شـ چـې واده وکـړت ـ يـوه
شيبه ټول للي ناست وو ـ بيا ملک وويل د واده نيټه به کله وي د زرکـې
کاکا وويل ـ په راتلونکې جمعې ورځ به د واده نيټه وټاکو ـ بس په همدله
خبره دعا وشوه ـ او جرګه را رخصت شوه ـ زرکه چې خبر شوه ـ خپلې کوټې
ته وختله ټوله ورځ يې وژړل ـ له هم ې ورځې نه يـې رنـګ زيړيـده لـه يـوې
ورځـې نـه يـې بلـې تـه حالـت خرابېـده ـ تـر څـو چـې د واده ورځ راورسـېده ـ
زرکه په دې تمه وه چې سيمر راشي او له واده نه خبر شي ـ خو سيمر چـې د
جبهــې قومانــدان و د جنــګ جګــړې مســؤليت ورپ ــاړه و ـ کلــي تــه هــيڅ
راپيښ نيو ـ خو د واده په ورځ چا خبـر کـړى و چـې زرکـه ودېـدي ـ لـه ځـان
سره يې خپل څو تنه وسـله وال روان کـړل ـ د خپـل کلـي پـه لـور يـې حرکـت
وکړ و ـ د لره نه يې وليدل چې د واده ډولا په کڅ کـې روانـه ده ـ ښـ ې او
نر روپسې دي ـ ده خپلو ملګـر و تـه وويـل ـ مـوه بـه ځـوو او لـه ډولـا نـه بـه
ناوې راښکته کووـ او خپل ځـاى تـه بـه يـې رسـوو ـ خـو تاسـو اوس خبـروم
چې زرکه له ما سره ژوند کول لواړي نه د ملک زوى دلبر سـره ـ ه ـې زمـا
سره پخوا وعـده کـړې ده ـ تاسـې بـه يـې پخپلـو سـترګو ووينئـى ـ د زور او
ظلم خبره نه ده ـ ټولـو انـډ يواالنو يـې وويـل ښـه ده قومانـدان هـېب څنګـه
چې ته وايې ه سې به کوو ـ دوي په چټکـا سـره د واده ډولـا تـه ځانونـه
ورسول ـ سيمر د واده پـه خلکـو لـد وکـړ خوينـدو  ،ورواـو تاسـې کـوم بـل
فکر ونه کړت ـ د زرکې او زما په حال به اوس پوه شئى ـ د زور زيـاتي خبـره
نه ده ـ ټول خلک ښ ې او نر لوى واړه ځاى پر ځاى ودريدل ـ سـيمر ډولـا
ته ورلى زرکه له دولا نه راووته داسې يې وويل ـ موه دواړو له پخـوا نـه
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وعده کړې وه ـ سيمر نورو خبرو ته پرې نښوده ـ او نـاوې يـې روانـه کـړه ـ د
لره په ډډه ورپورته شول ـ ښ ې او نر هک پک پاتې شـول ـ تيـه ډولـا د
ملک کره الړه ـ دا ډول کـار هي کلـه نـه و شـوى ـ ملـک چـې د موضـوع نـه
خبــر شــو ټــوپکې او تبرونــه يــې راواخســتل او د ه ــي د ټــول کلــي چي ــه
راووته ـ په سيمر قوماندان پسې د لره په لمـن کـې مـخ پورتـه روان وو او
ډزې يې کولې ـ سيمر دوي له بره په دوي ډزې پيل کـړې ـ تـر مـازديګره پـه
لره کـې دواړو خـواو يـو پـر بـل ډزې کـولې ـ تـر څـو د ماښـام لـه خـړې سـره
سيمر ناوې خپلې قرار ګاه ته ورسوله ـ بس له همدلې ورځې نه وروسته د
سـيمر پـه زړه کـې رحـم او زړه سـوى ور شـو ـ يـوازې ټوپـک يـې چـالوه ـ
ژوبلې  ،مرګونه يې کول ـ کتارونه يې لوټل  ،د کليو او دولت پلـوه کسـان
ترې ژوندي نيواى پ اتې کېدى ـ د کـوز کلـي ملـک مجبـور شـو دولـت پـه
طرفدارۍ ودريد ـ د واده مکمل رپوټ يې حکومت ته ورکړو ـ په سبا ته د
حکومت له خوا نه عسکر او هم ملک د کليوالو سره وسله پالس د سـيمر
په متابل کې په لـره ورجـګ شـول ـ د ه ـوي قـرار ګـاه او د اوسـېدو ځـاى
ددله لره نه اخوا پلوته وه ـ هلته يې په يوه جګـه څوکـه کـور جـوړ کـړى و ـ
خــوا تــه يــې نــورې څــو کــوتې او بانــډې موجــودې وې چــې يــوازې جنګــي
ټوپک وال پکې اوسـېدل ـ د کـوز کلـي ملـک سـره لـه لښـکره د ه ـوي پـه
پوستو ور وختل ـ سخته جګړه ونښته ـ تر مازديګره وډزيدل ـ په پـاې کـې
له دواړو خوا و نه مړي او زخميان وشول ـ د ملک زوى دلبـر پـه جـګ اواز
وويل راځ راپسې له دې ژوند نه مې مـرو بهتـر دى ـ نـه يـې پرېـددم ـ پـې
ورځمه ـ مازديګر نزدې و چې ه ه له څو تنو سره د سيمر په يوه پوسـته ور
ووخــوت ـ ه ــه پخپلــه د پوســت ه دوه تنــه ووييــتل ـ اخــر دى هــم پــه ســينه
ولګيـد او ځـاى پـر ځـاى سـاه ورکـړه ـ درې تنـه تـرې سـخت ټپيـان شـول ـ د
پوستي پاتې کسان وتښتېدل ـ د سيمر قوه پرې زياته وه ـ هجـوم يـې پـرې
راوړو ـ څه يې مړه کړل او څه ژوندي تر سړکه ځانونه ژوندي راخالخ کړل
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ـ عسکرونه هم دوه تنه زخميان شوي وو ـ له دلې جګړې نه وروسته سـيمر
پاکستان ته ولوښتل شو ـ د جهاد مخکښانو له خوا و نـازول شـو ـ د I.S.I
له نرره تير شــو ـ په شا يې وټپاوه د پوره وا او امتيـازاتو سـره راسـتون
شو ـ په دريمه ورځ يې زرکه واړولـه او پـه پاکسـتان کـې يـې د نـورو لـوړو
پوړو جهاديانو سره په خوا کې واړول ـ مور او پالر يې ال وختـي راوسـتي
و ـ نور خپلوان يې هم ځانته رانزدې کړل ـ هر چاتـه يـې راشـن پاسـونه جـوړ
کړل ـ سيمر قومانـدان ښـه قـوي او مضـبوط شوــ نـور نـو د چـا پـرې زور نـه
رسيده ـ د زرکې مور او د کورنا نور لړي يې پاکستان ته راوستل ـ ځکه
چې له يوې ورځې نه بلې ته جنګ توديده ـ د اف انستان په ټولو واليتونـو
کې په هره ولسوالا او عالقدارۍ کليو  ،بانډو  ،درو  ،لرونو او په سمه
د جنــګ اور بــل و ـ هــديرې پــه مــړو ډکــې شــوې ـ لکــه د ســيمر لونــدې
قوماندانان زيات شول ـ پاکستان په اف انانو کې بيل تنريمونه جوړ کـړل
ـ هر تنريم خپل خپل فعاليتونه کول هر تنريم بـه چـې څـومره ډېـر اف انـان
ووژل او خرابي به يې وکړه ـ پاکستان ته هـم ه ـه ښـاللى و ـ سـيمر د خپـل
تنريم وتلى او نامې قوماندان جوړ شوـ ه ه پـه همالـه شـپه چـې زرکـه لـه
ډولا نه راښکته کړه او له ځـان سـره يـې راوتښـتوله ـ پـه همالـه شـپه يـې
نکاج ورسره وتړله ـ په داسې حال کې چې بې شمېره مرو ژوبلـه هـم شـوې
وه ـ ولې قوما ندان سيمر ته بې تفاوتـه وه ـ وروسـته چـې د زرکـې مـور او د
ه ې تره او نورو خپلوانو ته د سيمر قومانداني معلومه شوه ـ په دله کـار
خوښ وو ـ ولې چې ه وي ټول يې وسـاتل ـ هـم يـې م کـه کورونـه ورتـه د
نـورو لــه تيـرې نــه وسـاتل او هــم يـې د ژونــد ضـروريات ورپــوره کـول ـ پــه
پاکستان کې يې بې تکليفه شپې ورځې تيرولې ـ د قوماندان سيمر ارګـاه
بارګاه دومره شوه چې ده ته به د ات،ايس،آت لټان راتلل او ښودنه بـه يـې
ورته کوله ـ د زرکـې او سـيمر د مينـې خـوهې شـپې ورځـې وې ـ قومانـدان
سيمر به زيات وخت په جنګي جبهه کې و ـ کور ته به ډېر کم ورتلو ـ کله بـه
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چې کو ر ته الړ ـ زرکه به په جامو کې نه ځايدله ـ د زرکې دوه زامـن وشـول ـ
سيمر د کوز کلي د ملک کـورنا بيخـي ختمـه کـړه ـ کـم چـې پـاتې هـم و د
ه ه له ډاره يې ورته نوم هم په خوله نيو اخستالى ـ همدا شـان قومانـدان
سيمر د سيمې د ډېرو درنو کورنيو په حيا اسره ونه کړه ـ په نوم د خلتي او
پرچمي څو به چې ګير ته ورللل له من ه يې وړل ـ پلونه او سـړکونه يـې
تخريبــول ـ کلــه چــې دولتــي قــوت مــات شــو او ځينــې کلــي او حــتٰى
واليتونه د ه ه وخت رژيم لـه واکـه وتـل د مجاهـدو امـر او کـارواي پکـې
چليدله ـ سيمر قوماندان د خپل کلي د خان زرکې د پالر په ځمکه کـې يـو
پو خ ښکلى کور جوړ کړ ـ مخې ته يې د تماشو باغ هم جوړ کړ ـ په دله کور
کې د ه ه خپل کسان اوسېدل ـ کله کله به قوماندان سيمر هم ورته راتلو ـ
دلسې ښکلى کور بل هيچرې نه و ـ د ٠٣٢٧هـ ش کال اوم د فـور بـدلون نـه
راپه ديخوا ډېر زر د خلکو د ژوند او نورو ټولنيزو اړخونـو کـې بدلونونـه
پيښ شول ـ داسې څه رامنې ته شول چې هيڅ فکر يې نـه کېـده ـ زه د پيښـو
اهلي بڼو ته نه ځم سياسي برخه باندې يې زما کار نيته ـ دې خـالي ځينـو
پيښو ته چې ددې ناول اهلي مسـير ټـاکي او د ه ـو پيښـو اهـلي ان ـور
کاهي ـ نو ځکه ورسره بايد تماس ونيول شي ـ دلو نويو حـاالتو راتـګ تـه
هـر څـو حيـران و ـ دا چـې ښـه و او کـه بـد و ـ خـو ت يـرات او بدلونونـه و ـ
ورسره سم مرګونه او د وينـو تويـ دل هـم ـ د هـر کـور نـه جنـازه ووتـه ـ ددلـه
وخت پيښو لـه ټـول ملـک نـه د حيـا پـرده ايسـته کـړه ـ سـترې بيبيـانې بـې
سـتره شـوې ـ نااشـنا شــپې ورځـې پــه هـر چــا راللـې وې ـ کلـي او کورونــه
وسول اولسونه بې کوره شول ـ هرې خوا ته خلک اوکوچيـدل ـ د اولـس پـه
منې کې زاړه تيکيالت مات شول ـ ځکـه چـې د روسـانو پـه راتـګ سـره د
جهاد ليکې ښې پياوړې شوې ـ د کليـو او بانـډو او د ځينـو ښـارونو تللـي
مهاجر خلک په بيلو بيلو تنريمونو کې سره د خپلو سيمو د قومانـدانانو
په وا کې شول ـ نو ځکه خو سيمر د خپلې سيمې لوړ جنګي ځوا جـوړ
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شو ـ هر څه يې په اختيار کې و ـ هيچا يې مخه نيـوه نيـوالى ـ د دولـت څـو
خرخې الوتکې يې راولورزولې ـ د روسـانو او دولتـي عسـکري کتارونـه
يې وهل ـ ځينې عسکر چې ژوندي به يې ونيول ـ پخپل شخصي زندان کې
اچول که خلتي عسکر يا افسر به ژوندى الس ته ورلى ـ سمدسـتي يـې لـه
من ه وړو ـ د ه ه د وژنـې او مرګونـو يومثـال ګرانـو لوسـتونکو تـه ور پـه
ګوته کوم ـ
سترګو ليدلى حال دى  -:د خانو خلتي ميرمن او ماشومان يې په کلي کـې
پاتې شوي و ـ او ه ه د خپلو ملګرو او عسکري قوي سره مرکز ته وتلى و
ـ د کلي يوه جهادي د خانو د ميرمنې او ماشومانو رپوټ سيمر قومانـدان
ته ورکړى و ـ ه ه ورپسې خپل دوه تنه کلي ته رالېدلي و ـ تر څو ه ـوي لـه
ځان سره بـوځي ـ د لرمـې لـس بجـې وې چـې د خـانو ميـرمن او بچـي ورلـه
امريت ته روان کړل ـ د کلي خلکو له ډاره څه ويلې نيول ـ اګر چې پـه کلـي
کې دومره څو پاتې هم نه وو ـ ځکه چې زيـات خلـک ال مخکـې اخـوا تـه
کـډه شـوي وو ـ کلـه چـې يـې د خـانو واړه د کلـي پـه کوڅـه کـې روان کـړل ـ
ماشومانو ژړل ـ دوه تنه ماشومان چې دواوړه هلکان يو د پن ـه و کـالو وه
او بل يې ايله د درې کالو و ـ مور يـې لـه السـونو نـه ينـولي و او لـه کلـي نـه
ووتـل ـ د ماشـومانو د مـور پـه مـخ اوښـکې روانـې وې ـ يـوازې دومـره يـې
وويل ـ وروره پما او زما په دې وړو ماشومانو څـه کـوې ه ـو دوو وسـله
والو وويل ـ خورې دا زموه کـار نـه دى ـ ستاسـې لـه کلـي نـه راپـور ورکـړل
شوى دى ـ او موه ته يې امر کړى دى چې تاسو امريت ته بوځـوو ـ خېـر دى
مه خفه کېده واپس به کور ته راځې ـ خالي امر هېب درنـه پوښـتنې کـوي ـ
وار خطا کېده مه ـ کومه خبـره نيـته دى ـ کلـه چـې يـې امريـت تـه ورسـېدل
راسا يې ښ ه او ماشومان د سيمر مخې تـه وروسـتل ـ سـيمر چـې ښـ ه د
دوو ماشومانو سره وليده ـ سمدستي يې وويل ـ د خلتيـانو مـال او هـر څـه
مجاهدينو ته لنيمت دى ـ اوس يې زندان ته بوځئى ـ بيا بـه تـرې پوښـتنې
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وکړو ـ هو رښتيا د محبس امر ته ووايه چې ځانتـه کوټـه کـې يـې واچـوي ـ
ښ ه يې د دوه اوالدونو سره کوټې ته واچوله ـ په کوټه کې مالونو لوجلـه
وه ـ يوازې يو زوړ کټ پکې پروت وـ په کـټ کـې بالښـت بسـتره خـو ال څـه
چې د کټ پيړمې په م که پرتې وې ـ کوټه لټـه وه دوه کنـدوان پکـې يـوه
ديوالــه پــورې والړ وـــ للــه ملــه پکــې نــه وه خــالي پراتــه وو ـ يــوه د دروزو
ګيډۍ د کوټې کنج ته ځوړنده وه س د کوټې په ديواله کې وړوکې کړکـا
وه چې خالي راا پکې راتله ـ د ماشومانو مور ويلې ـ کله چې يـې د محـبس
مسؤل سړي ته وسپارلم ـ ه ه يو پوخ سړى و ـ بونډۍ هيره يې وه ـ سـترګې
يې خړبخنې وې تور بريتان  ،لوړه ونه ښه چارشانه سـړى و ـ خـړ پکـول يـې
په سر و ـ کوم وخت چې يې کوټې ته ننويستلم راته وې ويل ـ خلتا بي بـي
ننوځه ـ کوټې ته ننوتلم ـ ه ه يوه تنبه نيولې وه ـ بيا يې په للي اواز وويل ـ
دې ماشومانو ته به اوبه ډوډۍ درته راوړي ـ زه هم درتـه راځـم ـ دروازه يـې
راپسې قل

کړه او الړ ـ کوټه کې مې سترګې ولړولې په کټ مې سـترګې

ولګېدې ـ بيا مې په کندوانو او لوجله سترګې ولګېـدې ـ ټولـه کوټـه مـې
له سترګو ويسته ـ کـټ کـې مـې دواړه ماشـومان کښـېنول خـو ه ـو دواړو
ژړل ـ داسې ژړل چې ان بيرون يې د ژړا لد وتلو ـ ښه شـيبه وروسـته يـو تـن
دروازه خالهــه کــړه ـ د اوبــو لوټــه ،ګــيالس او وچــه ډوډۍ يــې راوړه ـ پــه
دروازه کې يې اوبه او ډوډۍ راکړل ويلې خورې دا ډوډۍ اوبـه واخلـه ـ پـه
دروازه کې مـې تـرې راونيـول ـ او ه ـه الړ ـ د دروازې د قلفولـو کـړس مـې
واوريد ـ هلکان مې کرار کړل ـ ډودۍ اوبـه مـې ورکـړل ـ دواړه پـه شـليدلي
کټ کې کرارويده شول ـ زه ورته دکټ په بازوناسته وم سـتوني مـې راډ
شو په سلګو سلګو مې وژړل ـ په ژړا ستړې شوم ـ د هلکانو خواته مې سـر
کېښود په ځاى خوب وړې وم ـ
يو وخت دروازه وټکېده ـ راويښه شوم ـ يوه تن ډوډۍ راوړه پـه کاسـه کـې
څه ښوروا وه ـ د چرو پتون پکې پـروت و ـ يـوه ډوډۍ پـه الس کـې نيـولې
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وه ـ د کوټې لوټه يې ويستله ـ تازه اوبه يې پکې راوړې ـ ما د ه ه سـړي نـه
پوښتنه وکړه ـ مال څو بجې دي وې ويل ـ ماښـام دى ـ خـورې تاسـو خـو بـې
له ه ې مونې نه کوت بس همدومره يې وويل او الړ ه ه په وتو کـې و چـې
ورلد مې کړ وروره د خداى لپاره مسلماني ده ـ دا واړه مې پـه دې وچ کـټ
کې خوب نيـي کـولى ـ کـه کـوم نم ـى يـا پزکـى راوړې ـ ه ـه وويـل زه بـه
کوښښ وکړم که څه الس ته راللـل درتـه رابـه يـې وړم لـده شـېبه پـس ه ـه
سړى يوه زړه لوندې بړستن نيولې وه ـ رايـې وړه ـ خـداى دې خيـر درکـړي
وروره ـ نيمه بړستن مې له وړو الندې کـړه او نيمـه مـې لـه پاسـه پـې خـوره
کړه ـ د ډوډۍ خوړلو نه وروسته ه وي بيا ويده شول ـ زه ورته هکه پکـه د
کټ سر تـه ناسـته وم ـ د شـپې ناوختـه خـوب وځنګـولم ـ سـترګې مـې پټـې
شوې وې ـ سهار بيا دروازه خالهه شوه ـ يوه تن چاې راوړو او په لوټه کې
يې اوبه راوړې ـ ماشومان هم راويښ شول ـ مخ الس مې ورته پرې مين ـل
ـ چاې مـو وڅښـلو ـ لـده شـيبه وروسـته دوه تنـه راللـل ـ مـوه يـې بيـرون تـه
ويستلو ـ کتل مې چې د ماما زوى مـې لـه ښـ ې سـره راللـي وو ـ وړانـدې
په دورازه کې والړ و د محـبس امـر وويـل تاسـو راشـ ه ـو دواړو تـه يـې
اشـاره وکـړه ـ دا ماشـومان لـه ځـان سـره بـوځ ـ مـوه بـه لـه دې مـور نـه يـې
پوښتنې وکړو ـ بيا به يې درپرېددو ـ دلته به دله ماشومان په تکليـ

کـې

شي ـ د ماما ښـ ې مـې زنـه ورپېـده اوښـکې يـې رامـاتې شـوې ـ وې ويـل ـ
وروره دا ماشومان به ژاړي مور به لواړي ـ د خداى پـه خـاطر چـې ـ ـ ـ ـ ! نـه
نه خورې دومره يې نه معطلوو ـ خالي څو پوښـتنې تـرې کـوو ـ کېـدى شـي
تر مازديګره درشي ـ تاسې اوس تالى ش ـ ماشـومان يـې لـه السـه ونيـول
او ه وي د کور په لور روان شول ـ د ماشومانو مور يې بلې کوتې ته بوتله
ـ هلته د محـبس د امـر دفتـر و ـ ځـوکړ هيـرى سـړى چـې و کلکـې جـامې يـې
ني ې ختلې وې ـ توره زړه قره قل خولا يې په سر وه ـ ماته يې کړه کښېنه ـ
لومړۍ پوښتنه يې رانه وکړه ويلې ستا نوم څه شى دى ـ د ميـړه نـوم دې او
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د پالر نوم دې ووايه ما ورته خپل نـوم د خاونـد او پـالر نـوم ووايـه ـ بيـا
يې وويل ستا ميړه خلتي دى ـ ستاسـې کـور کـې سـال شـته دى کـه نـه کـه
رښتيا رښتيا ووايې نو ډېر زر به کور ته الړه شـې ـ مـا وې وروره ميـړه خـو
مې خلتي دى مګر سال په کور کې نيته دى ـ يوازې ه ه سره تمانچه وه له
ځــان ســره يــې وړې ده ـ نــوره وســله نيــته دى ـ پــه دې خبــره ه ــه وچ مخــى
سترګې رابټې کړې ـ وې ويل ته د يوه کافر ښ ه يې ته هم ملحده يې ـ پرې
هدم دې نه تر څو وسله راونه ښايې ـ هېب مړه مـې کـړت مګـر پـه کـور کـې
وسله نلـرو ـ بيـرون تـه يـې لـد وکـړ ـ يـوه تـن تـه يـې وويـل وا لکـه د توتـانو
لښـتې راوړه دا خلتــا حـال نــه وايـي ـ ســړى پـه منــډه ووت لـده شــېبه پــس
رالى ـ د توت ونې شنې لښتې يې راوړې ـ ه ه سړى ووت او د دفتر سـړي
راته لښتې ونيوې ـ په پښو يې ووهلم ـ دومره يې ووهلم چې له پښو نه مې
وينې راووتې ـ د لښتې ګخار چې کاوه ويلې يې حال وايې که نه ما به څه
ويلې وايې ـ بس خالي چي ې مې لـه خـولې وتلـې ـ ه ـه بـه چـې سـتړى شـو
اوبه دريده راباندې راټيـټ بـه شـو داسـې بـه يـې راتـه وويـل ـ پـه دې ټولـو
مجاهدو دې ـ ـ ـ ـ کوم تر څو حـال راتـه نـه وايـې ـ لـد يـې وکـړ والکـه راشـه
اوبه پرې واړوه ـ ه ه به اوبه راباندې واړولې ـ زه خو بـه بـې حالـه پرتـه وم ـ
چې په خود به شومه بيا به يې راباندې د وهلو شروع وکړه ـ بيا يې همالې
کوټې ته بوتلم چې مخکې پکې وم ـ هلته پـه همالـه شـليدلي کـټ کـې بـې
هوښــه پريــوتم ـ دومــره مــې واوريــدل چــې نــن شــپه دې مــردارې تــه ډوډۍ
ورنکړت او نه درنه خوب وکړي ـ نور بيا په څه نه پوهېدم پخپل درد اختـه
وم ـ تر څو چې يو وخت يو تن کوټې ته رالى ـ لومړى يې راته ورو لـد وکـړ
پاڅېده ـ پـاڅېده چـې ځـوو ـ زه خـو لـه ځايـه ښـوريداى نيـوم ـ او نـه مـې لـه
خولې نه لد خوت ـ ورو مې وويل وروره خوځېدى نيم ځان مې خـوهېدي ـ
ه ه راباندې راټيټ شو په مـخ يـې راتـه الس تيـر کـړ ـ بيـا يـې لـه سـينې نـه
ونيولم ـ مـا ځـان راټـول کـړ ـ ه ـه د ځنـاور زوى رابانـدې د عـزت د لوټولـو
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پيل وکړ ـ هر څو مې چې ځان تاو راتاو کړ ـ نه کېده ـ ه ه خپل کـار وکـړ او
الړ ـ زه دومره درد منـده وم ـ چـې پـه لېـر لـه ژړا نـه مـې خپـل ځـان هـم نيـو
سنبالولى ـ يوه شيبه وروسـته مـې ځـان ورو اوخوځـاوه ـ پښـې مـې لـه کټـه
راځوړنــدې کــړې ـ لوښــتل مــې چــې څپلکــې پښــو کــړم ـ او پــه کوټــه کــې
وګرځم ـ پام مې چې وکړ تورتم لګيدلى و شـپه وه ـ ژبـه مـې وچـه شـوې وه ـ
مال چې يو ګوټ اوبه وڅښم ـ لوټـه مـې پـه سـر واړولـه ـ ورو مـې بيـا پښـې
ولګولې ـ په کوټه کـې روانـه شـوم ـ تـر دروازې پـورې الړم ـ پـه دروازه کـې
مـې چــې لــوه کېښــود بيـرون يــوازې يــو چالــه ځـان ســره څــه کومــه ســندره
زمزمــه کولــه ـ بيــا بــه يــې لــاړه تــازه کــړه ـ هســې ښــکاريده چــې د محــبس
ساتونکى و ـ په دوه دريو کوټو کې نور سړي هم بنديان وو ـ په دې هـم پـوه
شوم چې همدا بيرون چې هر څو دى همدله پمـا پسـې راننـوتى و ـ دلـه
شپه تي ره شوه ـ سبايي يـو سـړى دروازې تـه رالـى اوهده هيـره يـې وه ـ زړې
خړې جامې يې تن کې وې ـ دروازه يې خالهه کړه ـ وې ويـل ـ خـورې راځـه
چــې امــر هــېب لوښــتې يــې ـ لــه دروازې نــه چــې ووتــم لوښــتل مــې چــې
سمدستي سړي ته الس واچـوم او بيـا بـه يـې کـړم ـ ه ـه سمدسـتي وويـل ـ
خورې ته بيګاه دل ته وې په حياناکه سلو يې دا خبره وکړه ـ بيا يـې مـخ
رانه واړو ـ ويلې راځه چې ځوو ـ ه ه زما په وضـ پـوه شـو ـ ځکـه چـې زمـا
حالت د کتلو نه و ـ ګوډه ګوډه روانه شوم ـ خو په ډېره سخته سره يـې بيـا د
ه ه وچ جامې کوټې تـه وروسـتم ـ ه ـه سـړي ورتـه وويـل امـر هـېب ه ـه
ښـ ه مـې را وسـته ـ رايـې ولـه ـ ورننـوتم ـ هـواره لړځېدمـه ـ ژړل مـې ـ ه ـه
راپاڅېد وې ويل ـ ژړا دې په درد نه خوري ښه هفا ووايه چـې وسـله شـته
دى او که دې اقرار ونه کړ ـ په ژوند کې به دې رانه بيا خپل ماشـومان ونـه
ويني ـ او داسې مجاهد ته دې ورکوم چې په خپل ژونـد کـې هـډو دا وطـن
ونه ګورې ـ زړه مې رالوى کړ ما وى چې دا بيګانا موضـوع ورتـه ووايـم ـ
بيامې له ځان سره فکر وکړ چې دا خو پخپله راته واي نو ضرورت څـه دى
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چې دا ورته وايې ـ ه ه وويل ووايه کنه ـ وسله مـو پـه کـور کـې او يـا د بـل
چا کره ساتلې ده که نه ما وې هېب په خداى قسم درته خورم چـې وسـله
موه کره نيته دى ـ ښه چې نه يې وايـې د خپـل اوالد او کـور و کلـي نـه دې
الس وين ه ـ يوه ته يې ورلد کړ ـ له بيرون نه يو تن رالى ورته وې ويل ـ دا
ښ ه تر ه ې پورې هم ه ه کوټـه کـې بنـدۍ وسـاته تـر څـو چـې کـوم لونـډ
مجاهد ورته پېدا کړو او له ځان سره يې بوځي او نکاج پرې وتړي ـ دا خـو
مجاهدو ته لوى لنيمت دى نـور بـه رانـه د خلتـي سـترګې ونـه ګـورې ـ هـم
ه ې کوټې ته بوتلم ـ همدله سړى چـې زه يـې راوسـتې وم ـ راتـه وې ويـل ـ
خور جانې زموه د السه درسـره څـه نـه کېـدي ـ خـداى دې مـل شـه ـ ډېـره مـه
ژاړه ـ کوټې ته يې واچولم ـ وې ويل زه به درته ډوډۍ اوبه راوړم ـ د کټ پـه
بازو کښېناستم او په چي و چي و مې ژړل ـ زما ژړا بيـرون اوريـدل کېـده ـ
دواړه ماشومان يې د ماما د ښ ې سره په کور کې و ـ په همدله لحره کې
ه ــوي دواړو هــم ژړل ـ د کلــي چــم ګــاو ښ ـ ې او نــر پــه دې کــار خفــه او
ستومانه و ـ همدا ويل کېدل چې دا خو د پښتو او اسالم نه ليرې کار دى ـ
د کلــي امــام او يــو تــن مجاهــد ســپين هيــرى پــه امــر جرګــه شــول څــو د
ماشـومانو مـور خوشـې کــړي ـ ه ـه ورتــه وويـل ـ دا زمــا کـار نـه دى ـ دا د
قوماندان سيمر کار دى ـ څو تنه نور جهاديان يې له ځان سره ملګـري کـړل
هماله کسان په قوماندان سيمر پسې لره ته ورللل ـ عخر يې ورته وکړوـ
د ماشومانو ژړا او کړېدل يې ورته وويل ـ په ډېر عخرونو سيمر قوماندان
دومـره وويـل ـ ستاسـو پـه خـاطر بـه يـې خوشـې کـړم خـو پـه يـو شـرط چــې
ستاسو نه يو تن يې ضمانت وکـړي تـر څـو حکومـت تـه الړه نيـي او ميـړه
سره ونه ګوري ـ که له کلي نه مرکز ته تللې وه دوه لکه اف انا جريمه او يو
کال بند به مني ـ د کلي يو سپين هيرى چې د ه وي خپلوان هم و ـ وويـل زه
يې ضمانت کوم ـ

330

ګالب او فرښته،ويرونه بهيرونه،له بنګاله تر باګرامه ،داژوند دا څيري
سيمر وويل ـ ښه ده زما يو تن مجاهد به درسره والړ شـي اوس تـالى شـ ـ
مازديګر ناوخته امريـت تـه راورسـېدل ـ د سـيمر قومانـدان د جرګـې سـره
راللى سړى امر ته د قومانـدان خبـره تکـرار کـړه ـ ښـ ه يـې ورسـره کـړه او
کلي ته الړل ـ د ماشومانو مور چې کورته ورسېده ـ ه ـوي ورلـاړې وتـل ـ
دواړه په خندا شول ـ خو مور يې بيا په زوره زوره سـاندې وکـړې لـه خـولې
يـــې ســـتيانې وييـــتلې ـ ناســـتو کســـانو ورســـره ټولـــو اوژړل ـ ښـ ـ ه د
ماشومانو سره تر پايه په کلي کې پاتې شوه ـ
دلسې مثالونه ډېر قوماندان سـيمر پـه ټولـه دوره کـې تيـر کـړي و ـ ډېـرې
ښ ې يې کونډې کړې وې ـ د ډېرو ماشومانو ازار يې اخيستى و ـ
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نهم پړ

( نهم څپرکې )
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تاجو يوه مياشت د زړې بـوډۍ او د ه ـې خاونـد چـې بيخـي سـپين هيـرى
شوى و ـ تيرې کړې ـ د خپلې کورنا هي و يې راپېدا نيول ـ بلـه ورځ د
تاجو دوي ګاونډي نرير اکا له پېښوره کلي ته رالى ـ تـاجو د ه ـې ليـدو
او ســتړي ميــي تــه ورللــه ـ چــې وې ليــده ـ نريــر اکــا لــه پخــوا نــه د کلــي
پخوان ى سپين هيرى و ـ د سترګو ليدل يې کمـزوري شـوي و ـ تـاجو يـې نـه
پېژنده ـ خو ه ې ورته خپله ځان ور اوپېژنـدلو ـ د خپلـې کـورنا پـه حتلـه
يې ترې پوښتنه وکړه ـ ه ه ورته وويـل ـ لـورې لـه کـومې ورځـې نـه چـې زه
پاکسـتان تـه تللـى يــم ـ بيـا مــې ستاسـې د کالـه خلـک نــه دي ليـدلي ـ خــو
داسې کېدي چې سړى په کمپونو کې پوښـتنه وکـړى ـ کېـدى شـي چـې پـه
کوم کمر کې به وي ـ تاجو ورته وويل کاکا جانه ته چـې کلـه بيرتـه تلـې زه
درسره ځمه ـ تر څو د خپل مور پالر پته ولګوم ـ ه ه ورتـه وويـل ډېـره ښـه
ده ـ څلور ورځې وروسـته زه واپـس د جلـوزو کمـر تـه ګرځمـه ـ تابـه هـم لـه
ځان سره خپل کور ته بوځم ـ هلته به بيا ستا د کورنا د لړو پوښتنه کوو ـ
نرير اکا تاجو خپل کور ته راوست ـ د ه ه کور په بمبـارۍ کـې نړيـدلى و ـ
او هم يې څو نه و چې وخـت يـې ورسـره تيـر کـړى واى ـ پـه څلورمـه ورځ
سهار وختي تاجو او نرير اکا پاکستان ته د تلو نيت وکړو ـ سـباي وختـي
يې له کلي نه راووتل ـ او د لره په لوري يې د ډاو د منې الره ونيوه ـ تر څو
چې لمر په لرونـو راخـوت دوي کنـډو تـه ختلـي و ـ نريـر اکـا د الس امسـا
لګوله ـ سپينې زړې عينکې يې په سترګو وې ـ له تاجو نـه مخکـې پـه الره
روان و ـ تاجو کله پخپلو پښو ليرې مزل نـه و کـړى ـ ډېـره زر سـتړې کېـده ـ
کله چې کنډو ته وختل نرير اکا تاجو ته وويل ـ تاجو لورې دا کنډو پخـوا
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چې زه ځلموټى وم دلته ګڼ د نښترو ځنګل و ـ داسـې ګـڼ ځنګـل و چـې پـه
اسانه ترې څـو نيـو وتـالى ـ اوس ګـورې چـې سـپيره لـر دى ـ دا ځنګـل
ټــول پاکســتان وچلــوو ـ ګــوره کنــه تــر ه ــې وړانــدې د دوو لرونــو څوکــو
پورې د اف انستان بريد دى ـ دې خوا ته سړ روان دى او له ه ې خـوا نـه
پوخ سړ راختلى دى ـ د اف انستان حکومت له پخـوا نـه د خپـل وطـن او
سرحدي بريد نه خبر هم نه دى ـ تاجو وويل کاکا جانـه اخـوا د مـوټرو ځـاى
تــه څــو مره الره نــوره پــاتې ده بچــى ډېــره کمــه الره پــاتې ده ـ اوس بــه کــه
خداى کول ورسېدو ـ پوهېدم چې سـتړې شـوې ـ کاکـا جانـه کلـه دومـره پـه
پښو نه يم تللې ـ پښې مې په بوټونـو کـې اوپړسـېدلې ـ خېـر دى لـورې لـده
الره پاتې ده ـ موټر ته رسېدو ـ دمه ځاى نه پاڅېـدل او پـه کـرار کـرار دواړه
روان شول له يوه ساعت مزله نه وروسته د ګاډو تم ځاى ته ورسېدل ـ تاجو
نوره د تګ نه وه ـ د پېښور په ګاډي کې کښېناستل ـ مازديګر نزدې و چې
د جلوزو کمر ته ورسېدل ـ د نرير اکا دوي په کمر کې هـرف دوه کـوټې
کور و ـ دوي هم درې تنه د کور لړي و ـ د نرير اکا ميرمن بـوډۍ شـوې وه ـ
يو معيوبه شان لور يې په کور کې وه ـ دوه تنه زامن يـې تـرې بيـل شـوي و ـ
بوډۍ تاجو ډېر ساعت په سينه پورې نيولې وه ـ له سترګو نه يـې اوښـکې
بهېدلې خـو لـه کمـزورۍ نـه يـې د ژړا لـد لـه خـولې نـه نـه راوت ـ تـاجو هـم
اوښکې وسره توې کړې ـ دننه کوټې ته ننوتل ـ بوډۍ د تاجو په ليـدو ډېـره
خوشاله شوه ـ د کښېناستو سره سم يې تـرې پوښـتنه وکـړه ـ تـاجو لـورې د
طالب جان سره دې واده شوى دى که نه نه نه واده مـو نـه دى کـړى ـ تـاجو
لده خفه لوندې شوه اسويلى يې له خولې ويوست وې ويـل ـ ادې ه ـه خـو
دا درې کاله کېدي چې حکومت بندي کړې دى ـ په دا دريو کـالو کـې تـرې
هيڅ نه يم خبره ـ اخر زه هم په تېښته راللم ـ بالګا دې واخلم لـورې دا خـو
ډېر بد کار شوى دى ـ موه په دې تمه يـو چـې تاسـو بـه واده کـړى وي ـ خيـر
دى په دې کې به ستاسې خېر وي ـ ه ـه ال څـه کـړې ادې چـې ځينـو کسـانو
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راته ويلې ه ه يـې وژلـى دى ـ ځکـه چـې پـه دا دريـو کـالونو کـې يـې ماتـه
سوا ل ځواب ران ى ـ مجبوره شوم زياتي ديخوا ته مـې ځـان راواړاوه ـ خـو
له بده مرله چې نه مې مور وه او نه مې پـالر وه ـ تـاجو لـورې د خـداى کـار
دى ـ پالر دې خداى اوبخښه ـ تاجو حيرانه پاتې شوه نرير اکا خو جومات
ته تللى و ـ معيوبه لور يې په کټ کې ناسته وه ـ له ځان سره بنګېـده ـ تـاجو
د بوډۍ خوا ته ور وړاندې شوه وې ويل ـ ادې جانې څنګه د مور خبـره مـې
راته ټوله وکړه ـ اى لورې مور خو دې ال دلته پـه کـولرا مـرض مـړه شـوه ـ او
پـالر بيچـاره خـو دې پـه کلـي کـې مزايـل وهلـى و ـ هلتـه دوه کالـه مخکـې
شهيد شوى و ـ ورور دې چي رته کوم ليرې وطـن کـې پـه کومـه مدرسـه کـې
سبق واي ـ تاجو اوپوهيده چې مور و پـالر يـې دواړه مـړه شـوي دي ـ ه ـې
له خولې نـه يـوه چي ـه ويوسـته او لـه کـوټې نـه ووتلـه ـ بيـرون پـه کـټ کـې
کښېناسته ـ خپل سر يـې پـه زنګنـو کـړ اوهدې اوهدې چي ـې يـې ووهلـې ـ
بودۍ پوه شوه چې تاجو خو له مور و پالره نه وه خبره او تا بې وختـه خبـره
کړه ـ دا دې څه وکـړل ـ پـه ځـان پـورې خجالـت شـوه ـ بيـرون پـه تـاجو پسـې
ووتله ـ او ه ه يې لېد کې راونيوه ـ ورسره وې ژړل ـ دوي ال په ژړا کې وو ـ
چې د کاله بوډا نرير اکا رالى تسپې يې اړولې ـ وې ويل ـ دا ولې څه چـل
دى ـ بوډۍ وويل دا ما خداى والې ناڅاپي له مور او پالره خبره کړه ـ هـيڅ
فکر مې نه و ـ مـا داسـې فکـر کـاوه چـې دا خـو بـه ال پخـوا خبـره يـي ـ کـه زه
داسې خبر واى نو ولې به مې دا بد کول ـ بوډا چې د تاجو ژړا له دروازې نه
واوريده امسا يې ټينګه ټينګه لګوله ـ د تاجو خوا ته راورسېد ولې لورې
ولې ـ څه شوي دي بيا يې خپلې کچا سترګې چې په سپينو وروځو کې
پټې ښکارېدې خپلې ښ ې ته ور وکتل وې ويل ـ ښـ ې دا څـه چـل شـوى
دى خبره وکړه ـ ښ ې يې لد څـه ډارن لـد وويـل ـ سـړيه خـداى وشـرمولم ـ
تاجو رانه د مور و پالر پوښتنه وکړه ـ ما ورته د ه وي ټـول حـال ووايـه ـ د
ه وي د مړينې ټوله قيصه مې ورته وکړه ـ دا لريبه خو خبره نه وه ـ ناڅاپـه
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خبر شوه نو بد دې وکـړل ـ دا مـا سـره يـې دا يـوه اونـا وشـوه چـې ال پـه دې
باب مـې ورسـره هـيڅ نـه دي ويلـي ـ دې چـې خولـه د خپـل پـالر او مـور پـه
حتله راساړه کړې ده ـ ما خبره په بله اړولې ده ـ چې مال هډو فکر هم پـه دې
باب ونه کړې ـ او دلته ال رارسېدلې نه ده چې ګلونـه دې وکـرل ـ بـوډۍ بيـا
وويل ـ سړ يه سر مې د خرولو دى ـ نرير اکا تاجو له السه ونيوه ـ او پـه کـټ
کې يې له ځان سره کښېنوله ـ په سر يې ورته الس تير کړ وې ويـل خېـر دى
بچــى د خــداى پــا الر ده ـ مــوه ټــول پــه دلــه الره روان يوـــ مــرو حــق دى
څو په يو شکل سره او څو پـه بـل شـکل لـه دې فـاني دنيـا نـه سـترګې
پټوي ـ مه ژاړه اهلل دې د زړه هبر درکـړي لـورې ـ تـر ماسـخوتن تيـره تـاجو
سلګا وهلې ـ له دوي سـره پـه خـوا کـې د نريـر اکـا د ميـر زوى کـور و ـ د
ه ه ښ ه رالله دوي سره يې له رولبړ نه وروسته ډوډۍ تياره کـړه ـ تـاجو
ډوډۍ نه خوړه ـ نرير اکا وويل تاجو لورې راځه چـې لـده ډوډۍ اوخـورې ـ
له السه يې ونيوه ـ په زارو زارو يې په دسترخوان کښېنوله ـ ه وي ټول په
دسترخوان کښېناستل ـ د بوډا اينګور هـم تـاجو تـه د ډوډۍ خوړلـو زارۍ
کولې ـ تاجو خالي دوه مړۍ وکړې يو ګوټ اوبه يې وڅښلې بس يـې کـړل ـ
په دله شپه ټولو چندان ډوډۍ ونه خوړه ـ تر نيمـې شـپې وروسـته تـاجو د
زړې بوډۍ سره يو ځاى په يوه کوټه کې ويده شـوه ـ سـبايي ورتـه پـه کمـر
کې نور نـزدې کليـوال راللـل ـ څـو ورځـې همدلـه شـان د وطـن څـو چـې
خبريدل ورته راتلل الس يې ورته پورته کول ـ تاجو تـه يـې فاتحـه کولـه او
بيا تلل ـ د تاجو کورنا پالر يې مامور هېب او د ه ې مور له من ه تللـي
و ـ د ورور يې هم چيرته پتـه نـه لګيـده ـ بيچـاره ايکـي تنهـا پـاتې شـوه ـ لـه
طالب جان څخه يې هم زړه جمعه شوى و ـ د نرير اکا دوي سره د جلوزو په
کمر کې پاتې شوه ـ هسې خو تاجو ته په کلـي کـې د خپـل کـور او ځمکـې
حاهـالتو ښـې ډېــرې پيسـې ورکــړې وې ـ خـو دا چــې مـور او پــالر يـې لــه
من ه تللي وو ـ په دنيا او پيسو به يې څه کړي واى ـ ه ې ځان ډېر بدبخته
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فکر کاوه ـ ه ه دومره ښکلې تاجو د وخت پيښو او حاالتو په دلسې حـال
کړه ـ ورځ په ورځ رن ېدله ـ هفته  ،مياشتې او کلونه يې تېر شول ـ د نريـر
اکا له کاله نه خو درې مياشـتې وروسـته يـې تـرور پېـدا شـوه ـ او ه ـې لـه
ځان سره کور ته بوتله ـ د ترور کره يو کال وروسته يې يـوې کواـدې ښـ ې
د خپل زوى لپاره چې يـو ښـکلى زلمـى و ـ کلـه نـا کلـه بـه د نـورو مجاهـدو
سره د روسانو سره جګړې ته روان شو او په جګړه کې به ه ه خامخا پـوره
ميړانه کوله ـ تاجو د لومړي ځل لپاره همدله زلمى وليد خوښ يې شو ـ له
ځان سره يې پريکړه وکړه چې تـر څـو بـه د تـرور کـره اوسـېدې ـ کېـدى شـي
وضــعه ښــه شــي وطــن ازاد شــي او بيــا د همــدې هلــک ســره خپــل کلــي او
جايداد ته الړه شي او د خپل کور او م کې وارث وکړي ـ هم ه ه و چـې د
تاجو ترور له دې نه موافته واخيسته ـ او د کونډې زوى ته يې ورکـړه ـ لـده
موده وروسته يې واده ترسره شو ـ د تـاجو د خاونـد نـوم نـواز خـان و ـ نـواز
خان په رښتيا هم ښـکلى او بـادر زلمـى و ـ پخپلـو همزولـو کـې ښـه لمـونې
ګــخاره او هــادم ســړى و ـ د تــاجو ورســره پــوره مينــه وه ـ د دواړو روحــي
تطـابق سـم و ـ شـپد مياشــتې وروسـته نــواز خـان جبهــي تـه والړ ـ لـه نــورو
مجاهدو سره يې د روسانو په يوه کتار حمله وکړه ـ د روسانو کتار يې تار
و مار کړ ـ روسان يې ووژل ـ له بده مرله نواز خـان پـه سـينه مرمـا وخـوړه
او د يوې ونې الندې يې ساه ورکړه ـ ورسره ملګرو يې کـور تـه پـه ناڅـاپي
توګه راورساوه ـ تاجو چې کلـه د ه ـه جنـازه وليـده ـ پـرې راولوړيـده ـ پـه
ژړا کې يې وويل ـ زما د بدنصيبې خدايه ـ مخې لـه مـې سـمه نـه راځـي ـ پـه
ژړا ژړا يې نواز خان پسې ځان ستړى کړ ـ د چـم ګـاو او کلـي ښـ و بـه هـم
ويلې چې تـاجو ډېـره بدقسـمته ده ـ د ه ـې د خاونـد د مـرو نـه وروسـته د
نواز خان مور او تاجو دوه په دوه کور کې پاتې شـوې ـ چـې وروسـته بيـا د
نواز مور تاجو ته وويل ـ تاجو لـورې تـه پـوهېدې چـې زه او تـه پـه دې کـور
کې بې نارينه دوه په دوه پـاتې شـوو ـ خوشـى ازار دې نيـم اخيسـتالى تـه
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ک ولى شې چې خپل کور ته الړه شې ـ زما له خوا نه ازاده يې تـه ځوانـه يـې ـ
تر څو به له ما سـره پـه دې کمـر کـې نېنـي جـوى ) ژوى ( ښـه بـه دا وي چـې
واپس د خپلې ترور کـره پـه خوښـه او ازادانـه ډول الړه شـې ـ تـاجو وويـل ـ
مورې ستا نرر خو ښه دى ولې زه د شپدو مياشـتو اوالد پـه نـس لـرم ـ چـې
يـو ځـل پـه خيـر سـره ددې معلومـات وشـي ـ بيـا بـه ګـورو ـ خواښـې يـې پـه
داسې حال کې چې په کټ کې ناسته وه په ستن او تـار يـې څـه شـى ګنـډل ـ
وويـل ـ هــو لـورې ريښــتيا دلـه خبـرې تــه خـو زمــا هـيڅ فکـر نــه و ـ خــداى
مهربانه دى که د زوى نخښه مې په دې کور کې پيدا شي ايله بـه مـې الړې
تيرې شي ـ هو لـورې څنګـه چـې سـتا خوښـه او رضـايت وي هـم ه سـې بـه
کوو ـ تاجو او خواښې يې د کمر په راشن پاس شپې ورځـې تيرولـې ـ کلـه
کله به چې تاجو کلي ته د چا په خوله د تاجو دوي په کور کې بوډا سړي ته
د حاهل پيسو لوښـتنې ځـواب ليـده ـ نـو ه ـوي ورتـه پيسـې راليدلـې ـ د
پيسو ن ه حيرانه نه وه ـ د تاجو زوى پېدا شو ـ خواښې يې ډېره خوشـاله وه ـ
تاجو هم ورته موټى موټى لوړېدله ـ هلک د دوه کـالو شـو پـه کمـر کـې د
دوي خوا ته د شمالي سيمې يوه کورنا اوسيدله چـې يـو ځلمـى هلـک او
مور ورواه او خويندې يې درلودلې ـ هلک علـي جـان نوميـده ـ ده کوښـښ
کــاوه چــې کــوم اروپــايي ملــک تــه ځــان مهــاجر کــړي خــو د پيســو وس او
قدرت يې نه رسيده ـ نور همزولي يې جرمنـي تـه رسـېدلي وو ـ دې بيچـاره
به د ورځـې ديـاړي کولـه اوخپـل کـور بـه يـې پـرې سـاتلو ـ يـوه ورځ يـې پـه
ناڅاپي توګه سره تاجو په کوڅه کې وليده ـ دواړه سترګه په سترګه شول ـ
تاجو ښکلې وه ډېره به نه ګرځېده ـ دهلک خوښه شوې وه ـ څو ځلې نور هم
ه ه تاجو ته بوڅ بوڅ شـو ـ تـاجو پـرې کـار نـه درلـود ـ خـو لـده پـه زړه وهـل
شوې وه ـ علي جان مور ته وويل ـ مورې که د تاجو پوښتنه وکړې ـ مور يې
وويل ـ زويه ه ه خو پردۍ ښ ه ده ـ يو وړوکى زوى لري ـ خواښې ده ـ ه ه
خ و بل ليور او يا نزدې بل داسې څو نه لري ګني چـې نکـاج پـرې وتـړي ـ
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اواي مور جانې دله جينا ډېر شته او جايداد په وطن کې لري ـ که خداى
مهربانه شي ـ او ددې د پيسو په واسطه سره بهـر ملـک تـه ووتلـى شـم ـ تـه
څه فکر کوې مورې ـ يره زويه درباندې پوه يم ـ چې د ښـ ې قيصـه کـې هـم
نه يې ـ خو بهر ته د تلو درسره زياته تلوسه ده ـ علي جان ځان تاو راتاو کړ ـ
مور ته راوړاندې شو ځان يې مکري مکري کړ ـ هله مور جـان ـ ه ـه پخپلـه
ژبه ) مادر جان به خدا هاحب زنـدىى مے شـويم ـ ـ ـ ( مـور يـې لـده پـه فکـر
کې ډوبه الړه ـ وې ويل خوب درست است ما کتى خيـو يـش ىـر مـى زنـم
په بله ورځ د علي جان مور د تاجو کره ورلله ـ له ځان سره يې څه تازه ميوه
او ځينې نور شيان يووړل ـ په دله سـاعت تـاجو د يـوه نـزدې خپلوانـو کـره
تللــې وه ـ د علــي جــان مــور پــه ټوکــه کــې د تــاجو خواښــې تــه د تــاجو خبــره
وريـاده کـړه ـ د تـاجو خواښـې لـومړى للـې او چـوپ پـاتې شـوه ـ بيـا سـوړ
اسويلى له خولې ووت وې ويـل خـورې زمـا خـو ايکـي يـو زوى و ه ـه هـم
رانه خداى واخيست ـ تاجو مې خپل اختيار ته پرېښـې ده ـ زمـا لمسـى هـم
شکر لوى ګااى دي ـ د علي جان مور په چـاالکا سـره ورتـه وويـل ـ خـورې
زما زوى به هم لتاسو سره په همدله کور کې اوسېدي ـ ته به پرې ډاډه يې ـ
ه ه به بالکل ستا پـه خـدمت کـې وي خپـل زوى يـې وګڼـه ـ ه ـې ورتـه پـه
ځواب کې وويل ـ سمه ده زه به تـاجو نـه پوښـتنه وکـړم ـ د ه ـې چـې څنګـه
خوښه وه ه سې به کېدي ـ د چاې چښلو نه وروسته د علـي جـان مـور تـرې
اجازت اخلي ورته واي ـ خـورې زه بـه کـه خيـر وي سـبا تـه بيـا راشـم ـ اوس
درنه رخصت اخلم ـ د خداى په امان ـ پـه مخـه دې ښـه شـه خـورې ـ کلـه چـې
تاجو کور ته رالله ـ خواښې يې ورته د علي جان خبره ورياده کړه ـ ه ـه پـه
ظاهره ځان خفـه ونيـو ولـې پـه زړه کـې يـې د علـي جـان سـره ال پخـوا دانـې
اچولې وې ـ د تاجو په زړه کې ور وګرځېدل ـ ) تاجو تر څـو بـه داسـې ژونـد
تيروې ـ ه ه خو راته دا هم ويلي دي چې وطن ته به ځوو پخپله کال کې بـه
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اوسېدو ـ ددې کمر د چټل ژوند نـه بـه خـالخ شـو ـ خپلـه کـال  ،ځمکـه او
باغ يې په زړه را اوريدل ـ (
د لدې شيبې نه وروسته يې وويل ـ زه به په دې خبره فکر وکـړم ـ پـه دې څـو
ورځې تيرې شوې ـ علي جان به په پټه د تاجو سره ليده کاتـه کـول ـ خپـل د
زړه خوالــه او هــر څــه يــې ورســره شــريکول ـ د علــي جــان چــاالکي او الپــې
شاپې يې خوښېدلې ـ فکر يې کـاوه ګنـي چـې دى خـو همـدا دى ـ لـده مـوده
وروســته د تــاجو او د علــي جــان پيونــد ټينــګ شــو ـ او د کمــر د څــو تنــو
کليوالو په مخکې د خپلوۍ او نکاج مراسـم سـرته ورسـېدل ـ علـي جـان د
تاجو دوي په کـور کښېناسـت ـ لـه څـه مـودې وروسـته علـي جـان تـاجو تـه
وويل که دې خوښه وي تاجو يوه خبره درته کوم ـ دواړه پرې ميـوره کـوو ـ
وايه کنه په کومه خبره تاجو خبره خو داسې ده چې په دې کمر کې شپې
ورځې ګرانې دي ـ ډېر خلک جرمني ته روان دي ـ راځه زه او ته هم والړ شو
ـ تاجو خو له کمر نه زاره چاودې وه ـ داسې خو يې له خدايه لوښتل ـ ه ه
ته يې وويل ـ په څه ترتيب به الړ شو ـ ترتيب خو يې اسان دى ـ قاچا قبـر تـه
به پيسې ورکړو ـ ه ه موه راسا په ضيمه جرمني ته رسوي ـ چـې داسـې ده
خو زما رضا ده ـ تاجو تګ اسانه دى مګر ـ ـ ـ نو مګر يې ال څه يـې علـي
جان له اسويلي نه وروسته وويل ـ پيسې نيته دى ـ زموه د دوه تنو بـه څـو
پيسې اخلي ـ پوره لس زره ډالـر ـ ـ ـ لـس زره ډالـر خـو ډېـرې پيسـې دي ـ يـو
کار کېدي چې زموه د وطن څه ځمکه ګر وکړم ـ علـي جـان مکـرۍ لونـدې
خندا وکړه ـ وې ويـل ـ تـاجو کـه دې خوښـه وي نـو دا کـار زر کـول لـواړي ـ
سمده ده ـ زه بـه وطـن تـه خپـل دهتـان تـه ځـواب وليـدم چـې د سـيند لـاړې
ځمکه ګرو کړي او زر تر زره پيسې راورسوي ـ علي جـان چـې پېښـور کـې
يې پښتو ياده کړې وه ـ ښه په پښتو لدېدلى شو ـ وې ويل ـ تـاجو هـر چاتـه
چې ځواب ورکوې ور يې کړه ـ ولې ښه به دا وي چې زه خپله ورسره الړ شم
هم بـه ستاسـې کلـى کـور وويـنم او هـم بـه پيسـې پخپـل الس راوړم ـ تـاجو
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موسکا شوه وې ويـل ـ دا خـو بـه ال ښـه وي ـ چـې تـه پخپلـه الړ شـې ـ ه ـه
زموه د دهتان زوى ته به ځواب ووايم ـ ه ه سره به يو ځـاى الړ شـې ـ دواړه
پـه همـدې خبـره راضـي شـول ـ سـباي وختـي علـي جـان دوي پـه ګـاډي کـې
کښېناستل او کلي ته الړل ـ د تاجو دوي کور ته ورسېدل ـ په کال کې بوډا
او بوډۍ دوه په دوه ناست و ـ دوي چې يې وليدل پوره خوشاله شول ـ بوډا
د خپل لمسي نه پوښتنه وکړه ـ بچى دا هلک درسره څو دى ه ه وويل
بابا دا خو علي جان نومېدي ـ د تاجو خور څښـتن دى دوي پـه اهـل کـې د
ل مان دي ـ هلته له موه سره په کمر کې يو ځاى اوسېدي ـ بابا ماتـه تـاجو
خور ځواب راکړى دى ـ ويلې بابا ته ووايه چې د سـيند لـاړې ځمکـه ګـرو
کړه او پيسې علي جان ته ورکړه ـ چـې راې وړي ـ دومـره پيسـې يـې څـه تـه
پکــار دي نــه پــوهېدم بابــا خــالي ماتــه يــې دا ځــواب ويلــى و ـ علــي جــان
سمدســتي وويــل ـ بابــا تــاجو لــه مــا ســره ميــوره وکــړه ـ دې نتيجــې تــه
رسيدلي يو چې څه کاروبار پيل کړو او که وشوه يو کور به واخلو ـ سـپين
هيري دروند ټوخى وکړ ـ لاړه يې په ډېر تکلي

سره تازه کړه ـ او سون يـې

چې په ځاى شو بيا يې په ډډ اواز وويل ښه خبره ده ـ بچى خپل کاروبـار او
کـور خـو ښـه شـى دى ـ دلتـه پـه دې کلـي کـې خـو چنـدان خلـک نيـته دى ـ
يوازې د برچم د ملک دهتان شته دى ـ يـوازې ه ـه پيسـې لـري ـ زامـن يـې
جهاد کې پوره ماړه شوي دي ـ په ټنګې پورې حيران وو ـ خـو کتارونـه يـې
ووهل ـ سالګانې يې خرڅې کړې ـ اوس دومره مست شوي دي چـې اسـمان
ته منجيلې لړي ـ له ه ه سره به د ځمکې د ګروۍ خبرې وکړو ـ او اى بچى
ښـه بــه دا وي چــې تاســې دواړه همــدا اوس ورشـ

ـ او دا خبــره ورتــه يــاده

کړت ـ علـي جـان وويـل ښـه بابـا مـوه دواړه ورشـو ـ لمسـي يـې وويـل ـ بابـا
اوس بــه الړ شــو ـ دوي پاڅېــدل لمســي خپلــې نيــا تــه وويــل نيــا بــي بــي تــه
ډوډۍ تياره کړه ـ موه بيرته راځـوو ـ ه ـې ويلـې ښـه زويـه بـال دې واخلـم ـ
تاسو چې راځ ما به ډوډۍ تياره کړې وي ـ موه الړو بابا اوس د خداى په
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امان ـ دواړه د برچم د ملک دهتانانو کره روان شول ـ لـه کـال نـه چـې ووتـل
علي جان ترې پوښتنه وکـړه ـ انډيوالـه د تـاجو دوي ځمکـه او جايـداد خـو
راوښيوه ـ علي جانه دا کال د تاجو ده او دله لوى باغ چـې ګـورې او د بـاغ
نه چايره ان تر ه ه وړاندې چينار پـورې دا ټولـه م کـه د دوي ده ـ او دلـه
کورونـه چـې ښـکاري دلـه يـې دهتانـان دي ـ او د سـيند لـاړې ځمکـه يـې
وړاندې سيند پ اړه ده ـ ه ه هم ډېره ځمکه ده ـ علي جان وويل تـاجو دوي
خـو ډېـر جايــداد لـري ـ هــو د تـاجو پـالر ددې ټــول کلـي خـان و ـ علـي جــان
خوشاله شو ـ دواړه ګړنـدي د بـرچم پـه کوڅـه ورسـم شـول ـ د ملـک دهتـان
کور ته ورسېدل ـ دروازه يې ټک ټک کړه ـ ميـر دهتـان راووت ـ لـه دواړو
سره يې رولبـړو کـړ ـ بيـا يـې وويـل راځـ چـې حجـرې تـه ننوځـوو ـ دواړه
ورسره حجرې ته ننوتل ـ دهتان اکا ترې د ځينو کليوالو پوښـتنه وکـړه کـم
چې کوزه خوا په کمر کې اوسېدي ـ وروسته بيـا چـاې راوړل شـو ـ د چـاې
په چښلو کې د بابا لمسي د تاجو د خولې ځـواب و ه ـه تـه ووايـه ـ دهتـان
اکا لده شيبه للى و بيا يې وويـل ښـه ده زه بـه يـې ګـرو واخلـم ـ خـو دا راتـه
ووايه چې څومره روپا يې پکار دي ـ د لسو زرو ډالرو په اندازه ـ ه ه نور
مال پاڅېد وې ويل ـ تاسو چاۍ چښا زه بيرتـه زر راځـم ـ دهتـان اکـا کـور
ته ننوت لده شيبه پس رالى يو زلمى زوى يې هم ورسره و ـ وې ويل ـ بچـى
ډوډۍى ته راسره پاتې کېدى کنـه ه ـوي وويـل نـه کاکـا جانـه ډوډۍ تـه
نيو پاتې کېدى ـ راځ چې ځوو ـ په وتو کـې يـې وويـل ـ بابـا مـو پـه کـور
کې و هو بابا کور کې دى ـ راځ چې د کلي ميرزا سيد علي له ځـان سـره
واخلو چې سند پرې وليکو ـ د کلـي ميـرزا سـيد علـي يـې هـم لـه ځـان سـره
روان کړ لومړى يې بابا وليد ـ اجازه يې ترې واخيستله ـ بيا د سيند لـاړې
ځمکې ته روان شول ـ ه ه ځمکه يوه ټوټه م که وه چې ټوله يو ځاى پرتـه
وه ـ دهتان اکا د کلي ميرزا ته وويل ـ ددې ځمکـې سـند د تـاجو لـه خـوا نـه
وليکه ـ لومړى د م کې حدود او بيا د لسو زرو ډالرو معادل اف ـانيو پـه
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بدل کې د ګرويا په توګه سره سند وليکه ـ او امضـا يـې کـړه ـ دا دواړه بـه
يې هم امضا کړي ـ ليکونکي سند وليکلو او په ټولـو يـې امضـا کـړو ـ بيـا
يې پيسې ورته وشمېرلې او د کور په لور الړل ـ علي جـان او د بابـا لمسـى
يوه شپه تيره کړه او په سبا ته دواړه واپـس پېښـور تـه ورسـېدل ـ کلـه چـې
علي جان کور ته ورلى ـ تاجو ته يې پيسې وشمارلې او د بابا او زړې ادې
سالمونه يې ه ې ته وويل ـ تاجو خوشـاله شـوه چـې ګنـي د جرمنـي د تـګ
چاره يې وشوه ـ علي جان په لده موده کـې قاچـا قبـر سـره خبـره پخـه کـړه ـ د
تلو نيټه راورسېده ـ تاجو زوى خپلې نيا ته وسپاره ـ خو کلـه چـې يـې ه ـه
نيا تـه ورتسـليما وه ـ د تـاجو پـه مـخ لبرګـې اوښـکې روانـې وې ـ هلـک د
خپلې مور نه سترګې نه ويستلې ـ تاجو په ژړا د پخوانا خواښې له کـوره
راووته ـ په الرې يې په سلګو سلګو ژړل ـ علـي جـان ډاډ ورکـاوه خـو مګـر
اوال د بد شى دى ـ زړه ترې نه هـبرېدي ـ سـباي وختـي پـه خـړه کـې لـه کـوره
راووتل او هواي ډګر ته د قاچا قبر سره يو ځاى الړل ـ قاچا قبر يې کارونـه
خالخ کړل ـ او په الوتکه کې د جرمنـي پـه نيـت راوالوتـل ـ لـه کراچـا نـه
دوبا او بيا د فرانکفورت په ميدان کې ښکته شول له ميـدان نـه راووتـل
او د فرانکفورت په ښار کې يې پوليسو ته سياسي پناه ورکـړه ـ دواړه يـې
يوه الګر ته ورکړل چې په الګر کې سره يو ځاى اوسېدل ـ د ه وي سياسـي
پنا هندګي ومنل شوه ـ دواړه قبول شول د الګر د نه ووتل او د فرانکفورت
په ښارکې يې کور ونيو ـ پس له يوه کال يوه وورسته د علي جـان خـوي او
عادت بدل شو ـ ټوله ورځ به له کوره بهـر ګرځېـده ـ د تـاجو سـره يـې عالقـه
ورو ورو کمولــه ـ چيــري کــار يــې هــم کــاوه ـ پيســې يــې خپلــې کــورنا تــه
ورليدلې ـ تاجو لومړى پرې نه پوهېـده ـ فکـر يـې کـاوه چـې ګنـي ه ـه کـار
کوي ـ ستړى وي ـ د کور سره يې پـه ځينـو برخـو کـې عالقـه کمـه شـوې ده ـ
ولې خبر نه وه چې ان له وطنه ه ه په بل فکر کې و ـ خالي په تاجو يـې ځـان
تر المانه رارساوه ـ له ډېرې مودې وروسته ه ـه اوپوهيـده چـې علـي جـان
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بل شوم نيت په زړه لري ـ هماله و چې بله ورځ علي جان له کاره رالى ځان
يې خرش پرش نيولى و ـ په قهر او لضب يې تاجو ته وويل ـ دلته اروپاده ـ
هر سړى ازاد دى ـ ته کولى شې چې نور پما پسـې زړه ونـه تـړې ـ زه لـه تانـه
بيلېدم ـ بل کور نيسم ـ تاجو په حوهله مندۍ سره په کرار ورته وويـل ـ کـه
ستړى شوى يې دمـه وکـړه ـ څـو ورځـې کرنـک ورکـړه ـ ) د نـارولا خبـر د
کار ځاى ته ( چې ښه دمه دې جوړه شوه ـ بيا کار پيل کړه ـ ه ه وويل نـه نـه
ال نـور زه نـه لـواړم چـې لتـا سـره يـو ځـاى
تاجو د ستړيا خبره نـه ده س اهـ ً
ژوند وکړم ـ ولې ولې څه پيښه ده علي جانه پـه تـا څـه شـوي دي کـه ددې
ځاى سرو سپينو لېونى کړى يې ـ هم پروا نکړې ـ هر څه چې کوې کوه يـې ـ
خو دا خبرې د يوه اف ا ن سره نه ښايي ـ بـس بـس دلـه فکـر دې تاتـه امانـت
وي ـ زه سر له سبا نور دلته نه راځم ـ خپل سامان يـې لـه کـوره راټـول کـړ پـه
بکس کـې يـې واچـول ـ تيليفـون يـې وکـړ ـ لـده شـيبه وروسـته يـوه المـانا
جينا رالله په دروازه کې يې څه خبرې وکړې ـ بيـا علـي جـان خپـل بکـس
واخيست او ګړندى ووت ـ تاجو په منډه له وره نه ووته په علي جـان پسـې
يې وروسته پام وکړ ـ ه ه بکـس راښـکدو او لـه يـوې جينـا سـره روان و ـ
تاجو ورته کتـل خپلـه بـې کسـي او بدقسـمتي ور پـه زړه شـوه ـ پـه مـخ يـې
اوښکې راماتې شوې ـ طالب جـان يـې هـم پـه زړه را اووريـد ـ ه ـه لـومړى
مالقات چې يې له ه ه سره په لومړيو شيبو کې په کانفرانس کې شوى و ـ
ان د کابـل پوهنتـون ورځـې يـې لـه هالـه سـره پـه زړه کـې لـرې بـرې شـوې ـ
ستون ي يې راډ شو سلګو ټينګه کړه ـ علي جان يې لـه سـترګو پنـاه شـو ـ
زړه نا زړه کور ته ننوتـه ـ الس تـر زنـې پـه کـوچ کښېناسـته ـ د خپـل نصـيب
قسمت نه يې په هټکو هټکو وژړل ـ کوچ ته يې تکيه وهلـې وه ـ مـړې مـړې
اوښــکې يې په مخ روانې وې ـ طالب جان يې په زړه راوريدلى و ـ
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لسم پړ

( لسم څپرکې )
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طالب جان د پل چرخي زندان په دروازه کې له نورو بنديانو سره بيـرون تـه
را روان دى ـ بنديان د جهادي لومړني حکومت په عفوه کولو سـره خوښـي
او خوشالي کوي له محبس نه د راوتلو په حال کې دي ـ کله چې طالب جان
د پل چرخي زندان له دروازې نه راووت ـ شا و خوا يـې کتـل ـ د ه ـه څـو
نه و چې ورسره ليدلى يې وايى ـ څه پنډکى يې لېد کـې نيـولى و ـ او روان
و ـ سـرويس کـې کښېناسـت او ښـار تـه روان شـو ـ کلـه چـې د کابـل ښــار د
ميوند جادي سـره ښـکته شـو ـ يـوې خـوا تـه ودريـد ـ پـه فکـر کـې شـو چـې
کومه خوا الړ شي ـ له لدې شيبې نه وروسته يې له ځان سـره فکـر وکـړ ـ ) زه
بايد يو ځل د پوهنتون نسوانو ليليې ته د تاجو پوښتنې ته الړ شم ـ بيا يې
خپلو زړو جامو ته کتل ـ موسـکى شـو ـ تـاجو بـه دې زمـا زړو جـامو پـورې
څومره وخاندي ـ خير دى راځه چې ليليې نسوانو ته ورشم ( ـ
په جاده کې روان شو پيسې هم ورسره په جيب کې نـه وې ـ د خپـل فکـر پـه
ټال کې ځوړند سر په جـاده کـې سـنيماي پـامير پلـو روان و ـ هلتـه بيـا يـوه
بـس مـوټر تـه وخـوت ـ او د پوهنتـون پـه لـوري د بـس مـوټر پـه دروازه کـې
ودريد ـ د سرويس کلينر ترې کرايه ولوښته ـ ده ورته وويل بــبخييد مـن
پــول نــدارم ـ کلينــر ورتــه بــد بــد وکتــل او تــرې تيــر شــو ـ کلــه چـې د ليليــه
نسوانو مخې ته ښکته شو ـ زړه نا زړه د ليليې دروازې پلو روان شو ـ دننـه
ليليې ته ورننوت ـ د ليليې مديريت ته ورلى ـ د تاجو پوښتنه يې وکـړه ـ د
ليليـې مـديره د ليليـې معل مـه راولوښـته د تـاجو پوښـتنه يـې تـرې وکـړه ـ
ه ې چې کتاب وکوت وې ويل تاجو درې کاله مخکې له ليليې نـه د ه ـه
وخت ښاد بيولې ده ـ تر اوسه پورې يې بيا پته نـه ده لګېـدلې ـ طالـب جـان
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آ خ ه ه هم نيولې وه ـ خپله شونډه يې وچيچله ـ مديرې ترې پوښتنه وکـړه ـ
وروره ته که خپل ځان معرفي کړې او د تاجو پـه بـاب هـم څـه ووايـې ـ ه ـه
خپل ځان معرفي کړ وې ويل ـ زه د ساينس پوهن ي د اخر کال محصـل وم
چـې بنـدي شـوم ـ تـر اوسـه بنـدي وم ـ تـاجو زمـا نـامزد وه ـ ه ـه د ادبيــاتو
پوهن ي په دريم ټولګي کې وه ـ زه چې بندي شوم له ه ـې نيټـې نـه تـر نـن
پورې نه د ه ې او نه د پالر و مور نه کوم خبر لرم ـ او نه مې په محبس کـې
پـاې وازې درلودلــه ـ دا ټولــه مـوده بنــد مـې د نــورو بنـديانو پــه مرســته او
کمک تېر کړ ـ تا څه کـړي و چـې بنـدي شـوى وې ـ مـا يـوازې پين ـه وختـه
لمونې کاوه او خپل درسونه مې ويـل پـه هـن
مې په هن

کـې اول نمـره وم ـ يـوه ورځ

کې له خولې نـه وتلـي و چـې کارمـل او شـاه شـجاع څـه فـرم )

توپير ( لري ـ بس په همدله خبره يـې نيـولى وم ـ د ليليـې مـديرې جيـب تـه
الس کړ څه پيسې يې طالب جان تـه ونيـوې ـ ه ـه نـه اخسـتې خـو ه ـې پـه
زوره په جيب کې ورته کېښو دې ـ يو څـه پيسـې ورتـه د ليليـې معلمـې هـم
ورکړې ـ ورته وې ويل ـ د پوهنتون رياست ته عارض شه خپله ټوله قيصـه
دې د پوهنتون رئيس او د محصلينو مـدير تـه وکـړه ـ چـې دوبـاره درتـه پـه
پوهن ي کې د شمول امر درکړي ـ ده ويل ښه ده ـ طالب جان ته يـې د تـاجو
هــم وويــل چــې ه ــه کــه دې راوســته هــم بــه ښــه وي ـ ه ــه ورتــه د هــو ســر
وخوځـــاوه ـ او د نســـوانو ليليــــې نـــه راووت ـ د خپـــل کلــــي پخــــواني
اوسيدونکي کره چې په خير خانه مينه کې يې کـور و الړ ـ د ه ـوي د کـور
دروازه يې وروټکوله ـ يو هلـک راووت ـ ده ورتـه خپـل نـوم او د پـالر نـوم
ووايه او هلک بيرته ننوت ـ لده شيبه وروسته پخپله کليوال سـپين هيـرى
راووت ـ طالب جان ته يې ليد خالهه کړه ـ او ټينګ يې په لېد کې ونيـو ـ
ګـړه بـړه يـې وکـړه ـ دننـه يـې کـور تـه ننويسـت ـ پـه حجـره کـې د کـور نـورو
کسانو هم ورته ستړي ميـي وويلـه ـ د کـور ميـر تـرې بيـا داسـې پوښـتنه
وکـړه ـ طالـب جانـه بچـى يـوازې دومـره درنـه خبـر شـوى وم ـ چـې د کارمـل
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وخـت کــې بنـدي شــوى وې ـ مګـر بيــا وروسـته مــې داســې فکـر کــاوه چــې
واپس به له بنده وتلى او کور و کلي ته بـه تللـى يـې ـ ښـه تـه خـو دې قيصـه
راته وکړه
طالب جان خپله ټوله قيصه ورته وکړه ـ ه ه ډېر خفه شو ـ لـه پـالره يـې هـم
خبــر وو چــې د روســانو پــه بمبــارد کــې لــه من ــه تللــى و او کــورنا يــې
پاکسـتان تــه مهــاجره شــوې ده ـ لــه چـاې ډوډۍ نــه مخکــې يــې ه ــه تــه پــه
تيناب کې پاکې جامې کېښودې ـ ورته وې ويل طالب جانه ورشه لومړى
تيناب وکړه هلته درته پاکې جامې ايښـې دي ـ بيـا بـه نـورې خبـرې کـوو ـ
طالب جان د کلي وال سره دوه شپې وکړې ـ درييي يې ورته واخيسته ـ په
دريمه ورځ پوهنتون ته الړ ـ دوباره يې ساينس پوهن ي کې ځان شامل کړ
ـ ليليه کې يې بستره واخيسته خپل تير اخري کال درسونه يې پيل کړل ـ
ډېر پلټنې او پوښتنې يې په تاجو پسې وکړې ـ مګـر د تـاجو هيچيـرې څـه
پته ونه لګيده ـ يو تن کليوال يې چـې د ويترنـرۍ پـوهن ي کـې محصـل و
چا وروښود ـ ه ه ته ورلى ـ ورسره کښېناست ـ لومړى يې ځان وروپېژاند
ـ بيا يې ترې د خپل کور و کلي پوښتنه وکـړه ـ ه ـه ورتـه وويـل ـ پـوه شـوم
چې تا په دې وختونو کـې خپـل کلـى نـه دى ليـدلى ـ يـواځې زمـوه کلـى نـه
بلکې ټول کلي په جنګونو کې له من ه تللي دي ـ د کليو ډېر خلک څه مـړه
دي او ځينــې پاکســتان تــه مهــاجر شــوي دي ـ ال تــر اوســه پــورې د کليــو
اوسـېدونکي کليـو تـه نـه دي راسـتانه شـوي ـ ده د طالـب جـان کـورنا نــه
پېژندله ـ او نه يې د کلي خلـک ليـدلي وو ـ دى هـم د مجاهـدو د راتـګ پـه
وخـت کـې راللـى و ـ طالـب جـان پـوه شـو چـې پـه دا دريـو کـالو کـې مـې د
کورنا څو پېدا نيو ـ خامخا به پاکسـتان تـه تللـي وي ـ پـه زړه کـې يـې
وويل ) د کال په اخر کې به کله چې له پوهن ي نه فـارغ شـوم پاکسـتان تـه
الړشــم تــر څــو د خپلــې کــورنا او تــاجو څــه پتــه ولګــوم( ه ــه پــه ډېــرو
ميکالتو سره چې اقتصادي او فکري ستونزې يې درلولې ـ بيا هم د کـال
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په پاې کې په لومړۍ درجه سـره د سـاينس پـوهن ي نـه فـارغ شـو او راسـ ًا
کلــي تــه الړ ـ کلــه چــې کلــي تــه ورســېد اووې ليــدل چــې د کلــي ه ــه لــوى
جومات د کلي وستل او جګ چينار نيته ـ ټول کلى کنډر کنډر پروت دى
ـ خپل کور يې لـوټې لـوټې پـورت وليـد ـ پـه ټـول کلـي کـې يـې هـرف درې
څلور کوټې وداني تر سترګو شوې ـ د کلي پـه هـره کوڅـه کـې يـو نـيم کـور
ودان پاتې و ـ په پټو کې هم څو نه ښـکاريدل د کلـي د مخـې ويالـه وچـه
پرته وه ـ ه ه زر زر په ټول کلي کې وګرځېد ـ په کلـي کـې چـې کـوم يـو نـيم
ســړى ليــدل کېــده ه ــه هــم د کلــي اهــلي اوســيدونکى نــه و ـ د لرونــو او
بانډو نه ورته راښکته شـوي و ـ طالـب جـان لـه يـوه نـه پوښـتنه وکـړه ـ ه ـه
ورته ځان د لـره د لـوړې بانـډې وښـوده ـ خـو دومـره يـې ورتـه وويـل ـ ددې
کلـي پـاتې اوسـيدونکي پاکسـتان تـه تللـي دي ـ او هلتـه پـه کمپونـو کـې
ژوند کوي ـ کله کله د فصل رسيدو په وخت کـې راپيښـېدي ـ دلتـه د کلـي
اهلي خلک نيته دى ـ دې پوه شو چې دا خلک د کلي نه دي ـ بيا يې نيـت
وکړ چې د تاجو دوي کلي ته ورشي ـ له ځان سره يې وويل ) ناوخته هم دى
خو راځـ ه يـو ځـل بـه د تـاجو دوي کلـي تـه سـر ورښـکاره کـړم ( پـه ګړنـديو
ګامونو روان شو ـ د کڅ په منې نـرۍ الره بانـدې يـې ځـان د ه ـوي کلـي تـه
ورساوه ـ وې ليدل چې په عين شکل کټ مټ لکه د خپل کلـي پيـان يـې د
تاجو دوي کلـى هـم وران وليـد ـ د تـاجو د کـال چـاپيره ديوالونـه ال روغ و ـ
باغ يې هم بيخي پس ځنګل شوى و ـ د باغ په هم ه ه کنډو ودريد کـم چـې
د دوي د مينې لومړۍ نخښه وه ـ تيـر يادونـه يـې پـه زړه کـې ښـکته پورتـه
شول ـ سوړ اسويلى يې ويوست ـ بيـا روان شـو د کـال دروازه يـې وټکولـه ـ
ګوري چـې يـوه بـوډۍ ښـ ه راووتـه ـ ده تـه يـې سـتړي ميـي وويلـه ـ بچـى
ستړى ميى ـ ته څو يې او دلته څه کوې مـور جـانې يـوه پوښـتنه درنـه
کوم ـ چې ددې کال اهلي خلک چيرې دي ه ې بيا وويل زويه تـه څـو
يې چې د ه وي پوښتنه کوې ـ ادې زما نوم طالب جان دى ـ د بر کلي يم ـ له
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کابل نه راللم ـ ما وې چې د تاجو دوي پوښتنه وکړم ـ ته ه وي څنګه ـ ـ ـ !
ادې تاجو زما نامزد ده ـ ته ودرېده چـې زه مـې سـړي تـه ووايـم چـې راشـي ـ
بوډۍ ننوته خپل سړي ته يې وويل ـ يه سړيه بيرون يو هلک والړ دى ـ واي
تاجو مې نامزد ده ـ د تاجو خاوند خو ه ه بل کال راللى و ـ زموه د لمسـي
سره ـ ه ه خو دا هلک نه دى ـ ته خو يو ځل ورشه چې دا څـه خبـره ده ـ بـوډا
خپلــه امســا د کــټ لــه لنګــې نــه راويســته پــه تکلي ـ

ســره د امســا پــه زور

پاڅېد او دروازې ته ورلى ـ طالب جان تـه يـې خپـل درانـه او زاړه السـونه
په داسې حال کې چې رپېدل ورکړل ـ له رولبر نه وروسته بوډا ورته وويل
ـ بچى زه د ودريدو توان نه لرم ـ راځه دننه بـه ګړېدوــ دى ورپسـې وروسـته
ور روان شــو او دننــه ننوتــل ـ طالــب جــان بــوډا تــه مخــامخ پــه کــټ کــې
کښېناست ـ زړه ادې هم د دواړو تر منې په کټکي کښېناسته ـ
بوډا وويل بچى ته خو لومړى موه ته ځان راوښـيه ـ نـوم دې څـه دى د چـا
زوى يې ده وې نوم مې طالب جان دى بابا زه د ه ـه چينـار د کلـي شـيرو
ملک زوى يم ـ دا څو کاله مخکې په کابل کـې بنـدي وم ـ دا يـو کـال کېـدي
چې راخالخ شوى يم ـ له ه ې نه د کابـل پوهنتـون سـاينس پـوهن ي کـې
محصــل وم ـ د کارمــل پــه حکومــت کــې بنــدي شــوى وم ـ تيــر کــال چــې
مجاهدينو حکومت منې ته رالى ـ راخـالخ شـوم ـ د پـوهن ي اخـري کـال
مې سرته ورساوه ـ اوس دا دى راللم ما وى چې د کلي کور احوال واخلـم ـ
زموه کلى خو ټول لکه ددې کلي پيـان لـوټې لـوټې پـروت دى ـ بابـا تـاجو
هـم د کابــل پوهنتــون ادبيــاتو فاکولتـه کــې وه ـ ه ــه يـې پــالر پخــوا ماتــه
راکړې وه ـ واده مو ال نه و شوى ه ه وخت چې زه بندي شوم ـ تـر ننـه پـورې
تر ې خبـر نـه يـم ـ چـې ه ـه چيـرې ده نـو ځکـه دلتـه راللـم تاسـو سـره مـې
مالقات وشو اوس له تاسو نه هيله لرم چې هـر څـه بـه راتـه سـپين ووايـې ـ
چې زه خبر شم ـ بوډا او ښ ې يې خپلو کې سره وکتل ـ حيـران پـاتې شـول ـ
بيا يې ښ ې وويل ـ سړيه هر څه ورته رښـتيا رښـتيا ووايـه چـې خبـر شـي ـ
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بوډا بالښت ته تکيه ووهله ـ له دروند ټوخي نـه يـې وروسـته وويـل ـ بچـى
لوه کېده چې ټوله قيصه درته وکړم -:
مـوه ال ه ــه وخــت پــاس بانـډه کــې اوســيدو ـ کـوم وخــت کــې چــې روســان
راللل او په دې کليو يې بمبارۍ کولې ـ موه به له لره نه ليدل ـ يـوه ورځ د
روسانو څرخي الوتکې راللې دا ټول کلـى يـې بمبـارد کـړل ـ ښـه مـو ورتـه
کتل چې لـه دې کليـو نـه لمبـې ختلـې دوړې او لـوګي ان تـر اسـمانه پورتـه
کېدل ـ کله چې ګوله ماري ودريده ـ له هر کلي نـه لـوګي روان و ـ مـوه فکـر
کاوه چې د کليو ټول خلک به په قتل رسيدلي وي ـ موه اسـتازى راولېـدل
چې موه تـه معلومـات راوړي ـ بيرتـه خبـر راکـړاى شـو چـې د خـداى لپـاره
مړي پراته دي د ښخيدو يې څو نيته دى ـ موه نـورو بانـډو او کليـو تـه
سړي وليدل چې خلک بمبارد شويو کليو سره مرسته وکړي ـ هماله و چې
له نورو ځايونو نه خلک راللل او مړي يې ښخ کړل ـ زخميان يې پاکستان
ته له ځان سره يووړل ـ ياني څه خلک چې ژوندي و ـ پاکستان ته کډه شـول
ـ ټول کلى شاړ پاتې شول ـ کوم کور چې ودان شوى و ـ په ه ـې کـې يـو نـيم
ســړى وروســته بيــا راپېــدا شــوى و ـ نــور لــوى واړه ښ ـ ې او ماشــومان
پاکســتان تــه الړل ـ هلتــه ورتــه بيــل بيــل کمپونــه جــوړ شــول ـ ډېــره مــوده
وروسته له لرونو نه ځينې خلک راښکته شـول او پـه دې ځمکـو او کليـو
ديره شـول ـ هـر څـو چـې د چـا نـزدې خپلـوان او شـناخت و پـه ځمکـه يـې
کښېناســتل ـ چــې مــوه هــم ددې ملــک کــال تــه راللــو ـ ملــک دې خــداى
اوبخښي پخپـل الس مـو ښـخ کـړو ـ د تـاجو مـور سـره د زوى پاکسـتان تـه
الړل ـ دا کور او ځمکه يې په موه وسپارل ـ ال يو دهتان يې هـم پـاتې شـوى
دى ـ همدلته اوسېدي ـ ښه سړى دى د باغ او حجـرې د حفاظـت کـار کـوي ـ
څو کاله مخکې تاجو ناڅاپه ستا لوندې دلتـه راللـه ـ لـده مـوده يـې دلتـه
موه سره تيره کړه ـ موه ورته د پالر د مرو څه نـه دي ويلـي ـ د کلـي يـو تـن
سپين هيرى له پاکستان نه راللى و ـ ه ه سره مې ولېدله ـ ډېره خفـه شـوې
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وه همدا به يې ويلې چې د مور و پالر ليدو ته ځمه ـ ابل کالې مې کاته چې
زما د لمسي سره يو هلک دلته رالى ـ لمسى مې ويلې ه ـه بـل هلـک يـې
راتـه وښـود چـې د تـاجو خاونـد دى ـ د تـاجو سـوال ځـواب يـې راوړى و ـ د
سيند لاړې م که يې ګرو کړه او پيسې يې تاجو ته يـووړې ـ دا دوه کالـه
کېدي ـ چې پيا يې څه احوال نه دي راللي ـ
بابا چې دوي به اوسيدي چيرې بچـى د جلـوزو کمـر ورتـه واي پـه ه ـې
کې اوسېدي ـ نه پوهېدم بابا چې زما پالر او مور به چيرې وي مـا خـو نـه
دي ليدلي مګر دا د کلي خلک چې کوم يو کلـه کلـه راځـي ـ دوي واي چـې
مـوه د جلـوزو پـه کمـر کـې اوسـېدو ـ بـوډۍ چـاې راوړو ـ پـه چـاې څښـلو
باندې مصروف شول ـ بوډا وويل ـ بچى مازديګر دې زه به اودس وکـړم تـه
چاې وخښه ـ بيا بـه دواړه بـاغ تـه چکـر ووهـو ـ طالـب جـان وويـل ـ ښـه بابـا
جانـه زه هـم اوس کـوم ـ هـم هلتـه بـه لمـونې وکـړو ـ طالـب جـان وويـل ـ ادې
جانې زه به بيـرون اودس وکـړم بابـا چـې راووت ورتـه ووايـه چـې بـاغ پلـو
راشي ـ زه به ورته بهر والړ يم ـ
ه ه څادر په ولي کېښود او له کال نه ووت ـ د باغ تر څنګ يـې پـه لښـتني
کې اودس تازه کړ او د باغ پـه دروازه کـې يـې د بابـا پـه انترـار ودريـد ـ د
کلي هرې خوا ته يې کتل ـ بني بير پکې نه ښکاريده ـ ه ـه پـه چـورت کـې
الړ پخـوانى يـاد يـې د تـاجو سـره پـه بـاغ کـې رايـاد شـو ـ ) تـر څـو چـې مـې
تحصيل پاې ته نه وي رسولى ميړه نه کـوم ـ راځـه چـې دواړه د مينـې قسـم
سـره وکــړو دواړو الس پـالس کــې ونيــول او د مينـې د راتلــونکي شــريک
ژوند قسم مو سره وکـړ ـ همـدا بـاغ و ( پـه دې کـې بابـا کـړپ کـړوپ امسـا
لګوله راووت ـ وې ويل بچى والړ يې هو بابا جانه راځه چې باغ ته ننوزو
چې دا فکر دې بدل شي ـ بابا امسا لګوله کړوپ کړوپ روان و طالب جـان
ورپسې و باغ ته ننوتل ـ دننه د باغ په هوفه کې يـې د مـازديګر لمـونې ادا
کړو ـ بيا بوډا د هوفې په څوکا کښېناست او طالـب جـان تـه يـې وويـل ـ
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بچى زه خو نيم ګرځېدى ـ ځه په باغ کې وګرځه وړاندې د ډول ډول ګلونو
خوشبويا دي ـ هر کال ددې باغ دهتان دا ګالن او بوټي ښـه سـاتي ـ ده وې
ښه بابا ستا په اجازه ـ دى روان شو د باغ هماله ځاى ته ورلى کوم چې بـه
ده او تاجو پکې د مينې خواله کول ـ په هماله ځاى کـې کښېناسـت لکـه د
پخوا پيان تاجو يې په زړه را اووريده ـ په فکر کې ډوب الړ له سـترګو نـه
يـې اوښـکې الړې ـ څـو سـاړه سـاړه اسـويلي يـې ويويسـتل ـ بيـا يـې د بـاغ
کنډو ته ور وکتل ـ ټول پخواني يادونه يې په زړه کـې ښـکته پورتـه شـول ـ
نيمګړې د نيـا ده سـړى څـه کـوى شـي ـ خـو يـوازې د طالـب جـان زړه تـه دې
افرين وي ـ ښه شيبه ه ه يوازې په هماله د مينـې د وعـدې پـه ځـاى پـاتې
شو ـ ماښـام نـزدې کېـده چـې ه ـه بيـا د بـوډا خـوا تـه ورلـى ـ بـوډا لـومړى
درونـد ټـوخى وکـړ بيـا يـې وويـل ـ بچـى سـيل دې وکـړ ـ هـو بابـا جانـه ډېـر
ښکلى باغ دى ـ د تاجو نوم يې نه اخيست ـ زړه نا زړه و ځکه چې بابـا ورتـه
د ه ې قيصه تيره کړې وه ـ خو کله به يې له ځان سره وويل ـ نه نه ه ـې خـو
ما سره د مينې لوظ کړى دى ـ ټينګه وعده مو يو بل سره کـړې ده ـ تـاجو او
ميړه کول دا څنګـه کېـدى شـي ډېـرې پوښـتنې بـه يـې پـه زړه کـې ښـکته
پو رته کېدې ـ باور يې نـه کېـده د ماښـام مان ـه نـه وروسـته دواړه کـال تـه
ننوتل ـ او دروازه يې کلکه ځن ير کړه ـ
بوډۍ په کوټه کـې الټـېن لګـولى و ـ ډودۍ يـې تيـاره کـړې وه ـ طالـب جـان
ډېــر کلونــه وروســته د چــرو لوښــه وخــوړه ـ لــه ډوډۍ نــه وروســته تيــر
ماخستن پورې بابا د تير وخت خبرې راخيستې وې ـ ده به يوازې ښه ورته
کول ـ مګر فکر او خيال يې تاجو سـره و ـ دلـه شـپه يـې پـه عـزت سـره تيـره
کړه ـ سباي له چاې نه وروسته طالب جان بابا ته وويل ـ بابـا جانـه تاسـو تـه
دې رب اجرونه درکړي ـ زه به اوس ستاسې په اجازه درنه رخصت شـم ـ زړه
مې دى چې پاکستان تـه ال ړ شـم ـ او ددلـو خلکـو در ولګـوم ـ بابـا ورتـه
وويل بله شپه راسره نه کوې نه بابا جانه ډېره اوهده مسافري مې کړې ده
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ـ ګوندې يو ځل مې مور او پالر ووينم ـ او هم که د تاجو دوي پته پېدا کړم
ـ ډېره ښه ده بچى چې ځې نو هن دا څو روپا درسره واخله ـ پـه الره کـې بـه
دې په کار شي ـ ه ه وې نه بابا زه پيسې لرم ـ خير دى زويه دومره نه دي دا
هــم درســره واخلــه ـ بابــا او بــوډۍ دواړه ورســره دروازې نــه راووتــل ـ او د
طالب جان سره يې مخه ښه وکړه ـ ه ه د لـره پـه الره روان شـو ـ بـوډا ورتـه
وويل ـ بچى په الره خلک اخوا ته ځى راځي ـ څو به دې ملګرى شي ـ زړه
مه وهه ـ که خداى کول مازديګر ته رسېدې ـ
په تندي يې ښکل کړ ـ ده هـم د بـودا الس ښـکل کـړل همداشـان د زړې ادې
سره يې هم مخه ښه وکړه او ترينه روان شو ـ ه ه د کلي له خوا په نـرۍ الره
ډاو پلو ګړندي ګامونه اخيستل ـ شاو خوا يې د کلي ورانه ويجاړه څيـره
له سـترګو ويسـتله ـ د ډاو پـه لـور ورسـم شـو ـ ده خـو زنـدان تيـر کـړى و د
ډاګونو مزل ورته ګران و ـ د لره تر بيخه په پراته ډاو کـې ډېـره اوهده الره
پرته وه ـ مخې ته يو سـړى پـه خـره پسـې روان ورلـى ـ ه ـه پـه خـره څـه بـار
کړى و ـ د لرګي په لښته به يې خر په کوناټو کې وواهه ـ بيا به يې پـه خولـه
چک چک پسې وکړل ـ خر به لد څه ګړندى شو ـ د خره پيـا د مـالګې لټـې
لټې تيګې ايښې وې ـ او هم يـې پـه خـورجين کـې څـه ور اړولـي و ـ طالـب
جـان د خـره خاونـد بانـدې سـالم واچـاوه ـ ه ـه هـم وعلـيکم سـالم پـه خېــر
راللې وويل ـ دى پښه نيولى شو ـ لـه ه ـه نـه يـې پوښـتنه وکـړه ـ وروره دا
الره په کنـډو اوختـې ده کـه بلـه الره همـدا مخـامخ يـوه الره ده نـو بلـه الر
نيته ـ په دې سم ځه تـر څـو لـه سـر نـه واوړې بيـا اخـوا تـه د ګـاډو ځـاى تـه
دومره الره نه ده ـ لکه چې کله په دې نـه يـې تللـى نـه نـه وروره دا مـې اول
ځل دى ـ ته خو تش تور يې زر رسـېدې ماتـه مـه وروکېـده ـ زه خـو د خـره پـه
مزل ځمه ـ ته ځه خپله الره وهه ـ ده وې ښه ده خپل ګامونـه يـې ګړنـدي کـړل
له ه ه نه مخکې شو ـ لمر هم ورو ورو توديده ـ په تندي يې خوله روانه وه ـ
په ټوله الر يې د مور و پالر او تاجو سره فکر وه ـ هيڅ په ګرمـا او سـتړيا
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نـه پوهېـده ـ ګړنـدى روان و الره يـې وهلـه ـ د ډاو الره راقـابو کـړه لـره تـه
ورنزدې شو ـ کله چې لـره تـه ورسـېد سـتړى شـوى و ـ سـيوري تـه يـې دمـه
وکړه ـ د خپل تندي خوله يې وچه کړه ـ پورته يې په لـره کـې تللـې الرې تـه
وکتل ـ پورته په لره کې يوه ښ ه او سړى روان وو ـ ده په همدې تکل چـې
ه وي ته ځان ور ورسوي ـ او د پاتې الرې پوښـتنه تـرې وکـړي ـ پاڅېـد او
په لره ورسم شو ـ کوښښ يې کاوه چې ه وي ونيسي خو دى ورقابو نيـو
ـ ه وي خو په مزل بلد و ـ دى خو ه سې مزل کله کولى شو ـ ه وي پـه لـره
واوختل ـ مګر دى ال نيماي ته هم نه ورسـېدلى ـ چـې شـل ګامـه بـه وخـوت
کښېناسته به دمه به يې کوله ـ پـه خـوارۍ او زحمـت سـره د لـره پـه سـر ور
واوخت ـ د يوې څيړۍ سيورۍ ته کښېناست ـ ښـه دمـه يـې وکـړه بيـا روان
شو ـ نوره الره پرته او مخ ځوړې وه ـ چابکه مزل يـې کـاوه ـ مخـې تـه يـې پـه
خوړ کې اوبه پېدا شوې ـ دى ډېر تدى و ـ وهى شوى هم و ـ زړې ادې ورته د
څادر په پي که پورې ډوډۍ تړلې وه ـ د پياز لوټه يې په تيده ماته کـړه ـ د
اوبو پ اړه کښېناست ـ ډوډۍ يې د پياز لوټې سره مزه پـه مـزه خـوړه ـ بيـا
يې اوبه وڅښـلې ـ مـخ يـې پـه اوبـو کـې پريمن ـو او دوبـاره روان شـو ـ څـو
کسان يې مخې ته راللل او تېر شول ـ وروسته له يـوه سـاعت مـزل نـه ه ـه
وړ اندې څه ډېر خلک وليدل ـ چې لر بر کېدل ـ پـه بيـړه يـې ځـان د ګـاډو تـم
ځاى تـه ورسـو ـ هلتـه يـې پوښـتنه وکـړه ـ اف ـانا پـه کلـدارو ـ يـوه ورتـه د
پيسو د بدلولو ځاى وښود ـ هلته يې پيسې بدلې کړې او د يـوه دوکانـدار
نه يې د پېښور د ګاډي تپوس وکړ ـ ه ه ورته د ګاډي ځـاى ور وښـود ـ دى
ني هم هلته ورلى ـ کاته يې چې يو فالينکوچ ګـاډى تيـار تـګ تـه والړ و ـ
دى ورپورته شو ـ په ګاډى کې کښېناست او ګاډي حرکت وکړو ـ مازديګر
ته ګادى پېښور ته ورسېد ـ طالب جان چـې څنګـه لـه ګـاډي نـه ښـکته شـو
دستي يې له يوه سړي نه د جلوزو د کمر پوښتنه وکـړه ـ ه ـه ورتـه پورتـه
پته ورکړه ـ او د ه ه لين ګاډى يې ورته په ګوته کـړ ـ دى ګـاډي تـه وخـوت
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او د يوه مهاجر سره په څوکا کښېناست ـ کله چې موټر يو څه الره ووهلـه
ـ د څنګ سړى نه يې د جلوزو د کمـر پوښـتنه وکـړه ـ ه ـه ورتـه وويـل لـده
الره پاتې ده ـ اوس رسېدو ـ ه ه سړي طالب جان ته ښکته پورته وکتل وې
ويل ـ انډيواله لکه چې نوى راللى يې هـو وروره همـدا نـن دلتـه راللـم ـ
پـه کمــر کــې دې څــو پکــار دي د خپلـې کــورنا پــالر و مــور او نــورو
خپلوانو ته ورځمه ـ پالر دې څه نـوميدي د پـالر نـوم مـې شـيرو دى ـ يـره
انډيواله په دله نوم خو کمر کې زه څو نه پيژنم ـ خو ته کولې شې چې د
خپل کلي څو پېدا کړې ـ بيا ترې د خپلې کورنا پته واخلې ـ پـه همـدې
خبرو خبرو کې ګاډى د کمر مخې ته ودريد ـ د کمر ټول مهاجر لـه مـوټره
راښکته شول ـ دى هم کمر ته د ننوتلو نيت وکړ ـ په کلي کـې ورتـه بـوډا د
خپل لمسي او زوى پته او نومونه ورکړي و ـ ده له يوه نه د کمر په دروازه
کې د ه وي پوښتنه وکړه ـ ه ه سړي ورته وويل ـ مـا سـره راځـه ستاسـو د
ځاى خلک هلته وړاندې د کمـر د څنـډې پـه کورونـو کـې اوسـېدي ـ دلـه
کمر خو لکه د يوه ښار په اندازه لوى و ـ له پوره مزل نه وروسته ورته ه ه
سړي د الس په اشاره سره ه ه ځاى ور وښود ـ ده ترې تيکر او مننه وکړه ـ
او روان شو ـ کله چې هلته ورلى د يوه کور مخې ته يو سپين هيرى والړ و
ـ ترې وې پوښتل ـ ه ه رسا د ه وي کور ته ګوته ونيوه ـ ه ه کور يـې دى ـ
دى زړه نـا زړه ورلـى ـ چـې يـو هلـک يـې مخـې تـه راووت ـ ده تـرې دسـتي
پوښتنه وکړه ـ ه ه هلک وويل ـ هـو دا زمـوه کـور دى ـ پـالر مـې کـور کـې
دى ـ ورته به ووايم ـ هلک کور ته ننوت لده شـيبه ال نـه وه تيـره چـې د پاخـه
عمر سړى راووت تـوره هيـره يـې وه ـ لـه ده سـره يـې رولبـړ وکړــ ده ورتـه د
واره وويل زه له کلي نه بابـا رالېدلـى يـم ـ ه ـه وويـل راځـه دننـه ـ مهربـاني
وکه ـ دى ورسـره کـو ر تـه ننـوت ـ پـه حجـره کـې کښېناسـت ـ د بابـا زوى پـه
منډه کور ته ننوت څو دقيتې وروسته حجرې ته رالى ـ طالب جـان تـه يـې
وويل ـ معافي لـواړم وروره اوس بـه دې راتـه نـوم ووايـې ـ او پـوره بـه دې
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ځـــان راتـــه راوپېژنـــې ـ ده وې زمـــا نـــوم طالـــب جـــان دى د چينـــار د کلـــي
اوسـيدونکى يـم ـ د پـال ر نـوم مـې شـيرو ملـک دى ـ زه سـد کـال د سـاينس
فاکولتي نه فارغ شوم ـ څو کاله مخکې بندي وم ـ کله چې مجاهدين کابـل
ته الړل ـ راخالخ شوم ـ پاتې تحصيل مې بيپړ کړ ـ نامزد مې پـه ادبيـاتو
پوهن ي کې وه ـ کله چې زه بندي شوم بيا ترې خبر شوى نـه يـم چـې چيـرې
ده ـ د ه ې پالرګنا چيرې اوسي ـ کلي ته الړم د بابا سره مې شپه وه ـ ه ه
راته ستاسو پته راکړه ـ ويلې نور به ه وي درسره مرسته وکړي بس دادى
تر دې ځاى خو راورسېدم چې نور به څه کېدي ه ه ورتـه پـه تعجـب کـې
شو ده ته يې کتل او ښه يې ورته کول ـ کله چې طالب جان خپلې خبرې پاې
ته ورسولې ـ ه ه دومره وويل تردې ځاى چې په خېر راورسـېدې ـ نـور هـم
خداى مهربانه دى ـ هر څه به خداى وکړي ـ له دې خبرې سره پاڅيد ګړندى
ووت ـ طالب جان اوداسه تـه پاڅېـد نيـناب تـه الړ ـ لـه اودس نـه وروسـته
حجره کې په مان ه ودريد ـ د مازديګر لمـونې يـې پـه اخـره شـيبه وکـړ ـ پـه
لنـډو پسـې د ماښــام د مان ـه وخــت راورســېد ـ د بابـا زوى هــم حجــرې تــه
رالى ـ دواړه د ماښام په مان ه ودريدل ـ د لمان ه نه وروسته د ه ه سـړي
زامن او دوه درې تنه نور حجرې ته راننوتل ـ د طالـب جـان سـره يـې سـتړي
ميي وکړه ـ په حجـره کـې ښـه ډېـر کسـان راټـول شـول ـ ډوډۍ راوړل شـوه ـ
طالب جان پوره وهى او ستړى و ـ له ډوډۍ او چـاې نـه وروسـته پـه ناسـتو
کسانو کې يو د پاخه عمر سړى ديواله ته تکيه وهلـې وه ـ وې ويـل ـ نـن پـه
دې کمر کې اوازه وه چـې راشـن پـاس بنـديدي ـ کـه دا کـار وشـي پـه ټولـو
مهاجرو سختي راځي ـ ځکه چې کارونه نيـته ـ د خلکـو بلـه وسـيله هـم نـه
ليـدل ک ېـدي ـ همدلـه راشـن دى چـې د خلکـو ژونـد پـې روان دى ــ يـوه بـل
وويل ـ پـرې چـې بنـد يـې کـړي ـ ولـې چـې داسـې کسـان شـته چـې پن ـوس
راشنه لري ـ او ځنې کسان پکې شته چې يو هم نه لري ـ ټوله ټګي روانه ده ـ
ه ـه لـد احساســاتي شـو وې ويـل پــه خـداى مـې دې قســم وي چـې د جهــاد
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اولې ورځې نه تر اوسه پورې سراسر دوکه او ټګي ده ـ واهلل چې دا اوسني
سکر بيست مهاجر چې راللي دي ـ په دوي کې پـوره انصـاف دى ـ سـره لـه
دې چې د روسانو سره يې الس وه ـ خو په رب چـې لـه دي پخوانيـو نـه سـره
کافر ښه دي ـ طالب جان په دې خبرو نه و خبر ـ خالي لوه يـې ايښـى و ـ بـل
تن چې د چاې پياله يې کېښوده ـ ويل ـ دا ال څه کوې ـ ا بلـه ورځ زمـا وراره
له بره رالى ويلې ـ په کابل کې د تنريمونو تـر مـنې جنګونـه دي کابـل يـې
لوټې لوټ ې کړو ـ دا څه چې ميـران دي يـو بـل تـه پـه ماشـه دي ـ دا نـو اوس
کوم جهـاد دى ـ پـه قهـر يـې وويـل نيـته جهـاد ـ دا ټـول د خپلـو ګټـو لپـاره
ډزېـدي ـ تبــاه پکــې دا لريـب اولــس شــو ـ چــې اخـره بــه ال څــه شــي بــس د
ماسخوتن تيره پورې همدا خبرې کېـدې ـ د کـور واال وويـل دا مېلمـه ډېـر
سـتړى دى لـه پاسـه راللـى دى ـ مـوه بـه خـواره شـو او دى بـه ارام وکـړي ـ
ه ـوي ټــول پاڅېـدل او خپلــو ځـايونو تــه الړل ـ د کالـه هلکــان هـم کــور تــه
نن وتـل ـ يـوازې طالـب جـان او د کـور خاونـد پـاتې شـول ـ طالـب جـان تـرې
پوښتنه وکړه ورته وې ويل ـ وروره اوس راته رښتيا رښتيا ووايه چې زړه
مې بې واره دى ـ ه ه وويل ـ ښه ولې نه ـ خبره خو داسې ده چې ستا د پـالر
او ستاسو د کلي ټولو خلکو له احـوال نـه خبـر يـم ـ لـوه ونيسـه ـ چـې ټولـه
قيصه درته وکړم ـ کله چې روسانو زموه او ستاسو په کليو بمباري کوله ـ
په ه ـه وخـت کـې زه شـپاړلس کلـن وم ـ لـه خپلـې بانـډې نـه مـې کتـل چـې
څرخي الوتکې به راتلې او په کليو به يې بمبارد کاوه ـ په يوه ورځ يې ټـول
کلي لوټې لوټې کړل ـ په هر کلـي کـې لـه نيمـايي نـه زيـات خلـک شـهيدان
شوي وو ـ په ه ې کې ستا پالر او د تـاجو پـالر دواړه شـهيدان شـوي ووــ
پاتې خلک ټول پاکستان ته راکډه شـوي ووــ سـتا نـور ورواـه او مـور دې
هلته وړاندې په همدې کمر کې اوسېدي ـ سبا به دې ورته بوځم ـ يو ورور
دې جرمني ته تللى دى او که هالينډ ته تللى دى ـ يوازې دومره خبر يم چـې
يو ورور دې په اروپ ا کې دى ـ د تاجو مور هم مـړه شـوې ده ـ ه ـې بـل ميـړه
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کړى دى ـ د ه ې نه يو زوى پاتې دى ـ پخپله د ميړه سره اروپا ته تللـې ده ـ
خبر نه يم چې په کوم ملک کې ده د ه ې د ميړه کورنا هم هلته ستاسې د
خلکو سره نـزدې اوسـېدي ـ کـه ژونـد وه سـبا تـه پـه خېـر سـره ټـول ووينـې ـ
طالب جان مرۍ وچه شوې وه ـ يو ګيالس اوبـه يـې وڅښـلې وې ويـل ـ پـوه
شومه کور دې ودان ـ دومره چـې زمـوه خلـک او کـورنا نـزدې پراتـه دي ـ
بيول ى به دې واى ـ نه ورور جانـه تـه خـو زمـا بابـا رالېدلـى وې ـ بـل دا خبـره
چې پښتونواله ده ـ خير دى که مهاجر يو ستا يوه شپه په مونده حـق ده ـ تـه
پـه خيـر اوس راللـې هـيڅ سـودا مـه کـوه ـ سـهار بـه دواړه ورشـو ـ اوس تـه
ستړى يې ـ کرار ارام وکړه ـ سـمه ده وروره ـ کـټ يـې ورتـه برابـر کـړو ـ ه ـه
ترې ووت او طالب جان په کـټ کـې ولزيـد ـ سمدسـتي يـې پـه زړه کـې ور
وګرځېدل ) ښ ه طايفه باندې باور نه دى پـه کـار ـ نـور يـې زه ام پـه قيصـه
کې نه کېدم ـ بس دى خپلې کورنا سره به څو شپې تيرې کـړم ـ کـه شـرايط
راته برابر شو بيا به کابل ته الړ شم ګوندې څه دنده په خپل ملک کې راته
پېدا شي ( ـ په همدې خيال کې خـوب يـووړ ـ سـهار لـه چـاې نـه وروسـته د
کور خاوند سره يو ځاې د خپلې کورنا په لور روان شول ـ د کمر پـه مـنې
کې يې يوه دروازه وټکوله ـ يـو هلـک راووت ـ سمدسـتي يـې ورتـه طالـب
جان ورمعرفي کړ ـ دا طالب جان دى ـ د پن لسو کالو هلک طالـب جـان تـه
ورلــاړې وت ـ د دوي پــه خبــرو د کــور نــور کســان هــم راووتــل ـ دده مــور
دروازې ته رالله ـ په طالب جان يـې سـترګې ولګېـدې دسـتي يـې پـه لېـد
کې ونيو ـ په ژړا شوه ـ په همدې خندا او ژړا کې دننه کور ته ننوتـل ـ د بابـا
زوى ترې واپس کور ته راستون شو ـ
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يوولسم پړ

(يوولسم څپرکې )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوماندان سيمر په کلي کې د زرکې د پالر په للمې ځمکه کې چې د اولس
برخه يې هم پکـې رانيـولې ده ـ ځانتـه درې منزلـه مـااا جـوړه کـړې وه ـ پـه
پن وسو جريبو کې يې باغ جوړ کړى و ـ له سـينده يـې ورتـه پـه واټـر پمـر
کې اوبه راتيرې کړې وې ـ يو ټويل ) د اوبو څاه ( يې ويستلې ـ باغ او شا و
خوا م که يـې خـړوب کـړې ده ـ داسـې بـاغ يـې جـوړ کـړى و ـ چـې پـه دلـه
ســيمه کــې بــل هســې نيــته دى ـ د ســپينو جګــو مــاايو ســيل تــه الرويــان
خامخــا ودرېــدي ـ د بــاغ پــه مــنې کــې يــې د لمبــا ډنــډ جــوړ کــړى و ـ د هنــد
پاکستان او نورې نړۍ هر راز ګلونه او نورې زينتي او ميوه دارې ونې پـه
باغ کې والړې دي ـ د مودو سپيره او شاړ ډاو نه يې ګلزار جوړ کړى و ـ په
کــور او بــاغ يــې ســاتونکي والړول ـ دا داســې وخــت و چــې د مجاهــدو د
حکومــت تاالنونــه او پاټکونــه دي ـ خــو ســيمر قومانــدان د هــيڅ شــي او
هيچاپه قيصه کې نه دى ـ خپلواکه او د خپلې سـيمې پـاچهې ړنګـوي ـ پـه
داســې حــال کــې چــې پــه مرکــز کابــل ښــار کــې د جهــادي تنريمونــو خپــل
من ني نښـته روانـه وه ـ ټـول کابـل کـې سـره ډزه وه ـ څـو لـه کـوره نيـول
وتــالى ـ يــوه ســړي خپــل د ســترګو ليــدلى حــال داســې بيــانوي ـ ده ويلــې
داراالمان په سړ د روسانو د سفارت نه اخوا تـه زمـوه کـور و ـ مـوه سـره
نزدې د ننګرهار د سـيمې يـوه کـډه ديـره وه ـ ماسپښـين دوه بجـې وې چـې
زما د کور دروازه وټکول شوه ـ ميـرمن مـې دروازې تـه ورللـه ـ چـې بيرتـه
رالله وې ويـل سـړيه پـه دروازه کـې ه ـه ميـرقي وال سـړى والړ دى واي
چې له ده سـره مـې څـه کـار دى ـ زه پـه منـډه دروازې تـه ورللـم ـ ګـورم چـې
سپين ګل والړ دى ـ وې خندل ـ ستړي ميي مې ورسره وکړه ويلـې ميـرمن
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مې د اوالد مريضه ده که يو ځل راسره رولتون تـه الړ شـې ـ مـا يـو ټکسـي
موټر درلود ـ درولى مـې و ـ حـاالت خـراب و ـ هـره خـوا جګـړه وه پـه سـړکو
ګرځېدل نه کېدل ـ خو ه ې ټينګار کاوه ګنې چې ميرمن يې سخته وه ـ مـا
وې ته ځه زه سمدستي درللم ـ خو زه چې د ه وي دروازې ته ورللـم مـوټر
مې ودرولو ـ کتل مې چې ه ه خپله ښ ه په لېد کـې نيـولې وه ټکسـې تـه
يې راوخېژوله ـ زما دريمه ورځ وه چې له کوره نه وم راوتلـى ـ زه يـوازې نـه
د شا و خوا ټولې سيمې خلک څوومه ورځ يې وه چې لـه خپلـو کورونـو نـه
بهر نه وو وتلي ـ دوکانونه تړلي و تګ راتـګ ګـران و ـ کلـه چـې داراالمـان
سړ ته راووتم ـ د ښ ې فريـاد بيخـي زيـات شـو ـ يـو بلـه ښـ ه يـې هـم پـه
څنګ کې ناسته وه او ه ه يې نيولې وه ـ سپين ګل مخکـې سـيټ کـې لمـا
سره ناست و ـ د روسانون له سفارت نه چې راتېر شو د سړ پ اړه دوه تنه
وسـله وال پـړپخ پـوزې والړ وو ـ دريـش يـې کـړو ـ يـو يـې مخـامخ مـوټر تـه
ودريـد او بــل يـې رالــې ـ ماتــه يــې کـړو ـ کوجـا مــوري مـا ويــل زنانــه ده
مريضه ده ـ په فارسـي مـې ورتـه وويـل ه ـه چـې سـپين ګـل تـه ورپـام کـړ ـ
دستي يې اوپېژانده ـ چې پښتون دى ورته وې ويل ـ او لو تو کوجا موري
ـ هاله خپلې ميرمنې ته الس ونيو ـ مـريض بـه شـفا خانـه ميبـريم ـ ه ـه بيـا
وويل تو پايان شو ـ ترا کارد اروم ـ که هر څو مې ورته وويل چې دا ميرمن
يې ده د اوالد مريضه ده ـ دا چيرې بيايي ـ نه يې منله سپين ګل وويل خيـر
دى تاسو شفاخانې ته الړ ش زه به له ده سره الړ شـم ـ ه ـه يـې تاالشـي کـړ
بيا يې السونه پرې وتړل ـ او له ځان سره يې روان کړ ـ ما خو موټر رولتـون
ته ورساوه ـ په زېدنتون کې مې ښکته کړو ـ دومره ورته والړ وم چې ه وي
دننه ننوتل ـ او زه ترې راستون شوم ـ تاسې باور وکړت چـې پـه هـيڅ سـړ
باندې کوم موټر نه ليدل کېده ـ د کابل په نوي ښـار مـې ټکسـي راتـاو کـړ ـ
ناڅاپه مې مخې ته دوستم ګليم جميان راووتـل ـ وې درولـم ـ ويلـې سـتاله
موټره زموه ګاډى ته تيل واچوه ـ ما ورته وويل زما ګاډى تيل نـه لـري ـ لـه
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مــوټره يــې ښــکته کــړم پــه کونــداغ يــې ووهلــم ســر يــې رابانــدې مــات کــړ ـ
مجبوره شوم تيل مې د خپل موټر نه د ه وي مـوټر تـه واچـول ـ دومـره مـې
پکې پريښودل چې ما وې پې ورسېدم ـ په کور کې مـې تيـل ځانتـه اخيـره
کړي و ـ له ه وي نه چې تير شوم د پار سنيما سره درې تنه ګليم جم والړ
وـ الس يې راکړو ـ ودريدم ـ ويلې موه هوائي ډګر ته ورسـوه ـ مـا وې مـوټر
کـې تيـل نيـته دى ـ ستاسـو کسـانو تيـل رانـه خپـل مـوټر کـې واچـول ـ لـه
موټره يې ښکته کړم ـ دومره يې ووهلـم چـې ولويـدم ـ بـې هوښـه پـه م کـه
پريوتم ـ ه وي رانه کيلي واخيسته او موټر يې رانه وتښتولو ـ کله چې په
خود شـوم ـ راپاڅېـدم لـه سـره مـې وينـې روانـې وې ـ شـا و خـوا مـې وکتـل
هي و نه ښکاريدل ـ په څادر مې وينه پاکه کړه پخپلو پښـو روان شـوم ـ
نه کومه شفاخانه راتـه نـزدې وه او نـه څـو وه چـې څـه مرسـته يـې راسـره
کړى واى ـ د کور په نيت روان وم تر پل ارتن پورې الړم ـ هلته د کوم تنريم
د ګزمې موټر رالى مخ په د همزنګ روان و ـ مـا تـه يـې مـوټر ودرو ـ ويلـې
چيـرې ځــې مــا وې داراالمــان پـه ســړ مــې کــور دى ـ ه ــوي لــه ځــان ســره
پورته کړم ـ په الره رانه يوه پوښتنه وکړه ـ داسې ښکاريده چې پنجيـيري
و ـ ويلې سر دې ولې وينـې دى مـا وې ګلـيم جـم نفـرو ووهلـم ټکسـي يـې
رانه وتښتولو ـ په موټر کې ناسـتو ګزمـه والـو ورتـه کن لـې وکـړې ـ ټولـو
ردې بدې پسې وويلې ـ د همزنګ کې يې جير داراالمـان پـر سـړ راتـاو
کړ ـ روسي سفارت نه ور اخوا ته يې ښکته کړم ـ مننه مې ترې وکړه ـ ه وي
وړاندې داراالمان تـه الړل ـ کـور تـه چـې الړم ـ ښـ ه او ماشـومان رابانـدې
راټول شول ـ يوه ويل دا ولې بل هم ويل دا ولې ما ورته ټوله قيصه وکړه ـ
ښ ې مې خپله سينه په زوره ووهله ـ اخ خدايه دا څه وشـول ـ د کـور ښـ و
راته سر له وينو پا کړ ـ کورکمن او نـور درمـل يـې پـې وتـړل ـ درې شـپې
وروسته مې ليده چې هماله ګاونډي ميرقي وال په دروازه کې رالـى ـ د
مېلمنو کوټې ته ورللم ـ له ستړي ميي نه مخکې ه ه حيران شو ويلې اخ
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دا ولې ما ورته خپله قيصه تيره کړه ـ ه ـه ډېـر خفـه او سـتومانه شـو ـ مـا
ترې پوښتنه وکړه ته څنګه ترې راخالخ شوې ه ه وويـل وروره زه چـې
له تاسو نه ښکته کړم سيده يې خپل امريت ته بوتلم ـ هلته يـې يـوې کـوټې
ته واچولم ـ پوښتنې يې رانه وکړې ـ ه وي ته پته ولګېده چې زه د ګلبدين
سړى نه وم ـ ولې نورې په عخاب کړم ـ بيا يې زما په بدل کې د ه وي هزاره
ګانو کوم بندي راخالخ کړى و ـ له ځانه يې ورته ويلي و چې ستا يو لړى
له موه سره دى ـ که زموه يو تن راخوشى کړې نـو ستاسـې يـو بنـدي بـه هـم
درخوشى کړوـ بس همدلسې يوه معامله کې يې راپرېښودم ـ دولس سـوه
اف انا مې جيب کې وې رانه وايـې خيسـتې ـ بيګـاه شـپه کـور تـه راللـم ـ
زموه کره ماشوم هم پېدا شوى دى ـ هـو هلـک دى ـ مبـارکي مـې ورکـړه ـ د
چاې نه وروسته يې راته وويل ـ د ټکسي موټر قيمـت بـه زه درکـوم ـ ښـه ده
چې دې ظالمانو وژلى نه يې ـ ما ورته وويـل نـه نـه وروره ـ دا خـو تصـادفي
کار و ـ په تا ولې تاوان ورکړم ـ نو دلسې پيښې بيخي ډېرې وې ـ په کابـل
او نورو واليتونو کې پاټکونه او قوماندان ساالري جوړه شوې وه ـ ملـک
کې د هر چا خپله خپله پاچاهي وه ـ
ګل نور دې خداى اوبخښي همېيه به يـې خولـه د خنـدا ډکـه وه ـ ځوړنـدې
شـونډې پــه وســتل راوخـوت ـ شــونډو يـې پــاتري نيــولي و پـه مــخ يــې خــړ
ګردونه پراته و ـ شاته يې په څادر پـورې څـه ګنـډه پرتـه وه ـ پـه وسـتل کـې
ناستو کسانو ورته ستړي ميي وويل ـ پنډکى يې کېښـود ـ تيګـې تـه يـې
تيکه ووهله ـ ټولو ه ه ته کتل ځکه چې ه ـه هي کلـه پـه دلسـې خپګـان
کـې نـه و ليـدلى ـ د کلـي نـايي ) ګالبــى ( د يـوه پـه سـر خرولــو لګيـا و ـ پــه
شونډه کې يې شنه تازه نسوار له ورايه ښکاريدل ـ ه ه بيخي ډېرې خبـرې
کولې ـ په هـر ځـاى او هـر چـا سـره بـه چـې ناسـت و ـ خامخـا يـې نکـل ورتـه
راخيست ـ ه ه ترې سمدستي پوښتنې پيل کړې ـ ګل نوره چيرې تللې وې
ـ چې داسې ستړى ستومانه راللې ـ ه ه له يوه نه د نسوارو ډبلى ولوښت
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ـ ال نسوار يې خولې ته نه و ارتولي چې سوړ اسويلى يې له خولې نه ووت ـ
خلک ورته ټول متوجې و چې ګل نور ته څه پېښه شوې ده ـ ډبلـى يـې الس
کې نيولى و ـ چې د تيرې شوې پېښې قيصه پيل کړه ـ ه ه وويـل پـرون لـه
کابله راتلمه ـ په يوه سرويس کې ناست وم چې د خولې پورې د سورلا نه
ډ و ـ سهار لس بجې وې چې له پل محمود خان نـه مـو حرکـت وکـړو ـ يـو
نيم موټر په الره روان و ـ تاسو باور پـه خـداى وکـړت چـې د سـروبي پـورې
درې ځاى تالشي واخيستل شـوه ـ د بيلـو بيلـو تنريمونـو پاټکونـه دي ـ د
ماسپښين لمـونې مـو سـروبي کـې وکـړو ـ بيـا سـرويس حرکـت وکـړ نـورې
موټرې هم وې ـ د ريښمو تنګې نه چې لد واوختـو ـ درې وسـله وال تيـار پـه
سړ والړ وـ يو تن يې د موټر مخې تـه ودريـدلو پـه دروازه کـې ودريـد او
دا يـو بــل يـې ســرويس تــه راوخـوت ـ هـر يــوه تــه يـې کتــل پيسـې يــې تــرې
ا خستې ـ هر يوه له ويرې نه پيسې ورکولې ـ د سرويس په منې کې يو سړى
او يوه ښـ ه ناسـته وه ـ د سـړي رنـګ تـازه و سـور سـپين ښايسـته سـړى و
ځوانه ښ ه ورسـره ناسـته وه ـ خپـل ټيکـرى يـې ايجـابي تـاو کـړى و ـ ايلـه
بيله يې سترګې ښکاريدې ـ د ه ه وار چې رالـى ـ ورتـه کـړه يـې بـرادر تـو
پيسه ن دادي ـ ه ه ورته وويل ـ شـما از کـدام تنرـيم هسـتيد ـ ه ـه پـه قهـر
وويل ـ زما تنريم څـه کـوي ـ حـق د مجاهـدينو ورکـړه ـ ده ورتـه وويـل ـ مـن
پول ندارم ـ دا خبره يې په لضب وکـړه ـ ه ـه وې تـه راښـکته شـه او اسـناد
دې را اوباسه ـ خو دى ورسره ني شو ـ ښ ې يې ورته وويـل ورشـه ورسـره
پيسې ورکړه څه يې کوې ـ ده اواز په زوره کړ ـ نه نه يو مجاهد زه يـم او يـو
دا دي ـ دا په کوم قانون دا پيسې ټولوي ـ په سرويس کې ناستو خلکـو تـه
وويل ـ اى وروره موه باندې ولې ناوخته کـوې ـ پيسـې ورکـه ولـې ورسـره
چمبړ کېدې ـ خو په دې ټيله باره کې يې له موټره کـوز کـړ ـ د خپـل جيـب نـه
يې د حزب اسالمي ) ګلبدين ( کارت راويوست ـ ه ه چې دده کارت واړو
راواړو ـ بيسواده خو نه و کارت يې ولوست ـ بيا ه ه بـل تـه يـې ورښـکاره
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کړ ـ ه ه ورته څه وويل ـ بيرته رالى ورته وې ويل ـ ته راځه چې قومانـدان
هېب ته الړ شو ـ ده ورته وويل ما سره سياه سره ده ـ نه ځـم درسـره ـ هـر څـه
چې وايې ـ دلته يې راته ووايه ـ خو دى ورسره نـه تلـو او ه ـه راښـکده ـ پـه
راښکدو کـې مـوټروان وويـل ـ دده پيسـې بـه زه درکـړم ـ خوشـى يـې کـړه د
سورلا چي ې جګې شوې ناوخته دى ـ ه ه ورته وويل استاده اوس خو د
پيسو خبره نه ده ـ دا به خامخا بيايم ـ ده ويلې واهلل که مې بوزې ـ ګوتې يې
واچولې ـ د ښ ې واال زر له جيـب نـه تمانچـه راويسـته او پـه سـړي يـې ډز
وکړ ـ رسا يې په سينه کې وييتو ـ ه ه بل ملګري ده ته کالشنکوف ونيـو
شپد ډزه يې وييتلو ـ په م که ولويد ځـاى پـه ځـاى مـړ شـو ـ ښـ ه يـې لـه
موټره کوزه شوه ـ د ميړه تمانچه يې له ځمکې نه راجګه کړه ـ ډز ډز ه ه بل
نفر يې وييت ـ باور وکه داسې کافره ښ ه وه چې يو کارتوس يې ب ال نړ ـ
يوه مرما يې په سر لګېدلې وه ـ په يوه دقيته کې له من ه الړ ـ د ه ه دريم
تن وار و پار خطا شو دې ښ ې په ه ه ډزې وکړې ـ او ه ه هم په چـاالکا
سره ښ ه په کالشنکوف څو ډزه وييته ـ ځاى پـر ځـاى ولويـده ـ ښـه ورتـه
خلکو کتل چې د پن ه واړو ساه وختله ـ د سرويس خلکو ډريور ته وويل ـ
استااه ځه چـې پـه بـال کـې اختـه کېـدې ـ پوسـتي خبرېـدي اوس بـه ټـول لـه
من ه الړ شوـ په دله وخت کې دوه موټرې راللې او ګړندۍ تيرې شوې له
ډاره هډو ب ريک هم ونه نيو ـ مړي پاتې شوو او موند ترې جالل اباد ته ځان
ورسولو ـ له دې خبرې سره يې ډبلي نه يو ټونګه نسوار خـولې تـه وارتـول ـ
ډبلى يې خپل خاوند ته ونيو الس يې څنډوال ـ ټول ناست کسان ورته ټـول
يو لوه ناست ووـ ګالبي ورته وويل ـ ګل نوره دا ال ښـه کـار شـوى دى چـې
ته خداى ژوندى راخالخ کړى يې ـ ګل نور وويل زه لد ستړى يم ـ ستاسې
په اجازه به کور تـه الړ شـم ټولـو ورتـه وويـل ـ ډېـره ښـه ده ځـه ځـان کـور تـه
ورسوه ـ ه ه پاڅېد او کور ته الړ ـ
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نــور دلســـې نـــاروا پېښــې پـــه دلـــه دور کــې تـــر ســـره شــوي دي ـ ګـــران
لوســتونکي خــو ددلــو پېښــو عينــي شــاهدان دي ـ خــو ددلســې پېښــو
داستاني کول راته ضرور ځکه بريښي چې راتلونکو نسلونو ته د ناول پـه
انداز کې خوندي او امانت پاتې شي ـ
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(دولسم څپرکې )
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طالب جان ښايسته مـوده پـه کمـر کـې د خپلـې مـور او د کـورنا لـه لـړو
سره تيره کړه ـ کوم وخت چې پـه اف انسـتان کـې طالـب واکـي جـوړه شـوه ـ
دى کابل ته الړ ـ دده يو ورور څو کاله د مخه هالينډ ته تللى و ـ ده لوښـتل
چې له وروره د پيسو کمک ولواړي ـ حاالت ښه نه و ـ وخت ته پـه انترـار
و چې شرايط ورته برابر شوي واي ـ څو ځـل کابـل تـه الړ رالـى خـو نـه يـې
چيرته کار پېدا کړ او نه يې ورور ته په تيليفون کولو موافق شو ـ ده ويلې
يوه ورځ د پل خيتي جومات تر څنګه درې تنـو طالبـانو ودرولـم هيـره يـې
زما وکتله سمدستي راباندې ه ه يوه سترګې راويسـتلې ويلـې هيـره دې
بونډۍ ده ـ د مي سره برابره نه ده ـ که امر بـاالمعروف نهـى عـن المنکـر تـه
په مخه ورللې پوستکى دې باال باسي ـ ټينګيا يې راباندې وکړه ويلـې د
مسلمانا هيره پرېدده ـ زياتي څو به څـه نـه درتـه وايـي ـ پـه يـوه بلـه ورځ
دوه تنو طالبانو راته وويل چې زموه سره ملګرى شـه ـ کاروبـار بـه دې سـم
شي ـ رښتيا ته خو دې دا خپل ځان موه ته سم راوپېژنـه ـ دوي دواړه بـه هـر
سهار په جومات کې ما ليدل ـ څه موده وروسـته يـې پـه جومـات کـې راتـه
همدا خبره وکړه ـ ويلې طالب جانه موه چې دا ډېـره مـوده کېـدي چـې دلتـه
راللي يو ـ ددې ټولې سيمې د خلکو مسلماني ډېره ښه ده ـ داسې ښکاري
چې دا خلک ټول د اف انستان د نـورو واليتونـو خلـک دي ـ مـا وې هـو دا
ټول د اطرافونو خلک دي ـ دلته يې کورونه جوړ کړي دي ـ ه ـه وويـل ښـه
اوس دا ووايه چې ته ولې نه طالب کېدې ـ بې لـه ه ـې طالـب جـان دې نـوم
دى ـ اهلي طالب هم شه ـ موه به درته ښه ځـاى اوګـورو ـ مـا وې پـه همـدې
خپـل نامـه مـې پرېـددت ښـه بـه وي ـ کـه کـار راځنـې لـواړت هـم تيـار يـم ـ د
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ساينس پوهن ى مې لوستى دى ـ په انګليسـي هـم پـوهېدم ـ نـوره ستاسـو
خوښه ـ ه وي دواړو زما نوم په کالخ کـې وليکلـو وې ويـل انيـاء اهلل يـو
څه خو بـه وکـړو ـ څـو ورځـې وروسـته مـې ه ـه يـو پـه بـازار کـې وليـد ـ لـه
رولبړ نه وروسته يې وويل ـ ستا لپـاره مـو کـار درکتلـى دى ـ سـتا اهـلي
پته چيرې ده ـ د ترور کور ته مې الس ونيو ـ ما وې زه کله کله په دلـه کـور
کې اوسېدم ـ ه ه وې سمه ده ـ په کوم ضروري کار پسې راوتى و ـ ويلې زه
به د ې بيا پوښتنه وکړم ـ بس دا يې وويل او الړ ـ ما له يوه تجار سره د ه ـه
د کارونو او محاسبې کولو کار کاوه ـ تنخوا يې راکوله ـ کرايا کوټـه مـې
ونيوه ـ په رسمي کار پسې ونه ګرځېدم ـ ډېره موده مې هم دلـه کـار کـاوه ـ
کلـــه چـــې امريکنيـــان او انګريـــزان د طالبـــانو د لـــه من ـــه وړلـــو لپـــاره
اف انستان تـه راللـل او بمبـارۍ يـې پيـل کـړې ـ پـه دلـه وخـت کـې زه بيـا
کمر ته الړم ـ څـه مـوده مـې پـه کمـر کـې د خپلـې کـورنا سـره تيـره کـړه ـ
امريکنيانو او خارجي قواو چې وطن ونيو او شمالي ټل واله يـې پـه وا
کې کړه ـ ه وي خو د وا او ځـوا ارمـان لـه پخـوا نـه درلـود ـ د همـدلو
جهاديانو په لمسيون د شمالي ټـل والـې او ګلـيم جـم دوي پـه اشـاره يـې د
خـارجي طاقــت او د ه ـوي درنــو وسـلو پــه واسـطه يــې د طالـب پــه نامــه د
پښتنو سيمې بمبارد کـړې ـ بـې شـمېره پښـتانه يـې ووژل ـ چـې ددلـې بـې
رحمه وژنې او په تيره ډله ايزې وژنـې ښـه مثـال د ليکـوال د ليليـې دښـتى
ن ـ اول دى ـ ګــران لوســتونکي پــه ه ــه کتــاب کــې د ســترګو ليــدلى حــال
اوګوري ـ
طالــب جــان ويلــې مــا پــه خپلــو ســترګو ليــدلي چــې د پاکســتان پوځيــان د
طالبانو سره يو ځاى اف انستان تـه د جنـګ لپـاره تلـل کلـه چـې د طالبـانو
ټ ر امريکايي او شمالي ټلـوالې ټـول کـړ ـ د امريکـا او انګلـيس پـه مـټ د
جهاديانو موقتي حکومت جوړ شو ـ زه له پاکستان نه اف انستان تـه الړم ـ
له خپل پخواني تجـار سـره مـې کـار پيـل کړوــ د پنجيـيريانو مطلـق وا
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پالس کـې و ـ يـوازې کـرزى د دولـت پـه سـر کـې ناسـت و ـ ولـې نـور ټـول د
دولــت او حکومــت اختيــار د دوي ســره و ـ د کابــل ښــار کــې چــا پــه پښــتو
خبرې نه کولې ـ که په کوم دفتر کې به پښتون و له ډاره به يې فارسي ويله ـ
په ښکاره توګه د پښتو ژبې سره دښمني وه ـ ال تـر اوسـه پـورې دوام لـري ـ
خپلې خبرې ته راګرځم ـ
يوه ورځ مې د شهزاده سراې نه هالينډ ته خپـل ورور تـه ټيليفـون وکـړ ـ لـه
وروره نه مې د پيسو مرسته ولوښته ـ خو کله چې په ټيليفون کـې لدېـدم
يو سړى راته مخامخ په دروازه کې والړ و ـ له بڼې نه پنجييري ښکاريده ـ
ه ه زما ټولې خبـرې واوريـدې ـ مـا مـې ورور تـه د شـهزاده سـراې پـه کـوم
دوکان کې چې خبرې کـولې ـ د هـم ه ـې دوکـان لمبـر مـې ورتـه ووايـه ـ پـه
دويمه ورځ چې دوکان ته ورللم له دوکانداره مې د پيسـو پوښـتنه وکـړه ـ
ه ـه راتـه سـر وخوځـاوه ـ چـې راللـي دي ـ دوکـان تـه ورننـوتم ـ ه ـه راتـه
پيسې شمارلې ـ هماله سړى بيا دروازې ته مخامخ والړ و موه ته يې کتل
ـ ما پيسې په جيب کې کېښودې ـ دوکاندار راته وويل په ځان پام کوه ـ زه
له دوکانه را ووتم ـ کور ته را روان شوم ـ اومې ليدل ـ چـې ه ـه پنجيـيرى
هم شاته راپسې دى ـ زړه کې مې ټکه شوه ما وې دا سړى خو پما پسې دى
ـ څنګه چې له سراې نه راووتم سمدستي مې ټکسي ته الس ونيو ـ ټکسـي
ته وختم ـ ه ه سړى له دوه کسانو سـره پـه يـوه شخصـي مـوټر کـې شـاته را
روان شول ـ ټکسي واال ته مې څه ونه ويل ـ يوازې دومره مـې ورتـه وويـل ـ
چې استااه ګړندى الړ شـه ـ کلـه چـې کـور تـه ورسـېدم ټکسـي وان تـه مـې
کرايه ورکړه او الړ ـ کتل مې چـې ه ـوي هـم را ورسـېدل ـ مـا لوښـتل چـې
کور ته ننوزم ـ ه ه لد راپسې وکړ ـ وې ويـل ـ اسـتاد شـوکارت دارم ـ ه ـه
رانزدې شو په تونده او قه رجنه لهجه يې وويل تو طالب استي بيا د مـوټر
باال شو پيش امر هاحب ميرويم ـ زه د خپلې کرايـې کـوټې پـه دروازه کـې
والړ وم ـ چې ه ـوي الس راواچـاوه کـش يـې کـړم ـ مـوټر تـه يـې پـه زور ور
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پورته کړم ـ يوه مې سر ته تمانچه نيولې وه نـورو دوه تنـو د دواړو السـونو
نه نيولى وم ـ پـه مـوټر کـې يـې کښـېنولم ـ هـر څـو مـې چـې ورتـه وويـل ـ زه
طالب نه يم يو انجنير يم ـ دا خبره ه وي کله منله ـ پـه زور يـې لـه ځـان سـره
بوتلم ـ په وهلو ټکولو يې رانه پيسې واخيستې ـ او دا يـې راتـه وويـل ـ تـه
به دې ورور ته ټيليفون وکړې چې پن وس زره ډالر زمـا پـه نـوم د شـهزاده
سرا ې هم ه ې دوکاندار په نوم راولېدي ـ او که دا کار دې ونکړ ـ موه سره
به بندي يـې ـ اخـر بـه دې پـه امريکائيـانو ګوانتانـامو تـه وليـدم ـ زه يـې يـو
شخصي لوندې زندان ته ولېدلم ـ پـه يـوه کوټـه کـې يـې واچـولم چـې هـيڅ
کړکا يې نـه درلـوده ـ خـالي پـه ديوالـه کـې د چـت سـر ه نـزدې يـو وړوکـى
روزان ) سورى ( و چې لده لده راا پکـې کـوټې تـه رالويدلـه ـ يـوازې ډوډۍ
او اوبه يې راکولې ـ هر سهار بـه چـې راتـه ه ـه سـړى رالـى لـومړى بـه يـې
همدا خبره وکړه ـ ورور ته دې د پيسو ټيليفون نه کوې ما به ورته وويل ـ
زما ورور پيسې نه لري ـ دله پيسې چې تاسـې رانـه واخيسـتې پـور کـړې
يې دي ـ زما ورور پيسې نه لري ـ بيا به يې په شنو لښـتو ووهلـم ـ ټـول بـدن
بــه مــې ت مــې ت مــې شــوى و ـ اوبــه بــه يــې رابانــدې واړولــې ـ څــو ورځــې
وروسته يې يو بل ځاى ته يووړم ـ هلته بيـا دوه بـدل کسـان راتـه راللـل ـ د
دواړو پکولونه په سر و ـ يوه يې راته کتل کتل وي ويل ـ راستي که طالب
هستې خپلو کې يې وويل ـ په کرار ترې پوښتنه وشي چې څو دى ـ
ه ه يوه يې وويل ـ نوم دې څه شى دى ما وې طالب جـان د پـالر نـوم مـې
شيرو دى ـ دوي به زما خبرې ليکلې ـ مـا چـې د خپلـې سـيلمې او کلـى نـوم
ورته ووايه دواړو سرې وخوځاوه ـ پوښتنې چې خالهې شوې اووتـل وې
ويل ـ که رښتيا ونـه واې ګوانتـه نـامو بـه دې ځـاى شـي ـ ښـه بـه دا وي چـې
رښتيا رښتيا ووايې ـ دايې وويل او الړ ـ کوم نوي ځاى تـه يـې چـې بـوتلم ـ
هلتــه څــو کــوټې وې ـ دروازې يــې بيلــې بيلــې د وتلــو او ننوتلــو الرې يــې
ځانته بيلې وې ـ زه يې د څو تنو سره په يوه کوټـه کـې واچـولم ـ د کـوټې تـر
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څنګه تيناب هم و ـ په دله کوټه کـې يـوه وړوکـې کړکـا وه ـ کوټـه داسـې
ښکاريده چې دلته له پخوا نه محبس موجـود و ـ ځکـه چـې مخـامخ تـرې د
عســکرو پهــره دار خانــه وه ـ د کوټــو پــه ســر او ســپينيز جــال تيرشــوى و ـ
الندې حويلي يې هم لوټکى لويه وه ـ د ديرشو مترو پـه اوهدوالـي او شـلو
متـرو پــه ســور حــويلا وه ـ پــه ورځ کــې بــه يــې يــو ځــل تفــريح تــه همــدلې
حويلا ته راويسـتلو ـ تتريبـ ًا پن ـوس شـپيته تنـه زنـدانيان پکـې وو ـ مـا
چــې وليــدل ټــول پښــتانه و ـ خــو د ټولــو اوهدې هيــرې وې ـ ســړى پــرې د
طالبــانو شــک راتلــو ـ لکــه زه چــې وم دلســې ښــکاريدل ـ ټــول پــه پښــتو
لدېدل ـ زما سره چې په کوټه کې پين ه تنـه و ـ ه ـوي هـم پښـتانه وو ـ دوه
تنه د قندهار يو دلزني او دوه تنه د لوګر د محمدالى و ـ دوي پين ه واړه
طالبان وو ـ په ما يې هم د طالب ګمان کاوه ـ ه وي هيڅ خفه يا وار خطا نـه
ښــکاره کېــدل ـ هســې ښــکاريدل لکــه دلــه زنــدان چــې د ه ــوي دايمــي د
اوسيدو ځاى وي ـ يو قندهارى پکې ډېر مست و ـ ه ه بـه دا لـد کـاوه ـ کـه
امريکه راللى نه واى ـ باال د تاجکانو مور مړه وه ـ هر وخت به يـې دا خبـره
کوله ـ بيا به للى پخپل ځاى کښېناست ـ هره ورځ به يې زموه له کـوټې نـه
يو يو تن ايستلو همدله شان لـه نـورو کوټـو نـه يـې هـم پـه همدلـه ترتيـب
سره کسان ويستل او بيرته به نه راتلل ـ خدا زده چې چيـرې يـې بيـول ـ لمـا
نه يې هره ورځ پوښتنې کولې خـو پـه دلـه محـبس کـې يـې جسـمي جـزا نـه
راکوله ـ مستنطق زما طالب بودن نيو فابتولى ـ ځکه چې ما يـې پوښـتنې
داسې ځوابولې چې ه وي به پخپله حيران شول ـ چې دى خو له طالبانو نه
سـخت بـد وړي ـ نـو ځکـه يـې څـه فيصـله رابانـدې نيـوه کـولى ـ ډلـې ډلـې
طالبان به يې راوستل په دويمه ورځ به يې دوباره له دله زندان نه ويستل
څو پرې نه پوهېـدل چـې چيـرې يـې وړل ـ څـو ورځـې وروسـته يـې زه پـه
داسې حال کې چـې پـه مان ـه بانـدې والړ وم دوه تنـه وسـله وال مـې شـاته
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ودريدل ـ سالم چې مې ستون کړ ـ ه وي سمدستي راته ځولنې راواچولې
ـ هاتکړۍ مې السونو کې روان يې کړم ـ
په موټر کې يې کښېنولم ـ دوه وسله وال راسـره کښېناسـتل ـ خولـه مـې لـه
ډاره وچه شوې وه ـ ما وې چې حتمـي مـې مـرو تـه بيـايي ـ ځکـه اوريـدلي
مې وو چې په نوم طالبان  ،پښتانه وژني په زړه کې مې ډېرې خبرې ښکته
پورته کېدې چې موټر ودريد زه يې ګاډي نه ښکته کړم او په يوه کوټه يې
ورننويستم ـ کتل مې چې په دروازه کې خارجي عسکر والړ و ـ ه ه ته يـې
وسپارلم ـ يو تن سره زما دوسيه وه ه ه مخکې او زه ورپسې ه ه خارجي
عســکر دننــه بــو تلم ـ لــومړى د دوســيې واال ســړى دننــه ننــوت بيــا يــې زه
ورپسې وروستم ـ کتل مې چې يو امريکاي د ميز شـاته ناسـت و ـ ه ـه بـل
سړى ورته دوسيه مخکې کېښوده ـ په انګليسي يـې ورتـه وويـل ـ دا ه ـه
طالب دى چې دا دوسـيه يـې تکميـل ده ـ ګوانتانـامو تـه د لېدلـو دى ـ ه ـه
سړى ترې راووت زه يـې ورولوښـتم ـ ترجمـان لـه مانـه زمـا د نـوم پوښـتنه
وکړه ـ زه و لچګ شوى ورته والړ وم ـ ما ورته وويل نوم مې طالب جان دى
ـ ما ورته ټولې پوښتنې په انګليسـي ځوابـولې ـ ه ـه امريکـايي وويـل تـه
خو په انګليسي پوهېدې ـ ما وې هو هېب زه يو انجنير يـم ـ ه ـه لمـا سـره
دلچسپي واخيست ه وې ويل ـ ته دې ټوله قيصه راتـه تيـره کـړه چـې زه پـوه
شم ـ ما ورته په انګليسي خپله قيصه وکـړه ـ ټـولې خبـرې مـې چـې ه ـه تـه
وکړې ه ه عينکې له سترګو نه ايسته کړې ـ قلم يې په ميز ټکاوه وې ويل
ـ ستا نوم طالب جان دى ـ طالب نه يې نه هېب طالب نه يم طالب جان يم ـ
ه ه عس کر ته وويل هله دا هاتکړۍ ترې ايسته کړه ـ عسکر رانه هاتکړۍ
ماتې کړې ـ امريکائي للى و تر ډېره يې څه نه ويل ـ وروسته يې وويـل ـ دا
هر څه ستاسو خپله د اف انانو له السـه دي ـ زه يـې راخوشـى کـړم وې ويـل
ته ازاد يې خو دلته مـه اوسـيده ـ مـا وې هـېب دوي مـې بيـا نيسـي کمـک
راسره وکړه له دوي نه مې پناه کړت ـ ه ه راسره يو تن عسکر په مـوټر کـې
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کښېناوه د پل محمود خان په هډه کې يې ښکته کړم ـ او ه ـه رانـه الړ ـ مـا
هــم پــه چــاالکا ســره ځــان د جــالل ابــاد ســرويس تــه پورتــه کــړ ـ لــده شــيبه
وروسته سرويس روان شو ـ په دله ورځ هـم د کابـل پـه ښـار کـې ډزې وې ـ
شا و خوا ګڼې ډزې کېدې ـ زموه سرويس چې په تنګـي واوخـت الړې مـې
تيرې شوې ـ ما وې ښه شوه چې د پنجييريانو له پنجې نه راخالخ شـوم ـ
د ه ه په زړه کې ور تير شول ـ ) که مې انګليسي خبرې امـــريکايي سره نه
واى کړى اوس به ګوانتانامو کې ناست واى ( په دې وخت کې د سرويس
کلينر مې مخې ته ودريد ـ ويلې کرايه راکړه ـ ما يو کار ښه دا کړى و چې د
کميس تخرو جيب کې مې يو څه پيسې ساتلې وې ـ کرايه مې ورکړه خـو
کلينر راته راټيټ شو په لوه کې يې راته وويل ـ انډيواله کور ته چې الړې
جامې به دې پريمن ې ـ ته زما نه هم چټل ښـکارې ـ مـا الس تخـرو تـه تيـر
کړ ـ ځان مې وګراوه ـ مياشـتې رابانـدې تيـرې شـوې وې ـ چـې نـه مـې ځـان
پريمن لى و ـ او نه مې جامې ـ له هيرې نه مې خلک ډاريدل ـ هيره او بريـت
مــې لکــه د زاړه ســيک لونــدې شــوي و ـ ســترګې مــې ټيټ ـې واچــولې پــه
سرويس کې مې چاته هډو کتل نه ـ په څـوکا کـې راسـره يـو سـپين هيـرى
ناسـت و ـ چـې ه ـه بيچــاره مـا لونـدې پـه ځـان پــورې حيـران و ـ کلـه چــې
سروبي ته ورسېدو ـ د ن لوبند سره ډزې کېدلې ـ د سـروبي دوکـانونو کـې
کرارى وه ـ له يوې دمې نه وروسته سرويس د ريښمو په تنګـي ورلـى ـ پـه
سرويس کې ناست کسان خپلو کې سـره پـه خبـرو شـول ـ يـوه وويـل خـداى
دې خېر پ ېښ کړي ـ بيا د مرو په مورچل ودريدو ـ ګاډى چلونکى د پاخه
عمر سړى و ـ ل ټې سرې سترګې يې شاته په خلکو وګرځولې ـ وې ويل مـه
وار خطا کېدت ـ دا دريمه ورځ ده چې دلته ډزې نه کېدي ـ ويل کېدي چې د
پوستو واال په نورو ځـايونو کـې سـره اختـه دي ـ تاسـې ارام سـره کښـينا
هيڅ خبره نيته دى ـ ان تر جالل اباده خطره نيته ـ د مـوټر چلـونکى پـه دې
خبــره ســورلا خوشــاله شــوه ـ مــازديګر ناوختــه ســرويس جــالل ابــاد تــه
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ورسېدـ ده ويل زه په بيړه تالشـا پلـو الړم ـ مـا وې کـه د تـورخم پـه ګـاډي
کې هر څو زر کښېنم ـ چې لد په وخت د مزي نه واوړم ـ لـه مـا سـره درې تنـه
نور هم د پېښور تلونکي ووـ د تورخم پـه لـين څـو ګـاډي والړ و ـ مـوه درې
واړه يوه واګون ته پورته شو ـ د سترګو په رپ کې ګاډى ډ شو ـ کله چـې
موټر روان شو ـ زموه يوه تن يوه توده ډوډۍ له نانوايي نه ورسـره تـر السـه
کړې وه ـ په موه يې ووييله ـ رښتيا چـې زه خـو لـه وختـه وهى تـدى وم ـ پـه
يوه دقيته کې مې د وچې ډوډۍ مړۍ له وچ ستوني تيره کړه ـ پـه مـزي کـې
د خلکو تيريدل راتيريدل بيخي له اندازې نه هم زيـات ول ـ مـوه درې واړه
له نورو الرويانو سره له مزي نه تير شوو ـ په چټکو ګامونو مو الره لنډوله
ـ تر څو د لواړګي ګاډي ته مو ځانونه ورسول ـ هلته هم ګاډى تيار و ـ ګاډي
تــه وختــو او د پېښــور پــه لــور روان شــوو ـ تتريب ـاً ماســخوتن کېــده چــې
پېښور ته ورسېد و ـ زما درې تنه د الرې ملګري هر يو پخپله مخه الړل ـ زه
د کمر په ګاډي کې کښېناستم ـ لده شيبه وروسـته د کمـر پـه دروازه کـې
ښکته شوم ـ کور ته چې ورسېدم ـ مـور مـې رانـه پوښـتنه وکـړه اخ بچـى دا
ولې څه درباندې شوي دي ـ زه خو سکنجو اووهلو بيخي خراب کـړى وم
ـ ډنګر کې پاتې شوى وم ـ جامې مې هم خيرنې په بده ورځ اخته وم ـ د کـور
لوى واړه راته راټول شول ـ ما ورته وويل زه به لومړى تيناب وکړم ـ بيا به
ډوډۍ وخورم ـ پس له ه ې به درته خپله ټوله قيصه وکړم ـ مور مې جامې
راته راکړې تيناب مې وکړ ـ بيا نو له ډوډۍ نـه وروسـته د کـور ټـول لـړي
راته لک څک ناست وو ـ زما سترګو ته يـې کتـل چـې کلـه بـه ورتـه قيصـه
راخلم ـ د هـر چـا مخـې تـه د چـاې پيالـه ايښـې وه ماتـه يـې کتـل ـ لـه خپلـې
پيالا نه مې ګوټ وکړ ـ يوه ورور مې بې واره وويل ـ الال تا خو موه ته ـ ـ ـ ـ
! هو نو قيصه خو داسې وه چې کلـه زه لـه دې ځـاى نـه کابـل تـه الړم څنګـه
مې چ ې پل محمود خان کې له مـوټره پښـه کـوزه کـړه ـ د کابـل پـه ښـار کـې
سخته جګړه روانه وه ـ ډز او دوز وه ـ دوړې او لوګي ختل ـ د کابل فضـا لـه
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لوګو ډکه وه ـ په سړکونو د موټرو تګ راتګ نه و ـ پخپلو پښو د ترور کره
الړم ـ ده ويل ټوله قيصه مې د خپل کور لړو ته تيره کـړه ـ ه ـوي ټـول خفـه
شول ـ د مور لـه سـترګو نـه اوښـکې روانـې وې ـ ه ـې وويـل زويـه چـې بيـا
کابل ته الړ نيې ـ خداى مه که ته که مړ واى ما به څه کړي واى ـ دلته اوسه
ـ خداى مهربانه دى ـ ورور بـه دې پيسـې راولېـدي خپـل څـه کاروبـار کـوه ـ
وطــن د شــپو نــه دى زويــه ـ مــور جــانې ستاســې دعاګــانې راســره وي ګنــي
فپصــله کــړى يــې وم ـ دا چــې زه ژونــدى راخــالخ شــوى وم ـ ه ــوي پــوره
خوشــاله شــول ـ وروســته بيــا طالــب جــان د خپــل بــل ورور ســره يــو ځــاى د
سبزۍ خرڅولو کراچا راونيوله او د سړ پ اړه يـې سـبزي خرڅولـه ـ هـر
مازديګر به دواړو ورواو پوره خرچه پېدا کوله ـ ورو ورو يې د ژوند شپې
ورځې ښې کېدلې ـ او تيريدلې ـ طالـب جـان پاکسـتان کـې د سـخت ژونـد
سره الس او ګريوان شو نو د هر څـه يـې لـه اهـن نـه ووتـل ـ د خپـل مسـلک
سره عالقه او د تاجو مينه دا هر څه يې هير شول ـ سهار به د سبزۍ کراچا
) د الس ګاډي ( ته ودريد ـ مازديګر به کـور تـه راسـتون شـو ـ بـس همدلـه
ي ې د ژوند چاره وه مخکې يې دده ورور چې په هالينډ کې اوسيده پس لـه
ډېرې مودې وروسته ه ه ده ته ټيليفون وکړ ـ طالب جان ته يې په ټيليفون
کې وويل پيسې به درولېدم چې ځـان ديخـوا تـه راولـې ـ تـه دې الره چـار د
راتګ لټوه زه به درته پيسې درولېدم ـ دى د ورور په دې خبره خوشاله شو
ـ مور ته يې وويل ـ ادې که زه چيرې الړم تاسې ټول به په خېر سره اوباسـم ـ
مور او نور د کورنا لـړي يـې خـوښ شـول ـ ده لـه همـدلې ورځـې نـه ځـان
س ره د اروپا سوچونه پيل کړل ـ رښتيا هم د اف انانو مهـاجرت اروپاتـه پـه
زور کې و ـ څو ځانته مجرد يوازې او څو به کډن لومړى روسي او بيا
اروپايي ملکونو ته په تلو کې وو ـ ده ته يې ورور لس زره ډالر ور واستول
ـ په څو ورځو کې يې خپل کارونـه خـالخ کـړل ـ ه ـه ورځ راورسـېده چـې
دى يوه قاچا قبر راوالوځاوه ـ چې لومړى تاجکستان ته او بيا له ه ه ځاى
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نه مسکو ته الړ ـ په مسـکو کـې يـې ځنيـې اف انـان پېـدا کـړل او ه ـوي د
نورو په پته د کي

ښاريانى اوکراين ته ورساوه ـ

ګرانو لوستونکو د ليکوال د خولې خپله خبره ده ـ سوژه نه ده اهـلي خبـره
او د س ترګو ليدلى حال دى ـ يوه ورځ د المان کـولن ښـار کـې خپـل کـورني
ډاکټر ته د خپلې ساه بندۍ در ملنـې او کتنـې لپـاره الړم ـ کلـه چـې د نـورو
نارولانو په کتار کې پخپل وار ډاکټر ته ورللـم او د کتنـې پـه خونـه کـې
ورسره کښېناسـتم ـ ډاکټـر چـې يـو ډېـر ښـه سـړى مهربانـه او خـوش خويـه
بنياد م وه ـ تل يې خوله د خندا ډکه وي ـ هر چا سـره پـوره لدېـدي ـ د هـر څـه
پوښتنه او ګرويدنه ترې کوي ـ بيا له ما سره خو بيخي ډېـر زيـات پـه خبـرو
اخته وي ـ چې کله خو ورشم لومړى راځينې دا پوښتنه کوي ـ اسـتاد کـدام
کتــاب نــو چــاپ کــردي بــس د ټولــو پــه شخصــي ژونــد او ســتونزو ځــان
خبروي ـ په دې ورځ چې څنګه زه د معاينې او کتنـې لپـاره د ه ـه سـره مـخ
شوم ـ ډاکټر په خندا شو ـ مخکې له دې چې زما د نارولا پوښـتنه وکـړي
داسې يې وويل ـ استاد ګوش کن يک داستان زنده را ـ ه ه قيصـه داسـې
پيل کړه ـ څـه مـوده مخکـې يـوه ښـ ه زمـا معاينـه خـانې تـه راللـې وه ـ پـه
پښتو يې راسره خبرې کولې ـ په فارسي هم پوهېده ـ يـو څـه سـر دردي يـې
ال اف انه يم خو څو کاله مخکـې المـان تـه راللـې يـم ـ لـه
درلوده ـ ويلې اه ً
يوه دري ژبې اف ـان سـره مـې پاکسـتان کـې واده کـړى و ـ ه ـه مـې د خپـل
پالر په پيسو چې م که مې ګرو کړه او دلته مـې راوسـت ـ څـو ورځـې پـه
الګ ر کې اوسـېدلو ـ بلـه ورځ يـې يـوه المـانا جينـا لـه ځـان سـره راوسـته
خپل شخصي جامې سامان يې په بکس کې واچاوه ـ ما ته يې وويل زه نور
لتا سره نه اوسېدم ـ هر څومره مې چې ورته وويل زمـا خبـرو پـرې تـافير نـه
کاوه ـ د کـور پـه دروازه کـې ورتـه والړه وم اوښـکې مـې تويـولې او ه ـه د
ا لمانا سره الړ ـ د ه ې ددې خبـرې سـره زه هـم سـتومانه شـوم ـ او ه ـې دا
هــم وويــل چــې زړه مــې دى امريکــا تــه الړه شــم ـ بيــا نــو دوايــي مــې ورتــه
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وليکله او پخپله مخه الړه ـ له ډېرې مودې وروسـته دا يـوه اونـا مخکـې
مې کتل چې هماله ښ ه بيا معاينه خانې ته رالله ـ ما ترې پوښتنه وکړه ـ
ورته مې وويل ـ بي بي ته خو دا ډېـره مـوده نـه ښـکارې ـ چيرتـه يـې ه ـې
وويل ـ زه خـو امريکـې تـه تللـې وم ـ هلتـه د اريانـا تلويزيـون لـه الرې خبـره
شوم چې پاکستان نه زما زوى اريانا تلويزيون ته په ټيليفـون کـې ويلـي و
چې زه يو ډاکټر يم ـ مور مې رانه ورکه ده ـ لواړم چې خپله مور پېدا کـړم ـ
نو ځکه خو له امريکا نه دلته جرمني ته راللم ـ چې زوى سره له دې ځاى نه
خبـرې وکـړم ـ او رايـې ولـم ـ بلـه الره يـې نيـته يـوازې قاچـاقي الره بانـدې
لواړم چې راشي سبا ته ورسره خبرې کوم ـ د پېښور جرنيلي هسپتال فون
نمبر مې اخيستى دى ـ زوى مې هلتـه پـه همدلـه رولتـون کـې کـار کـوي ـ
ه ه به دومره خوشاله شي چې د خپلې مور لد واوري ـ ويلې ډاکټر هـېب
داسـې ده کنـه مـا وې هـو ولـې نـه ـ دا خـو د خوشـالا خبـره ده ـ ه ـه ډېـره
خوشاله وه ـ خو معلومېده چې د ژوند ناخوالو پـوره ځپلـې وه ـ زمـا زړه تـه
هم د ه ې په حتلـه پوښـتنې راوالړې شـوې ـ خـو ښـه خبـره داوه چـې زمـا د
تفريح او پوزې وخت راورسېد ـ تر دريو بجو پورې مې پوره وخت درلود ـ
ورته مې وويل خور جانې ستا د ژوند او حاالتو سره مې په زړه کـې سـودا
شوه ـ اوس مې تفريح ده لواړم چې يو څه پوښتنې درنه وکـړم ـ ه ـه بـې لـه
ه ې خوشاله وه ـ ويلې ډېره ښه ده ولې نه ـ ه ې ته مې چاې راولوښـت مـا
هم چاې وڅښلې ـ پوښتنه مې ترې وکړه ـ ما وې که خفه کېدې نه د خپل تېر
ژوند قيصه دې راته وکړه ـ ه ه لومړى چُر پاتې شوه ـ بيا يې په مخ کـې د
لم او خفګان نخښې ښکاره شوې ـ له سوړ اسويلي نه يې وروسته وويـل ـ
ډاکټر هېب دا خو د ديرشو کالو د ناخوالو قيصې دي او بيا په ما يوازې
نه بلکې په هر اف ان ښ و نـرو بانـدې دلـه د بـدبختيو لمونـو او ويرونـو
ترخې قيصې او داستانونه تېر شوي دي ـ په همدلو نـاخوالو کـې مـې بـې
وخته ويښتان سپين شول ـ ته راته ښه سړى ښـکارې او بيـا خـو اف ـان يـې
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ورور مې يې پرېدده چې ته هم زما له ژونده خبر شې ـ ما وې هـو خـورې هـو
بې شکه چې موه يو اف انان يو سره خور ورور يو هيڅ فکر مـه کـوه ـ ه ـې
خپلــه قيصــه راتــه پيــل کــړه او مــا ورتــه لــوه نيــولى و ـ د خپــل ژونــد د
وړوکتوبه تر ننه يې قيصه وکړه ـ د زوى د راوستلو پـورې چـې راورسـېده
نورې اوښکې په مخ راماتې شوې ـ سلګو ټينګه کړه ما خـالي سـوم سـوم
کول ـ درې بجې شوې ورتـه مـې وويـل ـ خـور جـانې دا د ټيليفـون نمبـر مـې
واخله وروسته به مې خامخـا خبـروې ـ خپلـه پتـه او ټيليفـون مـې ورکـړ ـ د
دوايا کالخ يې الس کې نيولى و او الړه ـ د ډاکټر د خولې داستان ته مې
ښه په زير سره لـوه نيـولى و ـ پـه همـدې وخـت کـې د سـاه بنـدۍ حملـې او
ټوخي ونيولم ـ ډاکټر راباندې پوه شو ـ له خپل ميز نه يې سپرې راکړه کش
مې کړه ـ بيا يې راته دوايي وليکله ـ نسخه يې چې ماته راکوله دا خبره يې
رالبرګه کړه ـ استاد اين داستان راحتمى مى نوسيد ـ ما وې هو همـدا نـن
به ددې داسـتان پـ ه ليکلـو پيـل کـوم ـ نـو ګرانـو لوسـتونکو د نـړۍ رومـان
ليکونکې د خيالي سوژو له انداز نه ناولونـه ليکـي ـ ولـې زمـوه د ژونـد د
بيلو بيلو وختونو او بيا په خاهه توګه له دا درې لسيزو ژوندۍ پيښې او
داستانونه د رښتيانيو ناولونو او بهيرونو بال ليکنې د قلموالو مخـې تـه
پرتې دي ـ هماله و چې د همدې ناول په ليکلـو مـې الس پـورې کـړ ـ تـاجو
خپل زوى ته پيسې ولېدلې ـ د راتګ الرې چـارې يـې ومونـدلې ـ تـاجو پـه
يوه دوکان کې کار کاوه او پخپل دوه کوټو کور کې اوسيدله ـ زوى يې تر
روسيې اديسې ته رالى ـ په طالب جان باندې پـه نـن سـبا کـې يـو کـال تېـر
شو ـ بل ه شپه قاچا قبر خبر ورکړو چې نن شپه حرکت دى ـ پوره دوه وييتو
تنو ته يې حرکت ورکړو ـ چې ښـ ې او ماشـومان هـم پکـې وو ـ ده ويـل پـه
يوه سر پټي ګاډي کې چـې خـالي ډبـه وه ورپورتـه يـې کـړو ـ د کښېناسـتو
چاره پکې نه کېـده خـو وار پـه وار بـه پکـې کښېناسـتلو ـ وروسـته لـه دوه
درې ساع تو مـزل نـه يـې لـه مـوټره ښـکته کـړو او پيـاده يـې روان کـړو ـ پـه
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ګروپ کې ځينې ماشومان هم له مور و پالر سره کم چې واړه و په لېد کې
او کـوم چـې لـوى ګـااي و پخپلـه روان وو ـ شـپه وه تـورتم و ـ للـي للـي او
چُپه خوله په الره تلو ـ ځينو ځـايونو کـې يـې ماشـومانو تـه د خـوب ګـولا
ورکړ ې تر څو ونه ژاړي ـ الره سخته وه ـ د شپې د اکراين له سرحده په ډېرو
ميکالتو راواوختو ـ په موټرو کې يې کښېنولو ـ په خورا بيړه موټر روان
شوـ څو ساعته وروسته سهار شو راايي ولګيده ـ مخـې تـه ځنګـل رالـى ـ
موه يې د ځنګله په خوله کې ښکته کړو دوه تنه قاچا قچيان راسره وو ـ يو
رانه په مخکې روان و ـ او بل وروسته ـ د ځنګله په منې کې څو کـوټې وې ـ
ه و کوټو تـه يـې ورننويستوــ پـه دلـو څلـورو کوټـو کـې ال د مخـه هـم يـو
ګروپ خلک اوسيدل ـ چې د ه وي همدلته يوه مياشت وتلې وه ـ د تلو په
انترار يې شپې سبا کولې ـ زموهه ډله ستړې ستومانه وهې تدې شـوې وه ـ
ډوډۍ  ،چرګان او چاې يې راوړو ـ م وه تـه يـې وويـل ـ لـه کوټـو بهـر تـه مـه
اوځ ـ شور او لالم ال به هم نه کوت ـ ډېر يو د بل په خبـرو نـه پوهېـدل ـ د
هند  ،پاکستان  ،افريتـا  ،ايـران او د نـورو بيلـو بيلـو ملکونـو خلـک وو ـ
اف انان هم پکې څو تنه وو ـ يوه اف اني کورنا وه ـ چې د لويـو وړو شـمېر
يې اوه تنو ته رسېده ـ ده ويلې زه د اف اني کورنا مير سره په تمـاس کـې
شوم ـ ما وې وروره بخښنه لواړم تاسو اف انان ياست ـ ه ه راته د سترګو
الندې پـه لـور لـور وکتـل بيـا يـې پـه کـرار وويـل ـ هـو د اف انسـتانه يـو ـ
سمدستي يې وويل ـ ته د کوم ځاى يې ه ه په ماتـه ګـوډه پښـتو ګړيـده ـ
ما وې زه هم د اف انستان يم ـ ه ه شا و خوا وکتـل ـ وې ويـل وروره خلـک
واي چې پياده هم مزلې شته دى ـ زړه مې وار نه کوي ـ ځکه چـې ماشـومان
راسره دي ـ ما وې ځه خداى به خير کـړي ـ تـه مـه وار خطـا کېـده ـ خـو زه پـه
زړه کـې پــوه شـوم چــې دا خـو د ډېــرو پيسـو خاونــد دى ـ ټولــه کـورنا يــې
راخوځولې ده ـ له ه ه نه مې اوپوښتل ـ تاسې پـه وطـن کـې پخـوا څـه کـار
کاوه ـ وې ويل په دولت کې مې ماموريت درلود ـ خو اهلي دنده يـې راتـه
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ونه ښوده ـ ما ورته وويل ـ زه يو انجنير يم ـ خو تر اوسه مـې رسـمي وظيفـه
نده اجرا کـړې ـ پاکسـ تان کـې مـې مـزدوري کولـه ـ پـه دې خبـره يـې راسـره
دلچسپي ونه ښوده ـ پوهېدم چـې د جهـادي بـاور بـه رابانـدې کـوي ـ خـو د
ه ـه لــه رنــګ او کــړو وړو نــه ښــکاريدل چـې څــه لټــه وظيفــه او يــا د کــوم
پيسو په ځاى کې يې کار کړى وـ وروسته چـې زه د ه ـه د ماشـومانو سـره
په تماس کې شوم ـ فارسيوانان وو ـ اهل کې د شمالي و خـو ژونـد يـې پـه
کابل کې تير کړى و ـ د کارمل پرچم ډلې د ګمر مـديريت يـې کـړى و ـ لـه
تاشتند نه د جرمنـي پـه نيـت راخوځېـدلى و ـ ه ـوي پـه تاشـتند کـې خپـل
کور درلود ـ ماشومان يې نازولي وو ـ شپاړس کلنه لور يې له مسـتا نـه د
چا خبره په ونو ختله ـ له همدله ورځې نه مې چندان خوښ ران لـل ـ بيـا بـه
مې ورسره خبرې نه کولې ـ ه وي هم نه لوښتل چې له ما سره خبرې وکړي
ـ ما خو هم ه سې چې شرايط به راته برابر شول لمونې مې کـاوه ـ هيـره مـې
وهلې وه ـ مخ مې سپين او لد څه زيړ ښکاريده ـ قاچا قبر راتـه ويلـي و چـې
که هيره ونه خر وې نه دې بيايم ـ مجبور شوم هيره مې وخريله ـ کوم ګروپ )
ډله ( کسان چې لـه مـوه مخکـې راللـي و ـ ه ـوي الړل ـ يـوازې مـونده يـوه
مياشت نور هم وځنډيدو ـ يوه ورځ ماسپښين دوه تنه له وجوده واړه چيت
پوزي د وړو ننوتو سترګو چاالکو ويتناميـان راللـل ـ اهـلي قاچـاقبر هـم
ورسره و ـ ه ه دله دوه تنه خلکو ته ور معرفي کړل وې ويل چې دا دوه تنه
زما سړي دي ـ دوي به تاسې لـه سـرحده اړوي ـ هلتـه درتـه مـوټرې راځـې د
شپې په تورتم کې به په خاهه چاالکا سره موټرو ته خېـژۍ ـ مطلـب دوي
چې هر څه درته واي تاسې ه ـه عملـي کـوت ـ نـن شـپه بـه حرکـت درکـوي ـ
موه هر ي و خوشاله شو ـ په دې چـې پـه ځنګـل کـې تـر سـپيدمو راللـي وو ـ
ه ه سړي الړ او موه يې ويتناميانو ته حواله کړوـ د ه و په خبرو هي و
نه پوهېده ـ ولې په اشارو يې هر سړى پوهېده ـ ماسخوتن يې موه له کوره
ويستلو او پـه ځنګـل کـې يـې روان کـړو ـ د منـي يخـې شـپې وې ـ د ځنګـل
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الره م خ ني ه وه ـ ماشومانو او ښـ و لپـاره سـخته وه ـ يـو اف ـانا کـورنا
چې ښ ه او ميړه و ـ ښ ه يې بارداره وه ـ په لره کې ورتـه پـه کړيـو الرو او
پورتــه ختــل ګــران کــار وه ـ څښــتن يــې ورســره هــم پــه عــخاب و ـ ځينــو
ماشومانو ژړل ـ ويتناميانو به پخپله ژبه کړنـګ کړنـګ کـول د ماشـوم پـه
خوله به يې الس کېښود ـ پخپلو اشارو کې به يې اوپوهول چې ګني ګزمـه
رابانـدې پـوه نيـ ـ د هـم ه ـه بـل اف ـان وړوکـي ماشـوم مـا پيـا کـړى و ـ
ښ ـ ې او نــورو ماشــومانو ي ـې فريادونــه کــول چــې تــالى نيــول ـ حاملــه
بارداره ښ ه ټپه شوه په خيټه يې الس ايښى و ـ درد پرې سخته للبه کړې
وه ـ ويتناميانو ټوله ډله ورته په لره کې ودروله ـ ښـ ې د خپـل خاونـد پـه
لېد کې سر ايښى و ـ سړي ددې بل اف ان ميرمن نه هيله وکړه چې د ښ ې
سره يـې مرسـته وکـړي ـ دا ښـ ه ورللـه څـه چـې الزم و مرسـته يـې ورسـره
وکـړه ـ لـده شـيبه وروسـته ماشـوم وزيديـد ـ هلـک و ـ تـورتم تيـاره وه ـ دې
ښ ې وويل هلک دى خو مـړ دى ـ يـو تـن ويتنـامي د ه ـوي سـره واپـس د
ځنګل کور ته ستانه شول ـ موه يې ځاى په ځاى کښېنولو ـ چې تر څو ه ـه
بيرته راشي او حرکـت وکړوــ دوه سـاعته وروسـته ويتنـامي راورسـېد او
مـوه بيـا پـه لـره کـې حرکـت وکـړو ـ وروسـته بـوټي پکـې والړ و ـ مـوه يـې
پين ه  ،پين ه تنه ووييلو ـ په اشارو يې پوه کـړو چـې سـرحد راورسـېد ـ
زه په لومړي ګروپ کې وم ـ له موه نه ه ه يو ويتنامي مخکـې شـو او مـوه
ورپسې شوو ـ په ګڼ ځنګل کې تلو تلو ـ يو ځاى مخې ته رالـى ـ ويتنـامي
ودريد موه ته يې په اشاره وويل چـې دلـه ځـاى کـې د بـرم )برېښـنا( لـوڅ
مزى تېر شوى دى ـ چې پښې پرې کينه هدۍ ـ بايد ټوپ پرې واچوت ـ ه ـه
مخکې شو ټوپ يې کړو ـ موه هر يو ورپسـې ټـوپ کـړ ـ ه ـه پـه الس پښـو
مزل پيل کړو ـ مـوه هـم چـار لـو شـول ورو ورو پـه ځنګـل کـې څښـېدو ـ
يوې موړې ته ورسېدو ـ وړاندې پـه يـو ځـاى کـې برېښـنا ښـکاريده ـ پـدې
کــې ناڅاپــه مــوټر رالــى وي تنــامي مــوه تــه اشــاره وکــړه ـ هلــه مــوټر تــه
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وردانګا موه په بيړه سـره مـوټر تـه وختـو ـ ه ـه رانـه بيرتـه سـتون شـو ـ د
ګاډي چلونکى په ايک سليټر پښه ټينګه کړه ـ پـه ډېـر سـرعت يـې مـوټر لـه
ه ه ځايه راويوست ـ زموه جامې او درييـي ګـانې پـه خـاورو اوخټـو کـې
چټلې شوې وې ـ له درې ساعتونو وروسته يې په يوه ځاى کې ښکته کـړو
ـ څنګه چې له موټره کوز شولو ـ يو سړى راته والړ و ـ ويلې راځـا ـ د مـوټر
خاوند موټر وګرځاوه او بيرته الړ ـ موه يې کور ته ننويستو ـ يوه لټه کوټه
وه ـ څوکا پکې ايښې وې ـ يو لوى ميز هم پکـې پـروت و ـ کښېناسـتو ـ د
ه ــه ســړي پــه خبــرو نــه پوهېــدو ـ مــا ورســره انګليســي شــروع کــړه پــه
انګليسي پوهېده ـ پخپله يې په انګليسـي کـې دومـره خبـرې نيـې کـولې
خو د بل په خبرو لد لد پوهېده ـ وې ويل ـ په دې کور کـې اوسـېدت ـ بهـر تـه
مه اوځا ـ لومړى تيناب وکړت ـ درييـا مـو هـم لـه خټـو نـه پـاکې کـړې ـ
دلته ستاسو وخت شته دى ـ تر څو چـې ددې سـرحد نـه المـان تـه اوړت څـو
شـپې ورځـې بــه دلتـه اوسـېدت ـ د کـور خاونـد ډوډۍ تيــاره کـړه ـ چــاې او
کافي يې موه ته راوړې ـ ځانونه مو پا کړل ـ په دلـه کـور کـې څـو کـوټې
نورې هم وې ـ په څنګ کې ورسره بل کور و چې کوم فاميل پکې اوسيده ـ
مــوه چــې ډېــر ســتړي ســتومانه شــوي وو ـ پريوتــو ـ ســبا لرمــه وه چــې
راپاڅېدو ـ ما چې پام وکړ ـ په يوه شاړ ځاى کې دله کور وه ـ شا و خوا يې
نور کورونه نه ول ـ هرف ګڼې ونې والړې وې ـ نـور کلـى او ښـار چيـرې پـه
سترګو هم نه ښکاريده ـ يوازې پوخ نرى سړ دې کـور تـه راللـى و ـ نـوره
ځمکه پټي و او شا و خوا يې ځنګل و ـ ه ه نور کسان يې هـم راورسـول ـ د
کور ټولې کوټې ډکې شوې ـ د ماشومانو ژړا پورته شوه ـ د خلتو ګڼه ګواه
زياته شوه ـ اف اني فاميل هم راورسېد ـ يوه پين ه کسـيزه ډلـه يـې نيـولې
وه ـ پوليسو له ځان سره وړې وه ـ نور ټول راتيـر شـوي وو ـ اف ـان لېـد کـې
ونيولم ـ زما پ ه ليدو يې شـکر ويوسـت ـ دا ځکـه چـې پـه الر کـې وربانـدې
ډېر سختې تيرې شوې وې ـ وې ويل يـو زوى مـې رانـه پـه ځنګـل وروسـته
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پاتې شو چي ې نارې يې کولې ـ ويتنامي په لېد کې نيـولى و ـ لـه پولـه نـه
يې راتېر کړ او زموه موټر ته يې را ورساوه ـ الس يې پورته کړل خـداى تـه
يې دعا وي و کړې ـ ما ته يې مخ راواړاوه ـ وې ويـل ورور جـان چـې دا کـوم
وطن دى ـ ما وې زه نه يم خبر ـ څو راته حـال نـه واي ـ خـو داسـې ښـکاري
چــې دا بــه د پولينــډ خــاوره وي ـ دا د کــور ســړى چاتــه نــه واي چــې دا کــوم
ملک دى ـ په خبرو يې هم نه پوهېدوـ لد لد په انګليسـي پـوهېدي ـ دى واي
چې د لته به ام څه موده تير وو ـ خدا زده چې کله به مو جرمني ته اړوي ـ خو
دومره ښکاري چې يوازې د جرمني سرحد پاتې دى ـ
په کوټو کې د خلکو تعداد زيات و ـ ورځ خو به ال ښه وه ـ بيرون د کـور شـا
و خوا بـه ګرځېـدو راګرځېـدو ـ خـو د شـپې بـه ميـکالت پـه دې و چـې پـه
کوټو کې د خلکو تعداد او شمېر زيات شو ـ په دې کې بـه کوچنيـانو ژړل ـ
په هر چا به شـپه شـوګير وه ـ يـو کـار يـې ال ښـه و چـې ډوډۍ او نـور خـواړه
پريمانه ول ـ يو د بل سره خبرې نه وې ـ هر يو د خپـل سرنوشـت او سـوچ پـه
لم اخته و ـ زه به کله کله د اف ان د کورنا له لړو سره مخامخ شوم زما بـه
لـه ه ــوي ســره او د ه ــوي بــه زمــا ســره وخـت تيريــده ـ خــو کلــه بــه د تيــرو
ناخوالو په باب په فکر کې ډوب شوم ) څه نادودي نه وى چې په اف انـانو
تيـــرې نيـــوې ـ دا مرګونـــه او ژوبلـــې  ،د کليـــو او ښـــارونو ورانيـــدل  ،د
روسانو د سرو لښـکرو راتـګ  ،د ه ـوي بمبـاريو او مرګونـه  ،ورپسـې د
جهاديانو او ماليانو واکمي او د ملک چور و چپاول  ،ورپسې د طالبانو
د ړندو سترګو واکمني د امر باالمعروف او نهي عن المنکـر نخـرې او هـم
د سوچه و هيرو باب  ،ه ه نادودي او جفا د لريب وطن اف انستان او بـې
وځلو اف انانو سره وشوه ـ چې په تاريخ کې د چا سره نه وه شوې ـ د هـر چـا
د زړه کور وران شـو ـ مينـې پـه سـين الهـو شـوې ـ لـه مـا څخـه يـې هـم مينـه
واخيسته ( بيا به بيرته له سوچ او فکر کولو نه په خود شوم ـ پابه څېدم ـ له
يو بل نه به مې پوښتنه وکړه ـ موه به کله بيا يې چا به راته خپـل سـر کـوه
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کړ ـ چا به يو ولى راته کوه کد ـ هيچا ته د تللو وخت او نيټه نه وه معلومـه ـ
خو شپه تر منې به ـ ددله کور پخواني کسان به شپه تر منې چليـدل ـ څـو
پرې هډو پوهېدل نه چې چيرې به تلل ـ په موه ښـې ډېـرې شـپې ووتلـې ـ ال
نصيب مو د وتلو نه و ـ په زړه کې به هر يوه شيبې شمارلې ـ خو ال وخـت او
اب و دانه مو پاتې وه ـ په يوه شپه چې يـوه بجـه کېـده ـ زمـوه پـه کوټـه يـې
دوه تنــه راننويســتل ـ يــو يــې اف ــان و د ننګرهــار د ســيمې يــې ځــان راتــه
راوپېژانده ـ سـبا يـي مـې تـرې پوښـتنه وکـړه ـ مـا وې بيګـاه يـې لـه کـومې
لوري راوستلې ـ ه ه راته په تعجب سره وکتل ـ لد چُر پاتې شـو پـه سـوچ
کې الړ بيا يـې اسـويلى ويوسـ ت ـ مـا تـه خپلـه څـوکا را وړانـدې کـړه ـ پـه
للي اواز يې داسې وويل ـ وروره چاته يې ونه وايې ـ دا ددې قاچـا قبرانـو
پټې خبرې دي ـ ما وې نه ولې بـه يـې وايـم ـ دلتـه بـه يـې چاتـه ووايـم ـ خبـره
داسې ده چې له همدې کوره يې موه ديرش تنه دوه شپه مخکې يووړو ـ په
يوه سر پټي لټ ګاډي کې يـې واچولـو ـ ټولـه شـپه يـې تـر سـبا سـهاره الره
ووهله ـ ماسپښين و چـې لـه يـوه لرنـا سـيمې نـه تېـر شـوو ـ هـواره دښـته
مخې ته رالله کله چې د دښتې نه ووتلو ـ يو کلـي تـه ورسـېدو ـ د سـترګو
په ليدو سره وړاندې د بحر شنې اوبه ښکاره کېـدې ـ مـوه يـې يـوه کـور تـه
بوتلو ـ لومړى يې چاې ډوډۍ راکړه ـ بيا يې دمه او ارام راکړو ـ تتريباً يـوه
شــپه او ورځ هلتــه پــاتې شووـــ د ســهار اوه بجــې وې مــوه يــې لــه کــوره
راويســتلو ـ پــه يــوه ســرويس مــوټر کــې يــې کښېنولوـــ لــه يــوه ســاعت نــه
وروسته د بحر لاړې ته ورسېدو ـ چيرته ښار او کلى نه وـ خـالي يـوه لويـه
کيتا د بحر په لاړه والړه وه ـ مـوه يـې کيـتا تـه وخيژولـو ـ سمدسـتي
يې کيتا تـه حرکـت ورکـړو ـ پـه کيـتا کـې يـې بيـا پـه کـانتينرونو کـې
کښېنولو ـ يوازې دومره يې وويل چې تاسو به هامبورو د جرمني ښار تـه
رسېدۍ ـ په داخل د کيتا کې درې کانتينرونه په يوه کتار پراته ووـ لس
لس تنه په کانتينرونو کې کښېناستو ـ د کانتينرونو په سـر کـې وړې وړې
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کړکــا وې ـ چــې تــازه هــوا بــه کــانتينر تــه راننوتــه ـ درې تنــه چــې يــو يــې
چلـونکى او دوه نـور يـې د کيـتا تنرـيم کـونکي و ـ مـوه تـه يـې اوبـه او
ډوډۍ سګريټ راکړل ـ په خوښا او خوشالا ه وي مـوه تـه وويـل ـ هـيڅ
فکـر مــه کـوت ـ لـه درې ســاعتونو وروسـته بــه تاسـې د هــامبورو ښـار تــه
ورسېدت ـ او هم يې دا هم راته وويل که چيرته په بحر کې د پوليسو ګزمـه
رالله وړو کې د نجات کيتا يې هم راوښودلې ـ ويلې که چيرته خطره وه
ـ په همدله وړو وړو کيتيو کې به ځانونه په بحـر کـې خوشـي کـوت ـ مـوه
لس تنه يې د يوه کانتينر نه راويستلو ـ وې ويل دا کانتينر خـراب دى هـوا
کش نه لري ـ موه ته يې يوه وړوکـړې کيـتا راوښـودله ـ ويلـې د خطـر پـه
وخت کې به له دلې وړوکې کيتا نه اسـتفاده کـوت ـ او د خطـر پـه وخـت
کې به پيي نګونه هوا ته تولوۍ ـ تر څـو چـې څـو مـو ووينـي ـ کيـتا د
بحر په منې کې ښه چټکه روانه وه ـ پس لـه ددوه سـاعته ه ـه دوه تنـه مـوه
پسې راللل ـ پـه وار خطـايا سـره يـې مـوه تـه وويـل ـ پـه السـو يـې اشـاره
کوله ـ ويلې هله په دله وړوکې کيتا کـې کښـينا ـ د بحـر جامـه يـې هـر
يوه ته ورکړه ـ زموه سره په ه و لسـو تنـو کـې يـو تـن د ه ـو سـره پـه خبـرو
پوهېده ـ موه ته يې وويل ـ ملګرو چې وړوکې کيتا کې کښـينا پـه دې
کې ه و دواړو تمـانچې راويسـتلې ـ ويلـې هلـه ګزمـه راللـه ـ نيـول کېدوــ
دلې وړوکې کيتا ته دانګا ـ بس موه لـه ډاره پـه ه ـه وړوکـې کيـتا
کـې چـې خـالي پالســتيک نـه جـوړه وه ـ ددلــې وړوکـې کيـتا مـنې چــې
تتريباً څلور متره په اوهدو او دوه متره په سور وه ـ له لټـې کيـتا نـه يـې
پــه بحرکــې خوشــي کــړو ـ وې ويــل هلتــه وړانــدې د هــامبورو ښــار دى ـ
پوليس درپسې راځي تاسې شيبه پـه شـيبه پيـينګونه هـوا تـه ولـا ـ چـې
ګزمه تاسې وويني ـ او درپسې راشي ـ موه چې يې په بحر کې خوشي کـړو
ه ې کيتا حرکت وکړو ـ له موه چې بيله شـوه ـ ه ـه دوه کانتينرونـه يـې
لــه کيــتا نــه بحــر تــه ولــورزول ـ پــه ســترګو مــې وليــدل چــې ه ــه دوه
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کانتينرونه په بحر کې ډوب شول ـ او ه ه لويه کيتا له ه ه ځايه په بيړه
الړه ـ يوازې موه لس تنه په ه ه وړوکې ډ کړي پالستيکي کيـتا کـې
ناست وو ـ د بحر د اوبو څپې کيتا تـه راوختلـې ـ مـوه لـه ډاره پـه ه ـه د
خطر نه ډکه کيتا کې زيړ زبيخلي ناست و ـ په موه کې ه ه يوه پيينګ
هوا ته خوشي کړ ـ وې ويل مه ډارېدت ـ اخر به خداى مهربانه شي ـ او دا يې
هم وويل ـ دې د ظالم زامنو ه ه دوه کانتينرونه بحر ته ولـورزول ـ مـوه دا
طال کړې ده چې په کانتينر کې نه و ـ اهلل به خېر کړي مـه وار خطـا کېـدۍ ـ
موه چې يې په بحر کې خوشي کړو ـ ه ه کيـتا لـه سـترګو نـه پنـاه شـوه ـ
مـــوه پـــه بحـــر کـــې د اوبـــو پـــه ســـر پـــاتې شـــوو ـ يـــو يـــو پيـ ـينګ ) راـــا
لورځوونکې ګوله ( به مو هوا ته تولاوه ـ موه ته يې يوازې په اشاره سـره
ويلي و چې هامبورو پلو ته به پيينګونه هوا ته تولـوۍ ماسپښـين شـو
څو ساعته تېـر شـول ـ وروسـته بيـا ډېـر ليـرې د سـترګو پـه ليـدو سـره يـوه
کيتا روانه وه ـ
موه چې به پيينګ هوا ته پورته کړ ـ په هوا کې به يې سره لمبه پورته کړه
ـ په کيتا کې د اوبو په سر لړپېدلو ـ مازديګر لګېدلى و چې ه ه روانه
کيتا زموه خواته راورسېد ه ـ مـوه سـره هـرف يـو پيـينګ پـاتې و چـې
هوا ته پورته شو ـ کيتا راتله راتله تر څو موه تـه راورسـېده ـ خـدا زده د
کوم ملک به وه ودريده ـ د کيتا له پاس نه يـوه زينـه راښـکته شـوه ـ يـوه
تن اشاره وکړه په انګليسي يې وويل يو يو تن په زينه راخېژت ـ په وار وار
ختلــو تــر څــو لــس وا ړه لــوې کيــتا تــه وختــو ـ د کيــتا پــه مــخ کــې يــې
کښېنولو ـ پوښتنې يې رانه پېل کړې ـ موه سره چې کوم کس په انګليسي
پوهېده ټوله قيصه يې ورته تېره کړه ـ له موه هر يوه نه يې پوښـتنې وکـړې
له يوه يوه نه يـې انټرويـو واخيسـته ـ بيـا يـې وويـل پـه قاچـا قبرانـو ګزمـه
راللې ده ـ ځکه خو يې تاسې په بحر کې خوشي کـړي ياسـت ـ مـوه ورتـه د
دوه کانتينرونو هم وويل ـ ه وي هر يوه به سر خوځاوه ـ او افسوس بـه يـې
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کاوه ـ موه يې هماله ځاى ته ورسولو کوم چې قاچـا قبرانـو راوړي وو ـ لـه
کيتا نـه يـې ښـکته کـړو ـ وې ويـل همدلتـه کښـېن اوس درپسـې مـوټر
راځي ـ هماله خپل ځ اى ته مـو رسـوي ـ مـوه لـس تنـه سـره پـه دې خبـره بـې
اتفاقه شوو چې چا ويلې که پوليس مو ونيسي حتمي به مو واپس ولېدي
ـ چا به ويلې پخپلـه ځـوو ـ بـس پـه همـدې مـو پرېکـړه وکـړه چـې پخپلـه پـه
سړ ځو که موټر پېدا شو ددې ځاى ادرس او پتـه بـه ورکـړو ـ کـه پـه الره
پوليس هم راللل همدا پ ته به ورکـړو ـ مـوه چـې پـه سـړ دوه کيلـو متـره
الره ووهله ـ کتل مو چې له شانه يو بس مـوټر رالـى ـ الس مـو ورتـه ونيـو ـ
پورته يې کړوـ هماله هلک چې په انګليسي پوهېـد ادرس يـې ورکـړو او
تر دې ځاى يې راورسولو ـ ه وي پـه دا نـورو کوټـو کـې دي ـ مـوه دوه تنـه
يې دې ستاسو کوټې ته ورکړو ـ ددې کور خاوند زمـوه د حالـه پـوره پـوره
خبر شوى و ـ موه چې راورسېدو ه ه يوازې خپله ګوته خـولې تـه ونيولـه ـ
يانې ټينګار يې کاوه چې ګنـي پـام چـې چاتـه څـه ونـه واياسـت ـ ده وې مـا
چې ددله هلک خبرې واورېدې ـ سوچ واخيستم په فکر کې الړم د ه وي
په خيال کې ډوب شوم کوم چې کوم چې د بحر په منې کې کانتينرونو کـې
ډوب شوي وو ـ بيخي مې د جرمني له تګـه زړه تـور شـو ـ او اومـې وې چـې
طالــب جــان بنــده نــور بــه ال پــه دې الره څــومره مېنــدو راوړي ددلــه بحــر
خــورا شــوي وي ـ ډېــر ځوانــان بــه دې قاچــا قبرانــو پــه دلــه بحــر کــې د
نهنګانو خورا کړي وي ـ ه ه ځوا ن زمـا پـه اندېښـنه پـوه شـو ـ وې ويـل ـ
انډيواله تيويش مه کوه ـ مـوه او تاسـو لـه وطنـه پـه دې نيـت راللـي يـو ـ
هيله من يم چې په ښه طريته سره به که خداى کول تر جرمنـي ورسـېدو ـ مـا
وې هو وروره توکل په خداى ـ په دې وخت کې يـو ښـکلى زلمـى کـوټې تـه
راننوت ـ خپلې سترګې يې په کوټه کې ولړولې ـ بيا يې پـه مـوهه سـترګې
ولګېدلې ـ خوا ته رانزدې شو ـ سالم يـې واچـاوه ـ ه ـه بـل هلـک ورتـه پـه
پښــتو کــې وويــل ـ راځــه کښــېنه دا هــم زمــوه وطنــدار دي ـ مــا چــې وليــد
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سترګې مې پرې خوهې شوې ـ ما وې وروره په خېر راللې ـ ه ه هم راسـره
په خورا زړور توب او مينه ګړه ب ړه وکړه ـ خپل ځان يې رامعرفـي کـړ ـ ه ـه
ډېر ژوندى  ،مينه نا او د ښه خوي خاوند معلومېـده ـ ه ـه پـاکې جـامې
الوسـتې وې پـوره ښـکلى ښـکارېده ـ مـا هـم ه ـه تـه ځـان ور معرفـي کـړ ـ
يوازې د خپل کلي نوم مې ورته ونه ښوده ـ زه پوه شوم چې ه ه هم زمـوه د
سيمې سړى دى ـ پوره يې ډاډه شوم ـ ويلـې مـوه خـو دلتـه پـه دې کـور کـې
يوه مياشت کېدي چې راللي يو ـ دلته خـو دا درې کورونـه چـي دي پـه هـر
کــور کــې څلــور څلــور کــوټې دي ـ دا ټــولې کــوټې همدلســې ډکېــدي او
تيـېدي ـ نـزدې شـا و خـوا کـې کلـي کورونـه نيـته دى ـ مـوه تـه د ورځـې د
وتلو اجازت نيته دى د شپې دله باغ کې سړى ګرځېدلى شي ـ په دې يوه
مياشت کې له دې ځاى نه ډېر خلک وچليـدل ـ کـه خـداى کـول يـوه ورځ بـه
موهه هم الړ شو ـ ه وي دواړو سره خپلو کې وويل ـ د کور واال ته به ووايو
ـ چې موه درې واړه يوې کوټې ته ورکړي تر څو په تلـو کـې پـه يـوه ګـروپ
کې يـو ځـاې الړ شـو ـ ه ـوي دواړه پـه همـدې خبـره پسـې ووتـل ـ ماتـه يـې
وويل موه بيرته راځو تـه دلتـه اوسـه ـ زه پـاتې شـوم او ه ـوي الړل ـ زه زړه
نيولى د کوټې نه بهر يوه ګوټ تـه کښېناسـتلم ـ فکرنـو او چروتونـو پسـې
واخيستم ـ د تاجو پخواني يادونه ) طالب جانه زه درسره په پښتو او مينه
قسم خورم چې د عمر تر اخره به درسره يم ( مګر زه چې کله بندي شوم ـ بيا
مې د ه ې له طرفه کوم سوال ځواب قدرې هم ونه ليد رښتيا چې په ښـ ه
طايفه باور نيـته ـ هـډو هـبر يـې هـم ونـه کـړ ـ فارسـيوان يـې واخيسـت او
ورسره الړه ـ هئى افسوس دا و زما د مينې انجام ـ ځانته مې پام شـو هلکـه
ته اوس دا خبـرې پرېـدد ه ـ لـم ددې کـوه چـې دا د کـافر زامـن مـې د مـاهيو
خورا نکړي ـ دا دومره زندانونه مې وګالل ـ سختې تنګې راباندې د نوم
اف انـانو لـه خـوا تيـرې شـوې ـ سـر دي ان تـر دې ځـاى راورسـېد ـ اوس نـو
جرمني ته په تلو کـې سـرونه خـوري ـ مـړه ځـه چـې ددې نـورو انسـانانو څـه
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حال و ه ه به ستا هم وي ـ له ځايـه پاڅېـدم د کـور پـه دهليـز کـې مـې چکـر
واهـه چــې يـو مــوټر د کـور وړانــدې ودريـد ـ زه ورتـه متــوجې شـوم مــا وې
کېدى شي قاچا قبر موه ته د تلو وواي ـ کتل مـې لـه بـس مـوټره تـور سـرې
کســان راښــکته شــول ـ يــو ســړى د يــوې ښ ـ ې او يــو ماشــوم ســره هــم لــه
سرويسه راکوز شـول ـ ه ـوي زمـوه د کـور تـر څنګـه بـل کـور تـه بوتلـل زه
خپلې کوټې ته ننوتلم ـ يو تن د سـګريټ پـاتې شـونې يـانې د سـګريټ نـيم
سوخته نه هم پسې کم ولورځاوه ـ يوه بل سړي ه ـه نـيم سـوخته سـګريټ
باندې سمه حمله وکړه او راوايې خيسـت ـ پـه خپلـو پيـړو شـونډو کـې يـې
ونيو او په زور يې کش کړ ـ په سـپيدمو يـې دود راووت ـ لـه ځـان سـره مـې
وويل ـ دا سړى بې پيسو دى ځکه يې په نيم سوخته سګريټ داسـې حملـه
وکړه ما وې ته خو راځه پوښتنه تـرې وکـړه چـې څـه درتـه واي ـ خـوا تـه يـې
ورنزدې شوم ـ ما وې ? Where are you come fromهاله سر وخوځـاوه
په الس يې اشاره وکړه ياني نه پوهېدم ـ په منډه الړ يو بل تـن يـې راوسـت ـ
ما ته يې اشاره وکړه ـ چې له ده سره په انګليسي ولدېده ـ ما هاله ته ددله
ســړي د نــيم ســوخته ســګريټ پــه حتلــه وويــل ـ هالــه خپــل تنــدى نــور هــم
ګــون ې کــړ پــه انګليســي يــې وويــل ـ دا ســړى د اف انســتان دى ـ درې
مياشتې کېدي چې له مسکو نه موه سره يو ځاى راللى دى ـ کله چې زه له
هندوستان نه مسکو ته راللم يوه مياشت وروسته مې د يوه قاچاقبر سـره
خبره د راتګ کړې وه ـ ده هم ورسره ال زما نه مخکې خپله خبره کړې وه ـ ده
ورته درې زره ډالر مخکې ورکړي و ـ ه ه قاچا قبر اهالً روسـي و ـ دفعتـاً
يې ځان لېب کړـ نورو د ه ه سره شريکو کسانو به ويلې ه ـه سـايبريا تـه
تللى دى ـ نن سبا واپس راځي ـ له ډېرو نـه يـې پيسـې وړي دي ـ بيـا مـو بـل
قاچا قبر پېدا کړو ـ دې بيچاره د کوم بل اف ان نه نورې پيسـې پـور کـړې ـ
زموه مربوطه قاچا قبر ته يې ورکړې ـ بس دومره پيسـې يـې پـور کـړې وې
چې ه ه ته يې ورکړې ـ او د ه ه ښه والى دا دى چې کله پيسې واخلـي پـه
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ګرنټــا ســړى المــان تــه رســوي ـ نــو دا بــې پيســو دى ځکــه نــيم ســوخته
سګريټ وهي ـ نور مې نو ده ته څه ونه ويـل ـ پخپلـه مـخ الړ ـ اف ـان تـه مـې
وويـل ـ تـه د کـوم ځــاى يـې ه ـه اوچـت ښــکاريده چـې فارسـيوان دى ـ پــه
فارسي مې ورته وويل ـ وروره د کوم ځاى يې ه ه لد څه خوشاله لوندې
شو ـ سمدستي يې وويل زه د شمالي د جوزجان د سيمې يم ـ مـا وې وروره
ته خو دې خپله قيصه راته وکـړه ـ هلتـه دې څـه کـار کـاوه ـ څنګـه راللـې
ه ه يو ساده سړى ښکارېده ـ وې ويل ـ وروره تـه هـم اف ـاني يـې خـوا تـه
مې رانزدې شو ـ په خواره خوله يې وخندل ـ الس يـې پورتـه ونيـو وې ويـل
شکر است که اف ـان خـود را ديـديم ـ ه ـه بيخـي پـه پښـتو نـه پوهېـده ـ زه
مجبور وم چې فارسي مې ورسره ويلې واى ـ ه ه راته چـاالن شـو ويلـې زه
په اهل کـې د جوزجـان يـم ـ هلتـه مـې د قـالين بـافا دسـتګاه درلودلـه ـ د
قالينو دوکانونه مې ول ـ دوستم مې پـه کـور حملـه وکـړه ـ پـه ډزو کـې زمـا
ورور  ،ميرمن مې او يو څلور کلن زوى مې ووژل شول ـ د ه ـه پـه سـترګو
کې اوښکې وځ لېدې ـ ستونې يې راډ شو ـ په ژړلـوني اواز يـې وويـل
د کور سامان  ،قالينې پيسې هر څه يې راته تـاال کـړل ـ دوکانونـه يـې رانـه
واخيستل ـ په جګړه کې له ه و نه هم کسان ووژل شول ـ اخر هر څه يې رانه
واخيستل ـ ماته په کلي کې هيڅ پـاتې نـه شـول ـ مجبـوره شـوم تاشـتند تـه
مې ځان ورساوه ـ څه پيسې چې راسره وې ـ په يو کال کې مې مصرف کړې
ـ ځينو کسانو راته وويل ـ چې جرمني ته ډېر مهاجر روان دي ـ ته هم الړ شه
ـ هماله و چې لومړى کي

ته راللم ـ په کي

کـې هـم تتريبـ ًا اتـه مياشـتې

پاتې شوم ـ درې زره ډالره رانه يو روسي پدرنالتي وتښتول ـ يوازې لما نه
بلکې له ډېرو نه يې پيسې يووړې ـ بيـا مـې لـه يـوه وطننـدار نـه چـې زمـوه
خپ لوان و ـ څه پيسې پور کړې بس ودې قاچا قبـر تـه مـې ورکـړې ـ همدلـه
ګـروپ سـره يـې زه هـم راوړم ـ تـر دې ځـاى خـو راورسـولم ـ چـې نـور بـه څـه
کېدي ـ ه ه له جيب نـه دسـتمال راويوسـت خپلـې اوښـکې يـې پـرې وچـې
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کړې ـ زما يې هم چُرت راخراب کړ ـ خالي تش اسويلي مې لـه خـولې ووت ـ
هاله خپلې سترګې په م که پورې نيولې وې ـ په ژور فکر کې الړ ـ ما يې
د سوچ مخه ونيوه ـ ورته مې وويل ـ خېر دى وروره مـه خفـه کېـده ـ زمـوه د
ټولو اف انـانو دلـه حـال دى ـ د هـر اف ـان مخـې تـه لمونـه پراتـه دي ـ ځـان
کلــک ونيســه ـ پــه ټــول اف انســتان کــې د قومانــدان ســاالرانو لــه الســه
اولسونه تباه شول ـ داسې ظلمونه او ناروا وي يې وکړې چې د اف انستان
په ټول تاريخ کې نه دي شوي ـ چاره نيته دى اوس خو زموه سـرته راللـې
ده ـ موه بايد ځان ونه بايلو ـ ته هيڅ تيويش مه کوه ـ يو ځـاى بـه سـره ځـو ـ
که خداى کول تر جرمني به هم ورسېدو ـ ورخطا کېده مه ـ زه درسـره يـم ـ پـه
دې خبره ه ه ماته په خوار نرر راوکتل ـ وخت د ډوډۍ خوړلو و ـ کوټې ته
ننوتـو د کـور سـړى ډوډۍ او پاخـه چرګـان پــه خلکـو وييـل ـ لـه ده نـه مــې
پوښتنه وکړه ـ نوم دې څه دى ده وې نوم مې قمرباي دى ـ د کور په دهليز
کـې ودرېـد وې ويـل ـ زه بـه د خپـل ګـروپ کـوټې تـه الړ شـم ـ مـا وې ښـه ده
ورشه ډوډۍ دې واخله ـ بيا به وروسته ګورو ـ زه هم خپلې کوټې ته ننـوتم ـ
ماتـه يـې هـم ډوډۍ راکـړه ـ ميـز تـه کښېناسـتم ـ شـا و خـوا مـې نـور کسـان
ناسـت و ټـول پـه ډوډۍ خوړلـو مصـروف و ـ د کـوټې پـه وړانـدې کـنج کـې
اف اني فامل ميز ته ناست و ه وي خپلو کې خبرې کولې ـ په ډوډۍ لګيـا
و ـ پې له لور يې د خپلې ځوانا او مستا له السه هـر چـا تـه هـرې خـوا تـه
کتل ـ په مخ يې پوډر پورې کړي و ـ له اندازې نه وتلى سينګار يې کړى و ـ
پوره ښکلې وه ـ خو هر سړى د خپل سفر او ميکالتو په سوچ او فکـر کـې
لرم و ـ څو يې په قيصه کې نه و ـ خو ه ه دومره پـه عـخاب وه چـې وتلـه
او ننوتله به ـ لـه مـوه سـره پـه ګـروپ کـې ښـکلي زلميـان نـه و ـ چـې د ه ـې
ساعت پـرې تيريـدى ـ د جينـا مـور و پـالر ورتـه پـوره ازادي ورکـړې وه ـ
څښتن او ارتينه دواړو هم اف اني شرم او حيا لورزولې وه ـ ځانونه يې پـه
اروپاي ټيپه ډول کې ښودل ـ له پامه مـې بـدي راللـل ـ ځکـه چـې هلتـه يـو
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شان وو ـ خو چې څومره جرمني ته نزدې کېدل ه ومره بدلېدل ـ کوښښ بـه
مې کاوه چې ترې ليرې ليرې اوسيداى ـ خو نه کېده ـ يوه لويه کوټه وه چې
پـه دلـه کوټـه کـې مـوه نهـه تنـه اوسـېدلو ـ څلـور دوي ووــ يـو زه درې تنــه
ســيري النکــا او يــو تــن د پاکســتان د پنجــاب نــه و ـ پنجــابي او ســيري
النکايان له رنګه دومره تور ول چې بس خـالي لاښـونه يـې ښـکارېدل ـ پـه
عمر پاخه سړي وو ـ يو د بل سره هيڅ خبرې اترې نه وې ـ او هـم يـو د بـل پـه
خبرو نـه پوهېـدل ـ زه خـو بـه ټولـه ورځ پـه کوټـه کـې نـه وم ـ ماتـه د اف ـاني
کـورنا کرکټـر هـيڅ خونـد نـه راکـاوه ـ پـن لس شـپې مـو پـه دې کـور کـې
تيرې کړې ـ په شپاړسمه ورځ سهار وختي يې ټول له دله ځايه ويستلو په
دوه سرويســونو کــې يــې کښــېنولو ـ اوبــه او خــواړه يــې پــوره راکــړل ـ
سرويسونو يو د بل پسې حرکت وکړو ـ هيچا هيڅ نه ويل چـې چيـرې ځـو ـ
زه د سـرويس چلــونکي تـر شــا څــوکا بانـدې ناســت وم پــه څنـګ کــې مــې
اف ان جوزجاني ناست و ـ هاله ډېرې خبرې نه کولې ـ ماته يې وويل که پـه
انګليسـي لـه ډريـوره پوښــتنه وکـړې چـې مـوه چيــرې وړي ـ زه هـم رښــتيا
متوجې شوم ترې اومې پوښتل ـ هاله وويل ـ د جرمنـي سـرحد پـه لـور مـو
بيايم ـ زما په زړه کې د کيـتا او کـانتينرونو پېښـه ني ـه ودريـده ـ هالـه
ځـل خـو رابانـدې مـرو تيــر شـوى و ـ جوزجـاني رانــه تپـوس وکـړ ـ مــا وې
جرمني خوا ته روان يو ـ ه ه د ژور سوچ نـه راووت ـ بيـرون لـه سـرويس نـه
يې سيمه له خپلو سترګو راالنـدې کـړه ـ زه نـو زيـاتي د بحـر او کيـتا پـه
فکر کې شوم ـ درې ساعته الر ووهل شوه ـ ماته سودا پېدا شوه ځکـه چـې
بحــر تــه د تلــو الر خــو مــوه ليــدلې وه ـ دومــره اوهده نــه وه ـ لــه ســرويس
چلونکي نه مې بيا پوښتنه وکړه ـ خو ه ه ځواب رانکړ ويلې زه معلومات
نه لرم ـ په سـرويس کـې ناسـت خلـک چـوپ ناسـت وو ـ ه ـوي ټـول پـه دې
چوپتيا بلـدول ـ ماشـومانو هـم نـه ژړل ـ پـه الره نـورې مـوټرې نـه تلـې ـ ډېـر
وخت وروسته به کوم ګاډى تېر شو ـ په سرويس کې هر سـړى پـه دې سـوچ
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کې و ـ چې کله به جرمني ته رسېدو ـ زه پوره په دې پـوه شـوم چـې پـه کومـه
بله الره مو اړوي ـ پس له څو ساعتونو وروسته يوه ځنګل ته ورسېدو ـ شا
و خوا هيڅ ابادي نه ليدل کېده ـ ګـاډي ودرېـدل ـ خلـک تـرې ښـکته شـول ـ
کتل مو چې دوه تنه مخامخ زموه خوا ته را روان ول ـ ه وي چـې کلـه مـوه
تـه راورسـېد ل ـ د دواړو سـرويس چلونکـو سـره يـې زر زر څـه سـره وويـل ـ
سـرويس مـوټرې واپــس الړې ـ ه ــه دوه تنـه چـې لــه ونـې جــګ جـګ قــوي
هيکله په رنګ سپين او سره و ـ لوړې پوزې ښايسته ځوانان وو ـ مـوه يـې
د ځنګل منې ته رهنمـاي کـړو ـ دواړه پـه انګليسـي ښـه پوهېـدل ـ وې ويـل
چې همدلته به د ماښام تر خړې لګېـدو پـورې پـاتې شـ

ـ مـوه يـې پـه دوه

ګروپونو ووييلو ـ ديارلس تنه يـو ګـروپ او ديـارلس تنـه نـور بـل ګـروپ
شول ـ دواړه ګروپونه يې سره بيل کړل ـ له ه و دوه تنـو څخـه يـو تـن د يـوه
ګـروپ سـر ه او بـل يـې د دويـم ګـروپ سـره شـول ـ وې ويـل چـې هـر کلـه لــه
ځنګــل نــه ووتلــ او شــاړې تــه شــوت ـ ســرحدي ګزمــې ګرځــي د مــوټرو
ګروپونه لګيدلي دي ـ تاسو به ځانونه للي نيس پـروت بـه کـوت ـ او کلـه
چـې مـو وليـدل چــې د مـوټرو چرالونـه لګيـدلي نــه دي پـوه شـ چـې دلــه
زموه موټران دي ـ دستي به ورخېـژت ـ خـو لکـه د بـرم لونـدې بـه مـوټر تـه
ورخېژت نور اخوا نه بيا د المان ځمکه ده ـ موه يې په ځنګل کې کښېنولو
ـ د ځنګله ونې ګڼې وې څو نه پکې معلومېدل ـ د لره پښه راکوزه شـوې
وه ـ هلته وړاندې د لره په لمن کې د اوبو يخـه چينـه وه ـ خلکـو پکـې اوبـه
وچښلې ـ پاس د لره په وړاندې څنګ کې د کـومې بانـډې نـه د سـپي لپـا
اوريد ل کېـده ـ د ماسپښـين څلـور بجـې وې ـ ماښـام خـړې تـه ال ډېـر وخـت
پاتې و ـ ځينو کسانو د ونو الندې ډډې ووهلې ـ چا پکې يوه سترګه خـوب
هم وکړ ـ ه ه دوه قاچا قبران وړاندې په يوه جګ ځـاى کـې د کمـره دپاسـه
ناست و ـ شا و خوا يې څارله ـ خپل تر منې يې خبرې کولې ـ جوزجاني تـرې
سګ ريټ ولوښتل ـ ه ه يوه ورته ډکه قطا ورکړه ـ خوشاله رالـې زمـا تـر
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څنګه کښېناست ما وې ښه شول چې ډ دبلـى سـګريټ يـې درکـړل ـ ه ـه
وخندل ويلې دا مې ډېر وخت کېدي ـ ه ه يـو سـګريټ ولګـاوه ـ لـوګى يـې
پـه خولـه او سـپيدمو ووت ـ پـه فکـر کـې الړ ـ لـده شـيبه وروسـته مـې تـرې
پوښتنه وکړه ـ ما وې څنګه په فکر کې ډوب شوې وې ويـل واهلل اګـر مـا
پيش رزين ميکالت خبـر مـى بـودم نمـى امـدم ـ مـا وې خيـر دى اوس خـو
رارسيدلي يو ـ يوازې همدا د جرمني سرحد پاتې دى ـ خـداى مهربانـه دى
له دې نه به هم تېر شو ـ ه ـه د سـر پـه اشـاره راسـره تائيـد کـړه ـ اووې منلـه
ګني چې له ډېرو ميکلو شپو ورځو وروسته جرمني تـه راقـابو شـوي يـو ـ
ماته بريښېنده چې له ټولو نه خپلې تيرې قيصې هيـرې شـوي دي ـ يـوازې
جرمني ته د رسېدو پـه فکـر کـې هـر سـړى اختـه و ـ مـازديګر شـو ـ زمـوه د
ګروپ سړى رالى موه ته يې وويل ـ څو پـه تاسـو کـې پـه انګليسـي ښـه
پوهېدي ـ يو سيرالنکايي په انګليسي پوهېده ـ او زه هم ـ قاچـا قبـر وويـل
تاسو چې هر کله موټرو ته وختل او له سرحده واوخت

ـ تاسو به تـر يـوې

ابادۍ پورې وړي ـ او هلته مو له موټرو ښکته کوي ـ نور تاسې بيـا پخپلـه
ځانونه پوليسو ته تسليموت ـ زموه امه واري ختمېدي مـا د ه ـه خبـرې د
خپل ګروپ کسانو ته ترجمه کولې ـ زموه ګروپ کـې شـپد تنـه اف انـان و ـ
ه وي مې وپوهول ـ په دې خبرو کـې مـازديګر قضـا شـو ـ ورو ورو خړنـا
لګيده ـ تر څو چې تورتم ولګيد ـ زموه ګروپ ته يې لومړى حرکت ورکړو ـ
له موه نه ه ه د ارتباط سـړى مخکـې شـو مـوه ورپسـې وروسـته ور روان
شو ـ په ځنګل ک ې مو ښه شيبه مـزل وکـړو ـ ورپسـې ونـې خـتم شـوې شـاړه
م که او لوخې مخې ته راللې ـ په يوه کنده ور برابر شو ـ پـه همالـه کنـده
کې يې کښېنولو ـ لده شيبه ال نه وه تيـره چـې د مـوټر لرهـارى مـو تـر لـوه
شو ـ موه ټول متوجې شو ـ د ګاډي لرهارى رانزدې کېده ـ تر څو زموه خوا
ته راورسېد ـ د موټر سترګې يې لګـولې نـه وې ـ مـوه پـه يـو تـرپ او خـرپ
سره موټر ته ورپورته شولو ـ ټول په يو بـس ګـاډي کـې کښېناسـتو ـ ځينـې
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کسان د څوکيو تر منې کښېناستل ـ موټر په ډېره چاالکا سره حرکت وکړ
ـ بوس موټر په ه ه اندازه ګړندى روان و ـ چې پکې ناست خلـک ډارېـدل ـ
موه هيڅ پوه نيو چې ه ه دويم ګروپ څنګه شو ـ خو زمـوه مـوټر پـه بيـړه
سره د سرحد نه راتير شو ـ څو کيلو متره الره چې يې ووهله ـ بيا يې د موټر
څرالونه روښانه کړل ـ موټر په هم ه سرعت کې روان و ـ له يو ساعت مـزل
نه وروسته د موټر سرعت کميده کميده تـر څـو چـې ودريـد ـ مـوټر وان پـه
انګليسي وويل ـ هله زر شـ لـه مـوټره ښـکته شـ دا جرمنـي دى ـ دا ځـاى
هايزن هوتن شتاد ته نزدې دى ـ ګورت ه ه د برېښنا ګروپونه چې ښـکاري
ـ همدله ښار دى ـ همدلته سرويس راځي په دله بوټو کې تر ه ې کښـېن
ـ تر څو سهار وختي سرويس دې ځاى ته راځي نور مال پکې کښين

ـ ښار

کې چې ښکته شوت سمدستي به پوليس ته ځانونـه تسـليم کـړت ـ پـوليس
تاسو بيا سياسي پناهنـدګا تـه بيـاي ـ مـوه چـې رښـتيا وکتـل وړانـدې د
برېښـنا ګروپونـه ښـکاريدل ـ تتريبـ ًا تـر ه ـه ځايــه بـه لـس کيلـو متــره الره
ښکاريده ـ چر بانګ وخت و چې هوا لده يخه هم وه ـ چيرته د مـوټرو لـر بـر
نزدې نه و ـ ولې ليرې په سړکونو يو نيم ګاډى به تيريـده ـ زمـوه لـه خـوا نـه
سرويس چلونکى په خو را چـاالکا سـره حرکـت وکـړ او الړ ـ مـوه د سـړ
پ اړه د بوټو منې کې للي کښېناستو ـ مـوند لـوى واړه  ،ښـ ې او نـر ټـول
ديارلس تنه وو ـ ټول لکه د مچو چـک لونـدې يـو بـل تـه نـزدې ناسـت وو ـ
زړ ونـه مـو درزېـدل چـې څـه بـه راپېښـېدي ـ تتريبـ ًا دوه سـاعته مـو انترـار
ويوست ـ د سباي راا ولګيده ـ زموه خوا ته کلى ښـکاره شـو ـ د مـوټرو لـر
بر هم زيات شو ـ شا و خوا سړکونو کې موټران چليدل ـ زه د بوټـو لـه من ـه
راووتلم ـ د سـړ پ ـاړه لـد وړانـدې الړم هلتـه د سرويسـو تـم ځـاى و ـ يـوه
اوهده څوکا سرته وه لـه پاسـه پـرې وړوکـې لرفـه ګـا راتـاو شـوې وه ـ د
ســرويس مــوټر د تــګ راتــګ پــالن او وخــت لســت پااــه پــه ديوالــه پــورې
نښتې وه ـ د الرې او کليو نتيه هم پکې وه ـ ما په ه ې ځـان مصـروف کـړ ـ
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څو تنه نور هم زما خوا ته راللل ـ لده شيبه وروسته له وړاندې نـه سـرويس
رالـى ـ زمـوه کسـان ټـول لـه بوټـو نـه راووتـل ـ د سـړ پ ـاړه ودريـدل ـ د
ګاډي انترار يې کـاوه ـ سـرويس چـې څنګـه راورسـېد ـ ټـول د سـترګې پـه
رپ کې سرويس ته پورته شول ـ سرويس په موه ډ شوـ چلـونکى حيـران
پاتې شو ـ راپاڅيد موه ته يې حيران حيران کتل ـ ځکه چې د ه ه په ژونـد
کې په دله ځاى دومره ډېر خلک په دې شنه سـهار نـه و پورتـه کـړي ـ ه ـه
پوه شو چې دا ټول خارجيان دي ـ له هر يوه نـه يـې چـې پيسـې لوښـتې چـا
سره پيسې وې او چا سره نه وې ـ ځکه چې الماني روپـا خـو د هيچـا سـره
په جيب کې نه وې ـ يوازې ډالرې درلودل ـ ه ه خو الماني پيسې او کرايـه
لوښته ـ ما ورته په انګليسي وويل ـ دا ټول خارجيان دي الماني پيسې نه
لري که ته موه ښـار تـه يوسـې او پوليسـو تـه مـو تسـليم کـړې ـ هـم بـه سـتا
کرايه وشي او هم به زموه ميکل حل شي ـ بس ه ه په دې خبره راضي شو
او ښار ته روان شو ـ ه ه مخکې پوليسو ته ټيليفـون کـړى و ـ کلـه چـې يـې
موه ښار ته يووړو ـ د ښار پـه يـوه لويـه لوحـه ليکـل شـوي و ـ هـايزن هـوتن
شتاد ته ښه رالل ـ دا ليکنه په الماني ليکل شوې وه ـ بـس ګـاډى برابـر د
پوليســو پــه دفتــر کــې ودريــد ـ لــومړى يــې لــه مــوهه پيســې ټــولې کــړې ـ
سرويس چلونکي ته يې ورکړې او ه ه الړ ـ موه يې يوه لوى تاالر ته بوتلو
ـ په تاالر کـې پـه څوکيـو کښېناسـتو ـ دوه سـاعته وروسـته چـې رسـميات
پيل شول ـ موه يې يو يـو تـن لوښـتلو يـوې ځـانګړې کوټـه کـې يـې زمـوه
عکس اخيست او ګوتې يې راباندې لګولې ـ بيا يـې پـه يـوه بـل دفتـر کـې
نوم او د کورنا نوم  ،د خپل وطن نوم  ،دين او له کوم ملک نه چې راللي
و دا مکمل ادرس او پته يې ليکله ـ په دې ترتيب يې د ټولو ادرس او پتـه
واخيستله ـ وروسته له يوه ساعت نه يې هـر چـا تـه يـوه يـوه پااـه ورکـړه او
ټول يې په يوه لوى بس موټر کې کښېنولو ـ له لدې شيبې وروسته يـې يـوه
عسکري قييلې لوندې ځاى ته يووړو ـ کله چې له ګاډي ښکته شوو ـ پـه
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درې کوټو کې يې سره ووييلو ـ د هر چا بستره ځاى ځګى معلوم شو ـ بيـا
يې يوې طعام خورۍ ته بوتلو ـ چاې ډوډۍ  ،پنير  ،شيدې هر څـه پريمانـه
و ـ په طعام خانه کې نور ډېرخلک تور سپين  ،ښـ ې نـر  ،لـوى واړه ليـدل
کېــدل ـ زمــوه د ګــروپ راللــي کســان پــوره خوشــاله وو ـ چــې جرمنــي تــه
راورســـېد ل ـ مـــوه چـــې پکـــې اوســـيدلو دلـــه د خارجيـــانو د سياســـي
پناهندګا مرکز او لـوى هـايم وه ـ دا هـايم د هـايزن هـوتن پـه نـوم ياديـده ـ
چې سرحد تـه بيخـي نـزدې وو پـه دې الګـر کـې لـه زرو نـه زيـات خارجيـان
اوسيدل ـ د کوم چا چې به ډېر وخت پکې تېر شو ـ انټرويو چې بـه يـې تـرې
و اخيسته بيا به يې يو بل الګر ته بيول ـ پـه دلـه هـايم کـې نـور اف انـان هـم
اوسيدل ـ په هـره ورځ بـه سـهار نهـه بجـې لـه خارجيـانو سـره انټرويـو پيـل
کېده ـ تر يوې بجې به يې دوام کاوه ـ هره ورځ بس همدا کار و ـ هر چاته يې
ګوډشاينونه ورکول چې په ه ې به يې بيا خوا ته د ريال په لويه م ازه کې
خپــل د احتيــاج وړ خــوراکي تــوکي رانيــول ـ او چــا بــه ال بــرلين تــه وړل پــه
ترکانو يې خرڅول ـ ن دې روپا يې تر السه کولې ـ ګوډشـاينونه د المـاني
پيسو معادل کالخي لوټونو پيان و ـ د هر يوه ګودشاين د ه ه د احتيـاج
نه زيات ول ـ نو ځکه خو به ځينو خرڅول ـ له څو ورځو وروسته زما د الرې
ملګر ى جوزجـاني پـه جيـب کـې هـم پيسـې پېـدا شـوې ـ بيـا بـه يـې پـوره د
سګرټو ډ پاکټ په جيب کـې پـروت و ـ ورو ورو يـې خـوي بدليـده ـ مـوه
سـره يـو ځـاى چـې ه ـه اف ـاني فاميـل راللـى و ـ ه ـوي تـه يـې يـوه کوټـه
ورکړې وه ـ خو ما سره يې بيا وروسته حتا سالم عليک قدرې هم نه کاوه ـ
ډېر زر يې خپل اهلي هويت او کلتور له السه ورکړو ـ زما چـې بـه ځـان تـه
فکر شو نـو زړه کـې بـه مـې وويـل ـ طالـب جانـه لکـه چـې تـه بـه هـم لـه دوي
لوندې شې او که څنګه داسې ډيرې پوښتنې بـه مـې لـه ځانـه کـولې ـ پـه
پين ـه وختـه مان ـه مـې قضـاي نـه راوسـته ـ همالـه طالـب جـان وم ـ چـې
څنګ پخوا وم ـ مګر د اف انانو نه مې ګيله راتله چـې دوي ولـې دومـره زر
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خپل دين او کلتور ته شا کوله ـ پـه هـر هـورت پـه دلـه ښـار کـې مـو شـپې
ورځې تيرولې ـ بې له اجازې هي و چيرې نيواى تالى ـ لکه د عسکري
پيان قيود او انرباط موجـود و ـ پـه دې چـې  Heisen hutenstadtهـايزن
هوتن شتا د يو سرحدي ختيې المـان ښـار وه ـ دا ښـار برانـدنبورو تـه سـل
کيلو مترو کې نزدې پروت و ـ همدا شان يو سلو پن وسو کيلو متـرو کـې
برلين ته جنوب ختيې پلو پروت و ـ په هايم کـې ويـل کېـدل چـې يـو کـال د
مخــه همــدا ښــار برابدنــدنبورو  ،بــرلين او تــر اليفزيــک پــورې م کــې
پخواني شرقي المان دى ـ ددله سياسـي پناهنـدګا مرکـز نـه بـه هـره ورځ
څه زاړه کسان نورو الګرونـو تـه تلـل او نـوي سياسـي پناهنـدګان بـه ورتـه
راتلل ـ بس همدله لړۍ روانه وه ـ په هايم کې به مهـاجرو د انټرويـو خبـرې
اترې کولې ـ له اف انانو مې اوريدلي و چې که چا ښه انټرويو ورکړه ـ ه ـه
بــه قبليــدي او کــه خرابــه انټرويــو يــې ورکــړه ردېــدي ـ دا خبــرې مــې چــې
واورېدې حيران وم چې ښـه او سـمه انټرويـو بـه څنګـه وي ـ يـوه تـن اف ـان
راته وويل ـ پـه ښـار کـې يـو ډګـروال دى چـې پخـوا راللـى دى ـ ه ـه قبـول
شوى دى ـ لـه ه ـه نـه چـې پوشـتنه وشـي او سياسـي بيـان ترتيـب کـړې نـو
ګمان کوم چې ډېر زر به قبـول شـې ـ همالـه و چـې پـه پوشـتنه پوښـتنه مـې
ه ه ډګروال پېدا کړ ـ کله مې چې ه ه وليد ـ ښـه لـوړ دنـګ سـړى و ـ د اتـه
څلويښتو کالو به وه ـ سور سپين رنګ لوړه پوزه تور بريتونه چارشـانه او
د قوي مټ خاوند و ـ په لومړۍ ليدنه يې له مـا سـره پـه لېـد رولبـړ وکـړو ـ
ه ه د ښار باهنوف يانې د ريل ګاډو تم ځاى کې مو سـره وليـدل ـ مـا ورتـه
ځان وروپېژندلو ـ ه ه ډېر خوشاله شـو ـ وې ويـل ـ وروره زه د خـورد کابـل
يـم ـ اهـالً مـې رتبـه جنرالـي ده ـ خـو پـه ډګـر والـا رتبـه مـې سياسـي پنـاه
ورکړې ده ـ دا درې کاله کېدي چې قبول شوى يم ـ پـه دې ښـار کـې اوسـېدم
نوم ) شاه پور ،قهرمان ( دى ـ واړه مې هم راسره دي ـ او ته کله راللى يې
ما ويل ې قهرمان هېب دا يوه اونا کېدي چې په هايزن هوتن ښـار کـې پـه
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ه ه لوې هايم کې اوسيدم زه يو انجنير يم ـ نوم مې درته مخکې ونه ښـوده
ـ زما نوم طالب جان دى ـ د ننګرهار د سيمې يم ـ کـه مهربـاني وکـړې ـ ماتـه
سياسي بيان راجوړ کړې چې قبول شم ـ ه ه وويل راځه چې کور ته الړ شو
ـ هلته به خبرې کوو ـ ما وې نه کور ته خو درسره نيم تالى ـ يوازې که ماته
د سياسي بيان په حتله څه راا واچوې ـ نور به زه فکر پکې وکړم ـ ه ه راته
په کلکه وويل ـ زه درته پښتون نه ښکارم که څنګه دا خبرې ددې ځاى نه
دي راځه هلته به ګړېدو ـ ما چې د ه ه احساس او پښتون واله وليده ځـان
پورې حيران شوم ـ خو لنده دا چې له ځان سره يې کور ته بـوتلم س زمـا يـې
ډېر قدر وکړ ـ د چاې ډوډۍ نه وروسته ه ه قلم او کالخ د سالون کوټې ته
راوړو ـ وې ويل اوس به ستا سياسي بيان ترتيب کړوـ ما وې ښـه ده هـېب
ستا ډېره ډېره مهرباني ـ هاله ته مې د خپل ژوند ټوله قيصه تيره کړه ـ زما
د ژوند قيصه يې خوښه شـوه ـ زمـا د زنـداني کېـدو سـره د ه ـه دلچسـپي
زياته شوه ـ وې ويل چې سـتا د ژونـد قيصـه تـا خپلـه قبلـوي ـ يـوازې اوس
مې دا ستا سياسي بيان خاکه وليکلو ـ نور به هم فکر پکې وکړې ـ لومړې
به دا ليکنه دويم ځل سمه وليکې ـ او په يادې به يې ياده کړې ـ د قاضـي د
هرې پوښتنې په ځواب کې به لنډ ځـواب ورکـوې ـ سـتا د ځـواب بڼـه بايـد
لنډه او کانکريټي وي ـ تيريحي بايـد نـه وي ـ تـر ډېـره وختـه يـې زمـا سـره
پوره خبرې اترې وکړې ـ د ه ـه وخـت د سياسـي حـاالتو سـره سـم يـې راتـه
سياسي بيان جوړ کړ ـ د تيليفون نمبر يې راته راکړ وې ويل هـر وخـت چـې
درته کوم ميکالت پېښېدل زنګ راته وهه ـ زه به له نزدې نـه درځـم ـ هـيڅ
تيـويش مـه کــوه ـ لکــه د يـوه ميــر ورور لونـدې يــې زمـا خــدمت وکـړو ـ
مازديګر ترې راووتلم او هايم ته الړم ـ دوه ورځې وروسـته مـې د انټرويـو
تـرميم ) نيټـه( وه ـ خپـل سياسـي بيـان بانـدې مـې ځـان ښـه قـان کـړ ـ ټولـو
مهاجرو به ويلې د چا چې سياسي بيان ښه تېر شي ـ او د مربوطه قاضـي د
قناعت وړ وګرځي ـ په دوه اونيو کې ورتـه ځـواب راځـي ـ قبـول کسـان بيـا
411

ګالب او فرښته،ويرونه بهيرونه،له بنګاله تر باګرامه ،داژوند دا څيري
کــولې شــي ـ چــې پــه نــورو ښــارونو کــې کورونــه ونيســي ددې هــايم نــه
سمدســتي ويســتل کېــدي دوه ورځــې وروســته مــې د انټرويــو وروکولــو
وخـت راورسـېد ـ د هـايم پـه داخـل کـې ځـانګړي دفترونـه وو ـ مخکـې لــه
مخکــې راتــه يــو ليــک راللـى و پــه ليــک کــې زمــا مربوطــه قاضــي تع ـين
اوټاکل شـوى و ـ وخـت او کوټـه يـې معلومـه وه ـ کلـه چـې پـه ټـاکلي وخـت
خپــل مربــوط قاضــي تــه ورلل ـم ـ يــو تــن ترجمــان راووت او زم ــا نــوم يــې
واخيسـت ـ زه ورننـوتم ـ لـومړى ترجمــان ځـان معرفـي کـړ ه ـه پـه فارســي
خبرې کولې ـ ما ورته وويـل ـ پـه فارسـا پـوهېدم ـ پښـتو او فارسـي دواړه
زموه د وطن ژبې دي ـ ترجمان خوشاله شو ـ په زير زير يې راته وکتل ـ ه ه
هم ځوان سړى و ـ د خبرو لهجه يې هيراتا وه ـ د يوې ښـ ينه قاضـا سـره
مې انټرويو پيل شوه ـ ه ې راته لومړې ځان معرفي کـړ ـ بيـا يـې وويـل تـه
انټرويو ورکولو ته تيار يې ما وې هو تيار يم ـ زما خبرې ترجمان ورته په
الماني کې ترجمـه کـولې ـ کلـه چـې زمـا انټرويـو نيمـايي تـه يـانې د بنـدي
کېــدو او د خلتــي رژ يــم نــه تــر طــالبي رژيــم پــورې د زنــدان خبــرې او بيــان
قاضي واوريد ـ ه ه ډېره متوجې کېـده ـ او پوښـتنې يـې هـم ډېـرې کـولې ـ
زمــا د خبــرو ســره ه ــه متــافره کېــده ـ پــو څــه د خپګــان پــه حالــت کــې بــه
ښکاريده ـ درې ساعته انټرويو ولزيده ـ کله چې زما سياسي بيان پاې ته
ورسېد ـ له سره يې ټوله انټرويو واوروله ـ پـه پـاې کـې قاضـي وويـل ـ دوه
اونا وروسته تاته د قبليـدو او نـه قبليـدو ليـک درځـي اوس تـالى شـې ـ
ترجمان راته دومره وويل چې انټرويو دې ښه وه ـ قبلېدې ـ ترې راووتم ـ او
خپلې کوټې تـ ه الړم ـ د کـوټې انـډيواالن مـې درې تنـه اف انـان و او يـو تـن
هندوسـتانى هلـک و ـ ه ـوي رانـه راتـاو شـول ـ ويلـې طالـب جانـه څـه دې
وکړل ما ورته د خپلې انټرويو قيصه تيره کـړه ـ ه ـوي ټولـو دا خبـره وکـړه
چې حتمي قبلېدې ـ خو ه وي زه خوشالولم ـ په کوټه کې يو زلموټى اف ان
چې ښکلى هلک و ال هيره يې نه وه راللې ـ د بريتو خط يې راللى و ـ ه ـه
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راته وويل طالب جانه ما خو سمه انټرويو نـه ده ورکـړې ـ زمـا عمـر کـم دى
څه سياسي کارونه مې نه دې کړي ـ يوازې ښـوون ي مـې ويلـى او طـب نـه
نوى فارغ شوى وم ـ او په جرنيلي هسپتال کـې مـې نـوې وظيفـه اخيسـتې
وه ـ خو ديخوا ته راللم ـ ما چې دلـه هلـک خبـرې واوريـدې ـ ښـه هوښـيار
هلک راته معلوم شو ـ ه و نورو دوه تنو اف انانو چې ما سره په کوټـه کـې
يـو ځـاى اوسـېدل درې اونـا وړانـدې يـې انټرويوګـانې ورکـړې وې ـ خـو
نتيجه يې ال نه وه راللې ـ هندوستاني ته د ردۍ ليک راللى و ـ دعوه يـې
کــړې وه ـ شــپد شــپد مياشــتې ويــزه يــې ورتــه وهلــه ـ خــو ه ــه بــه ويلــې
انګلستان ته ځم ـ ډېر يې مهاجر به په څه چل سره تر لنـدن تـه ځـان رسـولو ـ
فتط د دوه زرو ډالرو خبره وه ـ په هايم کې زموه شپې ورځې دومره بدې نه
وې ـ بله ورځ د هايم مخې ته د ماشومانو د لوبو ځاى کې په څوکا ناسـت
و م ـ په دله شيبه کې ځانته وم ـ يو دم د تاجو پـه فکـر کـې الړم ـ ډېـره مـوده
وروسـته ه ـه پـه فکـر کـې راللـه ـ د خپـل فکـر او سـوچ نيلـي ان تـر وطنـه
ورسولم ـ تاجو سره مې د لومړي ځل ليدل کتل راياد شول ـ بس په همدلـه
سوچ کې وم چې ناڅاپه ه ه اف ان زلمـى چـې فرهـاد نوميـده ـ خـوا تـه مـې
رالى وې ويل ـ طالب جانه نـن مـې مـور راتـه راځـي ـ مـا بـې واره لـه خـولې
ووتل ـ اخ ته دلته مور هم لرې ويل هو مور مې څو کالـه کېـدي چـې دلتـه
راللې ده ـ له يو بل ښار نه يې راته ټيليفون کړى و ـ ه ه پخوا امريکـا کـې
وه ـ بيــا دلتـه جرمنــي تـه راللــه ـ ه ـې پســې لـه ډېــرو پوښـتنو او لټــون نــه
وروسته زما پته پېدا کړې ده ـ نن په دوه بجو د هايم مخې ته راځي ـ ته هـم
راسره يو ځاى د هايم مخې ته الړ شه ـ څنګه خوښه دې ده هو ولې نـه کلـه
چې دوه بجې شوې راته ووايه ـ دواړه په يو ځاى ستا د مور مخې ته ورشو
ـ د سهار لس بجې وې چې هاله مې په خيال کې خـار وواهـه ـ الړم تيـناب
مې وکړ ـ بيا مې له م ازي نه خوراکي توکي راوړل ـ له لرمې وروسته يوه
نيمه بجه وه ـ فرهاد وويل ـ راځه چې د هايم مخې ته کـرار کـرار وخـوزېدو ـ
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موه دواړه له هايم نه ووتلو ـ وړاندې په چمن کـې پـه څوکيـو کښېناسـتو ـ
لده شيبه وروسته وړاندې د موټر وتم ځاى نه يـوه ښـ ه را روانـه وه پـه دې
وخت کې ده راته وويل ـ زه خپله مور نه پېژنم ـ د دوه کـالو بـه وم چـې ه ـې
زه پرېښى وم ـ او ه ه راللې ده ـ ما وې دا څه واې فرهاده تا خو مـا تـه دا
خبرې هډو کړې نه دي ـ زموه په دې خبرو کې ه ه موه ته رانـزدې شـوه ـ زه
خو يې په قيصه کې نه وم ـ ځکه چې ما يې له ه ې فکر کاوه چـې څـو بـه
وي نو په ما يې څه ـ خالي ددې هلک سره مې تر دې ځاى ملګرتوب وکړ ـ
هلک ښ ې ته متوجې ېيو ماته يې کړو ـ طالب جانه دا خو به زما مـور نـه
وي ما وې پرې چې ښه رانزدې شي بيا ترې پوښتنه وکړه ـ ه ه څـو ګامـه
مــوه تــه رانــزدې شــوه ـ مــا هــم ورتــه پــام وکــړ ـ ه ــه پــه درييــي کــې وه ـ
سمدســتي مــې پــرې ســترګې ښــې ولګېــدې ـ هلــک هــم د خپــل ځــاى نــه
ورپاڅېد ـ ه ې يوازې هلک ته کتل د بل چا په لم کې نه وه ـ ه ه ودريده ـ
وې ويــل زه د خپــل زوى ليــدو تــه راللــې يــم ـ نــوم مــې تــاجو دى ـ زه هــم د
څوکا نه راپورته شوم ـ يو ګام مخې ته ورللم ـ فرهاد وويل زه فرهـاد يـم ـ
ستا زوى يم ـ زمـا سـترګې د ه ـې پـه څيـره کـې ښـخې شـوې ـ زړه کـې مـې
وويل طالبه بنده د پردۍ په ښ ه کـې دې سـترګې ښـخې کـړي دي ـ داسـې
مه کوه ـ ه وي دواړو لېد کې يو بل سره نيولي و ـ ښ ې ژړل ـ خـو زمـا زړه
وار ونه کړ ـ دې خو وويل چې نوم مې تاجو دى ـ ددې نوم هم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ !
تــه خــو بيــا ورتــه يــو ځــل اوګــوره ـ مــا ورتــه بيــا ســترګې پداســې حــال کــې
ورواړولې چې ه وي دواړو سلګا وهلـې ژړل يـې ـ ه ـې فرهـاد پـه خپلـه
سينه پورې نيولى و ـ مخ يې زما پلو راواړاوه ـ ما چې د ه ـې سـترګو کـې
خپلې سترګې ښخې کړې ـ ه ې فرهاد تـه وويـل زويـه دا څـو دي ه ـه
پداسې حال کې چې اوښکې يې په مخ روانې وې ـ وې ويـل ـ دا خـو طالـب
جـان نـومېدي ـ هلـک يـې لـه لېـدې نـه سسـت کـړ ـ زمـا خـوا تـه يـې يـو ګـام
راواخسـت لــه سـترګو يــې اوښـکې روانــې وې ـ پـه يــوه تعجبـي لهجــه يــې
413

ګالب او فرښته،ويرونه بهيرونه،له بنګاله تر باګرامه ،داژوند دا څيري
وويل ـ ته طالب جان يې هو زه هماله طالب جـان يـم زه خـو همالـه تـاجو
يم ـ دواړو سره ليد ورکړه ـ فرهاد موه ته حيران ودريد ـ په وار خطـايا او
بې واريا يې وويل ـ مورې دا څه کـوې ه ـه دومـره بـې هوښـه شـوې وه ـ
چې له خولې نه يې لد نه خوت ـ کله به يـې فرهـاد تـه کتـل او زه خـو يـې پـه
لېد کې ټينګ نيولى وم ـ له يوې شيبې نه وروسته يې په سينه پورې خپل
الس ونيو ساه يې ويوسته ـ فرهاده زويه دا خو زما خاوند طالب جـان دى ـ
تاجو فرهاد هم ځانته رانزدې کـړ ـ دواړه يـې پخـوا پـورې ونيـول او د درې
واړو له سترګو نه اوښکې الړې ـ
پاې
 ٣٠ / ٧ / ٥١١٨جرمني کولن

مننه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

په انګلستان کې د )

( د ټولنې د کار د ډلـې لـړو او د ه ـې

د ميرانو لړو او له امين کټوازي نه يوه دنيـا مننـه چـې ددې کتـاب مـالي
لګښــت يــې پخپلــه لــاړه اخيســتى دى ـ دوي تــه پــه دې الره کــې نــور ال
برياليتوبونه لواړم ـ

په ادب

محمدا جان يار
کولن جرمني
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د محمدا جان يار چاپ شوي افار

٠

کوکارې

شعري ټولګه

٥

سره ډولا

د لنډو قيصو مجموعه

٣

د کونړ تاتري

تحتيتي او تاريخي افر

٤

وير

شعري ټولګه

٢

تړلې ک وړه

د لنډو قيصو مجموعه

٦

د ليليې دښته

ناول  ،سترګو ليدلى حال

٧

څانګه

ناول

٨

هوسا

ناول

٩

يه قربان

شعري ټولګه

٠١

دا ژوند او دا څيرې

ناول

چاپ ته چمتو افار
٠

ګالب او پريښته

ناول

٥

سفرنامه

بحرونه او ساحلونه

٣

کلونه تاالنونه

ناول

٤

زه طالب نه يم طالب جان يم

ناول

٢

اوښکې

شعري ټولګه
www.pashtoonkhwa.com

415

ګالب او فرښته،ويرونه بهيرونه،له بنګاله تر باګرامه ،داژوند دا څيري

له بنګاله تر باګرامه
La Bangala Ter Bagrama

( ناول

)

کتاب پېژندنه
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د کتاب نوم

ــــــــــــــــــــــ له بنګاله تر باګرامه ( ناول )

ليکوال

ــــــــــــــــــــــ محمدا جان يار

خپرونکى

ــــــــــــــــــــــ دپښتونخوادپوهنې دېره ،پېښور

د چاپ شمېر

ـــــــــــــــــــــــ  ٠١١١ټوکه

چاپ نېټه

ـــــــــــــــــــــــ ٥١٠٥ء

چاپ وار

ـــــــــــــــــــــــ لومړى

چاپ زيار

ـــــــــــــــــــــــ بصير بيدار ستورى

کمپوزنګ

ـــــــــــــــــــــــ ارشاد خان ( پښتو اکېډيمي )

چاپ ځاى

ـــــــــــــــــــــــ ضياء سنز پرنټرز پېښور

قيمت

ـــــــــــــــــــــــ  ٥١١روپا
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ډالۍ
ددې ناول
ه ه ټولو کردارونو ته
چې ددې
ناورين او لميزې
څخه تېر شوي دي ـ

يار
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د ژوند کيسه
ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

له بنګاله تر باګرامه  ٫٫ناول  ،،د ښاللي محمـدا جـان يـار د قلـم پېرزوئنـه
ده چې په پښتون اولس ئې کړې ده ځکه د پښتو ژبې پـه اوسـني پـړاب کـې
نثر کم او شعر ډېر ليکل کېدي خو د يوې ژبې پرمختـګ او ارتتـاء پـه دې
کې ده چې د شعر او نرم سره سره په نثر تحتيق او تخليق ډېر کار وشي ـ
يار هـېب تـل د ژونـد رښـتينې کيسـې راخيسـتې دي او د قلـم پـه ژبـه ئـې
رنګينـي او ښـکال وربخښـلې ده ـ هسـې کـه وکتـل شـي د هـر انسـان ژونـد
ځانتـه يــوه کيســه او داســتان دى خــو ځينــې کيســې داســې وي چــې ډېــرې
دردونکــې  ،زړې راښــکونکې او د رښــتينولا پــه جامــه ســنبال وي چـــې
لوستونکي ن ه پرېددي بلې خوا تـه الړ شـي او د کيسـې تـل (پـاې) تـه ځـان
رسوي ـ
لـه بنګالــه تــر باګرامـه نــاول مــا ولوسـت ـ دا هــم يـوه رښــتينې او د ســترګو
ليدلى حال دى چې هر لوستونکى به زما پـه شـان پـه دې هيلـه پـااې اړوي
چې نور څۀ وشول څۀ به کېدي او پـاې بـه ئـې څـۀ وي پـه دې نـاول کـې
دله ټول خوندونه او رازونه پټ دي چې خلک پرې ځان خبرول اوپوهېدل
لــواړي ـ د يــار هــېب د نــاول ژبــه ډېــره نرمــه  ،روانــه او ســاده ده چــې هــر
لوستونکى پرې پـه اسـانه پوهيـدى شـي ـ د اف انسـتان د تيـرې او روانـې
لميزې پيښې او نادودې ددې د زياتو ليکنو اهـلي محـور جـوړوي نـو پـه
دې سبب ددې د هر ناول  ٫٫داسـتان ،،پـه کـردار کـې سـړى ځـان لټـوي او دا
ګڼي چې دا قيصې خو په رښتيا په موند تيرې شوې او روانې دي ـ خـو ښـۀ
خبره به دا وي چې هـر څـو چـې دا قيصـې اوري او يـائې لـولي ځـان پـرې
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پوهـ او د اهالج او عبرت درس ترې واخلي او کيسه تيه کيسـه پـاتې نـۀ
شي بلکې د ټولنې او ژوند په سمون کښې ترې کار واخستل شي ـ
زې يو ځل بيا ښاللي محمدا جان يار هېب ته ددې ناول په ليکلو مبارکي
ورکوم ـ قلم ئې تاند او ژوندى لواړم چې د پښتو لمن په خپلو ليکنو ډکه
او سمسوره کړي ـ

بصير بيدار ستورى
پېښور
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د هوټل په دروازه مې ال پل نۀ ب ايښى ـ چې په ډډ اواز خبرې لوه
ته راورسـيدې ـ لـ ه وره نه مې چې سر دننه کړ ـ په کټونو کـې ناسـتو خلکـو
مې سترګې ولګيدې ـ څو د چايو په څښـلو بوخـت وو ـ ځينـو خپلـو کـې
سـره قيصــې راخيســتې وې ـ دســموات پـه تاخچــه کــې خيرنــي راډيــو کــې
پنجابي ګانې کيدې ـ دروازې ته څيرمه درې کټونه اخوا  ،په يوه کـټ کـې
يـوه لــه رنګـه ســور ســپين سـړى بالښــت تـه ډډه وهلــې وه ـ مخـامخ کــټ تــه
ناستو دوه تنو ته په زوره زوره لګيا ب ـ د نورو په قيصه کې نۀ ب ـ
زې د ه وي سـره پـه څنـګ کـې کښيناسـتم ـ مخـامخ راتـه دوه تنـه
سړي ناست وو ـ ه ه يوه بل ته تازه شوى چيلم نيـولى بــ ه ـه د ظـالم زوي
داسې په خوټ  ،خوټ راښکد  ،چې يوه شنه لوخړه يې پما راوسته ـ په ما
د تنباکو لوګى ډير بد لګي ـ د څادر پي کى مې خولې ته ونيـو ـ پـام مـې د
ونې څانګو ته شو ـ چرچڼو پکې شور راخيسـتى ب ـ تـوده بـرو چليـده هـډو
پااه هم نه رپيده ـ پاس د لره په ډډه کې څو لواګانې او وزګـوړي څريـدل ـ
هلته په کلي کې د تناره لوګي پورته شول ـ ه ه سـړى دا ځـل پـه جـګ اواز
وويل ـ څو ځل رابانـدې داسـې شـوي دي ـ پـه مياشـتو مياشـتو مـال تـه پـه
کراچا کې پاتې شوى يم ـ او کله به داسې هـم وشـول چـې کراچـا کـې بـه
قيد شوم ـ بنګال ته به الړم ـ څو شـپې بـه مـې بنګلـه ديـش کـې تيـرې کـړې ـ
ه ه يوه ترې پوښتنه وکړه ـ ته ګو يار چې دا بنګال څنګه ځاى دى ـ ها
د هاله دلې پوښتنې ته زې هم زير شوم ـ په ځـواب کـې ورتـه ه ـه
وويـل ـ ولـې تـا بنګلـه ديـش نـدى ليـدلى ده وويـل ـ قرانګـو کـه لـه اټکـه
اوښتى يم ـ ه ه بل تن لوموړى وخندل  ،بيا يې ورته داسې وويل ـ
چې ته ژوندى يې له نورې دنيا نه به خبـر نيـ ـ پـه همـدې مـردان
او چارسده به ګرځـې ـ داسـې نـده څـۀ ويـې خنـدل او بيـا يـې وويـل دا مـا
پورې ملنډې وهې ـ تا خو کسم دې که مرى ( مـه رى ) ال ليـدلې وى ! د ډډ
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لد خاونـد وويـل ـ تاسـو اوس دا خبـرې پريـدت ـ د بنګلـه ديـش خبـره درتـه
کوم ـ
مــا ډيــر ملکونــه ليــدلي کتلــي دي ـ اســيايي او ځينــې اروپــايي
هيوادونــو تــه هــم تللــى يــم ـ خپــل د تجــارت بيــل بيــل مالونــه مــې د ځينــو
ملکونو نه راوړي دي ـ په تيره بيا لکه ايـران ،تــاجـــکستان  ،هنــدوستان
او نورو نه خو لکه د بنګله ديش پيان لريب ملک مـې بـل نـه دى ليـدلى ـ
چــې لــه نــزدې ســړى ورشــي او د خلکــو ژونــد اوګــوري ـ زړې بــه دې پــرې
وســوزيدي ـ بــس يــوازې ســپينې پنــډې ( لټــې ) وريــژې پکــې کيــدي ـ د
ماهيانو نيول او پلورل پکې ډير باب دى ـ يوه ورځ له ښـاره ووتـو ـ پـه يـوه
ســيمه ورللــو ـ او مــو ليــدل چــې د اوبــو پــه ســر کلــي ودان شــوي دي ـ ګــڼ
مخلوم پکې اوسيده ـ راشه درشه وه ـ کليو کې د اوبـو بيلـې بيلـې کـوڅې
وتلې وې ـ په وړو کيتيو کې ښ ې او نر ګرځيدل ـ په کلي او کورونو کـې
يو د بل کره تګ راتګ ب ـ مالونه او چرګـان پـه کورونـو کـې سـاتل کيـدل ـ
خو داسې ښکاريدل چې د بنګله ديش خوار او ډېر لريب خلک همدلـه د
اوبو د کليو خلک وو ـ د ټولو تتريباً يو ډول ژوند ب ـ کورونه يې هم په يوه
نتيه اباد شوي وو ـ موه ته پـه زړې پـورې پـدې وه چـې دلسـې ابـادي او د
ه وي د ستونزو ډ ژوند مـو کلـه نـۀ ب ليـدلى ـ نـو ځکـه خـو يـې ليـدو تـه
پوره ډېر و خت تم شو ـ تـر ډېـره مـو د ه ـه ځـاى د اوبـو پـه سـر ودانـو کليـو
سيل وکاوه ـ ياني خلکو لکه څنګه چې په وچه کې ژونـد کـوي ـ د اوبـو پـه
کليو کې هم پـه نـور مـال ډول سـره يـې ژونـد کـاوه ـ دلـه د کليـو کورونـه د
لرګيو نه اباد شـوي وو ـ د لرګيـو د تختـو نـه يـې ديوالونـه دروازې جـوړې
کړې و ې ـ په وړو وړو کيتيو کـې خلکـو کليـو او کورونـو تـه تـګ راتـګ
کاوه ـ موه له سړ نه سـين لـاړې تـه نـزدې ورللـو ـ د ه ـو کليـو د خلکـو
ژوند مو له نزدې نه وليد ـ چې له ډېرو ميکالتو سره مخامخ وو ـ پـه اوبـو
کـې ډېـرۍ د کليـو خلکـو ماهيـان نيـول ـ هـر چـا خپلـه کيـتا درلـوده ـ پـه
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جالونو کې يې ماهيان رانيول او په بازارونو کې يې پلورل چې به پـه الرو
او سړکونو څو تلل خامخا به ماهيان ورسره وو ـ تر څو په بـازار کـې يـې
وپلوري ـ د ه ه ځاى ماهيان هم رن وران ښکاريدل ـ لوښن ماهيان پکـې
هډو نه وو ـ لوى واړه په اوبو کې خړپيـدل ـ هـر څـو د ماهيـانو پـه نيولـو
بوخـت ول ـ چـا پـه السـونو اوبـو تـه جالونـه لـورزول او ځينـو طوفـان جـال
خورولو ـ چې دله کاروبار د بنګله ديش د خلکو اهـلي کسـب ښـکاريده ـ
ملګري مې راته کړو ـ ګوره چې هلته يې توپان جال خور کـړى دى ـ مـا چـې
ورپام کړ ـ رښتيا څو تنه وړاندې د اوبو منې کې توپان جال د ماهيانو ډ
راويستو ـ ما ورته وويل  :دې ظالمانو خو د ماهيانو سـټه ويسـته ـ د اوبـو
پــه ســر د پخوانيــو کليــو د خلکــو د ژونــد ليدنــه او کتنــه مــو وکــړه ـ بيــا
وروسته له ه ه ځاى نه په نورو کليو ورللو چې په وچه پراته وو ـ سړ د
يـوه لـوى کلـي پـه مـنې کـې تېـر شـوى ب ـ کلـى نـه ب سـم لـوى ښـار ب ـ لکـه د
ميديانو پيان پکې مخلوم د خداى خوځيده ـ ښـــه چـې د کلـي مـنې تـه ور
دننه شو ـ په لوى بازار واوښتو ـ دوکانونه او هوټلې وې ـ ګڼ بـازار کـې لـه
هوټلو نه د ماهيـانو بـوي راتـه ـ ګـاډى مـو ودرو ـ ډودۍ خوړلـو لپـاره يـوه
هوټل ته پورته شو ـ په هوټل کې دننه ګڼ خلک ناست وو ـ چا ډودۍ خوړه
ځينو خپلو کې سره خبرې کولې ـ موه يوه ميـز تـه کښيناسـتو ملګـري مـې
راته وويل  :يار روټا به را ولواړو ـ بيا به وروسته بازار کې چکر ووهـو ـ
ما وې سمه ده ـ د هوټل شاګرد کباب کړي ماهيان راوړل ـ ورسره يـې ترخـه
مرچ او مساله هم راوړه ـ له ډوډۍ نه وروسته له هوټله ووتو ـ په بـازار کـې
ښکته پورته الړو راللو ـ څنګه چې خلک لريب وو ـ په بازار کې د خلکـو
د ژوند د اړتياو برابر توکي پلورل کېدل ـ د نړۍ زيات خـوار ملکونـه لکـه
ځينــــــې افريتــــــايي  ،اســــــيايي هيوادونــــــه د بيلګــــــې پــــــه توګــــــه ال
وس،کمپوچيا،ويتنــام  ،اف انســتان او بنګلــه ديــش ـ پــه تيــره بيــا پــدې
ملک کې له بده مرله د خلکو نفوس ډېـر زيـات دى ـ کـار نيـته دى ـ ځکـه
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خـو لريبــي پــه زور کــې ده ـ چــې لـه نــزدې نــه د بنګلــه ديــش د خلکــو ژونــد
اوګورت حيران به ورته پاتې ش ـ
د هاله ددې خبرو سره له ما نه د چايې پياله سـړه شـوې وه ـ زې هـم
پخوا ددله ملک د خلکو له ژونده خبـر نـه ووم ـ ه ـوي يـو بـل تـه سـره څـۀ
وويل ـ له ځايه پاڅيدل په خبرو خبرو کې د هوټـل نـه ووتـل پـه خپلـه مخـه
الړل ـ لـده شــيبه وروسـته زه هــم لـه دمــې نـه پــس د انـات کلــي پلـو الره مــې
ونيوه ـ ايينده ( ټکنده ) لرمه ده ـ د ونـو هـډو پااـه نـه رپيـده ـ ځمکـه سـره
شوې وه ـ په چابکو ګامونو مـې الره وهلـه ـ تـر څـو د ګـاډو تـم ځـاى تـه مـې
ځان ورساوه هلتـه څـو ګـاډي پـه هـډه والړ وو ـ پـه يـوه فالينکـوچ کـې يـوه
سورلا کمه وه ـ زه وروختم ـ کلينر لد کړ ځه په خير ـ ګـاډى روان شـو ـ ښـه
شيبه وروسته د سوات درې په خوله کـې ګـاډى د لـره پـه پيچومـو ورسـم
شو ـ دله لر د ملکنډ دنګ او شين لر وه ـ د لره پـه کدليچونـو کـې ګـاډى
روان ب ـ زما اهن ته د نازيه اقبال دله سندره رالله ـ
زړه بــــــه دې مــــــوړ شــــــي پــــــه ګلونــــــو راوابړه
د ملکنـــــــــډ پـــــــــه دنګـــــــــو لرونـــــــــو راواوړه

د ګــاډي لــه کړکــا نــه مــې دملکنډښــکالګانې ليــدلې ـ ګــاډى
چلونکى د ښې طبعې سړى ښکاريده ـ مخکې سيټ پـه څنـګ کـې ورسـره
ناست وم ـ شيبه په شيبه يې نسوار اچول ـ او چې ډېره الر به يې ووهلـه ـ لـه
کړکا به يې پړت شو نسوار تيـر ولـورزول ـ مـا ورتـه کـړو ـ اسـتااه طـال
دې راوړې ده ـ چې د ملکنډ پدې ښکلو درو او تاترو اوړې راوړې ـ څومره
بختور يې هالـه د ګـاډي ګيـر بـدل کـړ ـ ويـې ويـل  :ورور مـې  ،څـومره ښـه
پوښــتنه دې وکــړ ه ـ تــه پــوهيدې دا ښــکالګانې او ددې وطــن دا لرونــه او
ښائستونه چې نه وي ـ په دې ګرما کې دى په ما يوه پيره هم نيوه کوالى
ـ همدا ګلونه او رنګونه دي چې پدې الرو چليدو ـ پـه خبـرو  ،خبـرو کـې لـه
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ملکنډ نه واوښتو ـ په لده شـي به کـې د انـات کلـي پـه دوکـانونو کـې ګـاډى
ودريد ـ د راښکته کيدو په وخت کې مې ترې خداى په اماني راوخيسته ـ
د خپل دوست د کور په لور الره مې ونيـوه ـ ماسپښـين قضـا ب چـې د شـير
ګل خان کور ته ورسيدم ـ د ه ـوي قلعـه د يـوه خـوړ لـه پاسـه د پـا پـه سـر
اباده شـوې وه ـ برجونـه يـې لـه ليـرې ښـکاريدل ـ د قلعـه مخـې تـه يـې لـوى
چوپال جوړ کړى ب ـ د اوړي په ګرمـو ورځـو کـې بـه خلـک پکـې پنـډ وو ـ د
چوپال شا و خوا ته د ګالب ګلونه والړ وو ـ نزدې چوپال ته يې د اوبـو ژور
ټويل ايستلى ب ـ په څلور پن ه جريبه ځمکه کې يې باغ جوړ کړى ب ـ زې خو
پخوا هم ورللى وم ـ ټوله سيمه شاړه او سره سوکړه وه ـ
لــه کلــه نــه چــې پــه اف انســتان کــې اوم د فــور بــدلون نــه وروســته
حالت بدل شو ـ ډېر اف انان پښتانۀ باجوړ ته ورمـات شـول ـ تـر دلـه وختـه
باجوړ شاړ وچ ډاو ب ـ يوازې د باران په هيله وربيې او لد څۀ لنم بـه کـرل
کيدل ـ
د څښا پاکې اوبۀ نه وې ـ خلکو د جووړ اوبه څښلې ـ چيرې يـو
نيم کلي کې څاه وه ـ ما پخوا د انات کلى ليدلې ب ـ چرته شـين بـوټى پکـې
نۀ ب ـ خو څنګـه چـې د شـير ګـل خـان پـه چوپـال مـې پښـه کيښـوده ـ بـاغ او
بالچه  ،شا و خوا شـنه فصـلونه مـې تـر سـترګو شـول ـ حيـران ودريـدم ـ لـه
چوپاله رالد شو ـ راځه مه دوريده ـ څنګه ساکته شوې
زې په داسې حال کې چـې هـر څـه راتـه نـوي ښـکاريدل ـ پـه چوپـال
کې ناست کسان ماته په فکر کې شول ـ چـې ګنـي دا ســـړى لــــکه د ليـوني
حيران  ،حيران هرې خوا څنګه ګوري
شيرګل مې مخې ته رالى ـ له ليرې په خندا شو ـ ليد يـې خالهـه
کـړه رولبـړ مـو سـره وکــړو ـ بيـا چوپـال تـه ورللــو ـ پـه کټونـو کـې ناســتو
کســانو راســره هــر يــو ســتړي ميــي وکــړه ـ ه ــه لــه ځــان ســره پــه کــټ کــې
کښينولم ـ بيا يې ټولو ته وروپيژندلم ـ له رولبړ نه وروسته يې راته وويل
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اشنا ډېره موده وروسته دې راپيښه وکړه ـ پخوا چې دلته راللـى وې ايلـه
زلمــوټى وې ـ اوس خــو دا وطــن ه ســې نــه دى پــاتې ـ پــوره ابــادي پکــې
راللې ده ـ د انات د کلي شا و خوا ټوله سيمه اوس ګل ګزار ده ـ
درې څلور کټونه وړانـدې پـه يـوه کـټ کـې د بونـډۍ سـرې هيـرې
سړى د اوبو ډ جام په سر اړولى ب ـ په يوه سترګه يې مــا پلو کتل ـ په يوه
ساه يې جام تش کړ ـ ويې ويل ـ ځوانه دا ټول باجوړ اوس ه ه باجوړ نه دى
ـ د مهاجرو د راتګ سره اهلل ولوړاوه ـ خپل الس يې مخامخ انات کلي شـا
و خوا ته ونيـو ـ ويـې ويـل دلتـه بـه پخـوا حيوانـات او انسـانان جـل وهـل ـ
اوس ورته ګوره شين بـڼ دى ـ يـو بـل تـن چـې د سـپينې هيـرې شـين پټکـي
خاوند  ،ډنګرکى وچ کلک کنډاسه خولـه يـې نيـولې وه ـ ويـې ويـل پخـوا
خو زموه شونډې په روټه وتلې وې ـ په للمينه پسې به مو سترګې لويدې
ـ وريژې خو مو هډو پيژندې ال نه ـ په مزدورۍ پسې به کراچا ته روان وو
ـ اوس خو مو ايله سترګې راا شوې ـ
نسوار يې کړشوپې خولې ته واچول ـ شونډې يې پورې کـړې ـ يـو
ځوان سړى د چوپال نه پاڅيد ـ شير ګل خان ته يې کړوــ خـان زې بـه الړ شـم ـ
دې ورته وويل ـ ځه په مخـه دې ښـه شـه ـ لـه چوپالـه ووت ـ پخپلـه مخـه الړ ـ
شير ګل ناستو کسانو ته وويل ـ اوس آزاد ګړيدت ش ـ دا د آئي ايـس آئـي
واال دي ـ هـره ورځ دې چوپــال تـه ځـان رارســوي ـ دلتـه خــو کلـه کلـه زمــوه
مهاجر ورواه ناست وي ـ بس د ه وي خــولې تــه ګوري ـ چې څو لد څه د
آئي ايس ائي يا حکومت پسـې ووايـي ـ دسـتي يـې نيسـي او بيـايي ـ وهـل
ټکول ورکړي ـ دروغ ورپسې وتړي په اخر کې پيسې ترې واخلـي ـ بيـا يـې
خوشى کړي ـ دده همدا کار دى ـ مهاجر خواران يې ډېر تنګ کړي دي ـ کله
مې زړه ولواړي چې يو درز ترې پورته که ـ خو بيا ووايم چې دومره شى نه
دى ـ خوشى پـه جنجـال بـه ورسـره واوړم ـ د مهـاجرو د ميـرانو خـو ورسـره
خبره لوټه ده ـ دا د کمپونو بيچاره ګان ترې په عخاب دي ـ
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موه ته مخـامخ د شـير ګـل د زوى سـره يـو دنـګ ښـکلى د سـپينو
جامو زلمى ناست ب ـ ويې ويل د همدې مهاجرو سره د پاکستان لوا لنګه
شوې ده ـ د نړۍ د ملکونو څه مرسته چې د اف ان مهـاجرو پـه نامـه راځـي ـ
لسمه برخه هم مهاجرو ته نه ورکوي ـ او دا څه لوبل يې چې ګـډ کـړى دى ـ
ټول د همدوي له السه دي ـ خالي څو تنه ميـران يـې تـرې الس کـې نيـولي ـ
اف ا نســتان يــې پــرې دړې وړې کــړو ـ دا مدرســې يــې چــې جــوړې کــړې ـ
طالبــانو تــه د اف انســتان پــه خــالف تربيــه ورکــول کيــدي ـ کــه دا جمعيــت
االسالم دي يا ليـکر طيبـه دي او کـه بـل دي ـ دا ټـول يـې د اف انسـتان پـه
ضد په کار اچولي دي ـ او همدا رنګه د پاکستان اولس ترې هم سـخت پـۀ
تنګ دى ـ ډېر زر به داملک هم د تباها سره مخ شي ـ
ه ه له خپل ځاى نـ ه پاڅيد د عجب خان سره يو ځاى چيرې الړل ـ
مــا وې دا څــو ب ده وويــل دا خـــو د ديــر نــواب زوى دى ـ زمـــا د زوى
انډيوال دى ـ زه د يو کار لپاره د انات کلي ته ورللى ووم ـ له دمې او چـاې
څښلو نه وروسته مې له هاله نه اجازت راواخيست ـ او بازار ته الړم ـ ډېره
موده پس د انات کلي په دوکانونو ورپيښ شوم ـ په ه ه وخت کې چې مـا
پخوا ليدلى ب ـ هـرف څـو دوکانونـه پکـې وو ـ او د کلـي سـرته يـوازې يـو
څاه ب ـ چې مازديګر به پکې د کلي ښ و شـور جـوړ کـړى ب ـ پـه وار بـه يـې
اوبـه تـرې وړلـې ـ اوس نـو هـر څـۀ راتـه نـوي وو ـ هـره خـوا شـنه او زرلونـه
ښکاريده ـ حتٰى د خلکو په ظاهري بڼه کې هم ت ير او بدلون ښکاريده ـ
لــه ه ــه وخــت نــه مــې چــې اوس د انــات کلــى وليــد ـ خــدائيګو چــې پــوره
خوشحاله شوم ـ کوم چا سره چې زما د پيسو خبـره وه ـ پيسـې خـو څـۀ چـې
زما په ليدو ډېر زيات خوشحاله شو ـ شپې ته يې هم پـاتې کـړم ـ مـازديګر
يې په ډېرو ځايونو وګرځولم ـ ه ه د خيمو کلـى چـې پخـوا پکـې ب  ،هلتـه
يې هم بوتلم چې اوس پکې ابادي شـوې وه ـ شـنه بالونـه او کورونـه پکـې
جوړ شوي وو ـ هاله ته مې کړو ـ ما وې انډيوالـه د اف انسـتان بـدلون او د
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مهـاجرو راتـګ تاسـو تـه د خ سـي پوسـتکى شـو ـ ه ـه هـم پـه دې خبـره پـه
کړاس کړاس وخندل ـ زه يې په ولي وټپولم ـ ويې ويل :
ستا خبره خو ټيک ده ـ مګر دا برني مهـاجر د دنيـا نـه خبـر نـه وو ـ
په بازار کې کاهه واهه روان وي ـ پـوليس چـې يـې پـه اوهو الس کيـددي ـ د
ني ټوپ سره سم شي ـ سمدستي جيب ته الس کړي ـ د خپـل تنرـيم کـارت
راوباسي ـ پوليس ته د خپل تنريم د مير نامه په ډېـر جـرات سـره واخلـي ـ
ورسره جوخت د کمر نوم او د کمر د مير نامه ورته ووايي ـ پوليس چـې
يې خوشـى کـړي ـ پـه چـابکو ګـامونو روان شـي ـ اوس خـو د ټولـو سـترګې
رونا شوې دي ـ په خبرو کې يـې پېښـورۍ پښـتو ويـــل  :معلـويدي تـه وا د
کوزې پښتونخوا دي ـ ما ورسره د تائيــد سـر وخوځـاوه ـ مـوه دواړو پـرې
وخندل ـ له ه ه سره مې په خوشحالا شپه تيره کړه ـ سـبايي ان د ګـاډو تـر
ځاى پورې راسره الړ ـ مخه ښه يې راسره وکړه ـ او ترې راللم ـ
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لومړى څپرکې
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نه پوهيدم چې پدله ورځ مينه بازار کې د خلکو ګڼه ګواه څومره
زياته وه ـ پيخي د ګرځيدو راګرځيدو شان نه ب ـ شاته راپسې لد وشو ـ پـه
چـاالکا مــې مــخ واړو ـ کتــل چــې چـې شــينوارى د خلکــو لـه ټيــل نــه ځــان
رايستلو ـ د واسکټ يـوه څنـډه يـې د دوه تنـو سـړو تـر مـنې نښـتې او بنـده
پاتې وه ـ ښکاريده چې نيم واسکټ يې له يوې اوهې نه ختلى بـ په سـتړې
څيره يې بيا لد کړ ـ ويـې ويـل ـ پـه خـوال چـې پـه دې بـازار کـې لـه سـړي نـه
جامې باسي ـ په جګ لد يـې وويـل ـ پښـه ونيسـ دررسـيدم ـ زورونـه يـې
وهل ـ موه ورته ودريدو ـ هاله تر موهه په خوارۍ سره ځان راورساوه ـ سم
پيـيده ـ زمـا انـډيوال ورتـه کـړو ـ شـينواري لکـه د منـډو مسـابتې نـه چـې
رافارغ شوې ه ه پداسې حال کې چې سينه يـې تلـه راتلـه ـ لــــه تنـدي نـه
يې خوله څ يده ويې ويل ـ پخوا داسې حال نه ب ـ اوس خو د لر او بر ټولې
پښتونخوا اف انان خوځي ـ بيخي مور او ځوى جدا کيدي ـ ده ورته وويل ـ
ستا خبره سمه ده ـ مګر مينه بازار د ډېرو ځوانانو د مينـې د ماتيـدو ځــاى
هم دى ـ بس هر څو پکې خپلو سترګو ته اوبه ورکوي ـ څو ګامـه مخکـې
الړو ـ شينوارى ودريد ـ ويې ويل ـ يو څه سودا مې کوله خو پدې بيـرو بـار
کې نه کيدي ـ که اجازت راته وکړې چيرې مې ضرور کار دى ـ ګني چکر به
مې درسره وهلى واې ـ ما ورته وويل ـ مهرباني ولې نـه ـ ه ـه لـه مـوهه بيـل
شـو ـ مـوه دواړو د خلکـو لـه ګڼـې ګـواې نـه ووتـو پـه کـرار کـرار روان وو ـ
شري

پښه ونيوه ـ ودريد ـ له ځان سره په چورت کې شو ـ ما وې څنګـه پـه

دوه کې شوت
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ه ــه وويــل ـ انډيوالــه د يــو چــا ليــدو تــه تلــم ـ خــو زړه کــې مــې
وګرځيدل ـ ما وې که ته هم راسـره تللـې واې ډېـر بـه ښـه واې ـ چيـرې مـې
درسره بيايې خواته مې رانزدې ش و ـ ويې ويـل ـ دوه تنـه دوسـتان مـې لـه
زندان نه راخوشي شوي دي ـ ليدو ته يې ورتلم ـ څو دي له کوم زندان نـه
راخـالخ شــوي دي ه ــه وويــل زمــوه فرهنګــي دوســتان دي ـ يــو مســلم
دوست هيب او بل بدر هيب دى ـ ه وي دواړه سره ورواـه دي ـ مـا وې دا
څه وايې ـ ه وي خو زه پيژنم ـ د هلفيانو په تنريم کې فرهنګي چـارې يـې
مخکــې وړې ـ ده ويلــې بــس همالــه دواړه دي ـ د ه ــوي ليــدو تــه درســره
خامخا ځمه ـ اګرچې ه وي ما پيژني که نه زه يې ښه سم پيژنم ـ
اوريدلي مې و چې په ګوانتناموکي بنديان ول ـ ه ه ويلې هـو لـه
ګوانتنــامو لــه زنــدان نــه راخوشــي شــوي دي ـ شــري

جانــه ه ــوي دواړه

ورواـه ډېـر ښـه پښـتانه او مسـلمانان خلـک دي د لـوړو زده کـړو او تعلــيم
واال کسان دي ـ پوره ظلم او تيري ورسره شوي دي ـ ده وويـل ـ نـو دا بنـدي
اخـر پــه څــه شـوي وو اوريــدلي مــې وو چــې د خپـل تنرــيم د ډلــې د ځينــو
کسانو له خوا آئي ايس آئي ته او بيـا ه ـوي امريکايـانو تـه ورتسـلم کـړي
وو ـ دا چې بې ګناه وو ـ ان له ګوانتنامو نه واپس راخوشي شول ـ مړه راځـه
له نزدې نه به يې اوګورې ـ
د ه وي دواړو سلو

خبرې اترې او نرريات چې تـه لـه نـزدې نـه

واورې ـ د ه ـوي انسـاني او اسـالمي کرکټــر چـې يـو ځـل پخپلـو ســترګو
اووينې ـ بيا پرې قضاوت کولى ش ـ زه درته نور څه نه وايـم ـ يـوازې ددې
لپاره چې له نزدې يې اوګورې ـ او هم به له ما سره ملګرتوب وکړې ـ څنګـه
خوښه دې ده ما وې خوښـه مـې ده ـ هالـه سمدسـتي يـوه ټانګـه ودرولـه ـ
ماته يې وويـل راخيـده چـې ځـوو ـ ګـاډۍ تـه وختـو ټـانګې واال تـه يـې پتـه
ورکــړه ـ ټانګــه روانــه شــوه ـ پــه شــلو دقيتــو کــې ورســيدو ـ د يــوې دنګــې
ودانا تر څنګ د يوه پلى کـور دروازه يـې وټکولـه ـ يـو هلـک راووت ـ ده
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ورته خپله نامه واخيسته ويې ويل که استاز دوي کور کېې وي ـ ليـدو تـه
يې راللي يو ـ
هاله په منده الړ ـ موه ال په خبرو کـې وو چـې بيرتـه رالـى ويلـې
راځ ـ له دروا زې نه دننه د بيټک په زينه وختو ـ کتل مـو چـې اسـتاد بـدر
راووت ـ اوهده توره هيره نرى جګ سړى  ،لومړى ه ه ته ورلاړې وت ـ بيا
يې ماته په ليد ستړي ميي وکړه ـ دننه بيټک تـه ننوتـو ـ مسـلميار هـيب
هم رامخې ته شو ـ موه دواړو سره يې ښه په مينه رولبړ وکـړ ـ څـو تنـه نـور
هــم نا ســت وو ـ مــوه يــې ه ــوي تــه او ه ــوي يــې مــوه تــه را وپيژنــدل ـ د
مسلميار هيب هيره سپينه شوې وه ـ د هيـرې پـه ويښـتانو کـې يـې سـپين
زيات تر سترګو کيدل ـ ما ه ـوي دواړه څـو کالـه مخکـې ليـدلي وو ـ مـوه
دواړو ه وي ته له بنده د راخالهيدو مبارکي وويله ـ د ه وي د څيـرو نـه
ښکاريدل چې ډېرې سختا يې د ګوانتنامو په زندان کې تيرې کـړي دي ـ
دواړه دومره رن وران ښکاريدل ـ چې تا به ويلې ـ د مـودو مـودو نـرى رنـې
يې تير کړى دى ـ
په ناستو ميلمنو کې يو تن د پاخه عمر سړى چې شنه لونګا يې
وهلې وه ـ له ونې جګ لنم رنګى د بونډۍ هيـرې څښـتن لـه اسـتاد بـدر نـه
پوښتنه وکړه ـ ويې ويل ـ ستاسو په بندي کيدو ټول خلک حيران پدې وو
ـ چې تاسو خو يوازې فرهنګي چارې مخې ته وړې ـ مګر يو ناڅاپه درسـره
د دښـمنا کـار چـا تـر سـره کـړو ـ مسـلم يـار هـيب پـه ارامـه لهجـه وويـل ـ
پښتنو کې متل دى وايي  :چـې رښـتيا راځـي درولـو بـه جهـان وران کـړى
وي ـ موه په تنريم کې يوازې علمي چارو باندې بوخت وو ـ پدا وروستيو
کې عربو لـه تنرـيم سـره د ن ـدو پيسـو پـوره انـدازه بانـدې مرسـته وکـړه ـ
ياني په ميلينونو پيسې وې ـ د آئي ايس ائي الس د تنريم درې کسـانو تـه
را اوهد شو ـ د تنريم مير يې پرې له من ه يو وړو ـ پيسې د آئي ايـس آئـي
ا و د ه و درې تنو تر منې معامله شـوې ـ همدلـه موضـوع مـوه افيـا کـړه ـ
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ه و درې تنـو مـوه د آئـي ايـس آئـي پـالس ورکـړو ـ د آئـي ايـس آئـي واال د
پيسو په متابل کې امريکايانو تـه ورتسـليم کـړو ـ مسـلم يـار هـيب خپـل
ورور بـدر تــه وويــل ـ وروره ټولــه قيصــه دوي تـه تيــره کــړه ـ ه ــه د ســر پــه
خو زولو ومنلـه ـ ويـې ويـل ـ پخپـل کـور کـې د ميلمنـو سـره ناسـت وو چـې
ناڅاپــه د شــپې پــه يوبلســو بجــو پــوليس پــه کــور راننوتــل ـ د بيټــک پــه
دروازه کې يې ټوپک راته ونيول ـ ويلې مه ښوريدت ـ مـا ورتـه وويـل ـ څـه
خبره ده ويلې السونه پورته ونيس ـ زموه د ټولو تاالشي يې واخيسـته ـ
په ولسي جامو کې راللـي وو ـ يـوه يـې د خپـل جيـب نـه کـارت راويوسـت
وې ويل ـ موه پوليس يو ـ دا مو کارت دى ـ بيا مو ورته يـاده کـړه ـ پـوليس
خو ياستا مګر په څه خبره دلته راللي ياست
وروسته درته هر څه جوتيدي ـ له تاالشا نه وروسته يې په مـوهه
السونه واړول ـ ولچکې يې راواچولې ـ په بيړه يې له کوره ويستلو ـ سره د
ميلمنو ه وي په خوله لد لوه نه کاوه ـ بهر په سړ ګـاډى والړ وو ـ پکـې
کښينولو ـ يو لوړ پښتون سـپاهي خپـل پنجـابي بـادار افسـر تـه پـه خـواره
خوله وويل ـ چې سر ! موه خو دوي نه وسله هم واخيسـته او د کـور لويـان
مو هم ونيول ـ ددې عالقې امن هم ښه نۀ دى ـ دوي کې يو کس نه پريددو
تـور پنجـابي وويـل  :ايـک هـى رات کـى تـو بـات هے ـ (بـس يـوازې د يـوې
شپې خبره ده ) بيچاره پښتون لالم للى ودريد نور يې څه ونه ويـل ـ مـوه
ته بيا وروسته څرګنده شوه ـ چې دا لوړ پښتون هم يو کرنيل ب ـ او د تورې
شبکې ) (I.S.Iيو لړى ووـ خو د پنجـابي کرنيـل پـه متابـل کـې يـې د يـوې
خبرې جرات نيو کوالى ـ او د ه ه په مخکې يې د يو لالم پـه څيـر منـډې
وهلې ـ دا خبره بيا موه ته نوره هم پسـې ښـکاره شـوه ـ چـې کلـه کلـه خـو بـه
کوم پښتون موه ته په لال راتلو ـ او راته ويلې به يې چې کار ټول د اسـالم
اباد د پنجابيانو په الس کې دى او موه ډېر بې وسه يوو ـ موه ته يې وويل
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ـ دوه کمبلې له ځان سره راواخل ـ يـو ځـل بـه لـه مـوه سـره الړ شـ ـ سـبا بـه
واپس خپل کور ته راځ ـ
د لوى نهر نه راپديخوا يې زموه د کور شـا و خـوا محاهـره کـړې
وه ـ ته وا  ،په کومه فرقه بريد کـوې ـ مـوه سـره يـې ميلمانـه هـم روان کـړل ـ
سترګې يې راوتړلې ـ السونه يې راته په پوالدي زن يرونو وتړل ـ بـې لمبـر
پليټه ګاډي کې يې کښينولوـ نه پوهيـدو چـې کـوم لـوري تـه مـو بيـايي ـ د
کور خلک هم خبر نه وو ـ چې موه چا او په کومه بوتلـو مـوه پـه دې فکـر
کې وو چې زموه د نيولو المل به څه وي پدې هم پوهيدو چې د ائي ايس
آئي تورې شبکې څلـور تنـه حلتـه بګـوش لالمـانو دا کـار کـړى دى ـ ځکـه
چې ه وي مخکې موه ته د نيولو څه چـې د مـرو ګـواښ کـړى وو ـ مـوه د
ه وي د شومو الراضو د الرې خنډ وو ـ لده شيبه وروسته يـې يـو ځـاى تـه
ورسولو ـ له ګاډي نه يې راښکته کړو ـ هلته کسانو له موهه پداسـې حالـت
کې چې سترګې موتړل شوې وې ـ د نومونـو پوښـتنې يـې رانـه وکـړې ـ بيـا
موه ته پته ولګيده چې ه ه ځـاى د پېښـور شـامي روډ  ،د آرمـي سـټيډيم
سره نزدې د آئي ايس آئي دفترونه وو ـ او هلته ځانګړى پټ زندان ووـ دله
زندان د باندې او د لوې وره دننه د يوه کور يا دفتر لونـدې ښـکاريده ـ او
چا پرې د زندان ګومان نه کاوه ـ
د زنــدان ودانــي داســـې وه چــې لــه ځمکـــې څــو ســيمټي پـــوړۍ
ورپورتــه شــوې وې ـ مخــې تــه يــې د ګــاډو د مين لــو ځــاى وو د ودانــا
لــومړۍ دروازه عــادي د لرګــي دروزاه وه ـ دروازې نــه دننــه وړه کوڅــه وه ـ
ښي او کيڼ لور ته دوه کوټې وې ـ ددې لنډې کوڅې په پايې کې د اوسپنو
پيړو تورو ډنډو يوه لښتلې دروازه وه ـ د دروازې نه وروسته بله کوڅه وه
ـ چې ښي او کيڼ لور ته ل يدلې وه ـ مخامخ يو تيناب ووـ چـې يـو کمـود
پکـې وو ـ او د اوسـپنې کـوم نـل پکـې نـه وو ـ د ديـوال بـيخ تـه يـو وړوکـې
سوري کې د پالسپ ټک پير راتير شوى وو ـ او په ه ه کې اوبه راتلې ـ يو
422

ګالب او فرښته،ويرونه بهيرونه،له بنګاله تر باګرامه ،داژوند دا څيري
ســطل هــم پکــې ايښــى وو ـ او د تيــناب دروازې دننــه هــيڅ زن يــر يــا د
بندولو کوم شى نه درلود ـ
د تيناب ښي او چر لور تـه دوه  ،دوه تنګـې  ،تنګـې کـوټې وې ـ
هرې يوې کوټې  ،دوه  ،دوه دروازې درلودې ـ د باندې د لرګـي دروازه وه ـ
چې د والړ سړي د سترګو مخامخ يو ګرد سورى پکې وو ـ چې پـه ګرځنـده
او تاويدونکي لرګي له بهر نه بنديده او خالهيده ـ او د کوټې دننه لورتـه
د پيــړو اوســپنيزو دروازو تمبــې وې ـ چــې د تــورو پنجابيــانو د دســيتو
ترجمــاني يــې کولــه ـ او نــورې دروازې لــه بيرونــه پــه لټــو لټــو قلفونــو
قلفيدې ـ کوټې دومره تنګې وې چې په پلنو پکې پښې نه ل يدې ـ او پـه
اوهدو پکې ل يدې شوې ـ چتونه يـې ډېـر لـوړ  ،لـوړ وو او پـه چـت کـې د
بريښنا يو ګروپ لګيدلى وو ـ خو د روښـانه کولـو او بنـدولو بټنـې يـې پـه
کوټو کې نۀ وې ـ بلکې له باندې خوا نه وې ـ کله کله بـه يـې د روحـي فيـار
له پاره دله ګروپ مړ کاوه ـ چـې د ورځـې او شـپې تـــوپير پکـې نـه کيـده ـ
کوټې ډېرې لمدې او زيمناکه وې ـ يوه  ،يوه خيرنه او ناولې شليدلې درۍ
او زوړ توشک پکې وو ـ چې سورى  ،سورى او ډېر بدبويه وو ـ د انسان ال
څه چې د حيوان د اوسيدو هم نه وه ـ د دروازې مخامخ ديوال کې لوړه يوه
د اوســپنې جــالا لګيــدلې وه ـ چــې د بانــدې نــه پکــې د مــوټرو او خلکــو
اوازونه او د آرمي سټيډيم د لوبو شور اوريـدل کيـده ـ پـه ي اوچـت کـونج
کــې يــو مســند لګيــدلى وو چــې د وروســتي معلومــاتو لــه مخــې د ځينــو
بنديانو د نرارت لپاره پکې کيمره نصبيده ـ موه يې بيلو  ،بيلو کوټو کې
واچولــو ـ جيبونــه يــې راولټــول ـ ن ــد او کالخونــه  ،قلمونــه او راڅخــه
واخيســتل ـ هــره کوټــه کــې يــې د انســاني حاجــت د رف ـ کولــو لــه پــاره د
تعميراتي رنګ تيه ډولچه ايښې وه ـ د پن ه وخته لمان ه اوداسه ته يـې
نه پرېښودلو ـ شواروز کې يې يوازې يو ځل تيناب ته پرېښودلو ـ موه بـه
کوښښ کاوه چې اوبه او خواړه ددې لپاره لد وخورو ـ ځکه چې د حاجـت د
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رف کولو ځاى هم نه وو ـ او د لمان ه لپاره مو اودس هم ساته ـ کـه بريښـنا
بــه نــه وه ـ نــو د شــپې او ورځ توپيرونــه بــه نــه کيــده ـ دوه مياشــتې او دوه
وييت ورځې يې نه ګرځيدو ته پرېښودو او نه مو لمر ليدلي دي ـ چاې نه
وو ـ او د څوکيدارانو پـاتې شـونې کتـ سـره بـه يـې سـاړه پنجـابي چپـاتي
راوړل ـ چې هيڅ د خورا قابل نه ووـ ما به د سوې ډودۍ نه سوي ځايونه
لرې کړل ـ پنجابي به په لصه شو او ويلې يې دا سوي ځايونـه لـه ډوډۍ نـه
مه لورزوه ـ څو ځل داسې هـم شـوي دي چـې د بـيخ پـاتې ککـړ قـاب کـې د
خـــوړل شــوې لـوښې پاتې هډوکي يې راوړل ـ د آئـي ايـس آئـي ددې جيـل
او دفترونو ټول څوکيداران او اشپزان پنجابيان دي ـ موه پدله جيـل کـې
نـددې درې مياشـتې تيـرې کـړې ـ او پـه دې ټـول وخـت کـې مـو يـو پښـتون
څوکيدار هم ونه ليـده ـ د آئـي ايـس آئـي پنجـابي مسـؤلين پـه پښـتنو هـيڅ
اعتماد نلري ـ او ډېر په سپکه سترګه ورته ګـوري ـ څـه وخـت وروسـته يـو
پښتون کرنيل چې زموه کـور تـه هـم راللـى وو ـ راليــ مـوه يـې د زنـدان د
اولــې دروازې دننــه لــور کــوټې تــه يــو  ،يــو بوتلــو ـ زمــوه عکســونه يــې
واخيستل ـ د شخصي پېژندګلوۍ له پوښتونو نه وروسته يې راته وويل ـ
چې د چا سره خـو دښـمني نـه لـرت مـا ورتـه وويـل چـې ولـې نـه ! ستاسـو
حلتــه بګــوش لالمــانو او ګوډاګيــانو د جماعــ الــدعوة د ميــرانو ســره
دښمني لرو ـ کله مې چې د ه ـوي نـامې ورتـه واخيسـتې ـ ه ـه وويـل چـې
ه ه شرابي او زناکار چې دي ـ ما وويل ـ هو هماله يـو يـې همدلسـې دي ـ
ويې و يل ه و خو سم د وژلو دي ـ بيا يې پـه اشـارو او کنـايو کـې پـوه کـړم
او څو ورځې وروسته يـې راتـه ژونـدى شـواهد او اسـناد راوښـودل ـ او دا
يـې هـم وويـل چـې سـتا خبـره سـمه ده ـ همدلـه خلـک دي زمـوه د پنجـابي
ميرانو په اوامرو څۀ کارونه کوي ـ او دا يې راته وويل چې موه بـې و سـه
يوو ـ او کار ټول د اسالم ابـاد الس کـې دى ـ د جماعـ الـدعوة دلـه کسـان
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زمـوه افسـرانو تـه د جينکـو او شـرابو سـپاليي کـوي ـ نـو ه ـوي ځکـه پـه
دلسې مواردو کې د دوي خبره مني ـ
زمــا د کــوټې خــوا کــې پــه يــوه کوټــه کــې دوه تنــه عربــان وو ـ چــې
تيناب ته د تللو په وخت مـې وليـدل ـ ه ـوي مـوه نـه څـو ورځـې وروسـته
راوړي وو ـ او په ه ـو کوټـو کـې يـې اچـولي وو ـ چـې مولـوي هـيب سـيد
محمــد وحــدت يــار او عبــدالحليم همــت يــې تــرې خوشــي کــړي وو ـ تيــر
ماخوسخوتن څه کسان راللل ـ سـترګې او السـونه يـې راوتـړل ـ پـه ګـاډي
کې يې يو يو بيل بيل بوتلو ـ د زندان مخې ته د سړ بلې خوا تـه دفتـر تـه
يې بوتلو ـ موه چې يې يوې خوني ته وردننه کـړو ـ سـترګې يـې راخالهـې
کړې ـ چې کتل مې درې امريکايـان دي او يـو ه ـه ګنجـى پنجـابي کرنيـل
ورســره دى چــې زمــوه کــور تــه د نيولــو لپــاره راللــى وو ـ يــوه امريکــائي
لومړى زما څو ډوله عکسونه واخيستل د خولا سره  ،سرتور  ،مخامخ ،
د ښي او کـيڼ لـوري نـه  ،بيـا ئـې د السـونو د بيلـو بيلـو ګوتـو او د بيـپړو
ورليو خاپونه په تور رنګ د کالخونو په مـخ واخيسـتل ـ بيـا تيـناب تـه
بوتلل شـوم ـ السـونه مـې پـرې مين ـل واپـس همالـه کـوټې تـه راللـم ـ پـه
څوکا کښيناستم زما ښي لور ته ګنجى پنجابى کرنيل  ،مخـامخ او کـيڼ
لــور تــه امريکايــان کښيناســتل ـ زمــا د بيــوګرافا پــه حتلــه يــې پوښــتنې
وکړې ـ نوم دپالرنوم  ،تخلي  ،واده دې کړى،څو اوالدونـه لـرې ،څـومره
زده کړې دي کړي دي  ،په څو ژبو پوهيدې  ،کوم کوم کارونه دې کـړي دي
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ يو هيره ور پښتون هم د پنجابي خوا ته ناسـت وو ـ او د خبـرو لـه
لهجې داسې ښکاريده چې د کوهاټ وي ـ وروسته يې بيا خپل نوم وښـود
ـ دا دواړه د ترجمانا له پاره ناست وو ـ کله چې پنجابي ته دا څرګنده شوه
چـې زه پــه اردو ګــوزاره کــوم ـ نــو پښــتون يـې وشــاړه ـ او بيــا نــه راتــه ـ پــه
لومړيــو دوه ورځــو کــې ورتــه څــو ځــل پنجــابي لصــه هــم وکــړه ـ او پــه
ترجمانا کې پرې نيوکې وکړې ـ بې واکه او بې وسه پښتون للى شـو ـ او
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بيا ران ى ـ تور ګنجي پنجابي ترجمان څو ځـل للطـه ترجمـاني او لـه ځانـه
يې خبرې پکې وکړې ـ
امريکايي محتق د پاخه عمر څښـتن وو چـې تتريبـاً د شـپيتو او
اويا کلونو شاو خوا کې ښکاريده ـ ه ـه نـور دوه ورسـره همکـاران وو ـ او
تـرده ځوانــان ووـــ د امريکايــانو ســره يـو کالــخي کــاټن وو چــې د ه ــوي د
ضــرورت ســامان پکــې ايښــى وو او دا کــاټن د کــوټې مــنې کــې پــه ځمکــه
ايښى وو ـ
لنډه دا چې زما ورونو او همت هيب نه يې مخکـې تحتيـق کـړى
وو ـ او د ه ـوي پـه شخصـي معلومـاتو ســربيره يـې زمـا پـه حتلـه هـم تــرې
پوښتنې کړې وې ـ چې زه بيـا وروسـته خبـر شـوم ـ امريکايـانو پن ـه شـپو
ورځو کې څو ځل تحتيق وکړ ـ چې هر ځل د شپې ب ـ يـوه شـپه يـې دوه ځـل
ولوښتم ـ او تحتيق يې راڅخه وکړ ـ د امريکايانو د تحتيق لنـډيز دا دي ـ
چې ما ته يې وويل ـ ته او ستا ورواه نه موه نيـولى يـې او د آئـي ايـس آيـي
واال ته يې اشاره وکړه او نه مو دوي ته امر کړى دى ـ چې تاسو يې ونيسي
ـ دوي تاسو نيولي ياست او موهته يې وويـل ـ چـې مـوهترهګر نيـولي دي ـ
راش پوښتنې ترې وکړت ـ او دروايې ا خلـ ـ بيـا يـې يـو کـارت راويسـت
څلور نومونه يې پرې ليکلي وو چې زه يې د ناوليټ د ليکنـې سـره الزم نـه
ګڼم ـ
ده وويل ما يې په ځـواب کـې وويـل  ،دلـه څلـور سـره ستاسـې د
ګوډاګيانو استخباراتو ته ورننـوتي دي ـ او زمـوه د نيولـو سـبب هـم دوي
دي ـ د آئي ايس آئي پنجابي ګنجي باندې زمـا دې خبـرې ښـه افـر ونکـړ ـ او
ترجماني زما تاړ راتاوه کړه ـ بيا يې راته پټ وويل چې داسې مه وايه ـ خو
ماونه منل ـ امريکايانو سره دوه ځل يـوه يـوه ښـ ه هـم وه ـ چـې يـوه نسـبت ًا
ځوانــه او نــرۍ وه او بلــه د پاخــه عمــر شــين ســرې ډېــره څربــه او پيــړه وه ـ د
امريکائي محتق د تحتيق نورې پوښتنې او زما ځوابونه داسې وو ـ
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اسامه بن الدن پيژنې
هو  ،هاله خو تاسې موه ته راوپيژند ـ او اوس يې ماشومان او ليـوني هـم
پيژني ـ
آيا تا ليدلى دى
نه ما نه دى ليدلى ـ او که ما ليدلى واي نو د اسامه ليدل کـوم جـرم نـه دى ـ
ما به ضرور ويلي وو ـ ما لوښتل هم چې ه ه وګـورم ـ خـو تـر اوسـه موفـق
شوى نه يم چې ويـې ګـورم ـ ه ـه نـرۍ ښـ ې وويـل او رابرګـه شـوه چـې تـا
اسامه ليدلى دى ما په ډېره بې اعتنـايا ترجمـان تـه وويـل چـې څـه دليـل
دى د لد تکرار نه وروسته سترګې مړې شوې او للې شوه ـ
بيا يې وويل اسامه څنګه سړى دى
زه نــ ه پوهيدم چې ما يو څو ليدلى نه وي څرنګه کوالى شـم ـ چـې د ه ـه
په حتله چې د ښه يا ناښه پريکـړه وکـړم ـ د نيـو يـار پـه تجـارتي برجونـو
باندې د انتهايي بريد څخه خبر يې
هو د امريکا لد له راديو نه مو واوريدل ـ
کله چې په نيويار حمله وشوه ـ ته خوښ شوې که خفه
دا پريکړه هم پېچلې ده ـ ځکه چې موه ونه پوهيدو چې دا حمله چا وکړه
او د څه لپاره يې وکړه ـ
د امريکا د خلکو په حتله څه نرر لرې
زه امريکا ته نه يم تللى ـ
اياکومې ايجنسي د استخباراتي ادارې سره دې کار کړى دى
نه  ،د کومې وسلې په استعمال پوهيدې
هو ټوپک او طمانچه باندې پوهيدم ـ
جهاد دې کړى دى
هو
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پاکستاني استخباراتو  ،آئي ايس آئي ستاسو کور څارلى او وايـي چـې
پدې ورځو کې ستاسو کور ته زيات ميلمانه راځي ايا دا سمه ده
يوازې په دې ورځو کې نه بلکې هر وخت زمـوه د هـر مسـلمان خصوهـاُ د
هر اف ان او په ځانګړي توګه د هر پښتون کور ته ميلمانه راځي ـ مـوه يـې
د خپل وس مطابق احترام او اکرام کوو او له کوره يې نه شړو ـ
موه ته ويل شوي دي چې ستا په کور کې د امريکا خالف ميورې کيـدې
او تا رهبري کولې ـ دا سمه نده
ايا ستاسو کور ته عربان راتلل
پخوا راتلل او اوس ندي راللي ـ
ايا د التاعدې لړي ستا کور ته راللي دي
زې د التاعدې لړي نه پيژنم ـ زموه کور ته اکثراً ه ه عربـان راتلـل چـې پـه
خيريه مؤسيسو کې يې کا ر کاوه ـ يا په تعليمي اداره کې استااان وو ـ
د څه لپاره راتلل
مطالعې  ،پوښتنو او د عربي قواعدو ( هرف او نحوي ) زده کولو لپاره ـ
موه خبر شوي يو چې تاسو يو شخصي کتابتون هم لرت
هو دا سمه ده ـ
دا د څۀ لپاره
د مطالعې نه پرته نور څۀ کيداى شي
په دومره زياتو کتابونو څه کوت
د مطالعې سره مينه لرم ـ د مطالعې بل کوم هدف کيداى شي ـ
ايا کتابونه او کتابتون کوم جرم دى
نه جرم نه دى خو ايا دا ډېر نه دي
نه زه لواړم چې نـور هـم زيـات کـړم ـ کتـابتون کـوم حـد نلـري ـ ستاسـې پـه
کتابتون کې څه ډول کتابونه دي
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مـوه لــواړو چــې هـر ډول کتابونــه ولــرو ـ اوس تفاســير  ،احاديـ  ،فتــه ،
اهول او ادبي او فرهنګي کتابونه لرو ـ
ايا ستاسو په کور کې وسله وه
زموه په کور کې دوه طمانچې وې ـ چې ستاسو دې ګوډاګيانو ترجمان تـه
مې اشاره وکړه  ،زموه د نيولو په وخت کې راواخيستې او يو يې وړې ـ
ايــا ستاسو په کور کې نوره وسله  ،تلويزيون  ،يا سټالئټ نه ب
بيا مې ترجمان ته اشاره وکړه ـ دوي زموه ټـول کـور ولټـاوه ـ پوښـتنه تـرې
وکړت چې دله شيان يې وموندل
له ه ه نه يې پوښتنه وکړه ـ چې اياتاسودله شيان ونه موندل
تاسو ولې ونيول شوت
موه د پاکستاني استخباراتو ګوډاګيانو  ،جماع الدعوة د محوري لړو
چې ما يـې نومونـه تاسـو تـه ليکلـي دي ـ د ه ـوي لـه خـوا نيـول شـوي يـو ـ
تاسې له ه وي نه پوښتنه وکړت چې موه يې ولې نيولي يو
امريکائي ترې نه پوښتنه وکړه ـ ترجمان ورته وويل چې دوي په ورځپـااو
کې ستاسـو مخالفـت کـړى دى ـ د کلنـټن د وژلـو لپـاره يـې پن ـه ميليونـه
اف انا انعام ټاکلى دى ـ او ستاسو په خالف يـې فرهنګـي کـار کـړى دى ـ
ايا تا دا کار کړى دى
هو د کلنټن د وژلو پين ه ميليونه اف ـاانيو نـه څـۀ دپاسـه سـل ( )٠١١ډالـر
جوړيدي ـ دا د ک لنټن او امريکا پـه سياسـت او پـه اف ـانيو بانـدې يـو طنـز
دى ـ چې د کاري کا تور حيثيت لري ـ او دا کار په مطبوعاتو کې ازاد دى ـ
تاسو په اف انستان باندې حمله وکړه ـ بې ګناه وګړي مو ووژل او کورونـه
مو ړنګ کړل ـ نو مـوه دا حـق لـرو چـې پـه تاسـو طنـز وکـړو ـ او ستاسـو پـه
خالف قلم استعمال کړوـ
امريکـــايي محتـــق ماتـــه مـــخ راواړاوه او راتـــه ويـــې ويـــل چـــې دا ســـتا
دموکراتيک حق دى ـ په مطبوعـاتي مخالفـت مـوه څـو نـه نيسـو ـ او نـه
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يـې قانونـ ًا نيـولى شـو ـ زمـوه ژور نالسـتان هـم زمـوه پـه سياسـتدانانو او
حکومت طنزونه او نيوکې کوي او سياسـت يـې لنـدي ـ دا ډول وګـړي پـه
نړۍ کې ډېر زيات دي موه خو ټول نيو نيولى ـ
له دې وروسته امريکايان د باندې سره ووتل ـ خپلو من و کـې يـې خـــبرې
سره وکړې ـ موه پوه نيو چې څه يې سره وويل ـ په دې منې کې ترجمان تـه
زنګ رالى ـ ه ه بهرته ووت ـ يوه امريکايي د فرهت نه په ګټې اخيستلو
ما سره په عر بي ژبه خبرې پيل کړې ـ مـا هـم ورتـه پـه عربـي ځـواب ووايـه ـ
موه دواړو لوښتل چې خبرې سره اوهدې کړو ـ خو پدې وخت کې پنجابي
ترجمان رالى ـ کله چې يې وليدل امريکايي ما سره په عربي اخته دى ـ نـو
ډېر زيات وارخطا شو ـ ځکه چې ه ه نه پوهيده چې موه څۀ وايو ـ لـه مانـه
يې پوښتنه وکړه ـ چې ته څۀ پوه شوې چې امريکايي په عربي پوهيدي
مـا هالـه تـه هـيڅ اعتنـا ونـه کـړه ـ او ځـواب مـې ورنـه کـړ ـ امريکـايي بيـا
انګليسي پوښتنه وکړه ـ
ايا ته پدې لنډ وخت کې جالل آباد ته تللى يې
هو
کله
د جالل ابـاد د سـتوط نـه يـوه ورځ مخکـې پـه داسـې حـال کـې چـې هلتـه د
امريکايانو بريد روان ب ـ او بمباري کيده ـ
تا په جالل اباد کې څه کول
جالل اباد او ټول اف انستان زموه وطن دى ـ او هـر وخـت ځـو راځـو ـ هلتـه
مو ځمکه ده ـ د نوريستان د کااو معدنونو کې کار کـوب ـ او پـه جـالل ابـاد
کې د جينکو يوه مدرسه لرو ـ چې له طالبانو نه په پټه مو جوړه کـړې وه ـ د
ه ې پوښتنې ته تللى ووم تاسو هلته نورې مدرسې هم لرت
هو د جالل اباد په ښار کې طالبانو بندې کړي دي ـ او په ليرې اطرافـو کـې
شته ـ
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کابل تــه کلــه د طالبانو د ميرانو سره د کتنې لپاره تللى ي
هو
د څه لپاره
دې لپاره چې زموه ادا رو ته اجازه ورکړي تر څو د تعليم او تربيـې کارونـه
پر مخ الړ شي ـ
بيا څه وشو
دوه درې ځل الړو خو کومه زړه پورې پايله يې ورنه کړه ـ
تاسو سره جالل اباد ته اخري تګ کې يو ملګرى ب ه ه څو ب
هي و نه وو زې يوازې ووم ـ
ايا تاسره کوم السي بکس وو
نه
په کومه الره الړت
د تورخم په الر
په تورخم کې څو بجې واوړيدې
ټاکلى وخت مې ياد نه دى ـ
په دې وخت کې پنجابي ترجمان له ځانه ماته وويل چې له هر څه انکار مـه
کوه ـ او بيا يې په امريکايي احسان وکړ ورته ويې ويل چې ما داسې ورته
وويل ـ زې الحمد هلل په پوره باور او بې پروا ناست ووم او يوه پښـه مـې پـه
بله اړولې وه ـ خو پنجابي ګنجى کرنيل د امريکائي مخکـې داسـې ناسـت
وو لکــه لــالم ـ او د رکــوع لونــدې ټيــټ شــوى وو ـ خــو ماتــه بــه يــې د
امريکايي په لياب کې ويل چې دا ټماټر درواغ واي ـ د آئي ايس آئي ټـول
مسؤلين د امريکايانو په مخکې د ډالرو د راشـوکولو او جيبونـو د وهلـو
لپاره خالي او مخلي لالمان وو ـ او پيي شـا يـې امريکايـانو تـه ټمـاټر
ويلــې ـ يــو ځــل امريکــايي تــدى شــو ـ پنجــابي ګنجــى کرنيــل ورتــه د يخــو
معدني اوبو بوتل راوړ ـ ه ه ترې يو ګوټ وکړ او يوتل يې په ميز کيښود
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ـ کله چې يې د بل ګوټ کولو له پاره ورتـه الس ول ـاوه نـو ګنجـي کرنيـل
ورته د ډېرې چاپلوسا نه وويـل ـ چـې نـو سـر ( نـه بـاداره ) بـل ګـوټ ددې
بوتل نه مه کوه د بل ګوټ له پاره يې ورتـه د يخچـال نـه بـل بوتـل راوړ ـ او
ه ه مخکنى بوتـل يـې د برکـت لپـاره پخپـل سـر واړاوه ـ ماتـه ډېـر سـپک
وبريښيده ـ او باور لرم چې امريکايي ته به هم خپل دلـه لـالم ډېـر سـپک
ښکاره شوى وي ـ داسې کـار خـو امريکايـان ګمـان نـه کـوم چـې پـه سـپينه
مااا کې هم وکړي ـ پنجـابي د آئـي ايـس آئـي ټـول کـارکوونکي د ډالـرو د
الس ته راوړلو له پاره هر څه کوي او هر څه ته تيار دي ـ

د آئي ايس آئي په زندان کې
نور بنديان

آئي ايس آئي ډېر زيات پټ زندانونه لري ـ خو د شامي سړ په زنـدان کـې
مـوه سـره نـزدې نـور بنـديان هـم وو ـ يـو ځـل زمـا د کـوټې د بانـدنا لرګـي
دروازه بيرته او دننه د اوسپنيزو ډنډو دروازه بنده وه ـ چې ومې ليدل دوه
عربان وار په وار د دروازې له مخې تير شول ـ يوه يې زما پـه لـور راوکتـل
او په اشاره يې راته کړو چې دوعا راته کړه ـ بيا له ه ه ځايه ويستل شـول
ـ خو پوه نيوم چې څه شول ـ ځکه چې نه مې په باګرام کـې وليـدل او نـه پـه
قندهار کې ـ او نه مې بيا وروسته په ګوانتنـامو کـې وليـدل ـ يـو بـل بنـدي
وړوکى مراهـق هلـک ب چـې تتريبـاً د  ٠٤ ، ٠٣کـالو بـه وې ـ يـوه ورځ داسـې
برابره شوه چې دله هلک سره ما خبرې وکړې ـ دا هلـک تـور پوسـتى او د
بنګلــه ديــش ب ـ پاکســتان کــې ځينــې بــې ضــميره تــاجران د بنګلــه ديــش د
خلکو د اقتصادي ستونزو نه ناوړه ګټه اخلي ـ او له ه ه ځايـه جينکـا او
ښ ې د ډيرو لدو پيسو په بـدل کـې رانيسـي او کراچـا کـې يـې د ښـ و د
پلورلو په يوه ځانګړې منـډهي کـې پلـوري ـ دلـه هلـک راتـه خپلـه قيصـه
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داسې وکړه ـ زما مور يو پاکستاني تاجر په بنګله ديش کـې واخيسـته ـ زه
د ماشومتوب المله د خپلې مور سـره پاکسـتان تـه راوسـتل شـوم ـ بيـا پـه
کراچا کې د ښ و پلورلو په منډۍ کې يـوه پنجـابي زمـا مـور د شـلو زرو
پاکستاني روپيو په بدل کې واخيسته ـ
زه او زما مور دواړه پنجابي له ځان سره بوتلو ـ ه ـه پنجـابي زمـا
مور د وين ې په توګه استعمالوله ـ او د خپل چوپړ سـخت سـخت کارونـه
يـې پـرې کـول ـ زمـا مـور ډېـره بـدعمره شـوه ـ او زه هـم د خپلـې مـور سـره د
بدمرلا په لومه کې ونښتم ـ سره له دې چې ما او زما مـور دواړو شـپه او
ورځ د پنجابي خدمت ښه په اخـالخ کـاوه ـ خـو بيـا هـم پنجـابي زه او زمـا
مور ډېر سخت سخت وهلو او ټکولو ـ تر دې چې پوليس هم ددله پنجابي
ملګرى وو ـ او زموند خبره يې نه اوريده ـ
زما مور يوه ورځ د ډېره ځوريدو او ربړيـدو نـه وروسـته تـااې تـه
الړه او پــه ه ــه پنجــابي يــې عــرض وکــړ ـ خــو ددې پــه ځــاى چــې د يــوې
مرلومې پوښتنه وشي ـ تااه دار دله پنجابي چوهدري ته خبر ورکړو چـې
بنګلـه دييـا د ه ـه پـه خـالف تـااې تـه عارضـه شـوې ده ـ پنجـابي ددلـه
عريضې په ګناه په ډېر ظلم او بې دردۍ زما مور په ټيکټر پورې وتړله ـ او
په ځمکه يې تر ډېره ځايه راښکده چې د بدن پوستکي يې د زمکې پـورې
پاتې شول او ه ه سخته ټو ټو او ټپي شـوه ـ مـوه دواړه د پنجـابي لـه
السه تر پوزې راللو ـ او په ژوند مو مرو ته ترجيح ورکـړه ـ لـه کلـه چـې زه
ددلــه عمــر تــه ورســيدم ـ چــې دا ګــوري مــې د خپلــې مــور پــــه ميــوره
وتښتيدم ـ ماته چا وويل چې اف انستان ته الړ شه ـ اف انان ډېر ښه خلـک
دي ـ هلته به له دې ظلمونو څخه خالخ شې ـ هلتـه د پنجـابي هـيڅ وس نـه
رسيدي ـ دلته خو د پنجابيانو حکومت دى ـ هاله دي پيدا کوي او واپـس
دې له ځان سره بيايي ـ زه په هم دې هيله روان شوم ـ تر دې چې کلـه تـورخم
ته ورسيدم ـ نـو هلتـه دلـو خلکـو ( آئـي ايـس آئـي ) ونيـولم او دلتـه يـې را
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ورسولم ـ اوس مې وهي ټکوي او راتـه وايـي چـې زر کـوه حـال ووايـه تـه د
هندوستان جاسوس يې ـ حال دا چې ددله هلـک عمـر ددې وړ بيخـي نـه ب
چې د خپل هيواد نه د باندې دې د کوم بل هيـواد لپـاره جاسوسـي وکـړي ـ
کله کله به چې د آئي ايـس آئـي مـامورينو واهـه نـو مـا بـه يـې هـم چي ـې او
سورې اوريدې ـ ددله هلک د ژوند افسوسناکه قيصه بـه تـل ز مـا پـه زړه
دا وي او هي کله به مې هيره نيي ـ
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دويم څپرکې
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اســـتاد د پېښـــور  ،قنـــدهار  ،بـــاګرام او ګوانتنـــامو د زنـــدانونو
قيصې وکړې ـ خو زما په اهـن کـې د بنګلـه دييـي هلـک قيصـه نيمګـړې
پاتې شوه ـ د ه وي د هرې دردونکې قيصې په اوريدو سـره ناسـت کسـان
ســخت خفــه شــول ـ د ډيلټــا بــال او ليــوني بنــديان قيصــه يــې هــم ډېــره
دردوونکې وه ـ ويل يې ډيلټا بال کې يې لومړى عام بنديان اچـولي وو ـ
بيا وروسته يوازې د ليونيانو لپاره وټاکل شو ـ ځينې بنديان د ډېـر فيـار
له امله ګوانتنامو کې ليوني شول ـ د شپې به يې د خـوب ګـولا ورکـولې ـ
يو سعودى بندي چې د اف انستان په شمال کې يـې لـه نـورو طالبـانو سـره
ګليم جمانو امريکايانو ته سپارلى وو ـ ه ه هم ليونى شـوى و ـ جـامې يـې
څيرلــې ـ بيــا يــې لــه نــورو ليونيــانو نــه بيــل کــړو ـ پــه څــټ کــې يــې ورتــه
پيچکارۍ وکړې ښه شو ـ د استاد خبرې خوهې وې ـ خو مـوه تـرې اجـازت
راواخيست کور ته راللو ـ
اهالً د اف انستان نه د کډه کيدو او مهـاجرت سـتونزې يـو خـوا
او د اف انانو د مهاجرت د سختيو ډ ژوند بل خـوا سـړى ډېـر نـاهيلي او
ستومانه کوي ـ د اف انستان په دننه کې چې د وا او اختيار په سـر کـوم
جنګونه ،لوټمارۍ  ،او مرګونه وشول ـ کابل ښار يې کڼدواله کړ ـ چې دله
د اف انــانو خپــل من ــي جګــړې د اف انســتان پــه تــاريخ کــې بدرنګــه بــاب
جوړوي ـ لـه بلـه پلـوه کـومې نـادودي مـې چـې پـه پاکسـتان کـې ليـدلې او
کتلې ـ د بيلګې په ډول يې ګرانو لوستونکيو ته وړاندې کوم ـ
پخـوا چـې مـوه د لـومړي ځـل لپـاره خپـل کلـى کـور پرېښـود ـ پـه
لرونـو او سـرونو را واوښـتو ـ سـر مـو پـه بـاجوړ ولګيـد ـ د انـات کلـي تـه
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ورللو ـ اومو ليـدل چـې د سـپينو خيمـو نـه د انـات پـــه دښـته کـې عرـيم (
لوى ) کلى جوړ شوى ب ـ داسـې ښـکاريدل چـې تـا بـه ويـل ټـول مجاهـدين
همدلته پراته دي ـ پالر مې وويل يوازې دا نه د پاکستان په نورو ځـايونو
کې هم همداسې د ټوټو کلي جوړ شوي دي ـ همدا رنګه ډيرۍ خلک ايران
ته کـډه شـوي دي ـ ه ـوي تـه يـې هـم همدلسـې خيمـې ورکـړي دي ـ تاسـو
اوس دا خبرې پريددت ـ دلته سامانونو ته ګورت ـ زې کلي ته ځم چې د هاله
خپل دوست پوښتنه وکړم بيرته به زر راوګرځم ـ پالر مې کلي ته الړ ـ مـوه
د و نې سيوري ته کښيناستو ـ مور مې وويل ـ موه به هـم پـدلو خيمـو کـې
ژوند کوب مور مې له ځان سره ډودۍ او سور کـړي چـرو راوړى ب ـ خـور
او وړوکي ورور مې سره له موره ترې تاب شـولو ـ د ه ـې ډودۍ مـزه چـې د
توت ونې سيوري ته مو په مزه مزه خوړله ـ نه هيريدي ـ مور مې وويل پدې
لرمو کې خو دله خيمې توديدي ـ چې دا خلک به څه ګخاره کوي
لده شيبه وروسته پالر مې له کلي نه راستون شو ـ يو تن زلمى هم
ورسره ب ـ په څو ګامه کې چې رانزدې شول ـ پالر مې له وړاندې نـه وويـل ـ
بخت و طال مو ښه وه ـ دوست مـې پـه کـور کـې ب ـ ه ـه زلمـي تـه يـې الس
ونيو ـ دا يې زوى دى ـ دا سامان درسره واخل ځ چـې ځـو ب ـ بکسـونه او
پنډوکي مې پيا کړل په کلي ورللو ـ د ه وي کور د کلـي څنـډې تـه ب ـ لـه
کلي ليرې د ه وي قلعه ښکاريده ـ پالر مې وويل ـ ه ه له کلي نه چې بيله
قلعه او بورج ښکاري همدله ځاى ته ځو ـ د قلعه مخـې تـه لـوى چوپـال ب ـ
دوه د توت ونې والړې وې ـ تلو تلو د قلعه په دروازه ورننوتو ـ د قلعه دننه
دومره ډيره وداني شوې وه ـ لکه يو کلى چې پکې بـ بيل بيل کورونه پکې
ابــادول ـ ځينــو داالنونــو کــې لوايــان او مالونــه اخــورو تــه تړلــي وو ـ پــه
دروازو کې زموه ورتـګ تـه ماشـومان والړ ليـدل کيـدل ـ کتـل يـې چـې دا
څو او له کومه راللل ـ
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د قلعه دننه يوه اړخ ته لوټکي نوې وداني وه ـ موه يې هلته بوتلـو
ـ دوه کوټې يې زموه لپـاره ځـانګړې کـړې ـ سـامان مـو کيښـود ـ برنـډې تـه
ووتـو ـ واړه او ښـ ې دننـه الړل ـ ګرمـي ډيـره وه پکـي تاويـدل ـ خـو ګرمـي
بيخي ډيره وه ـ په همدله ورځ د کور خاوند سـره زه او پـالر مـې مـازديګر
چې هوا لوټکي سړه شوه ـ د خيمو خوا تـه الړو ـ پـه الره هالـه زمـا پـالر تـه
ګړيده ـ ويلې هره ورځ پدې خيمو کې ماشومان او نارولـه زاړه کسـان څـه
له سختې او زيات له ګرما نه مړه کيدي ـ سره لـه دې چـې د اوبـو ټانکونـه
ورته راځي ـ ډاکټران هم پرې ګرځي ـ مګر ته ور اوګوره چې دا څۀ حـال دى
موه چې له نزدې نه په خيمو کې د مهاجرو حال وکوت ـ هيڅ د تحمـل وړ
نه ب ـ ځکه چې په زرګونو خيمو کې خلکو دننه ژوند کاوه ـ په ډېر بد حالت
کې ول ـ په توده او سوزانده دښته کې دلومره خيمو کې د خلکو اوسـيدل
د تعجب خبره وه ـ
زما د پالر دوست وويل ـ تاسو راځ چې د ه ه پا سرته وخيژو
ـ له ه ه ځاى نه ښه سيل کيدي ـ رښتيا هـم هلتـه چـې د پـا سـرته وختـو ـ د
انات ه ه دومـره لـوى ډاو د مهـاجرو خيمـو پوښـلى ب ـ ه ـه زمـا پـالر تـه
وويل ـ اشنا زه به درته هر څه په ډاګه کړم ـ
همدا اف ان اولس چې ته پدې خيمو کې وينې ـ دوي ته د ملګـرو
ملتونــو او ځينو نورو هيوادونو نه مرستې راځي ـ له اوبو  ،خيمو  ،راشن
،لوړي  ،وړه  ،بوره  ،جامې او د ژوند ټول ضروري توکي ورته راچليدي ـ
خـو خبـره دا ده چـې هـوا ډېـره تـوده ده ـ ماشـومان جـل وهـي ـ پـه بيلـو بيلـو
ناروليو اخته کيدي د دوئي ميران چې کم دي د ه وي خو ځکه مـزې دي
چـــې کـــومې ن ـــدې چـــې راځـــي او يـــا د وســـلې کاروانونـــه راځـــي ه ـــه د
پاکسـتان د سـرکار او ددلـو تنريمونـو د ميـرانو تـر مـنې وييـل کيـدي ـ
پدې کې د پاکستان پکې بالکل لوا لنګه ده ـ په همدې خبرو کې د پا له
سره راکيوتو ـ کور ته الړوـ
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د کور پ ه دروازه چې ورننوتو ـ زما پالر ته يـې وويـل ـ څـو ورځـې
د ي چې تيرې شي بيا پخپلـه پـوهيدې ـ يـوه اونـا وروسـته مـې پـالر ه ـه
دوست ته وويل ـ راشن پاس مې وشـو ـ اوس بـه کرايـا کـور ونيسـم ـ ه ـه
وويل زما کور هم ستا کور دى ـ خو چې لواړي ګـرو کـور ونيسـ ـ بـده نـه
ده ـ ځکه چې پخپل کور کې به پخپل اختيار ژوند تير کـړي ـ ګـرو کـور بـه
درته اوګورم ـ ته هيڅ فکر مه کوه ـ هماله ب چې په انات کلي کې يې د يـوه
سړي قلعه راته ګرو ونيوه ـ سامان مو ورته انتتال کړو ـ راشن پاسـونه يـې
راکړل ـ اګرچې زموه اقتصادي حالت ښه ب ـ په لده موده کې بلد شـو ـ زې او
خو ر مې سره د وړوکي ورور ښـوون ي تـه تلـو ـ تـر نهـم ټـولګي پـورې مـې
انات کلي کې سبق سرته ورساوه ـ لسم مې په پېښور کې پاس کړو ـ لوړې
زده کــړې مــې د اف انــانو پــه پوهنتــون کــې ســرته ورســولې ـ د ژورنــاليزم
څانګې فارله شوم ـ څه موده وروسته د اف انانو په فرهنګي ټولنه کې مې
کار پ يـل کـړو ـ پـه ليکنـو مـې الس پـورې کـړ ـ ځينـې ژور نالسـتي کارونـه
مخې ته وړم ـ ال تر اوسه په پېښور کې اوسيدو ـ د پاکستان ځينې ښـارونه
لکــه کراچــا  ،پينــډۍ  ،اســالم ابــاد  ،پنجــاب  ،کويټــه او نــورو تــه مــې
سـفرونه کـړي دي ـ پـه انګليسـا  ،اردو  ،پښـتو او فارسـا کـې پـوهيدم ـ
کلـي  ،ښـ ار او بيـل بيـل کولتورونـه مـې وليـدل ـ زمـا سـره د کابـل د ليـدو
تلوسه زياته وه ـ په کوچينوالي کې يو ځل پخوا د پالر سره کابل تـه تللـى
وم ـ کله چې د ډاکټر نجيب دولت ستوط شوـ په پاکستان کې د تنريمونو
نــه جــوړ شــوي حکومــت د مجــددي پــه ميــرۍ کابــل تــه ورانتتــال شــو ـ د
مجاهدينو ک اروانونه کابـل تـه ورمـات شـول ـ مـا هـم لـه ځـان سـره پريکـړه
وکړه ـ چې کابل ته الړ شم ـ د پير هيب د ډلې دوه تنـو سـره چـې ه ـوي هـم
فرهنګي کسان وو ـ ملګرى شوم ـ يو سبايي وختي مو له پېښوره د تـورخم
په لوري حرکت وکړو ـ کله چې د تورخم مزي تـه ورسـيدو اومـو ليـدل چـې
ډېر خلک له ديخوا نه په مزي روان وو ـ موه هم له سرحده واوښتو ـ په يوه
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لواګا ګاډي کې د جالل اباد په لور روان شو ـ سړ بيخي خراب شوى ب
ـ ماسپښين لواړ جالل اباد ته ورسيدو ـ په ښار کې ګڼه ګواه زياته وه ـ يوه
هوټل کې مو لرمنا تيره کړه ـ بيا د کابل هـډې تـه ورللـو ـ ګـادي پـه بيـړه
ډکيدل او کابـل تـه روانيـدل ـ پـه الره مـو وليـدل چـې ځينـې پاکسـتاني او
اف اني کسان له سويو ګـاډو نـه او سـويو ټـانکونو نـه تـاب وو ـ ټانکونـه او
ګــاډي بــه يــې ريبــل او کبــاړ کــول يــې ـ مــوټرې بــه يــې تــرې ډکــولې او د
پاکستان په لوري به ډکې ډکې الرۍ چليـدلې ـ د ماښـام خـړه لګيـدلې وه ـ
چې زموه ګاډى د پل محمود خان په هډه ودريد ـ له موټره راښکته شو ـ له
يوه ټکسي سره يې د خوشال مېنې پورې خبره وکـړه ـ ټکسـي چلـونکى پـه
عمر پوخ سړى بـ پخپلو خبرو کې يې له مجاهدينو سر ټکاوه ـ په تيـره بيـا
د دوستم د ملييو نــه ـ ويلې څو ځل د ګلـيم جـم ډلـې کسـانو ودرولـى يـم ـ
زما له موټره يې تيل ويستلي پخپل موټر کې يې اچولي دي ـ که به مې څه
ورته ويلې ـ د ټوپک په کندالونو يې وهلـم ـ اهلل دې د دوي بـيخ اوباسـي ـ
ټول خلک ترې په عخاب دي ـ او دا يې ال ګوره پـه وزارت خـانو ورننـوزي ـ
په دفترونـو کـې چـې هـر څـۀ پراتـه وي ـ تـاالن پـرې کـوي ـ چـا ميـز پـه اوهه
ايښى وي چا څوکا ورسره اخيستې وي ـ ځينو کوټبندونه راخيستي وي
ـ د دفترونو قالينې يې په څو تنه نيولې وي ـ کور ته يـې وړي ـ يـو چـور يـې
راخيستى دى ـ
له ټکسي نه ښکته شوپه يوکورورننوتو ميلمستيون تـه ورللـو ـ
لوى سالون کې څو کسان ناست وو ـ زموه په ليدو ټول راپاڅيدل ښه توده
ګــړه بــړه ( ســتړي ميــي ) يــې راســره وکــړه ـ زمــا ملګــرو زه ه ــوي تــه ور
وپيژنــدلم ـ ه ــوي يــې هــم يــو يــو ماتــه راوپيژنــدو ـ لــه چــاې او ډوډۍ نــه
وروسته په کوټه کې ناستو کسانو کې يو تن چې پـه نـورو کـې لـد څـه زوړ
ښکاريده ـ نسوار يې په توپدانا کې تـو کـړل ـ بيـا يـې خولـه کنګـال کـړه ـ
ويې ويل نن له کوټه سنګي نه خپلو پښو راخالخ کړى يـم ـ ټـول هالـه تـه
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متوجې شول ـ يـوه ورتـه وويـل څنګـه د يـو بجـې پـه شـاو خـوا کـې کوټـه
سنګي نه ښار ته راتلم ـ حيران ووم چې په څه کې ښار ته الړ شم ـ ځکـه چـې
نه ملي بس ب نه نورې موټرې ـ په ټکسي پسې مې هـم پـام وکـړ ـ ټکسـي نـه
پيدا کيده ـ بس زړه کې مې وويل ـ پخپلو پښو ښار ته ځم ـ
را روان شـوم ـ ده بــورې تــه ال رسـيدلى نــه ووم ـ چــې ناڅاپــه ډزې
ونښـتې ـ پــام مــې کــاوه پـه ســړ بــې لــه مانــه هي ـو نــه ليــدل کيــدل ـ د
همزنګ پورې چې راتلمه ډزه روانه وه ـ کله به زما شـا و خـوا تـه د ټوپکـو
مرما لګيدلې ـ دده خبرې يوه بل تن چې اوهده هيره تسپې يې اړولـې ـ يـو
څه په جدي او تنده لهجه کې يې وويل ـ له روسانو سره زموه جهاد په حته
ب ـ مګر دا څه دي ه و جهاديـانو خـو اوس د کابـل ښـار ورانولـو تـه نيـت
دى ـ په کابل ښار کې چــور ګډ دى ـ هر چا نه ليوه جوړ شوى دى ـ اخر دا بـه
څه کيدي
زمـا سـره چـې تللـي وو ـ يـوه وويـل  :خبـره د ميـرانو نـه ورانـه ده ـ
خـالي د وا پـه سـر جګـړه ده ـ اووه تنريمونـو د کابـل ښـار کـې يـو بـل تـه
راکټونه نيولي دي ـ څوکا يوه ده او ډلې زياتې دي ـ ددې خبرو پـه جريـان
کې ناستو کسانو د حاالتو نه سر ټکاوه ـ موه درې ورځو کې پـه کابـل کـې
د خپل من ا جګړو ويرونه او اورونه وليدل ـ د جهاد نه مـو زړه تـور شـو ـ
ځکه ه و ميرانو چې د جهـاد او تـش د اسـالم پـه نامـه ځانونـه رهبـران او
ميران ګڼل ـ په عمل کې يې فابته کړه ـ چې ه وي يـوازې د قـدرت ليـوني
دي ـ په څلورمه ورځ موه واپس پېښور ته د تلو نيـت وکـړو ـ جنـګ جګـړو
له السه کابل ته په تلو پښېمانه کړي وو ـ په الره ډکې ډکې موټرې له کـډو
بار په تورخم اوښـتې ـ تپـوس مـو الر کـې وکـړو ـ هـر چـا ويلـې ـ د پخـواني
حکومت مامورين پاکسـتان تـه مـات شـوي دي ـ کلـه چـې لـه پاکسـتان نـه
تنريمـي حکومــت وليـدل شــو ـ د پخــواني دولـت کــار کـوونکي مــامورين
افسران له مخې پاکستان ته کډه شول ـ ځينې په کمپونو کې ځاى پر ځـاى
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شول ـ ځينې د پاکستان په بيلو ښارونو کـې ديـره شـول ـ هـر چـا ځانتـه يـو
کسب او روزګار پيل کړو ـ چا د ټاټکي مزدورۍ ته مال وتړله ـ او چـا نـوره
مزدوري پيل کړه ـ
د نويو مهاجر و حالت سـتونزمن پـه دې ب ـ چـې د هـر چـا د تهديـد
ســره مخــامخ ب ـ پخوانيــو مهاجروبــه د نويــو راللــو مهــاجرو پســې دوړې
وييتلې ـ ال د ځينو سپکاوى به هم کاوه ـ په نوي مهاجرو هـره شـيبه مـرو
تيريده ـ چــ اره يې نه وه ـ هر څه يې په ځان منلي وو ـ ډېـر خـراب حالـت سـره
مخامخ شوي وو ـ يوه ورځ د پېښور ښار د سبزۍ په منـډها ورتـاو شـوم ـ
له ليرې مې وليدل چې د سړ پ اړه پوليس د يوه تـن سـبزۍ واال تښـنګ
په ل ته وواهه ـ سبزي ترې ولورزيده ـ زه چې نـزدې ورللـم ـ پـوليس ورتـه
سپکې سپورې ويلې ـ ه ه ورته په داسـې حـال کـې چـې خپـل نيمـايي مـخ
يې په خړه چرړۍ ( ټوټه ) پټ کړى چوپه خوله والړ ب ـ خيرنه خولا يـې پـه
سر پرته وه ـ څنګ ته يې وړوکى زوى ژړلونى والړ وو ـ د پالر سـترګو تـه
يې ورکتل ـ پوليس ردې بدې ويلې تـرې الړ ـ نـور سـبزي پلـورونکي هـم د
پوليس له ډاره پټ شوي وو ـ پخپلو سبزيو يې څادرې لـوړولې وې ـ خـود
د بيچاره شوميت و ( نصيب ) ما د هاله خوا ته ښه ځان ورنزدې کړ ـ ورتـه
مې وويل ـ يار پوليس څاره کنه ـ دوي خو د ظالم زامـن دي ـ د هيچـا خيـال
نه ساتي ـ ه ه په داسې حال کې چې له قهره يې خپل لاښـونه چيچـل ويـې
ويل ـ دې د پنجابي لالمانونه ډېر پۀ تنګ يو ـ ورو مې ترې پوښتنه وکړه ـ
بخښنه لواړم وروره ـ وطن کې دې څه کار کاوه
وطن کـې بـه دلسـې بـې وجدانـه پـوليس راتـه تيـار والړ ب ـ پـوه شـوم چـې
افسر دى ـ ما وې مه خفه کيده ـ په موه او تاسو اوس دلسې حالـت راللـى
دى ـ بله چاره نه لـرو ـ د ژونـد د هـر حالـت سـره مجادلـه او مبـارزه پکـارده ـ
ه ه په شونډو کې ورو شانې وويل ـ هر څه زموه د خپلـه السـه دي ـ يـو بـل
تن لـه ليـرې ورنـارې کـړې ـ ډګـروال هـيب لکـه چـې بيـا يـې کراچـا درتـه
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ولورزولــه ـ ده وويــل هــو دا د پنجــابي لــالم مــې لريبــا تــه نــه پريـددي ـ
زماظــاهري ټيــر و ټــاپ لکــه دپاکســتانيانو وه ـ هــډو خبــرې يــې راســره
ونکړې ـ مالوښتل چې راويې ګړوم ـ خـو ه ـه ډېـر سـتومانه ب ـ هسـې خـو
دده پيان ډېرو د لوړو او ټيټو درجو افسرانو همدله کـار کـاوه ـ پوليسـو
به هره ورځ په تکليفول ـ د سبزۍ منډها نه روان شوم ـ د خپل کور په نيت
چکر په چکر تلم ـ ال د سـبزۍ پلـورني ډګـر وال پـه سـوچ کـې ووم ـ ريکيـه
مې مخې ته ودريده ـ کتل مې يو ملګرى مې له ريکيـې نـه راښـکته شـو ـ
رولبــړ مــو ســره وکړوـــ مــا وې خيــر دى کــوم خــوا روان يــې ويــې ويــل ـ د
جلوزو کمر ته روان يم ـ ته مې وليدې ما وې که کار دې نه يـې چـې راسـره
الړ شې ـ ما خير خو دى ه ه وويل په کمر کـې پـه راشـن پاسـونو جګـړه
پيښه شوې ده زموه پکې يو خپلوان زخمي شوى دى ـ چې د هاله پوښتنه
وکړو ـ راځه دواړه به يو چکر الړ شو ـ زما لپاره خو په زړه پورې وه ـ ما وې
سمه ده ـ په ټکسي کې د جلوزو کمر ته الړو ـ پـه کمـر کـې پـه ډېـر شـمير
اف انــــان اوســــيدل ـ پــــه نــــورو کمپونــــو کــــې هــــم لکــــه د زاخيلــــو ،
شميتو،خراســان ،باجوړ،بلوچســتان او داســې نــورو کمپونــو کــې ګــڼ
اف انان وو ـ د ټولو کمپونـو خلـک پـه بيلـو بيلـو تنريمونـو پـورې يـې اړه
درلوده ـ د هر تنريم مير او د هر کمر واکمن معلوم ب ـ
دله ميران د پاکستان حکومت او آئي ايس آئي پورې لوټه وو ـ
له بهر نه به چې د پيسو او وسلې کمک او مرسته راتله ـ په لـومړي ځـل بـه
د حکومت او آئي ايس آئي الس ته ورتله يوه برخه يې د تنريمونو ميرانو
ته ورکوله ـ ه وي بـه يـوه انـدازه پـه کمپونـو وييـله ـ او نـوره بـه يـې خپـل
جيب کې اچوله ـ
ګرانـــو لوســـتونکيو دا بحـــ سياســـي ليکنـــه لـــواړي او دا د
سياسي پوهانو کار دى ـ هسې د مهاجرو د کمپونو او د ه وي د ژونـد پـه
حتله راياده شوه ـ نو ځکه مې دلته ورته اشاره وکړه ـ
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رښتيا موه چې کله د جلوزو کمر تـه ورسيدوــ د کمـر مخـې تـه
بال خلک لوى واړه لکه د ميديانو لون يدل ـ انډيوال مې راته کړو ـ پـدې
کمر کې ډېر بيروبار دي ـ هره ورځ پکې يوه النجـه خـو وي ـ د کمـر ژونـد
خ ـ و لــه ســتونزو ځکــه ډ ب چــې لــومړى ســتونزه يــې د کورونــو وه ـ هــرې
کــورنا تــه يــې دوه دوه کــوټې ځــاى ورکــړى ب ـ د خلکــو شــمير زيــات ب ـ
دکمر سـاحه لـده وه ـ مـوه چـې ورکـره ورللـي وو ـ د ه ـوي هـم دوه کـوټې
کور وو ـ د کور واالو د لړو نه يو تن لد زخمي ب ـ د کمر په پيښـه کـې نـور
کسان د مرو تر بريده زخمي شوي وو ـ په يـوه وړه خبـره بانـدې د مهـاجرو
جنجال په ګوتو اچولو او وهلو ټکولو پايې ته رسيدلى ب ـ مـوه ورسـره تـر
ماسخوتن تيره ناست وو ـ د کاله سـړي وويـل ـ د چـا سـره يـې سـړى سـپينه
کړي ـ کسم دى چې په درولو يې د جهاد له نامې نه بده ګټه پورته کـړه ـ دا
هر يو چې ګوري په ځـان پسـې يـې لـس دولـس د مـړو نومونـه ليکلـي دي ـ
راشنې پرې را اوباسي او بازار کې يې خرڅوي ـ خداى راستي که د يوه هم
پييکه ال مړه وي ـ تش د شهيدانو لسټونه يې جوړ کړي ـ د نـورو ژونـديو
حق پرې له من ه وړي ـ هر يو د خپل توان او وسه پورې لـل دى ـ پـه نـاروا
او درولو د پردي حق خوري ـ د ه وي کره د ه وي يـو تـن دوسـت چـې پـه
کمر کې اوسيده ـ او دلته ناست وو ـ يې ويل ـ حيران دې ته يم چـې سـم دم
پين ه وخته لمـونې کـوي ـ ځانتـه ښـه مجاهـد او مسـلمان هـم وايـي ـ مګـر
دروغ ويل  ،چل ول  ،ناروا  ،د بـل مـال پـه لـبن خـوړل ورتـه نسـوار هـم نـۀ
ښکاري ـ د جهاد او اسالم نوم يې بد کړوـ
د کور د خاوند قهر او لضب ال پسې زيات شو ـ وړې سترګې يې
په تندي کې ال پسې ورکې شوې ـ د تنـدي ګـون ې نـورې هـم پسـې زيـاتې
شوې ـ ويې ويل ـ دا چې پدې کمپونو کې پراته دي ـ اوس يـې پـه دې لوبـو
پيل کړى دى ـ پـه وطـن کـې سـم دم مسـلمانان وو ـ دلـه ټګـي او برګـي يـې
هډو پيژنده نه ـ خو اوس چې يې اوګورې ه ه د لرونو او درو خلک اوس
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ددې ځاى د خلکو نه څو ګزه بر لو کوي ـ بس په همدې خبرو کـې تـرې مـوه
کور ته د تلو اجازت ترې واخيست او ټکسي کې کور ته راللو ـ
ډېره موده وروسته له کومـه نـه چـې د نجيـب دولـت لـه من ـه الړ ـ
ورپسې سمدستي د تنريمونو د لوبل وخت راورسيد ـ دلته الزم ګڼم چې
دډاکټر نجيب اله نتل قول ولـيکم ـ هالـه د خپلـې واکمنـا پـه اخـرو شـپو
کې د راډيو تلويزيون له الرې ويلي وو ـ
د اف انستان په مسئله کې لربيان  ،امريکايان راللي دي ـ زه تاسو تـه دا
خبــره بر بنــډه مخــې تــه هدم ـ چــې دلتــه د اســالم د ګټــو لپــاره نــه د اســالم د
ساتلو لپاره نه د اسالم د حفاظت او همدردۍ لپاره څو همدردي نه لري
ـ بلکې په اسالم کې نفام اچوي ـ په مسلمانانو کې د فتنې اچولو پروګرام
مطرج دى ـ موه به نه يو خو بيا به تاسو اوګورت چې د همـدلو لربيـانو او
امريکايانو په الس بـه پاکسـتان بانـدې د جهـاد ميـرانو پـه واسـطه پـدې
ملک کې څه جوړيدي ـ يو بل ته به په مورچو کې ماشه په ګوته ناست وي ـ
خپل ميان ي وژنـه او د کابـل د ورانولـو پسـې بـه ټولـو مـال تړلـي اوسـي ـ
رښتيا ده چې څنګه يې ويلي وو همالسې وشول ـ
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ډېر کلونه وروسته د يوه کليوال انـډيوال سـره د پينـډۍ پـه چکـر
الړم ـ ه ه راته ويلي وو ـ چې پينډۍ کې يې ترورزي اوسيدي ـ پـه الره مـې
تــرې د ه ــه د تــرورزي پوښــتنه وکــړه ـ مــا وې انډيوالــه تــرورزى دې څــه
کاروبار کوي هاله پداسې حال کې چې د ګاډي له کړکا نه يې بهـر پـام
کاوه ـ مخ يې راواړو ـ ويې ويل ـ ترورزى مې ډېره موده کيدي ـ چې پينـډۍ
کې د يوه پنجـابي سـره پـه يـوه کارخانـه کـې شـريک دى ـ کاروبـار يـې ښـه
روان دى ـ ه ه پنجابي د کيميا ډاکټـر دى ـ ډېـر ښـه سـړى دى ـ د دواړو تـر
منې باور موجود دى ـ د دواړو د اتفام په نتيجه کې کاروبـار هـم ښـه روان
دى ـ ځينې کيمياوي مواد په کارخانه کې جوړوي ـ بيـا يـې نـورو ملکونـو
ته ليدي ـ ترورزى مې هم د ښه ګر شر سړى دى ـ د لوړ تعلـيم او ښـه خـوي
خاوند دى ـ خپلې بنګلې او ګاډي لـري ـ اقتصـادي حالـت يـې ښـه دى ـ دوه
درې شپې به ورسره وکړو ـ زموه به ورسره ښـه سـاعت تيـر شـي ـ چـې ويـې
ګورې خوښ به دې شي ـ د پينډۍ په ګاډي کـې کښيناسـتو مـازديګر لـوړ
ورسيدوـ د ريل اسټيين نه په ټکسي کې سپاره شو ـ ټکسي چلـونکي تـه
يې پته ورکړه ـ ه ه د پتې او ادرس په پيژندو سره خپل سر وخوځاوه ـ بيا
يې ټکسي روان کړ ـ د ښار په يوه څنډه د يوې سرسبزه او شادابه سيمې نـه
تير شو ـ له ډېرې ګڼې ګواې نه ووتو ـ د ه وي د کارخانې تر څنـګ ټکسـي
نه ښکته شو ـ له ښار نه وتلي بې ودانيو ځـاى کـې د ه ـوي کارخانـه والړه
وه ـ يوه د اوبو وياله يې له څنډې تيره شوې وه ـ د سيمې شا و خوا ته ګڼـې
ونــې والړې وې ـ پن ــوس متــره وړانــدې شــنه پټــي او د ســبزۍ تــر مين ــه
خلــک ليــدل کيــدل ـ څــو ګامــه مخــامخ د کارخــانې پــه دروازه کــې يــو تــن
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محافک والړ وو ـ موه يې ودرولـو ـ ويلـې د چـا سـره مـو کـار دى ده ورتـه
وويل ـ د فرهاد هيب سره مالويدو ـ ه ه بيا وويـل جـي ستاسـو نامـه ـ ـ ـ !
ورته ووايه نعمت ترورزى دې راللـى دى ـ لـده شـيبه وروسـته محـافک پـه
منډه رالـى ـ وې ويـل هـيب راځـ

تاسـو مهربـاني وکـړت ـ لـه دروازې نـه

دننه الړو ـ مخې ته مو ه ه رالى ـ ده ويلـې تـرورزى رالـى ـ د ه ـه دفتـر د
کارخانې وره ته نزدې وو ـ موه ال دفتر ته نه وو ور رسيدلي ـ کتـل مـو چـې
له ليرې يو تن جګ ځـوان پـه سـپينو جـامو کـې تـور لـوړ کـړي ويښـتان د
خندا شين له ورايه يې لد کړو راځ  ،راځ ترورزي مخامخ راځـ

ـ ه ـه

په چابکو ګامونو تر مـوه ځـان راورسـاوه ـ لـومړى يـې خپـل تـرورزي سـره
ليده ووهله ـ بيا يې له ما سره  ،ملګري مې په رولبړ کې ورته معرفي کړم
ـ هاله يې ماته راوپيژانده ـ بيا يې خپـل دفتـر تـه بوتلـو ـ د دفتـر هـوا يخـه
پــدې وه چــې ايرکنډييــن پکــې چــاالن وو ـ سمدســتي يــې د دفتــر کــارګر
زموه مخې ته يخې بـوتلې کيښـودې ـ فــرهـــاد لـه مـوه سـره پـه څنـګ کـې
کښيناست ـ له مانه يې د روغ ناروله بيا پوښتنه وکړه ـ بيا يې لـه تـرورزي
سره احوال پوښتنه وکړه ـ ه ه په خبرو او برخورد کـې ډېـر نـرم او مهربانـه
ښکاريده ـ په ورين تندي او خندا په حالت کې يـې لـه تـرورزي سـره خبـرې
کــول ـ لــده شــيبه وروســته يــو چــاغ تــور پنجــابي چــې پــه کــوپړۍ يــې ډکــى
ويښــتان نــه وو ـ لټــې ســرې ســرې ســترګې لــه ونــې دنــګ پــه عمــر پــوخ
ښــکاريده ـ پــه وره راننــوت ـ مــوه يــې ورمعرفــي کــړو ـ ه ــه يــې مــوه تــه
راوپيژند ـ فرهاد موه ته په پښتو کې وويل ـ دا زموه د کارخانې مير دى ـ
هاله لکه د پښتون په څير مـوه سـره ټينـګ رولبـړ وکـړ ـ بيـا يـې د فرهـاد
سره د کوم کار په اړوند څه خبـره وکـړه ـ مـوه تـه يـې مـخ راوګرځـاوه ـ ويـې
ويل زې درسره بيا ګورم ـ له دفتر نـه ووت ـ فرهـاد هـم ورپسـې پـه وتـو کـې
وويـل ـ تاســو کښـين زه واپـس زر راځــم ـ ملګـري مــې راتـه پـه للــي اواز
وويل ـ انډيواله زه خو دلته ځم راځـم ـ دا پنجابيـان پـه خـداى چـې د هـوبه
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سرحد د پښتنو نه پـه ډېـرو برخـو کـې ښـه دي ـ پـه راشـه درشـه  ،کلتـور او
اداب معاشــرت کــې څــو چنــده لــه پښــتنو نــه مخکــې دي ـ د هــوبه ســرحد
خلک يوازې د لرونو او درو خلک لوټکي د ټينګې ارادې او ټينګ لوظ
خلک دي ـ خو د هوارې او ښاريه اوسيدوکي ټګا او چلـول بانـدې ژونـد
کوي ـ د درو او لرونو خلک چې ټول عمر يې پـه دښـمنا او تربګنـا کـې
تير شو ـ چې اهلي وجه يې بې علمي او بې سـوادي ده ـ اهـالً خـو پنجـاب
دوي له پوهې او تعليم نه بې برخې ساتلي دي ـ ولې پخپله په دوي کې هم
دا احساس کمزورى دى ـ په هر هورت  ،له کله نه چې زه دا پنجابى پيـژنم
ـ سره له دې چې د کارخانې زياته سرمايه دده ده دا ترورزى يې له ځان سره
شريک کړى دى ـ د کارخانې پوره وا يې ده تـه ورکـړى دى ـ لکـه د ورور
لونـدې چلـن ورســره کـوي ـ تـرورزى ورسـره هــم پـه ښــه راسـتا کاروبــار
مخې ته وړي ـ پخوا يې ورسره عادي کـار کولـو ـ بيـا يـې وروسـته لـه ځـان
سـره پـه کارخانـه کـې شـريک کـړ ـ اوس د هسـتا او بنګلـو خاونـد دى ـ د
دواړو خوهه دوستي هم ده ـ دا پنجابى بابو په پنجاب کـې کارخـانې لـري ـ
نور ورواه يې دي ـ هلته د ډېرو شتو او مالدارۍ څښتن دى ـ
فرهاد په دروازه کې راننوت ـ د خندا په حالت کې يې وويل ـ خفه
ني ـ زه دا دى راللم ـ مهرباني وکړت ـ راځ لـومړى بـه پـه ښـار کـې چکـر
ووهو ـ مازديګر به کور ته الړ شو ـ بهر دفتر مخې ته يې نوى ښکلى ګـادى
والړ وو ـ پـه ګـاډي کـې کښيناسـتو ـ ويـې ويـل ـ پـه ځينـو ځـايونو بـه ورو
ګرځو لوټکي ساعت به مو تير شي ـ زما انډيوال ورتـه وويـل هـو سـمه ده ـ
دا زما ملګرى به هم د پينډۍښار اوګوري ـ مـا تـه يـې راوکتـل ـ ويـې ويـل
څنګه اشنا ما وې ډېره ښه ده ـ ګاډى روان شو ـ ګرما خوله لګولـه ـ مګـر
په ګاډي کې ارکنډيين ب ـ په څو دقيتو کې خوب يووړم ـ يو وخت مې پـه
ولـې چـا الس کيښـود ـ سـترګې مـې ولړولـې ـ ملګـري مـې وويـل ـ تـا خـو
سترګه زګه کړه ـ خو وا يه زموهه ـ له موټره ښکته شو ـ کتل مو چـې پـه کـوم
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تاريخي ځاى ورپيښ شو ـ ډيرۍ خلک پکې خوځيدل ـ دله تاريخي ځـاى
پـه جګـه لونـډۍ وو ـ شـا و خـوا تــرې ټـول ښـار ښـکاريده ـ د ماښـام خــړې
پورې وګرځيدو ـ هرې خوا ته مو سـيل هـفا وکـړو ـ لـه ه ـه ځـاى نـه بيـا د
فرهاد د کور په لور وخوځيدو ـ په لده شيبه کې د ه وي کـور تـه ورسيدوــ
له ګاډي چې کوز شولو سمدستي د يوه باغ مخې ته په لويه دروازه باغ تـه
ننوتو ـ له دروازې سره څيرمه د ناجودونو منې کـې نـرۍ سـمنټي الره تللـې
وه ـ دواړو خواو ته يې رنګ په رنګ ګلونه وو ـ د بڼ ونې  ،زينتي بـوټي او
ګلونــه د بريښــنا د ســپينو ګروپونــو پــه ځــال کــې ښــکلي او پــه زړه پــورې
ښکاريدل ـ د بڼ په بره خوا کې درې پوړه دنګـه سـپينه مـااا وه ـ مخـې تـه
يې د اوبو فوارې په کبلو او ګلونو اوبه شيندلې ـ د شنه چمن په منې کـې د
ودانــا پــه النــدې پــوړکي د ناســتې لــوى ســالون تــه ورننوتــو ـ ســالون پــه
رښتيا چې ډېر يخ ب ـ ار کنډيين پکـې چـاالن وو ـ خـو نـه ډېـره پراخـه وه ـ د
ســالون پــه مخــامخ ديوالــه کــې ټــي وي (تلــويزون )بنــده وه ـ مــوهچې پــه
کوچونوکښيناسـتو يـو سـړى راننـوت ـ ورپسـې دوه درې هلکـان راللـل ـ
موه سره يې رولبړ وکړ ـ زه يې ورمعرفي کړم ـ ه وي يې ماتـه راوپيژنـدل
ملګري مې راته کړو ـ زه به ستا په اجازه يو ځل دننه د ترور ليدو ته ورشم ـ
ما وې ولې نه ـ مهرباني وکـړه ـ ه ـوي دواړه دننـه الړل ـ زې د ه ـه بـل سـړي
سره چې مونجي هيره ئې وه ـ لوړدنګ سړى وو ـ په سالون کـې پـاتې شـوم ـ
هاله راته را وړاندې شو ـ ويې ويل ـ ځوانه خفه ني ـ رښتيا ترورزي راته
سم څه ستا په باب ونه ويـل ـ چيـرې اوسـيدې مـا وې ولـې بـه خفـه کيـدم ـ
خپل کور مې دى ـ اهالً خو زه د ننګرهار يم خو اوس پېښور کې اوسيدو ـ
ما په ژور ناليزم کې سبق ويلى دى ـ کوم رسمي کاروبار نه لرم ـ بس يوازې
ليکنې کوم ـ ځينې معلوماتونه رالونډوم ـ راتلونکي مـې ال نـده معلومـه ـ
اوس خالي په چر راللي يو ـ ه ه راباندې پوه شو چې خالي جيب ګرزي ـ د
کار نه دي ـ په ډاډمن لـد يـې وويـل زمـا خـو يـو زوى پـه اسـالم ابـاد کـې د
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انګليسي ژبې ترجمان دى ـ او بل زوى مې د راشن پاسونو کمانډر دى ـ زه
پرې پوه شوم چې د سړي لوا لنګه ده ـ ما وې نو ته څه کار کوې زه خـالي
د مياشتې په لومړيـو ورځـو کـې کلـه چـې زوى مـې راشـن پاسـونو بانـدې
مواد واخلي ه ه په بازار کې پلورم ـ يوازې هم دلـه مـې کـار دى ـ زړه کـې
مې وويل ( دا خو د هما لوله جملـې نـه دي ) لوښـتل يـې چـې پدلـه بـاب
ډېر ولديدي مګر زه ترې تيناب ته الړم ـ اودس مې تازه کړ ـ بيا ه وي هـم
سالون ته راللل ـ دماښام مان ه نه وروسته ډوډۍ تياره شـوه ـ ماسـخوتن
تيره پورې د پاکستان او اف انستان په حتله خبرې اترې کيـدې ـ شـپه مـو
په خوښي سره تيره کړه ـ سبايي له چايو نه وروسته کارخانې تـه الړو ـ زمـا
م لګري فرهاد ته وويل ـ ترروزي زه پېښور کې ضروري کار لرم اوس درنه
اجـازت اخلـو ـ لـه پينـډۍ نـه د پېښـور پـه نيـت وخوځيـدو ـ مـازديګر لـوړ
پېښور ته ورسيدو ـ
ده ويلې ډېره موده وروسته يوه همصنفي (ټولګي وال ) مې رانـه
هيله وکړه ـ ويلې کابل ته راسره الړ شه ـ حاالت ښه شوي دي ـ پـه مـزي کـې
هـم تــګ راتـګ ازاد دى ـ يـو خپلــوان مـې لــه بنـده ازاد شــوى دى ـ ه ــه لــه
امريکايانو سـره بنـدي ب ـ څـه مـوده مخکـې راخوشـى شـوى دى ـ مـا ورتـه
وويل انډيواله کابل نه مې زړه تور دى ـ ځکه چې کـوم وخـت د مجاهـدينو
حکومت له پاکسـتان نـه کابـل تـه انتتـال شـو ـ پـه همـالو شـپو ورځـو کـې
کابل ته الړم ـ د تنريمونو تر منې نښتې مې چې ليدلي دي ـ بيا مې د کابل
ليدو ته زړه نه کيدي ـ ه ه راته پـه ارامـه لهجـه وويـل ـ اوس ه ـه وخـت نـه
دى سړکونه پاخه شوي دي ـ قوماندان ساالرانو د ننګرهار او کابل په ښار
کې نوې لوړې ودانـا جـوړې کـړي دي ـ د ګـرد نـړۍ خلـک لـر بـر کيـدي ـ د
امريکايانو باچـا هي بـه هـم اوګـورې بلـه دا چـې زمـا يـو دوسـت لـه بـاګرام
زندان نه راخوشى شوى دى ـ د ه ه ليدو او مبارکي ته به ورشو ـ ه ـه ډېـر
ښه سړى دى ـ ما وې چې ښه سـړى دى ولـې بنـدي ب ه ـه ګلـيم جميـانو د
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طالبــانو پــه ټيــل کــې امريکايــانو تــه ســپارلى ب ـ ځمکــه او مــال يــې تــرې
اخيستى ب ـ د طالب په نامه يې لير حق بندي کـړى ب ـ کـه دې وليـد بيـا بـه
ووايې چې رښتيا هم ـ د پښتون په نامـه يـې د جايـداد لصـبولو لپـاره يـې
امريکايانو ته تسليم کړى ب ـ ډېر وخت به نـه تيـروو ـ درې څلـور ورځـې بـه
چکر ووهو ـ واپس به پېښور تـه راځـو ـ مـا وې تـر سـبا سـهار پـورې وخـت
راکړه ـ زه به فکر وکړم ـ بيا به درته زنګ ووهم ـ
سبايي مې وختي انـډيوال تـه تيليفـون ور وکړنګـاوه ـ کابـل تـه د
تلو مې ورته وويل ـ ه ه خوشحاله شو ـ ويې ويل ـ سهار پـه اتـه بجـو بـه زې
درشم ـ يو ځاى بـه د ګـاډو هـډې تـه الړ شـو ـ سـبا سـهار مـې د کـاليو بکـس
ورسره وخيست ـ د کور له لړو نه مې په اجازت او مخه ښي ويلو د کور نه
په راوتلو کې ه ه رالى ـ موه دواړه کابل ته د تلو سفر نيت وتړو ـ د جـالل
ابــاد او مــزي تــه د مــوټرو تــم ځــاى تــه ورللــو ـ سمدســتي يــوه ګــاډي کــې
کښيناستو ـ مخ په خېبر ګاډى روان شـو ـ هالـه راتـه د الرې پـه اوهدو کـې
پراته کلي يو يو راښوده ـ زما لومړى ځل ب چـې د تـورخم پـه مـزي اوخـتم (
اوښتم ) کله چې د تورخم مزي ته ورسـيدو لکـه د ميديـانو لونـدې خلـک
په مزي کې تله راتلـه ـ يـاني اوښـتل راوښـتل ـ مـوه هـم لـه مـزي تيـر شـوو ـ
ميرولي خـو بلـد ب ـ ددلـې الرې سـفرونه يـې کـړي وو خـو ماتـه هـر ځـاى ،
لرونه او هوارې  ،کلي او فصلونه د ليدو وړول ـ په تورخم کې جـالل ابـاد
موټر تـه وختـو ـ زمـا لپـاره د الرې ښايسـتونه پـه زړه پـورې وو ـ د الرې پـه
اوهدو کـې ځـاى پـه ځـاى امريکـايي او انګليسـي پوځونـه پراتـه وو ـ چـې
رښتيا راباندې وايې سترګې مې پرې بدې لګيـدې ـ خـو زمـا پـه وا کـې
څـه وو ـ څـه مـو کـړى واى ـ الس مـو نـه رسـيده ـ لنـډه دا چـې زمـوه ګـاډى د
جالل ابـاد ښـار تـه ورسـيده ـ کتـ ل مـو چـې هـره خـوا بـه د خـارجي پوځونـو
موټرې له عسکرو نه ډکې ډکې روانې وې ـ له سـړکونو خـړ ګردونـه پورتـه
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کيدل ـ په لرونو کې ډزې کيدلې ـ د جالل اباد ښار کې د خلکو دومره ګڼـه
ګواه نه وه ـ
يـوه هوټـل تـه د لرمنـا لپـاره ورللـو ـ د هوټـل مخـې تـه د کبـاب
لوګي ټوله شا و خوا نيولې وه ـ د هوټل شاګرد په الره هر تلـونکي د کبـاب
خورا ته هوټل ته په الس رهنمايي کاوه ـ موه هم د ه ـه پـه اشـاره هوټـل
ته ورننوتو ـ د کباب خوړلـو نـه وروسـته مـو کابـل تـه د تلـو تکـل وکـړو ـ د
کابل لين موټرو هډې ته الړو ـ په يوه فالينکوچ کې سپاره شـوو ـ زه پخـوا
د شپدو کالو به ووم ـ چې يو ځل کابـل تـه د خپـل پـالر سـره تللـى ووم ـ خـو
اوس رانه هر څه هير شوي وو ـ له درونټي نه چې تير شو ـ تر سـروبي سـړ
کنډې کپرې شوى ووـ موټر پکې په کرار کرار چليده ـ مازديګر لمون ونه
مو سروبي کې وکړل ـ بيا مخ په کابـل ګـاډى روان شـو ـ ماسـخوتن وو چـې
پل محمود خان ته ورسيدو ـ له موټره ښکته شو ـ ملګري مـې وويـل زمـوه
خپلوان دي ـ هـم ه ـه چـې د ليـدو پـه هيلـه يـې کابـل تـه راللـو ـ يوټکسـي
موټر يـې ودرو ـ پکـې سـواره شـولو ـ ه ـه ټکسـي چلـونکي تـه د کـور پتـه
ورکړه ـ لده شيبه کې يې د باغ باال ( جګ بڼ ) الندې د يوې کوڅې سـر کـې
د درې پوړيزې ودانـا مخـې تـه ښـکته کـړو ـ د کـور زنـګ يـې وواهـه ـ يـو
هلک راووت ـ دي پيژندلو ـ ښه توده ستړي ميي يې ورسره وکړه ـ ما سره
هـم رولبـړ وکـړ ـ لـه ځـان سـره يـې ننويسـتو ـ د لـومړي پـوړ پـه سـالون يـې
وردننه کړو ـ چې کتل مو څلـور پن ـه تنـه پـه کوټـه کـې ناسـت وو ـ هـر يـوه
ستړي ميي وکړه ـ لده شيبه وروسته زما ملګرى پاڅيد ويې ويل زه به يـو
ځل دننه الړ شم ـ ماته يې مخ راواړو ـ ويلې واپس زر راځم ـ پـه سـالون کـې
ناستو کسانو د امريکائي عسـکرو خبـرې کـولې ـ چـا ويـل امريکايـان پـه
کليو کې تاالشي کوي ـ په کورونو پخپل سر ورننوزي ـ زموه کلتور تـه نـه
ګوري ـ يوه رسوائي يې پيل کړې ده ـ که څو ورته څه ووايـي سمدسـتي
يې بې پوښتنې يې له من ه وړي ـ د روسانو په وخت کې داسې بې يابي نه
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وه لکه دا اوس چې دوي پيـل کـړې ده ـ هـر چـا همدلـه خبـرې کـولې ـ پـدې
کـې يـو سـپين هيــري سـالون تـه رالـى ورپســې زمـا ملګـرى او د کـور نــور
کسان ورپسې وو ـ ناست کسان ورتـه پورتـه شـول ـ زمـا ملګـري پـه اشـاره
پوه کړم چې ګني دا سپين هيرى ه ه راخوشى شوى بندي دى ـ
زه په چاالکا او بيړه ورمخـې تـه شـوم ـ رولبـړ مـې ورسـره وکـړ ـ
ملګري مې ورته ورمعرفي کړم ـ هاله ښکل کړم ـ له ځان سـره يـې پـه کـوچ
کې کښينولم ـ خلکو خبرې کولې ـ لده شيبه وروسـته دوه تنـه راننوتـل ـ يـو
له رنګه تک تور ب ـ زما ټول فکر د ه ه سره شو ـ ما وې چـې دا هنـدو دلتـه
څه کوي ـ
يــوه د کــور ســړي همالــه دواړو تــه وويــل ـ دې ميلمن ـو تــه ډوډۍ
راوړت ـ ه ه يوه وويل ـ پالر جانه موه هم ددې لپاره راللو چـې ميلمانـه د
ډوډۍ ميز ته الړ شي ـ
موه دواړه يـې بلـې کـوتې تـه د ډوډۍ خوړلـو لپـاره بوتلـو ـ زمـوه
خدمت ته ه ه له رنګه تور زلمى او د کور ه ه بل ځوان والړ وو ـ مـا مـې د
ملګري نه د ه ه پوښتنه وکړه ـ ده وويل ـ دا يـو بنګـالي دى ـ همـدوي سـره
دلته يو ځاى اوسـيدي ډېـر ښـه سـړى دى ـ هـم ددې حـاجي هـاحب سـره يـو
ځاى په باګرام کې بندي ب ـ دده خپله عجيبه قيصه ده ـ
پـه زړه کـې مـې وويـل ـ سـبا تـه بـه دده قيصـه بانـدې ځـان خبـروم ـ
پخپله به راته خپله قيصه کـوي ـ ملګـري مـې راتـه وويـل ـ سـباته بـه درتـه
بنګالي خپله قيصه وکړي ـ سبائي چې چاې وڅښل شوې ـ د کور خلک هر
يو خپلو کارو پسې روانيدل ـ ماته مې بيا ملګرى را وړاندې شو ـ ويلې ته
پما پسې راځه ـ له سالون نه ووتو ـ د کور په بالچه کـې وړانـدې ګـوډ تـه (
کنج ) ته لکه د ځـانګړې حجـرې پـه شـان کوټـه وه ـ ښـه فـرش کـړې څـوکا
پکې پرتې وې ـ هر څه يې درلودل ـ يانې تيناب برنډه  ،شا و خـوا ګلونـه د
ناستي ښکلې هوفه  ،له هوفې نه شا و خوا په نـري سـمنتي لښـتي کـې د
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راې روانې اوبه ـ يو ښه ارام ځاى ب ـ پام مې کاوه چې ه ه بنګالي هلک او
يو تن سک زلمى ورسره ب راللل ـ دې راته وويل ـ همدلته به له بنګـالي نـه
د ه ه د خپلې قيصـې پوښـتنه کـو ې ـ چرنـګ تـه يـې وويـل ـ دده قيصـه بـه
ميلمه ته ترجمه کوې ـ اګرچې دى خپله په وردو کې پوهيدي ـ خو احتياط
لپاره ته ورسره ښه يې ـ ه ه ويلې سمه ده ـ ملګـرى مـې الړ ـ مـوه درې واړه
په کوته کې پاتې شو ـ
مـا لـومړى بنګـ الي تـه وويـل ـ تـه هـيڅ فکـر ونکـړې ـ زه خـالي يـو
ليکوال يم ـ ځينې قيصې چـې واورم او خوښـې مـې شـي بيـا يـې ليکمـه او
چاپ ته يې تياروم ـ که تکلي

درته نه کيدي اوس به ستا قيصه هم واورم

ـ
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څلورم څپرکې
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه ه مې تر څنګ کښيناست ـ چرنګ سنګ بلې ډډې ته د هاله تر
څنګه کښيناست ـ بنګالي له رنګه تور خو ښکلى اندام يې درلود ـ د تندي
کرښې يې په ځوانا کې مخ په ډېريدو ښکاريدې ـ لومړى مې ورته وويـل
ـ انډيواله خپله قيصه په ارامو اعصابو ښه په خوند راته راواخله ـ ه ه پـه
شونډو ژبه تيره کړه ـ د سترګو او د مخ ځينو نخښـو يـې د لمګينـو پيښـو
ګواهي کوله ـ ويې ويل ـ چې زما بـه څـه قيصـه وي ـ زمـوه د بنګلـه ديـش د
خلکــو د ژونــد قيصــې بــې خونــده او ترخــې دي ـ تاســو تــه معلومــه ده چــې
بنګله ديش کې يـوازې د شـولو کرونـدې د اوبـو لـه پاسـه کلـي کورونـه او
ماهيان نيول تر سترګو کيدي ـ خورا يې په عمومي ډول پنډې وريژې او
ماهيان دي ـ د هر کلي په اوبو کې د ماهيانو نيولو بريد معلوم ـ له بله پلوه
بنګله ديش کې هر کال د خلکو نفوس زياتيدي ـ او ورسره له بده مرلـه هـر
کال خطرناکه سيالبونه راوځي ـ خلک او نور مالونـه او فصـلونه يـې وړي
بالکــل د تبــاها ســره مخــامخ وي ـ د بنګلــه ديــش اقتصــادي وضــعه ډېــره
خرابه ده ـ د ه ه ځاى هره برخه ځانته خپله قيصه لري ـ خو زې به اوس درتـه
يوازې خپله قيصه پيل کړم ـ
د شپدو کالو به ووم چې پالر مې په حق ورسـيد ـ ځوانـه مـور مـې
کنډه پاتې شوه ـ مور مې راته ويلې ـ چې پالر دې مليريا په تبه پـروت وو ـ
د دوا درملو وس مو نه کيده ـ له بلې خوا د اوبو په کلي کې نه کوم کلينک
وو نـه ډاکټـر ـ بـس رن يـده رن يـده اخـر يـې سـاه ورکـړه ـ پـه کـور کـې بـل
سرپرست نه ب ـ مور مې هر سهار لـه کـوره وتلـه ـ د نـورو خلکـو د شـولو پـه
کروندو کې کار کاوه ـ يو څه مزدوري به يـې ورکولـه ـ هـم دومـره چـې ايلـه
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بيله د ورځې خواړه به پرې تياريدل ـ او چې کله خو به کار ته ال نړه ـ په ه ه
شپه به موه کره د خوړلو څه نۀ ووـ ترور به له موه سره مرسته کوله ـ د ه ې
خاوند ماهيان پلورل ـ ژوند يې چليده ـ په موه لـه يـوې ورځـې نـه وبلـې تـه
بدې شپې ورځې راتلې ـ داسې وخت راورسيد چـې مـور مـې پـه دلـه ورځ
کـار نـه ب مينـدلى ـ ماښـام تـه مـو ډوډۍ نـه درلـوده ـ تـرور هـم پـه دلـه ورځ
راپيښه ونکړه ـ نهره شپه مو تيره کړه ـ هسې خو موه ډېرې شپې تـر سـحره
په لوهې ګيډه سبا کولې ـ د چم ګاو خلک هم له موه سـره پـه تکليـ

ول ـ

له بله پلوه د کلي خلک ډېر له مـوه لونـدې لريـب وو ـ خـالي مـرو تـه يـې
شپې تيرولې ـ په کله کې يوه زړه بوډۍ ښ ه وه ـ کله کله به يې موه ته زړې
جامې او کله به يې له چا نـه پـاتې شـوې وريـژې راوړې ـ ه ـه پـه مـوه ډېـره
مهربانه وه ـ له پخوا نه په ټـول کلـي کـې ميـهوره وه ـ هـر چـا پيژنـده ـ د هـر
قسم خلکو سره ه ې پيژندل ـ په دويمه دريمـه بـه خامخـا مـوه کـره راتلـه ـ
يــوه ورځ زمــوه د کــور پــه دروازه کــې لــد څــه پښــه نيــولې شــوه ـ مــور مــې
ورناورې کړې ـ ادې راځه کنه ولې ودريدې ه ې په ورو وويل ـ سپى څـۀ
شو مور مې ورته وويل ـ راځه راځه سپى نيـته دى ـ ه ـې لـه دروازې نـه
دننه قدم راواخيست ـ ويې ويل سـپى مـو څـه کـړو مـور مـې ورتـه وويـل
ادې سپى مـې پـرون د کلـي بـر چـم کـې پرېښـود ـ لـه لـوهې نـه بيخـي خـوار
شوى ب ـ کله مې چې د ملک د کـور تـر څنـګ خوشـى کـړ ـ پـه اخـره سـلګا
ښکاريده ـ خالي لکا يې خوځوله ـ يوازې يې ما پلو کتل ـ زړه نـا زړه تـرې
را روانــه شــوم ـ د ســپي مــې هــرف روســتا ســلګا او ســونګ ســونګ
واوريد او ترې راپناه شوم ـ بوډۍ په سپي خفه شوه ـ تر ډېره په چورت کې
تللې وه ـ بيا يې وويل لورې ستاسې لپاره بـه خامخـا يـوه الر لټـوم ـ ه ـه د
وره نه په وتو کې وه ـ مخ يې راواړو ـ زما مور ته يـې وويـل ـ سـبا زه واپـس
راځم اوس د خداى په امان ـ زې د ه ې په دله شان خبرو نه پوهيدم ـ ه ه د

455

ګالب او فرښته،ويرونه بهيرونه،له بنګاله تر باګرامه ،داژوند دا څيري
کلي نامي بودۍ وه ـ لوى وړو پيژنده ـ په دلو ورځو کې ه ه موه کره ډېره
تله راتله ـ
دوه ورځې وروسته زه له بيرون نه کور تـه ننـوتم ـ کتـل مـې چـې د
کور دننه بوډۍ زما د مور تـر څنګـه ناسـته وه ـ څـه خبـرې يـې ورتـه کـولې ـ
مور مې ورته لوه ايښى ب ـ د خپګـان پـه حالـت کـې وه ـ د ه ـې خبـرې يـې
يوه يوه په لور سره اوريده ـ ه ه بوډۍ به مور ته ورنزدې شوه ـ پـه للـي او
ورو ورو خبرو يې پوهوله ـ بوډۍ چې دخبرو په وخت کې خپل وچ لرګى ،
زاړه الســونه چــې رګونــه پکــې راوتلــي وو خوځــول پــه بــې لاښــو کړشــوپه
خوله کې به يې لره شونډه ورننوته ـ پـه تـور مـخ چـې د وختونـو تـودو سـړو
وچ کړى ب ـ وړې سترګې يې بيدارې  ،بيدارې لړولې ـ د ه ې پـه خبـرو بـه
مې مور خپل سر دهوکړي وخوځاوه ـ بوډۍ پاڅيده روانـه شـوه ـ لـده شـيبه
وروسته زما ترور په کاسه کې وريژې راوړې ـ موه به هر وخت د ه ې الس
ته کتل ـ چې دخورا څه به ئې راوړل ـ همداشان زما د لوبو ملګرو به کلـه
چې پلرونو به يې ماهيان ونيول دوه ماهيان به يې مـوه تـه راکـول ـ نـور نـو
زموه اهلل هم پا او دربار يې هم ـ مور مې د خپلې خور سره هم په دې ورځ
ډيرې خبرې وکړې ـ ترور زمـا د مـور پـه خبـرو پـه فکـر کـې الړه ـ يـوه شـيبه
ه وي دواړو خپلو کې سره ها پا وکړو ـ ترور چې بيا کـور تـه روانيـده ـ
مور مې ورته وويل ـ سبا ته لد څه وختي راشه ـ ه ه هم وختي راځي ـ پـدې
وخت کې زما د کوڅې انډيواالن راللل ـ ويلې راځه چـې لوبـو تـه الړ شـو ـ
موه به د اوبو له کلي نه وچـې تـه پـورې وتـو ـ هلتـه بـه مـو د نـورو هلکـانو
سره فوتبال او نـورې لـوبې کـولې ـ مـازديګر ناوختـه پـه دلـه ورځ کـور تـه
الړم ـ کتل مې چې مور مـې ماهيـان پخـول زه وهى وم ـ يـوازې ماهيـان يـې
زمــا مخــې تــه راوړل ـ مــور وويــل بچــى ډوډۍ نيــته دى هــم دا ماهيــان بــه
خورو ـ دا شپه چې تيره شوه سبايي لمر راختلى تـرور بيـا پـه وره راننوتـه ـ
وريژې يې راوړې ـ مور مـې مخـې تـه ورپاڅيـده ـ د وريـژو لوښـى يـې تـرې
456

ګالب او فرښته،ويرونه بهيرونه،له بنګاله تر باګرامه ،داژوند دا څيري
راونيو ـ ه ې سوړ اسويلى له خولې ويوست ـ کټ کې کښيناسـته ـ مـوه ال
چاې ماې نه وې خالهې کړې چې بوډۍ بيا رالله ـ دا ځل ه ه وارخطـا وه
ـ ال ناسته نه وه چې مور ته يې وويل ـ لورې زر کوه چې ناوختـه نيـي ـ مـور
مې ترور ته اشاره وکړه ـ ويلې دننه کوټې ته راشه ـ مور او تـرور مـې دواړه
دننــه کــوټې تــه ننــوتې ـ وروســته لــه ډېــرې اوهدې شــيبې نــه دواړه واپــس
راووتې ـ د مور پالس کـې د جـامو پنـډ ب ـ د تـرور سـره پـه الس کـې د کـور
کلـي وه ـ د تـرور او مـور دواړو حالـت راتـه ډېـر خفـه سـتومانه ښـکاريده ـ
ماته مې مور وويل ـ هله زويه څپلا پښو کړه چې ځـوو ـ مـا وې مورجـاني
چيرې ځوب ه ې بوډۍ ته الس ونيو ـ وې ويل ـ دې ادې سـره يـو ځـاى تـه
ځوو ـ په دروازه کې چې راوتلو ـ مور مې او ترور دواړو لاړه سـره ورکـړه ـ
په ژړا او چي و يې الس پورې کړ ـ د دواړو د ژړا لـد پـه چـم کـې خـور شـو ـ
بوډۍ ورته تسلي ورکوله ـ زه حيران پـاتې وم چـې دا ولـې لـه دروازې نـه
پـه وتـو کـې زړې بيـا وويـل ـ زر کـوت ناوختـه شـو ـ پـه ډېـره بيـړه لـه کــوره
راووتــو ـ او وچــې تــه مــو ځانونــه ورســول ـ ه ــه مخکــې او مــوه ورپســې
وروسته روان شو ـ ښه ټوټه مزل مو چې وکاوه ـ مخې تـه لـوى کلـى رالـى ـ
څو دوکانونه هم پکې ووـ د خلکو پوره ګڼه ګواه وه ـ بـوډۍ ګړنـدۍ روانـه
وه ـ ه ـې لـه پخـوا نـه دا کارونـه کــړي وو ـ هـر څـه ورتـه معلـوم وو ـ د يــوه
دوکان تر څنګـه ودريـده ـ مـوه تـه يـې وويـل دلتـه بـه ودريـدو ـ هالـه اوس
راځي ـ موه څه پيژندو چې ه ه څو دى لده شـيبه کـې يـو سـړى راپيـدا
شو ـ سپينې جامې يې الوستې وې ـ لوړ چارشانه له عمـره پـوخ سـړى وو ـ
هيره يې پاکه وهلې وه ـ نرى تور بريتـان يـې پريښـي وو ـ سمدسـتي يـې پـه
بوډۍ لد وکړ ـ ابې راللې يې ه ې وويل هـو دا دى اوس راللـو ـ ه ـوي
په خبرو خبرو کې له موهه بيل شول ـ خپل منې کې يـې څـه سـره وويـل ـ بيـا
بوډۍ موه پسې را لله ـ ويلې راځ ـ د ه ه سړي خوا ته چـې ورللـو ـ مـوه
ته يې ستړي ميي وويل ـ ورسره يې جوخت دا خبره وکړه ـ ګاډى مې هلته
457

ګالب او فرښته،ويرونه بهيرونه،له بنګاله تر باګرامه ،داژوند دا څيري
وړانـدې والړ دى ـ هلتـه بـه حسـابي کـوب ـ ه ـه مخکـې او مـوه ورپسـې ـ د
سړ پ اړه د ه ـه ګـاډى والړ ب ـ دروازه يـې خالهـه کـړه ـ يـوه بکسـه يـې
تـرې راواخيسـته ـ بـوډۍ تــه يـې پيسـې شــمار کـړې ـ بيـا يـې زمــا مـور تــه
ونيوې ـ سړي نورې پيسې بـوډۍ تـه ورکـړې ـ ه ـې پـه بيـړه پيسـې پخپـل
جيب کې واچولې ـ سړي زما مور ته اشاره د ګاډي د ختو وکړه ـ زړه بـوډۍ
راوړاندې شوه ـ زه يې په دواړه ښکل کړم ـ بيا زما مور پـه سـترګو سـترګو
ښکل کړه ـ لپه يې پاس ته ونيوه ـ دوعا يې وکړه بيا يې وويل لورې لـه دې
سړي سره الړ ش ـ هـيڅ فکـر مـه کـوه ـ ټـول کارونـه دى درتـه سـموي ـ ددې
خبرې سره زما مور په ژړا شـوه ـ پـه ژړلـوني لـد يـې بـوډۍ تـه وويـل ـ ادې
زما په جونګړه درسره پام کوه ـ ه ه هم په ژړا شوه ـ ګادي تـه وختـو ـ سـړي
په چاال کا سره بودۍ ته د خداى په امانا الس وخوځاوه ـ بـوډۍ مـوه تـه
کتل او ژړل يې ـ مور مې هم په موټر کې پټې پټې سلګا وهلې ـ زه حيـران
پاتې ووم ـ چې دا موه به چيري ځوو ـ او دا مور مې وې ژاړي پدې وخـت
کې مور مې د موټر په سيټ کې ځانته راجوخت کړم ـ مـا ورتـه وويـل مـور
جان ي موه چيرې ځوو مور مې راته په سـر الس راښـکد ويـې ويـل ـ بچـى
له دله سړي سـره ځـوو ـ چيـرې مـو چـې نصـيب قسـمت وي ـ سـړي پـه بيـړه
موټر چالوه ـ شيبه په شيبه يې سيګرټ څکول ـ له ډېر مـزل نـه وروسـته پـه
يوه بازار وربرابر شو ـ مـوټر يـې لـاړې تـه ودرو ـ ويلـې دلتـه بـه هوټـل کـې
ډودۍ وخورو ـ پدې خبره يې زې خوشحاله شوم ـ ځکـه چـې ان لـه بيګـاه نـه
وهى وم ـ هوټل ته ورللو ـ څو په ډودۍ ناست وو ځينو خلکو خپلـو کـې
خبـرې کـولې ـ ګڼـه ګونـه د خلکـو زياتـه وه ـ مـوه يـوه ميـز تـه کښيناسـتو ـ
تيکې يې راولوښتې ـ د لومړي ځل لپاره مـو پـه تيکـو ځـان مـوړ کـړو ـ لـه
هوټل ه راووتوـ هاله د سيګرټ څکولو نه وروسته بيـا ګـاډى چـاالن کـړو ـ
په لده شيبه کې خـوب وړى وم ـ يـو وخـت مـور مـې وخوځـولم ـ ويلـې پاڅـه
ويښ شـه ـ سـترګې مـې چـې ولړولـې ـ تـوره شـپه وه ګـاډى ودريـد ـ سـړي
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وويل راځي چې ځوو ـ د بازار په يوه کوڅه ور سم شو ـ يـوه هوټـل تـه بيـا د
ډوډۍ خوړلـو لپـاره ورپورتـه شـو ـ ه ـه سـړي پـه بنګـالا هـم پوهيـده ـ ال
هوټل ته نه وو رسيدلي ـ هاله ما ته وويل هلکه خفه خـو نـه يـې ـ مـا وې نـه
کاکا ـ
خوشحاله اوسه ايله بيله مې د اوبو دکلي نه راويستل ـ دلته به شپه تيـره
کــړو ـ ســبايي بــه کراچــا تــه پــه خيــر ورســيدو ـ پــه هوټــل کــې د ډودۍ نــه
وروسته د هوټل په دويم پوړ کې د شپې تيرولو کـوټې وې ـ پـه هوټـل کـې
يې دوه کوټې ونيوې ـ يوه کوټه کې پخپله پريوت او په بله کې موهه ويـده
شو ـ سبايي له چايو نه وروسته هاله بيا ګاډى روان کړ ـ ډېـر سـيګرټ يـې
څکول ـ د سيګرټو بوي رابانـدې بـد لګيـده ـ خـو څـه مـې نيـو ويلـې ـ سـفر
اوهد وه ـ ځاى پر ځاى به ګادى ودريده ـ دمه به مو کولـه ـ کلـه چـې کراچـا
ته ورنزدې شو ـ ګاډى د يوه سيند پ اړه ودريد ـ ه ه وويل ـ دمه به وکـړو ـ
زما مور ته يـې وويـل الس او مـخ دې پريمن ـه ـ ويښـتان دې برابـر کـړه ـ د
کراچـا ښـار تـه ورننوځـو ـ نـور يـې څـۀ ونـه ويـل ـ څـو ګامـه وړانـدې الړ ـ
سيګرټ ته يې تيلى وواهه ـ موه دواړو په سين کې مخ او الس پريمن ل ـ
له موره مې بيا پوښتنه وکړه ـ
مور جاني موه له دله سړي سره چيرې ځو مور مې وويل زويه نه يم خبره
ـ د کلي بوډۍ پدې سپارلي يو ـ نـوره زه هـم نـه يـم خبـره ـ چـې سـر بـه مـو پـه
کومه لګي ـ مور مې له پنډکي نه لد څه نوي ټيکرى راويستو په سر يې کړ
ـ له دمې نه وروسته بيا ګاډى روان شو ـ ما ته خو پـه ګـاډي کـې سـفر ځکـه
خوند راکاوه ـ چې يو کله هم پدلسې ګاډي کې نه ووم تللـى ـ بـل پـه خيټـه
موړ ووم ـ او په ګاډي کې پنجابي ريکاټونه لديدل ـ ښه ساعت مې تيـر و ـ
مورجاني مې شيبه په شيبه ساړه ساړه اسويلي ويستل ـ کله به يې زه ځـان
پورې راجوخت کړم ـ حالت به يې ښه شو ـ مـازديګر تيـر ب چـې کراچـا تـه
ورسيدو ـ د ماښام په خړه کې ګاډى د يوه کور مخې ته ودريد ـ سړي وويل
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راځ اوس راورسيدو ـ کـور تـه ننوتـو ـ کتـل مـو چـې يـوه ښـ ه د دوه تنـو
اوالدونو سره چې يوه جينا او يو هلک ب اوسيده ـ
موه سره يې ستړي ميي وکړه ـ يوې کوټې ته يـې ننويسـتو ـ پـه کـې پکـي
چاالن وو ـ ه ه سړي د کور په انګڼ کې د ه ه ښ ې سره څه خبـرې کـولې ـ
مــوه دا فکــر کــاوه ګنــي چــې دا کــور د ه ــه ســړي دى او دا يــې ښــ ه او
ماشومان دي ـ ښ ه له رنګه توره په عمر به ديرش کلنه وه ـ ډيره چاالکه او
مهربانه وه ـ سړى بهر ته ووت ـ ښ ې سمدستي موه ته يخې بوتلې راوړې
ـ زما له مور سره يې لکه د خور لوندې چلن پيـل کـړ ـ ويـې ويـل هـيڅ فکـر
ونکـړې دا ستاسـو خپـل کـور دى خفـه نيـ

ـ پـه لـده شـيبه کـې يـې ډودۍ

تياره کړه ـ لـه چـاې څښـلو نـه وروسـته يـې مـوه تـه وويـل ـ تاسـو بايـد ارام
وکړت ـ دومره اوهدو سفر ستومانه کړي ياست ـ بسترې يـې راتـه هـوارې
کړې ـ تر سهاره مو ښه خوب وکړو ـ سبايي لـه چـاې وروسـته د کـور ښـ ې
زما مور ته وويـل ـ راځـه تيـناب تـه ـ مـور مـې تيـناب تـه الړه ـ زه د کـور د
وړو سره د کور په برنډه کې په لوبو مصروف ووم ـ لد ساعت وروسته کتل
مې چې مور مې په نويو پاکو جامو کې له تيـنابه راووتـه ـ ماتـه يـې کـړو ـ
بچى راشه چې ودې لمبوم ـ زې ورللم ـ په تيناب کې يې پا ولمبولم ـ بيا
يې د کور د هلک نوې جامې راوالوستې ـ له تيناب نه چې راووتم ـ نـوې
څپلا يې راپښو کړې ـ ه ه سړى له بهر نه رالى ـ د کور ښ ې سره يې څـه
خبرې وکړې ـ د کور ښ ې بيا خپلو ماشومانو ته وويل ـ تاسو په کـور کـې
اوس ـ زې واپس زر راځم ـ زما مور ته ښ ې وويل ـ خورې بهـر بـازار تـه بـه
الړ شو چې تاسو لوټکي د کراچا ښار ووين ـ پـه پـوره بيـړه يـې لـه کـوره
وويسـتو ـ ګـادي کـې يـې کښـينولو ـ سـړي ګـاډى روان کـړ ـ ښـ ه مخکـې
سيټ کې د سړي سره ناسته وه ـ پټ پـټ يـې سـره څـه ويلـې ـ د ښـار پـه يـوه
بازار ورللو ـ د خلکو ډېره ګڼه ګواـه وه ـ نـور چـې ښـه پسـې وړانـدې الړو ـ
هالــه ګــا ډى د ســړ پــه لــاړه ودرو ـ مــوه تــه يــې وويــل نــور بــه پــه پښــو
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وګ رځوو ـ د ښار په يو ځـاى کـې پراخـه ميـدان ښـکاريده ـ سـړى او ښـ ه د
ه ه ميدانا پـه لـور روان وو ـ مـوه ورپسـې وروسـته ورتلـو ـ مـور مـې لـه
السه نيولى ووم ـ د خلکو بير و بار زيات ب ـ د ميدان لاړو ته دوکانونـه او
بازار ب ـ موه د ميدان يوې څنډې ته ورللو ـ له نزدې نه مو چې وليدل ـ بـال
ښـ ې او سـړي ليـدل کيـده ـ د پلورلـو او رانيولـو نـور څـه نـه ليـدل کيـده ـ
يـوازې ښـ ې او سـړي وو ـ څـو ناسـت ول او څـو ګرځيـدل ـ مـا چــې د
ه ې ميدان په خلکو او ښ و کې پام کـاوه ـ ډيـرې ځـوانې ښـ ې او سـړي
ليدل کيدل ـ ټولې ښ ې په نويو جامو کې ښکاريدې ـ زه او مور مې د يوه
دديواله سيوري ته کښيناستو ـ ه ه سړى او ښ ه هم زموه خوا ته رانزدې
شول ه وي خپلو کې سره خبرې کولې ـ يو د سپينو جامو چاغ پنجابي يې
خوا ته والړ وو ـ ه ه سړي ورته د الس په اشاره زمـا مـور ورپـه ګوتـه کـړه ـ
ه ه پنجابي زموه خوا ته رالى ـ زما مور ته يې کتل ـ الندې باندې يې زما
مور ته کتل ـ بيا بيرته د ه وي خوا ته الړ ـ آ بله ښ ه زمـوه خـوا تـه راللـه ـ
زما مور يې ودروله ـ ه ه پنجابي ته يې مخامخ کړه ـ ښ ه زموه له خـوا نـه
د ه وي دواړو خوا ته ورلله ـ درې واړو خپلو کـې سـره خبـرې کـولې ـ بيـا
ه ه پنجابي سړي ه ه بل ته پيسې ورشميرلې ـ زه او مور مې پـه دلـه راز
نـه پوهيـدو ـ لـده شـيبه وروسـته ه ـه ښـ ه راللـه زمـا مـور تـه يـې وويـل ـ
خورې راځه زموه کار خالخ شو ـ ځو بـه ! ه ـه پنجـابى سـړى هـم لـه مـوه
سره يو ځاى روان شو ـ تر موټره ټول يو ځاى الړو ـ زما د مور د جـامو ګنـډه
ه ه ښ ې له موټره راواخيسته ـ او زما مور ته يې ونيـوه ـ ويلـې دا درسـره
واخله ـ چې دا ګادى بل خوا ته ځي ـ د موټر خاوند يـوازې دومـره وويـل ـ د
خـداى پـه امـان ـ مـوټر تـه وخـوت ـ مـوه او ه ـه ښـ ه د پنجـابي سـره روان
شوو ـ کتل مو چـې هالـه د خپـل ګـاډي دروازه خالهـه کـړه ـ ښـ ې وويـل
تاسو دده سره ځ ـ موه يې موټ ر ته وخيدولـو ـ ه ـه ښـ ې زمـا مـور ښـکل
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کړه ـ زه يـې هـم پـه تنـدي ښـکل کـړم ـ پنجـابي ګـاډى چـاالن کـړ ـ ه ـه ښـ ه
والړه وه ـ موه ترې ه ه پنجابي د سترګو په رپ کې پناه کړو ـ
مور ته مې وويل ـ مورجاني چيرې ځوو ـ ه ې نور څۀ ونه ويـل خـو يـوازې
له سترګو نه يې اوښکې راتوې شوې ـ بيا يې زمـا پـه سـر الس راښـکد ـ او
ګاډى په بيړه روان ب ـ
زموه الرې ه وي نه بيلې شوې ـ د پنجابي ګاډي کې کښيناستو ـ ه ه چې
ګاډى روان کړ ـ مور مې د ټيکري پي که باندې اوښکې پـاکې کـړې ـ زمـا
چې ورپام شو ـ په نور څه خو نه پوهيدم ـ يوازې د مور په ژړا ما تـه هـم ژړا
رالل ه ـ پنجابى زموه ژړا باندې پوه شو ـ ويـې ويـل ـ پـه ژړا کـار نـه کيـدي ـ
تاسو بايد خوشحاله اوسـ ـ چـې پنجـاب تـه ځـ ـ د بنګلـه ديـش د خوسـا
اوبو نه خالخ شوت ـ خوش قسمته يې چې له مـا سـره مـو نصـيب شـو پـام
چې خفه ني ـ زما مور ته يې الس را اوهد کړ ـ ويې ويل جينا ستا په سـر
مې پوره ديرش زره روپا ور وشمارلې ـ زړه چې ښکته پورته نکړې ـ مزې
به کوې ـ هاله له خپل سيټ نه موه ته يخې بوتلې راکړې ـ ويې ويل ګرمي
ده ـ دا وڅښ ـ ه ه د څيرې او خوي نـه بـدلونى ښـکاريده ـ لضـبناکه بڼـه
يې وه ـ د خندا او خوښا طم ترې نه کيده ـ مازديګر لويـدونکى ب چـې د
ه وي ښار ته ورسـيدو ـ ويـې ويـل دا د پنجـاب اهـلي مخکـې دي ـ زمـوه
کور له ښاره لد څه وړاندې دى ـ
يو وخت ګاډى ودريد کتل مو چې د شنو فصلونو سر ته يې کـور وو ـ مـوه
چې کله د ه ه کره دننه کور ته ننوتو ـ د کور ټول لړي له موهه راتاو شـول ـ
ه ه سړي زما مور ه وي ته ور ا وپيژنده ـ د کـور ښـ ې زمـا مـور تـه نـزدې
راللې ـ ستړي ميي يې ورسره وکړه ـ سړي وويل دا مـې نـوې اين ـه درتـه
راوستې ده ـ زه خو ماشوم وم ـ په څه نه پوهيدم ـ لومړى څه موده ښه وه ـ زه
او مـور مــې دواړه خوشـحاله ځکــه وو چـې د بنګــال لـه لــوهې نـه راخــالخ
شـوي وو ـ مـور مـې ټولـه ورځ کـار کـاوه ـ زه بـه د مالـت لـه ماشـومانو سـره
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لوبيدم ـ د کور ماشومانو له ما سره لوبې نه کولې ـ څـو کالـه وروسـته چـې
رالوى شوم ـ د مور سره به مـې يـو ځـاى ټولـه ورځ کـار کـاوه ـ پنجـابي لـټ
خيټي به په موه ظلم کاوه ـ مور مې د مرو تر سرحده ورللې وه ـ ځکه چې
د ه ه بې دينه ظالم په کور او کروندو کې او د مالدارۍ دومره زيات کـار
ب چې موه خو څه چې نورو مزدورانو يې هم ورته رسـيدګي نيـوه کـوالى ـ
مور مې پخپل ځان نه وه ـ خو په ما ډيره خفه کيده ـ لد چې رابوټک شوم ال
د ځوانا باد نه وم وهلى ـ مور مې راته وويل زويه تر څو به ستا پـه حالـت
ځوري دم ـ ښه به دا وي چې ته له دې ځايه الړ شې ـ ما پريدده چې يـوازې يـې
ګالم ـ بچـى ښـه بـه دا وي چـې تـه لـه دې ځايـه الړ شـې ـ چيـرې خپـل سـر پـه
سيوري کړې ـ ه ې پداسې حال کې چې موه دواړو د وښو پـه ريبلـو لګيـا
وو ـ پخپل ځاى يوه شيبه کيښناسته ويې ويل زما خو چـاره نيـته دى ـ تـر
څو يمه همدا کارونه به کوم ـ خو تا ته ځکه وايـم چـې کـه تـه ځـان کـوم ښـه
وطن ته ورسوې او پخپلو پښـو ودريـدې بيـا بـه پمـا پسـې راشـې ـ پـه پټـه
توګه به مې له دې سختيو او ميکالتو نه وژلورې ـ ما چې د مور په خبرو
فکر وکاوه ـ زړه مې واخيسته ـ مګر دا فکر راولويد چې ګني که زه الړ شم
ـ پنجابى به پدې سخته راولي ـ ما ويل مور جاني که زه درنـه الړ شـم ـ ه ـه
ته به څه بهانه کوې زويـه زه بـه ورتـه وايـم چـې بنګـال تـه مـې ليدلـى دى ـ
واپس راځي ـ نور ورپسې مه ګرځه ـ تا سره يې څۀ دي واښه مـې ريبـل او
له ځان سره په فکر او سوچ کې هسې ډوب الړم ـ ( دا مور مې رښتيا وايي ـ
مــور خــو مــې پنجــابي راوســتې ده ـ دا ولــې ورځــي نــه تــر اوســه پــورې دا
کارونه او مالونه ساتل به تر څو  ،ځان به کوم ځاى ته اوباسم ـ يو وخـت بـه
که خداى کول په مور پسې راشم ـ بس د مـور خبـره مـنم ) يـوه ورځ ه ـه لـه
کاره ستړى ستومانه وه ـ رنګ يې الوتى ښکاريده ـ شـونډې يـې هـم وچـې
کلکې وې ـ د وښو ريبل يې پرېښودل ـ لور يې د پټـي پـه بـاره کيښـود زمـا
خوا ته رانزدې شوه ـ وې ويل زويه نور زه نه لـواړم چـې تـه دې پـدې درنـو
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کارونو لـه مـا سـره خپلـه ځـواني خـاورې کـړې ـ جيـب تـه يـې الس تيـر کـړ ـ
پيسې يې راويستې ويې ويل ـ بچى دا همالـه پيسـې دي چـې د راتلـو پـه
وخت کې يې راکړې وې ـ دا په جيب کې خوندي کړه ـ همدا نن حرکت وکړه
ـ همـدا اوس ـ لـد څـه پـه لصـه نـا حالـت يـې وويـل ـ هلـه پـاڅيده ـ زمـا پـه
قيصه کې مه اوسه ـ ځان يو ښه وطن ته اوباسه ـ بس مور مې نه پريښـودم ـ
ما وې مور جاني دا څنګه کيداى شـي ـ ه ـه ال پـه قهـر شـوه ـ وې ويـل نـور
دې په دې سوزانده کرونـده کـې نـه پريـددم ـ ژونـد دې نيـم بربـادولى ـ ځـه
روانيده خپل سر په سيوري کړه ـ تر اوسه خـو وړوکـى وې ـ اوس خـو شـکر
دى زلموټى يې خپل ښه او بد ښه پيژنې ـ لومړى ځـان کراچـا تـه اوباسـه ـ
هلته به له چا نه پوښتنه وکړې ـ تر څو کوم ښه ځاى ته الړ شې ـ اهلل مهربانـه
دى ـ کلــه چــې پخپلــو پښــو ودريــدې ـ بيــا بــه مــا پســې راشــې ـ اوس ددې
بدرنګه کروندې نه روانيده ـ ډېره ګرانه خبره وه ـ چې په دنيا د خداى کې د
ايکي يوې مور له څنګه جدا کيدم ـ ځان سـره مـې چـې فکـر وکـاوه ـ د مـور
خبـره مـې زړه واخيسـته او ورتـه اومـې ويـل ـ سـمه ده مورجـاني ـ خـو ددې
لپاره چې زما په تلو سره دا پنجابى لعنتي پتا سختي رانه ولي  ،څـه فکـر
کوې
زويه زه ورته وايم چې ته بنګال ته د ترور کره تللـى يـې ـ کومـه خبـره نيـته
دى ـ زما زړه نه کيده چې د مور له خوا نه بيل شوى واى ـ زړه مې رالوى کړ
ـ م ا وې مور جاني دوعا راتـه کـوه ـ همـدا اوس درنـه بيليـدم ـ ه ـې پـه خـوا
پورې ونيوم ـ په ژړا شوه ماته هم ژړا رالله ـ زموه د دواړو ژړا په چي و او
ساندو واوښتې ـ مالونو او لواګانو زموه چي و ته لوهونه بوڅ کړي وو ـ
د مور له ليدې نه مې ځان راوشوکاوه ـ ه ې له ژړا نه ځان وژلو ـ په چي ـو
چي و راپسـې را روانـه وه ـ دواړه السـونه يـې مـا پسـې نيـولي وو ـ تـرې را
روان شوم ـ تر ه ې موه دواړو چي ې وهلې ـ تر څو چې مور مې په کرونده
کې پاته شـوه او زه تـرې راپنـاه شـوم ـ اوښـکې مـې وچـې کـړې ـ ځـان مـې د
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ګاډو تم ځاى ته ورساوه ـ په ګاډي کې کښيناستم ـ يوه بل ښار ته مـې ځـان
ورساوه د ه ه ښار نه مې کراچا ته بل ګاډي کـې کښيناسـتم ـ ماسـخوتن
ب چې د کراچا په ښار کې ګاډى ودريـد ـ لـه نـورو سـورليو سـره زه هـم پـه
بازار ورګډ شوم ـ شپه وه مګر بازار د خلکو نه ډ ب ـ ګڼه ګواه زياته وه ـ د
بازار په يوه کوڅه کې وړاندې الړم ـ يوه هوټل تـه ورللـم ـ د ډوډۍ خوړلـو
په نيت يوه ميز ته کښيناستم ـ هوټل کې ډيـرۍ خلکـو چـاې روټـا خـوړه ـ
چا چاې څښلې  ،ځينو خپلو کې سره خبرې کولې ـ
زما په عمر هلکان په هوټل کې نه وو ـ پدې کال ايله به د شپاړسو کـالو وم
ـ د ډوډۍ خوړلو نه وروسته د هوټل شاګرد راتـه يـوه پيالـه چـاې مخـې تـه
کيښود ـ زه پخپل چورت او فکر کې الړم ـ ( د شپې تيرولو لپاره چيرته او
له چا نه اوپوښتم ـ مـور بـه مـې څـومره راتـه پـه سـودا کـې وي ـ نـن شـپه بـه
بيخي خوب نه ورځي ـ خداى موه څومره بدبخته پيدا کړي يو ـ پـدې عمـر
زه څه کولى شم )
په همدې سوچ کې وم ـ چې يوه سړى راباندې د څنګ ته پـروت ميـز نـه پـه
ارامه لهجه لد وکړ ـ مخ مې ورواړو ـ د سوچ او فکر مزى يې راپرې کړ ـ ما
وې کاکا جانه څه دې ويل په وردو کې يې ويل ـ هلکه د کوم ځاى يې
زه د بنګال يم ـ خو د کار او مزدورۍ لپاره له کوره راوتې يم همدا نن دلتـه
راورسي دم ـ نابلد يم ـ نه پوهيدم ـ چيرې الړ شم د نـن شـپې تيرولـو پـه فکـر
کې يم ـ چې څنګه وکړم ـ ه ه خپله څوکا ما پلو راکده کړه ـ ويې ويل مور
و پالر ورواه لرې ما وې نه کاکا جانه بې له ايکې يوې مور نـه بـل څـو
نه لرم پالر مې پخوا مړ شوى دى ـ مور مې يوازې پـه ډېـرو ميـکالتو کـې
شپې ورځې سبا کوي ـ زړه مې دى چيرې کوم ښه ځاى کې کار او مزدوري
پيدا کړم ـ ه ه زما پـه حـال خفـه شـو ـ ويـې ويـل ـ خيـر دى بچـى تـه ال پـوره
ځوانا ته هم نه يې رسيدلى ـ په مخ کـې دې لـوى عمـر پـروت دى ـ د ژونـد
سختو او ميکالتو په متابل کې مبارزه او مجادله پکـار ده ـ اهلل مهربانـه
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دى ـ پخپلو پښو به ودريدې ـ همت له السه مه ورکوه رښتيا يوه خبره درتـه
کوم ـ ه ه دا چې که ته وکـوالى شـې اف انسـتان تـه الړ شـې ـ پـه دې وخـت
کـــې هلتـــه کارونـــه ډېـــر دي امريکايـــان او انګريـــزان ورللـــي دي ـ نـــوې
اباديانې کيدي په مزدورۍ کې سمې ډالرې بـاديدي ـ ان لـه هندوسـتانه او
پاکســـتان ورتـــه خلـــق ور روان دي ـ بـــل دا چـــې پـــه اف انســـتان کـــې پـــه
جوماتونو کې هـم مسـافر شـپې سـبا کـولى شـي ـ د کليـو خلـک د جومـات
مسافرو ته لـه کـوره ډوډۍ راوړي ـ د ه ـه ځـاى خلـک ډېـر ښـۀ خلـک دي ـ
ستا دپاره ښه ځاى هم ه ه دى ـ نوره دې خوښه ـ
د هاله خبرې راباندې ښې ولګيدې ـ ورته اومـې ويـل کاکـا جانـه لـه مـزي
څنګه تيريداى شم ده ويلې بچـى پېښـور تـه چـې الړې ـ لـه سـرحد نـه بـې
اســـنادو خلـــک اوړي راوړي ـ د پاکســـتان ســـرحدي پـــوليس ســـړى پـــه
تکليفوي ـ خو د شل ديرشو روپيو خبره ده ـ تر پېښوره به ما رسـولى واى ـ
مګر زې دوه مياشتې نور دلته پاتې يـم ـ څـه کارونـه مـې دي ـ سـتا لپـاره بـه
ښه دا وي چې سهار ته د پېښور ګاډي کـې الړ شـې ـ هلتـه بيـا الرې چـارې
پيدا کولې شې ـ خير دى شپه به دلته زما سره تيره کړې ـ دهاله پدې خبـره
ال ه ـه
خوشحاله شوم چې ماتـه د شـپې تيرولـو ځـاى څـه معلـوم وو اهـ ً
ســړى د پېښــور د چارســدې اوســيدونکى وو ـ پښــتون وو ـ ښــه مســلمان
سړى ښکاريدو ـ په هوټل کې يې زما د ډوډۍ پيسې هم ورکړې ـ بيا يې له
ځان سره خپلې کرايې کوټې ته بوتلم ـ ه ه لـه پخـوا نـه کوټـه نيـولې وه ـ او
پکې اوسيده ـ کوټه ښه لويه وه ـ د خپل ژوند کولو ضروري ټول شيان لکه
بسترې  ،پخلن ـ  ،لوښـي او نـور هـر څـه يـې درلـودل ـ داسـې ښـکاريده ـ
چې کوم لوى تجار ب ـ ماته يې د خوب لپاره ځاى جـوړ کـړ ـ ه ـه پخپلـه پـه
لمان ه ودريد ـ زه خو سـتړى سـتومانه ووم ـ دسـتي پـه دسـتي خـوب وړى
وم ـ سبايي چې له خوبه راويښ شوم ـ سهار په خير يې راته وويـل ـ بيـا ئـې
تيــناب تــه بــوتلم ـ ويلــې ځـان دې پــا پريمن ــه ـ مــا هــم ولمبــل لــه ه ــې
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وروسته يې چاې تيارې کړې وې ـ له چايو څښلو نه وروسته ه ه راسره تر
اشتيينه الړ ـ د پېښور په ګاډي کې يې کښينولم ـ کله چې ګاډى روان شو
ـ ه ه رانه الړ ـ زړه مې ورته دواګانې وکړې ـ کله چې پېښور ته الړم ـ په يوه
هوټل کې مې دوه شپې وکړې ـ د ورځې له خوا بـه مـې د تـورخم د ګـاډو پـه
هډه کې له خلکو نه د جالل اباد د مزدورۍ او د تلو حال زده کاوه ـ له هـډې
نه به ګاډي ډکيدل او تلل به او هم به له تورخم نه ډ ډ ګاډي راتلل ـ ښـه
مې ځان پوه کړ ـ په دويمه ورځ له يوه همزولي پښتون هلک سـره د تـورخم
ګـــادي تـــه وخـــتم ـ هالـــه راتـــه وويـــل ـ چـــې پـــه اف انســـتان کـــې د بيـــا
ودانولوکارونه پيل شوي دي ـ مزدوري هم په ډالرو شـوې ده مـا هـم جـالل
اباد تـه د تلـو نيـت وکـړ ـ د تـورخم ګـاډي کـې کښيناسـتم ـ د ورځـې يـولس
بجې وې چې تورخم مزي ته ورسيدم ـ کله چې له ګـاډي نـه ښـکته شـوم پـه
تورخم کې له نورو اف انانو سره په پښو روان شوم ـ شاته راپسـې پـه اردو
کـې لــد وشــو ودريــده ـ مــخ مــې چــې ور واړو ـ ســرحدي تــااې واال راپســې
ګړندى رالى ـ ويلې ته راځه چې تااه دار دې لواړي يو افسر ته يې بوتلم ـ
افسر لومړى په پښـتو کـې رانـه پوښـتنه وکـړه ـ مـا پـه اردو کـې وويـل ـ نـه
پوهي دم ـ بيا يې په اردو کې وويل ـ څو يې د کوم ځاى ئې چيرې ځـى
ما ورته خپل اهلي ځاى وښود ـ ما وې د بنګال يم ـ جالل اباد تـه مـزدورۍ
ته ځمـه ـ د هالـه رابانـدې څـه شـک پېـدا شـو ـ ويـې ويـل د بنګـال راتـه نـه
ښکارې ـ د هندوستان نه جاسوسا پسې راللى ئـې مـا وې هـيب زه پـه
نور څه نه پوهيدم ـ د هندوستان نه يم ـ بنګلـه دييـي يـم ـ د بنګلـه ديـش پـه
نوم يې ال پسـې شـک زياتيـده ـ نـه يـې پريښـودم ـ سمدسـتي يـې الس تـړل
ولچک پېښور جيل ته وليدلم ـ کله چې يې زما کالخونه د جيل په دروازه
کې يوه تن ته ورکـړل ـ زه يـې هـم وروسـپارلم ـ لـه السـونو يـې ولچـک رانـه
خالخ کړل ـ ه ه د سرحد سړى الړ ـ او زه يې دننه يو دفتر تـه بـوتلم ــ کتـل
مې چې په دفتـر کـې دوه تنـه خپلـو ميزونـو تـه ناسـت وو ـ ه ـه يـوه تـه يـې
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لومړى کالخ ورکړ ـ بيا يې پـه خولـه ورتـه وويـل ـ د تـورخم پـه سـرحد کـې
نيول شوى دى ـ هاله لومړي کالخ ولوست ـ بيا يې ماته وکتل ـ ويـې ويـل
ته خو ال ځوان شوى نه يې ـ داسې خطرناکو کارونو ته دې الس اچـولى دى
ــ مــا ويــل هــيب زه پــه نــور څــه نــه پــوهيدم ـ يــوازې د تــورخم لــه ســرحد نــه
تيريدمـه ـ چـې وې نيـولم ـ مـا لوښـتل چـې اف انسـتان تـه واوړم ـ او هلتـه
مزدوري وکړم ـ ه ه په قلم چې الس کې يې نيولى ب ـ ميـز يـې وټکـاوه ـ پـه
قهر او لضب يې وويل ـ ته له بنګاله اف انستان ته مزدورۍ پسې ځـې ـ دا
د منلو نه ده ـ ته خامخا د هند له لوري په جاسوسا پسـې راللـى يـې ـ يـوه
پوليس ته يې لد وکړ ـ والکـه راشـه دا بوځـه ـ پـوليس لـه السـه ونيـولم ـ او
يــوې کــوټې تــه يــې بــوتلم ـ نــوم يــې د کــوټې ب مګــر سـم قبــر ب ـ ډېــر زر يــې
راپسې دروازه بنده کړه ـ کوټه د سړي د قد په انـدازه اوهده او يـو نـيم متـر
په اندازه پلنه به وه ـ سمنټي شوې وه ـ بالښت يې هـم د سـمنټو ب ـ پـه کوټـه
کې نور هيڅ نه وو ـ يوازې پاس چت کې يو د بجلا ګروپ ښکاريده ـ کيڼ
لــوري تــه پــاس ديوالــه کــي يــوه بيخــي وړه کړکــا وه چــې د اوســپنې پــه
مضبوطه جالا پوښل شوې وه ـ شييه يې هـډو معلوميـده نـه ـ زه ال کوټـه
کې ناست نه ووم چـې د کـوټې وربيرتـه شوــ يـوه تـن چـې پـالس کـې يـې د
دروازې کيلي نيـولې وه ويـې ويـل راځـه ـ لـه دروازې چـې راووتلـم ـ هالـه
ټينګ له السه ونيولم ـ په يوه دهليز کې په بله کوټه ورننويستم ـ کتـل مـې
چې دننه کوټه کې لد څه تورتم ب ـ يو تـن د قـوي مټـو سـړى والړ ب ـ د کـوټې
ديواله پورې يو ميز او يوه څوکا ايښې وه ـ يو بل سړى په څـوکا ناسـت
ب ـ پـه اردو کـې يـې وويـل ـ لـه هنـد نـه څـه وخـت راللـى يـې مـا وې زه لـه
بنګاله راللـى يـم ـ هندوسـتاني نـه يـم ـ ه ـه دويـم سـړي يـو ناڅاپـه پـه مـخ
کلکه څپيړه راکړه ـ پړمخې په م کـه ولويـدم ـ بيـا يـې راپورتـه کـړم ـ پـدا
بــل مخ يې ووهلم ـ ويلې اهلي خبره وکړه ـ ګني په مرو دې وژنم ـ زه ويرې
ډار او درد ونيولم ـ هوار لړځيدمه ـ يوازې دومره مې وويل ـ زه بې ګناه يم ـ
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پـه هـيڅ خبــر نـه يــم ـ پــه کومـه ګنــاه مـې وهـ

دواړو لبـرو وويــل ـ تــه د

هندوستان جاسوس يې ـ زر شه حال وايه ـ ما بيا ورته وويل ـ جالل اباد تـه
تلمه په تورخم يې ونيولم ـ بله کومه ګناه خو مې نده کـړې ـ ه ـوي لـه پښـو
نه ځوړند کړم ـ په لښتو يې په شا ووهلم ـ ما يوازې چي ې وهلې ـ ه وي به
ښه پسې په لښتو وشړه کولم ـ زما چي ې به اسـمان تـه پورتـه شـوې ـ ځکـه
چې زه خو ال وخت ته نه وم رسيدلى ـ ددلسې وهلو طاقت مې کله درلـود ـ
ه وي وهلم او ما به ژړل ـ بيخي اوبه يې په شا راته واړولې ـ له ځوړنديدو
نه يې راخالخ کړم ـ ويې ويل ځان سـره ښـه فکـر وکـړه ـ يـا خـو اقـرار وکـه
ټول حال دې ووايه ـ کنه په وهلو وهلو به مړ شې ـ شپد ورځـې يـې رابانـدې
وهل ټکول تير کړل ـ بيا يې امريکايـانو تـه ورتسـليم کـړم ـ ه ـه همداسـې
چې يو سهار نهه بجې زما د کوټې دروازه وټکيـده ـ بيـا پسـې بيرتـه شـوه ـ
هماله موظ

تن چې هره ورځ به يې ماته اوبه او ډوډۍ راوړه رالى ـ ويې

ويل راځه ـ په السونو کې يې راته ولچک واچول ـ روان يې کړم ـ دا ځل يې
يوې بلې کوټې ته چې لـه نـورو نـه لويـه او پاکـه وه ـ بـوتلم ـ پـه دروازه چـې
ورننوتم کتل مې چې دوه تنه امريکايان ناست وو ـ ورسره په څنګ کې يو
پاکســتاني کرنيــل پــه څــوکا ناســت ب ـ څــه کالخرونــه ورســره وو ـ پــه
انګليسي يې ه وي ته څه ويلې ـ ه و دواړو به ماته راپـام کـړو ـ يـوازې د
ه ـوي پـه خبـرو کـې د انـډيا پـه کليمـه پوهيـدم ـ چـې امريکايـانو او ه ـه
پاکستاني کرنيل به په خپلو خبرو کې د انډيا کليمه اخيسته ـ ډېـره شـيبه
سره لديدل ـ بيا نو ه ه پاکستاني څه کالخونـه امريکايـانو تـه ورکـړل ـ د
کالخونو په ورکولو کې ه وي بيا ما پلو وکاته ـ دواړو وخندل ـ زه يـې لـه
ځان سره روان کړم ـ ما ته يې وويل ـ دوي تا نـه يـوازې څـو پوښـتنې کـوي ـ
بيا دې خوشى کـوي ـ لـه مـوهه دې کـار خـالخ شـو ـ زه لـه ځـان سـره لـد څـه
خوشحاله شوم ـ ما وې ګني چې خوشى کوي دې ـ په زړه کې مې تېر شـول ـ
( دا ځل به پخپل سر له تورخمه نه اوړم ـ خامخا به په ګرنټا له چا سره ځـم
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) پـه دې فکـر کـې وم ـ چـې لـه ه ـه ځايـه يـې روان کـړم ـ لـه دروازې نـه يـې
ويويستم ـ لد څه خوښي مـې حـس کـړه پـه دې کـې يـوه تـن پـه السـونو کـې
ولچک راواچول ـ ګاډي تـه يـ ې پورتـه کـړم ـ لـه ګـاډي چلـونکى پـه شـمول
درې تنه راسره په ګاډي کې کښيناستل ـ
لده شيبه وروسته هوائي دګر ته ورسـيدو ـ لـه ګـاډي نـه کوزيـدو پـه وخـت
کې يې توره ک وړه راپسر کړه ـ چې سترګې مې پټې شـوې ـ خولـه مـې هـم
بنده شوه ـ حيران پاتې شوم ـ دومـره پوهيدمـه چـې څرخـي الـوتکې تـه يـې
ورپورته کړم همالسې پټې سترګې يې په الوتکه کې کښينولم ـ کلـه چـې
الوتکه هوا ته پورته شوه ـ زما په څنګ کې يوه تن ناڅاپه د قران شري

په

ويلو پيل وکړ ـ يو څو رالـى ورتـه ويـې ويـل چـوپ شـه ـ ه ـه سـړى نـور
قران شري

ويلو نه چوپ شو ـ څرخي الوتکه په هوا کې روانه وه ـ زما زړې

نۀ ټينګيده په ژړا شوم حيران ووم چې چيرې مې وړي
زما ژړا او چي و ته په الوتکه کې ناست کسان چـوپ پـاتې وو ـ هيچـا څـه
نه ويلې ـ په دې کې يوه ورو په اردو کې وويل دا څو وړوکى هلک دى ـ
په الوتکه کې څه ډېر ګونګسى پورتـه شـو ـ ځينـو پاکسـتان پـه خولـه کـې
اړو راړو ـ چا په انګليسي په ډېر قهر او لضب سره څه وويل ـ زما په ولـي
چا الس کيښود ـ کيکاهلم ـ چې ګني مه ژاړه چوپ شه ـ بيا مې له ځـان سـره
پټې پتې سلګا وهلې ـ په اردو کې مې دومره وويل ـ زه بې ګناه يم ـ جالل
اباد ته د کار لپاره تلمه ـ په تورخم کې ونيولم ـ وايـي چـې تـه د هندوسـتان
جاسوس يې ـ اوس مې چيرې وړي ـ بيا يې راباندې په قهـر او لضـب سـره
په جګ اواز وويل چې ګني للى شه مه ګړيګه ـ پـه الوتکـه کـې پـه ناسـتو
کسانو مې شک رالى چې د ه وي سترګي هـم ورتړلـي دي ـ بيـا ورو ورو
څه خبرې وشوې ـ خپلو کې يې سره پټ پـټ څـه وويـل ـ ال پـه سـلګو او ژړا
کې ووم ـ چې الوتکه د کښيناستو په حال کې شوه ـ کله چې په هوائي ډګر
الوتکـه کښيناسـته ـ د يـوه تـن لـه خـولې ووتـل ـ فکـر کـوم د بګـرام هـوائي
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ميدان دې له الوتکې يې راښکته کړو ـ سترګې مې همالسې پټې وې ـ په
ښي الس کې يې ځن ير راواچـاوه ـ همدلـه زمـا د الس پـه ځن يـر يـې نـور
کسان هم تړلي وو ـ يو وخت يې سترګې راخالهې کړې ـ
ما چې سترګې ولـړولې له يوې ودانا دننه په يوه لويـه کوټـه کـې د نـورو
اوه کسـانو ســره ناســت ووم ـ ه ــوي يــې ولچــک کــړي وو ـ دوه پکــې زمــا
پيـان تـور رنګـه وو ـ بونـډۍ هيـرې يـې وې ـ ه ـه نـور څلـور واړه د اوهدو
تورو هيرو څښتنانو وه ـ ه وي ټولو ماته راکتل ـ موه خبرې نيواې کولې
ـ په سر راته امريکائي والړ وو ـ د ه ه يوه له خولې مې للي شان واوريـدل
ـ دا د بګرام زندان دى ـ ه ه تور پاکستاني دا خبره په اردو کې وکړه ـ ه ـه
نور چوپ ناست وو ـ يوه شيبه وروسته يې يو يو تن بيوه ـ زه يې وړاندې د
زندان په دننه کوڅه کې بوتلم ـ يوې کوټې ته يې ورننويسـتم پـه کوټـه کـې
درې تنه سړي په يو شان جامو کې ناست وو ـ ماته يـې هـم هم سـې جـامې
راولوستې ـ زما پيسـې او جـامې يـې رانـه يـووړې ـ يـو کالـخ يـې راکـړو ـ
ويې ويل ـ دا ستا کارت دى ـ ولچک يې رانه ليرې کړل ـ په کوټه کـې ه ـو
درې واړو ماتــه رډ رډ کتــل ـ يــو تــن لــه رنګــه تــور ب او نــور دواړه د پن ــه
وييتو ديرشو کالو به وو ـ ما په اردو کې ترې اوبه ولوښتې ـ ه ـه يـو تـن
چې له رنګه تور ب ـ په اردو پوهيده ـ زر يې په پياله کې اوبه راتـه ونيـوې ـ
د اوبو په څښلو مې زړه ساز شو ـ همدله تور رنګي سړي رانه په اردو کـې
پوښتنه وکړه ـ ويلې د کوم ځاى يې او دا يـې ورسـره رالبرګـه کـړه ـ تـه خـو
وړوکې هلک يې ـ دلته يې څنګه راوستى يې دوي ته مې هم خپله قيصه
وکړه ـ ه وي زما په حالت چې خبر شول ـ درې واړه خفـه شـول ـ پاکسـتاني
وويل ـ دا کارونه د آئي ايس آئي دي ـ په همدې چل لـه امريکايـانو نـه ډالـر
شوکوي ـ د کوټې په يوه کنج کې لکـه د نـيم بيلـر پيـان شـى يـې د متيـازو
لپاره ايښى ب ـ کوم يوه به چې خپل حاجت رف کولو بس نورو به ورته کتل
ـ د کوټې رواا کمزورې وه ـ د کوټې په پاس ديواله کې وړوکـې کړکـا وه ـ
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د اوســپنې پنجــره يــې ورکــړې وه ـ د بجلــا ګــروپ پــه ګردونــو کــې خــړ
ښــکاريده ـ زيــړ رنـــګې راــــا يــې درلــوده ـ پــه کوټــه کــې شــپه او ورځ نــه
معلوميده ـ زړې مې راډ شو ه وي ته مې وويل دا کوم ځاى دى ه ه يو
تن ال زما په قيصه نه ب پوه شوى ـ په اردو نه پوهيده ـ له بـل نـه يـې زمـا پـه
باب پوښتنه وکړه ـ ه ه حيران شو ـ په جګ اواز يې وويل :

( له بنګاله تر باګرامه) پاکسـتاني راتـه وويـل ـ دلـه سـړى سـتا پـه حالـت
چې پوه شو تعجب يې وکړ ـ ځکه يې وويـل ـ لـه بنګالـه تـر باګرامـه ـ دا خـو
يې ډېره ناروا کړې ده ـ وړوکى هلک او د باګرام زندان ـ په ده خو يـې چـور
تعـدا کـړې ده ـ ه ـه بــل تـن وويـل پــدې ټولـو يــې ظلـم کـړى دى ـ مـوه خــو
طالبان يو ـ مګر دده پيان ډير پښتانه يې د طالب پـه نـوم بنـدي کـړي دي ـ
پاکستان خو پښتانه نيسي د التاعده او طالب په نامه يې پـه امريکايـانو
د ډالرو په بـدل کـې ورتسـليموي ـ ه ـوي يـې بيـا کنـدهار او بـاګرام تـه او
ځينې خو سمدستي ګوانتنـامو تـه اسـتوي ـ پاکسـتاني وويـل خيـر تـه مـه
وارخطا کيده ـ خداى به خير کړي يوه وچه مړۍ يـې الس کـې راکـړه ـ ويلـې
دا ډودۍ مـړۍ وخــوره وهى بــه يــې ـ رښـتيا چــې يــوه شــپه او يــوه ورځ مــې
ډوډۍ نه وه خوړلې ـ ښه په مزه ډوډۍ ته لګيا شوم ـ چې پدې کې يو تن پـه
هماله نيم بيلر باندې کښيناسته ــ ټـر  ،ټـر لـول يـې وکـړل ـ زمـا خولـه کـي
ژولې مړۍ پـاتې شـوه ـ بـاقي مـې خـولې تـه راللـې ـ ه ـو نـورو پمـا پـورې
وخندل ـ پاکستاني سړي هـم خنـدل ـ ويلـې تـه نـوې يـې ـ ددې سـره اموختـه
کيدي پروا نلري خپله ډوډۍ خوره ـ
ما ويلې زه چې د لوهې مـړ شـم دلتـه بـه روټـا ونـه خـورم ـ زه خفـه د کـوټې
ديواله ته تکيه کښيناستم ـ ه وي خپلو کې سره څه ويل ـ په دې وخت کې
له کومه د ژړا او چي و نارې واوريدل شوې ـ ه ه پاکسـتاني پـه اردو کـې
ماته وويل  ،څو بندي وهل کيدي چي ې يې راځي ـ
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لده شيبه وروسته دروازه بيرته شوه ـ يو امريکايي عسکر رالى ـ زما نامه
يې واخيس ته ـ ويې ويـل راځـه ـ زه لـه ه ـوي نـه بيـل کـړم ـ لـه ځـان سـره يـې
روان کړم ـ په الره مې د چا چي ـې اوريـدې ـ پوهيدمـه چـې کـوم بنـدي يـې
وهلو الندې نيولى دى ـ لد چې وړاندې الړو  ،بيا مې ډيرې بدې بدې نارې
لکه څو د مرو سکنجې الندې وي ـ داسې چي ې وهـل کيـدې ـ پمـا يـې
بد تافير وکړ ـ
يوې کـوټې تـه يـې ورننويسـتم ـ چـې يـوازې يـو تـن بنـدي پکـې ب ه ـه هـم
پاکستاني ب ـ لکه زما لوندې تک تور ب ـ خو له عمر نه پوخ هيره يې زياته
سپينه وه ـ هيـره يـې بيخـي لـه نامـه نـه لګيـده ـ امريکـايي عسـکر ورتـه پـه
انګليسي څه وويل ـ ه ه سړى پـه انګليسـي پوهيـده ـ عسـکر چـې هـر څـه
ورته ويلې ـ ه ه به سر ورته وخوځاوه ـ څه ډېرې خبـرې يـې ورتـه د قهـر پـه
ژبه وکړې ـ او الړ ـ سړى په اردو کې ماته وويل ـ په اردو پوهيدې مـا و ې
ال بنګالى يم ـ ه ه راته ډېر متوجې شو ـ په تعجـب کـې يـې وويـل ـ
هو ـ اه ً
ته بنګالى يې په څه کې يې نيولى يې ته خو ال ځوان هم نۀ يې ما ه ـه
ته هم خپل داستان واورولو ـ سوم  ،سوم يـې لـه ځـان سـره وکـړل ـ بيـا يـې
سوړ اسويلى ويوست ويې ويل ـ په ورو يې لـه ځـان سـره وويـل ـ آئـي ايـس
آئــي ډېــر پاکســتانيان امريکايــانو تــه پــالس ورکــړل ـ دا بيچــاره وړوکــى
هلـک دى ـ ددلسـې کـارونو نـه دى ـ ظالمـانو تـر دې ځـاى رارسـولى دى ـ
ماته يې راوکاتـه ويـې ويـل ـ خـداى مهربانـه دى ـ زړې ټينـګ کـړه ـ مـه خفـه
کيده ته وړوکى يې خامخا بـــه له بنده خــوشى کيدې ـ زه للى شـان د هالـه
ســره پــه وړه کوټــه کــې چــې دوه تنــه پکــې نــه ځايــدل کښيناســتم ـ مــا تــرې
پوښتنه وکړه ـ بابوجي ته يې کله راوستى يې ه ه وخندل په خواره خوله
يې وويل زه يې دوه کاله مخکې له پاکسـتان نـه لـومړى قنـدهار تـه او بيـا
يې دلته دې زندان ته راوستم ـ دا دوه کالـه يـې رابانـدې لکـه دوزخ پيـان
په سخته کې تير کړل ـ پوښتنه مې ترې وکړه ما وې څه سخته يې درباندې
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تيـره کـړې ده ويـې ويـل  :ورورکـې کـوم مثـال يـې درتـه ووايـم ـ لـه وهلـو
ټکولو نه عالوه بـې خـوبا  ،پـه وابرو کـې ل ـړ ودرول  ،لـه سـپو سـره پـه
جنګ وروستول يانې کومـه سـخته يـې درتـه ووايـم ـ اهلل دې تـرې وسـاته ـ
دلته پرې د خـداى سـختې تيـرې کـړې ـ بيـا يـې ګوانتنـامو تـه بـوځي ـ ډېـر
بنديان يې زموه په مخکې زموه سره په يوه کوټـه کـې وو ـ لـه دې زنـدن نـه
يې ګوانتنامو ته انتتال کړل ـ
موه سره د شمالي وزيرستان څه اف انان يو ځاى له پاکستان نه په الوتکه
کې يې راوړو ـ ه وي يې وروسته له څه وخت نه ګوانتنامو ته بوتلل ـ ه ه
راته د باګرام د زندان ټول هر څه په ډاګه کـړل ـ پـه زړه کـې خوشـحاله پـدې
شوم چې د سړي سره په خبرو پوهيدمه ـ بيا خو ه ه له هر څه نه خبر کړم ـ د
کوټې حالت مو ښه نه ب ځکه چې موه دواړه په کـې نـه ځايـدو ـ د خـوب پـه
وخت کې به په ډېرو ميـکالتو سـره مـوه دواړو پښـې ولزولـې ـ پـه څلـور
وييتو ګينټو وخت کې يې يو ځل تفـريح راکولـه ـ مـوه بـه پـه ځـان سـخته
تيروله ـ په يوه تفريح او بله کې مو د حاجت د رف کولو انترار کاوه ـ مـوه
ته په دې کوټه کې هم ټټا ايښا وه ـ ولـې ه ـې کـې بـه مـوه يـوازې تيـې
متيازې کولې ـ برابر يوه مياشت وروسته يې بلې کوټې ته تبديل کـړم ـ پـه
ه ې کوټه کې يو سپين هيرى پښتون سړي ژوند کاوه ـ ښه لويه پاکه کوټه
وه ـ کله چې زې هلته ورللم ـ ه ه بـل سـړى زمـا پـه تلـو خـوښ شـو ـ پـه دلـه
کوټه کـې د ژونـد شـرايط لـوټکي ښـه وو ـ ه ـه سـړى يـې د طالـب پـه نامـه
نيولى ب ـ
د ه ه سره مې چې شپې ورځې شوې ـ په هر څه کې ښـکاره تفـاوت رالـى ـ
ډودۍ هم ښه شوه ـ جزا يې نه راکوله ـ يوه ورځ وروسته مې له ه ه سړي نه
پوښــتنه وکــړه ـ هالــه لــه مانــه ډډه کولــه ګونــدې زه د ه ــه پــه نيــت کــوم
جاسوس ښکاريدم ـ خو کله چې زمـا لـه حالتـه خبـر شـو ـ او مـا ورتـه خپلـه
قيصه وکړه ـ ډېر خفه شو ـ ولې راته ويې ويل ـ بچى ته فکر مـه کـوه ډېـر زر
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بـه خـالخ شـې ـ سـتا قـانوني عمـر کـ م دى ـ کـوم اسـناد دربانـدې نـه لـري ـ
يوازې پـه شـک يـې راوسـتى يـې ـ يتـين او بـاور دى چـې ډېـر زر بـه لـه دې
زندان نه اوځې ـ ما وې په خوله دې برکت شه کاکاجانه ـ
ه ه د ځوانا په وخت کې پـه کراچـا کـې ډېـر وخـت تېـر کـړى ب ـ د جـالل
اباد او کراچا تر منې يې تجارتي مالونـه وړل راوړل ـ اردو يـې پـوره يـاده
وه ـ خپله ټوله قيصه يې راته کړې وه ـ ويلې زه په بلخ کـې ځمکـه لـرم ـ مـوه
ډېـر پښـتانه هلتـه اوسـيدو ـ کـوم وخـت چـې امريکايـان راللـل ـ د دوسـتم
ملييـو زور واخيسـت ـ هـر ځـاى چـې د پښـتنو ځمکـې او کلـي وو ـ زيـات
خلــک يــې دطالبــانو پــه نــوم د امريکايــانو پــه زور څــه يــې ووژل او ځينــې
بنــديان کــړل ـ کانتينرونــه بــه يــې تــرې ډکــول ـ د ليلــي دښــته کــې يــې پــرې
خـاورې اړولـې ـ پـه ه ـه ټيـل کـې يـې زه هـم ونيـولم ـ امريکايـانو تـه يـې د
طالب په نامه وروسپارلم حال دا چې زه طالب نه ووم ـ يوازې پښتون ووم
ــ ډېــر پښــتنو پــه شــمال کــې خپــل ډ کورونــه او ځمکــې يــې پرېښــودې ،
وتښتيدل ـ په ځمکو يې ګليم جم ملييو حملـه ور وړه ـ ځمکـې او کورونـه
يې تـرې ونيـول ـ ماتـه ه ـه سـړي ډېـر معلومـاتو نـه راکـړل ـ د پاکسـتان او
اف انستان په باب يې له هر څه نه خبر کړم ـ ايله مې سترګې رواـا شـوې ـ د
ه ه کورنا په کابل کې اوسيده ـ
ډېر ښه مسلمان او پښتون سړى و ـ لکه د خپل زوى پيـان يـې نـازولم ـ مـا
هم د ه ه خـدمت کـاوه ـ لکـه د پـالر لونـدې احتـرام مـې ورلـه کـاوه ـ اووه
مياشتې مې ورسره په کوټه کې تيرې کـړې ـ کلـه چـې لـه زنـدان نـه خوشـى
کيدم ـ راته ويې ويل بچى ستا په خالهيدو ډېـر خوشـحاله يـم ـ يـو ليـک
کې يې زما په باب خپل مير زوى ته ليکلي وو ـ د ليک دروړونکى اهالً
د بنګله ديش دى ـ لکه د ورور پيان يې وګڼه ـ لـه ځـان سـره يـې پـه دوکـان
کې مصروف کړه ـ د مياشتې تنخوا ورکوه ـ زما يـې ډېـر خـدمت کـړى دى ـ
چې درنه خفه نيي ـ ليک يې راکړو ـ ويـې ويـل دا پاکـټ بـه پـه کابـل ښـار
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کې چاته ښک اره کړې ـ د باغ باال په سړ چې کوم بس چليدي پـه ه ـه کـې
سپور شې ـ ګرد نه باغ باال کې به ترې ښکته شې ـ د هندوانو کوڅې کې بـه
له کوم هندو نه زموه د کور پتې پوښتنه وکړې ـ هلته ټولو ته زموه کور او
دوکــان ورمعلــوم دى ـ لــه کــوم ميــکل ســره نــه مخــامخيدې ـ لــه ه ــه نــه د
راوت لو په وخت کې مـې لـه سـترګو نـه اوښـکې وڅ يـدې ـ ه ـه پـه دواړو
ښکل کړم ـ دوعا يې راته وکړه ـ ما يې هم دواړه السونه ورموچي کړل ـ ترې
را ووتم ـ امريکايي عسکر دفتر ته بوتلم ـ زما خپلې جامې يې سـر د زمـا د
پخوانيو کلدارو سره راوسپارلې ـ د ه ه دفتر کـوم چـې ميـر ب ه ـه راتـه
دوه سوه ډالر نور راکړل ـ په سر يې راته الس راکش کړ ـ يـوازې دومـره يـې
وويـل ـ تـه بـې ګنـاه يـې لـه زندانـه خوشـى شـوې مبـار شـه ـ د ه ـه خبـرې
ترجمان راوژباړلې ـ يوه تن ترجمان سره چې د کابل سـر ويسـو تـم ځـاى تـه
ئې بوتلم ـ په بس ګاډي کې کابل ته الړم ـ ما پخـوا کابـل نـه و ليـدلى ـ کلـه
چې لـه ګـاډي ښـکته شـوم ـ حيـران وم چـې پـه کومـه الړ شـم ـ پـه ژبـه هـم نـه
پوهيدم ـ وارخطا خو په دې نه وم ـ چې له بنده خوشى شوى وم ـ په زړه کـې
مې ګوړى ماتولې ـ خپل پخواني پنډکى مـې الس کـې نيـولى ب ـ پـه سـړ
روان وم ـ مخې ته مې يو سک هلـک وليـد ،چـې ګړنـدى روان ب ـ ځـان مـې
پسې ور ورساوه ـ پاکټ مې يې مخې ته ونيو ـ په اردو کې مې ترې د پتـې
پوښتنه وکړه ـ ه ه ويلې دا پته ال ليرې ده ـ خو ته ما سـره راځـه چـې د ه ـه
ځاى په ګاډي کې دې کښينوم ـ ځان سره حساب وکـړ ـ ويـې ويـل پـه شـپدم
سټاپ به کوزيدې ـ څنګه چې له ګاډي ښکته شوې ـ هلته د هندوانو کوڅه
ده ـ له يوه نه به ددله ادرس پوښتنه وکړې ـ همالسې مـې وکـړل ـ کلـه چـې
شپدم تم ځاى رالى له ګاډي کيوتم ـ مخامخ د سيکانو دوکانونه وو ـ هلته
ورللم ـ له سړکه پورې وتم ـ په سړ روانو خلکو به ځکه ماته راکتل ـ چې
له ه وي نه مې رنګ تور وو ـ ورته نااشنا ښکاريدم ـ د يوه سـيک دوکـان
ته ودريدم ـ د ليک پاکټ مې ورته ونيـو پـه اردو کـې مـې ورتـه وويـل ـ دا
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پته که راوښايې ه ه چې پته وليده ـ دستي يـې وويـل ـ پدلـه بلـه کوڅـه
مخامخ الړ شه ښي الس ته ه ه درې پوړيزه سپينه ودانا د ه ه کـور دى ـ
کلــه چــې ه ــې دنګــې مــااا تــه ورســيدم ـ پــه کوڅــه کــې دوه هلکــان وو ـ
پوښـتنه مـې تـرې وکـړه ـ دواړو وويـل همـدا کـور يـې دى ـ ه ـه يـوه هلـک
سمدسـتي د کـور زنـګ وواهـه ـ يـو زلمـوټى هلـک راووت ـ ه ـو هلکـانو
ورته زه وروښودم ـ ما ورته پاکټ پالس کې ورکړ ـ ه ه په منـډه د کـور پـه
دروازه ننوته ـ ما پرې لد کړ ـ په اردو مې ورته وويل ـ ودريده نـورې خبـرې
لرم ـ ه وي يو هم په اردو کې نه پوهيدل ـ يوه هلک په چاالکا سره يو تـن
هندو هلک راوست ـ له مانه يې پوښـتنه وکـړه ـ مـا ورتـه د ليـک او سـپين
هيري کاکا قيصه وکړه ـ هاله بيا د کور هلک ته پـه فارسـا کـې وويـل ـ د
کور هلک په مطلب پوه شو ـ ويې ويل ـ زه مې پالر ته وايم ـ
لده شيبه وروسته يـو سـړى لـه کـوره راووت ـ پـه خنـدا مـې خـوا تـه رالـى ـ
لومړى يې راسره ستړي ميي وکـړه ـ بيـا يـې هنـدو هلـک تـه وويـل ـ ده تـه
ووايه تۀ چيـرې وې چـې دا پاکـټ دې راوړى دى مـا ه ـه هلـک تـه ټولـه
قيصه وکړه ـ د کـور سـړي پـه ليـد کـې ونيـوم ـ کـور تـه يـې ننويسـتم ـ ه ـه
هندو هلک چې چرنګ سـينګ نـوم يـې وه ـ يـو ځـاى راسـره دننـه ننـوت ـ د
کور خلک راته راټول شول ـ هـر يـو بـه راسـره پـه مينـه سـتړى ميـي کولـه ـ
ه وي ټول په يوه لويه کوټه کې ښ ې او نر يـو ځـاى کښيناسـتل ـ يـوه زړه
بــوډ ۍ ښــ ه چــې د ه ــه زنــداني کاکــا ميــرمن وه زمــا خــوا تــه رانــزدې
کښيناسته ـ او يو زلمى د پوخ عمر سړى ب چې ه ه د کاکا زوى ب ـ راسـره
جوخت په کوچ کې څنګ په څنګ ناست وو ـ
ما چرنګ ته په اردو کې وويل ـ دوي ته ووايه چې زه درته څه خبـرې کـوم ـ
ته ورته ترجمه کوه ـ
ما ورتـه خپلـه قيصـه راواخيسـته ـ ه ـوي ټـول يـو لـوه راتـه ناسـت وو ـ د
باګرام د زندان او د ه وي د پالر مې چې ټوله قيصه ورته تيره کړه ـ هر يـو
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خوشحاله شو ـ د ميرمن په مخ يې اوښکې راماتې شوې ـ په پايې کې چـې
مې ورته وويل ـ انياء اهلل ه ه به ډېر زر راخوشى شي ـ تاسو هيڅ سودا مه
کوت ـ په دې خبره يـې زوى وويـل ـ زمـوه خـو بيخـي طمـ لوڅـه شـوې وه ـ
ځکه چې پدا دوه کالو کې يې هيڅ پتـه مـوه تـه نـه وه ـ شـکر خدايـه دا ډېـر
ښه کار وشو ـ مـا تـه يـې وويـل ـ تـه بـه لـه مـوه سـره دلتـه يـې ـ پـالر مـې هـم
ليکلي دي ـ موه به دې لکه د ګل هسې ساتو ـ هيڅ فکر مه کوه ـ له همدلې
ورځې نـه زې د ه ـوي د کـور لـړى شـوم ـ عـزت اهلل چـې د بنـدي کاکـا ميـر
زوى وو ـ پخپله تجارت خانـه کـې بــ ه ـه تـه يـې تيليفـون وکـړ ـ ه ـه چـې
رالى ليک يې ولوست ـ سمدسـتي يـې وويـل ـ دا زمـا د پـالر خپـل ليـک
دى ـ زې يې ټينګ په ليد کې ونيوم ـ ځکه چې زما پـه قيصـه ډېـر خفـه شـو ـ
خوشحاله په دې شو ـ چې د پـالر نـه خبـر شـو ـ چـې ژونـدى دى ـ ډېـر زيـات
خوشحاله شو ـ چرنګ ته يې وويل ـ دې ته ووايه چې ته ددې کور لړى يـې ـ
د کور هلکانو ته يې وويل ـ ده ته سر له نن نه پښتو او فارسي زده کړت ـ دا
لکه خپل ورور وګڼ ـ له همالې ورځې نه يې راته نوې جامې وکړې ـ بوټ
درييي او نور ضروري کالي لکه د نورو هلکانو پيان يې سنبال کړم هـره
ورځ يې راته د پښتو او فارسي سبق ويلې ـ په لده موده کې مې دواړه ژبـې
زده کړې ـ خپل ميـکل مـې پـرې حـل کولـو د ښـوون ي د شـامليدو وخـت
رانه تير وو ـ په دوکان کې مې له ه وي سره کار کاوه ـ مـازديګر بـه د کـور
او کوڅې د هلکانو سـره پـه چکـر تلـم ـ ښـې شـپې ورځـې رابانـدې راللـې ـ
پن ه مياشتې وروسـته کاکـا هـم يـوه ورځ ناڅاپـه پـه کـور راننـوت ـ او لـه
بنده راخوشى شـو ـ زه يـې چـې وليـدم ـ ډېـر خوشـحاله شـو ـ د هالـه سـتړي
ميي او مبارکا ته به هره ورځ ډلې ډلې خلـک راتلـل ـ مـا سـره يـې لکـه د
خپل زوى مينه کوله ـ زه د ه وي سره دومره خوښ او خوشـحاله ووم ـ چـې
مور مې بيخي لـه يـاده وتـې وه ـ يـوه ورځ مـې پـه زړه کـې راوګرځيـده ـ ( دا
درې کاله مې دلته په کابل کې تير شول ـ په مزو دې اړولې ـ له هيڅ نه خبـر
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نه يې  ،مور مې هم هيره کړې ده ـ ښه به دا وې چې اوس خو زلمى شوى ـ په
ټولو حاالتو پوه شوى ـ يو ځل بايد د مور ليدل او د ه ې د حال نه خو ځـان
خبرول هم پکار دي ) بس په همدله ورځ مې له ځان سره پـرې وکـړه وکـړه ـ
چې د کاکا جان دوي نه اجازت اخلم ـ ځمه که کـوم ميـکل راتـه نـه ب ـ مـور
به مې هم کابل ته راولم ـ بيګاه ته چې ه وي کور ته راللـل ـ خپلـه دا خبـره
مې ورته ياده کړه ـ لومړى ه وي چوپ پاتې ول ـ بيا مير کاکا وويل بچى
زه درته په يو شرط اجازه درکوم چې واپس له مور سره راشې ـ
مير زوى يې عزت اهلل خان هم دله خبره راته وکـړه ـ مـا هـم ورسـره ومنلـه ـ
ما وې که کوم تکلي

سره مخامخ نيوم ـ زما درسره وعده ده ـ ميـر کاکـا

عزت اهلل خ ان ته مخ ورواړو ـ ويې ويل ـ زويه سبا ته يې له تورخمـه واړوه ـ
پوره خوشحاله يې وليده ـ سبايي له چايو نه وروسته لوى وړو راسره مخه
ښه وکړه ـ راپسې خفه وو ـ ډيـرو راپسـې اوښـکې تـوې کـړې ـ سـبايي راتـه
جــامې او ځينــې خپــل زمــا لپــاره ضــروري شــيان پــه بکــس کــې واچــول ـ
پن ــوس زره کلــدارې يــې هــم راکــړې ـ لــه تورخمــه يــې واړولــم ـ شــپه مــې
پېښور تـه راوړه ـ پـه يـوه هوټـل کـې مـې شـپه وکـړه ـ سـبا تـه د کراچـا پـه
ګاډي کې کښيناستم ـ تر کراچا رښتيا هم چې لرې الرې او مصـافې دي ـ
په خوب هم سړى ستړى شي ـ له ځان سره مـې فکرونـه او سـوچونه کـول ـ د
مور په حتله مې زيـات فکـر کـاوه ـ مـا وې چـې پـه څـه حالـت کـې بـه وي ـ د
ظالم پنجابي سره به څـه کـوم همـدا پوښـتنې بـه مـې لـه ځـان سـره کـولې ـ
زلميتوب عجب شى دى ـ کله به مې زړه ته رالله چې دهاله د هوس نه يې
په زور راولم ـ پس په همدې خيالونو کې کراچا ته ورسيدم يـوه شـپه او
ورځ په کراچا کې پاتې شوم ـ
کله چې مې د پنجابي ځاى ته د تلـو نيـت وکـړ ـ پـه الره مـې لـه ځـان سـره دا
فيصله وکړه ـ ( زه بايد لومړى د مور حالت په
پټه توګه هلته له چا نه واخلم ـ بيا يې ليدو ته ورشم ) ـ
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د مـوټرو تــم ځـاى تــه ورللــم ـ د ه ــه ځــاى پـه يــوه ګــاډي کـې کښېناســتم ـ
يوازې مې له مور سره سودا وه ـ په همدلو چورتونو کې تر کلي ورسيدم ـ
کلى خوزښته لوى کلى ب ـ هوټلې او دوکانونه پکې ول ـ يوه هوټل کې مـې
دمه وکړه ـ ډوډۍ مې وخوړه ـ د هوټـل ميـر تـه مـې د بکـس سـاتلو وويـل ـ
هاله ويلې بې لمه اوسه ـ د پنجابي د کور او کروندې ته د تلو پـه نيـت لـه
هوټل ه وخوځيدم ـ په الره مې له ځان سره وويل ـ ( لـومړى بـه د ه ـه لـه کـوم
دهتان له وړو يا کومې ښ ې نه د مور پوښتنه وکړم ـ چې په څه حالـت کـې
ده ـ بيا به خپل پالن مخکې وړم ـ د پنجـابي د کـور تـر څنـګ وړانـدې پټـو
کې د يوه کور مخې ته د وړوکي ماشوم سره يوه زړه ښ ه والړه وه لـه ځـان
سره مې وويل لـه دلـې ښـ ې نـه بـه د مـور پوښـتنه وکـړم ـ د ه ـې خـوا تـه
ورنزدې شوم ـ
ما وې ترور ددې ځمکې دهتانان ياست
ه ــې وويــل ! هــو بچــى مــوه دا ټــول عمــر ددې ســړي دهتــاني کــوب ـ يــوه
پوښتنه درنه کوم ـ ويې ويل ـ ولې نه ـ بچـى لـوه مـې دى ـ دې پنجـابي څـو
کاله مخکې لـه بنګلـه ديـش نـه يـوه ښـ ه راوسـتې وه ـ چـې ه ـه بـه څنګـه
ووينم ستا څه کيده ترور ه ه مـې خـالي پيژندلـه ـ دلتـه ميلمـه راللـى
ووم ـ ما وې چې که ويې ګورم ـ وطن ته ځم که څه سوال ځواب لري ـ کلي ته
روان يم ـ چې خپلوانو ته يې سوال ځواب ورسوم ـ ه ـې وويـل ـ بچـى ه ـه
بيچاره خو د ې دهوس پروسد کال مـړه کـړه ـ زمـوه نارينـه ب پـه ه ـه هـديره
کې ښخه کړې ده ـ زما په مرې کـې الړې ونښـتې ـ آه مـې لـه خـولې وخـوت ـ
خفه ودريدم ـ بيا مې ترې پوښتنه وکړه ـ ترور جاني څنګه يې مړه کړه ـ ولې
بال دې واخلم زويه ـ ه ه يې چې له بنګله ديش نـه راوسـتې وه ـ د همـدې
مالونو ساتلو او کارونو لپاره يې راوستې وه ـ ښ ه خو يې ورته نه ويلـې ـ
د هاله يوه ښ ه مړه شوه ـ بله يې وکړه ـ او دا يې د کور د کارونو لپاره وه ـ
ناحتــه بــه يــې وهلــه ـ دې ظــالم پــه ټراکټــور پســې تړلــې وه ـ پــه ځمکــه يــې
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راښکده ـ په دله شان ظلم او تعداي آخر ووژلـه ـ زمـوه خلتـو پـرې د شـپې
خاورې واړولې ـ ما وې ترور که تکلي

درته نه کيدي ـ قبر يې راته وښـايه

ـ چې دوعا خو ورته وکړم ـ ه ه راسره هـديرې تـه الړه ـ لـه وړانـدې يـې قبـر
راوښـود ـ زه پـه ګړنـ ديو ګـامونو تـر قبـره ورللـم ـ ه ـه هـم لـه وړوکـي سـره
رالله د ه ې له سترګو نه اوښکې راتوې شوې ـ ويې ويـل ـ دا بيچـاره يـې
په ډېر بد حالـت مـړه کـړه ـ زمـا حالـت خـراب شـو ـ هـر څـومره مـې چـې ځـان
ټينګاوه ـ تر وسه مې نه وه ـ ه ې ته مې وويل ترور جاني ډېـره مننـه ـ پـه مـا
ناوخته کيدي ـ زه درنه الړم ـ ما په زړه کې له ځان سره دا فکـر کـاوه چـې نـه
ويل کيدي ـ پنجابى دهوس مې په دې هديره کې ونه ګـوري ـ ښـه بـه دا وي
چې زر الړ شم ـ ه ه پخپله مخه الړه ـ او زه له هديرې نه راووتم ـ ژړا ونيولم
ـ په الره روان ووم ژړل مې ـ تر څو چې سړ تـه راوتـم خپـل زړه مـې پـه ژړا
تش کړى وـ د کلي بازار ته مې ځان ورساوه ـ فيصله مې دا وکـړه چـې پـدې
کلي او دې با زار کـې بـه د اوسـيدو ځـاى پېـدا کـړم ـ بيـا بـه خپـل پروګـرام
مخې ته وړم ـ تر څـو مـې چـې د خپلـې لريبـې مـور انتتـام لـه دلـه ظـالم نـه
اخيستى نه وي ـ له دې ځايه به الړ نيم ـ
په همدې سـوچ کـې هوټـل تـه ورسـيدم ـ د کرايـې کـوټې پـه لټـه شـوم ـ يـوه
اونا مې په هوټل کې تيره کړه ـ د هوټل کارګر او مير يـې راسـره ښـه بلـد
شول ـ يوه ورځ مې د هوټل د شاګرد نه د کرايې کوټې پوښتنه وکړه ـ هالـه
راته د بازار په يوه د تګ راتګ نه ډکه کوڅه کې يو دوکان راوښود ـ ويـې
ويل ـ يو ځل د ه ه دوکاندار نه پوښتنه وکړه ـ ويلې زه به هم درته له نـورو
نه تپوس وکړم ـ دوکان دار تـه ورللـم ـ د ه ـه دوکـان کـې خـوراکي او ليـر
خوراکي  ،ياني هر شى پلورل کيده ـ د پيريدونکيو بير و بار پرې زيـات ب
ـ ماته نه وزګاريده ـ چې خبرې مې ورسره کړې واى ـ يو وخت چې راوزګـار
شو ـ د کوټې مې ورته ياده کړه ـ هاله راته ښکته پورته وکتل ـ ويـې ويـل ـ
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ال د بل ځـاى نـه راللـى يـم ـ لـواړم
ته ځانته ي ې ما وې هو ـ يوازې يم ـ اه ً
چې همدلته څه کاروبار پيدا کړم ـ دلته اوسيدم ـ
ه ه بيا مصروف پاتې شو ـ ويې ويل ـ ته مازديګر په شپد يا اوه بجو دلتـه
راشه ـ زه دوکان تړم ـ بيا به درسـره خبـرې وکـړم ـ پـه زړه کـې مـې تمـه پيـدا
شوه ـ د ه ه ځاى څو کلى خواره واره پراته ول ـ خو بازار يې په همدلـه يـو
ځــاى جــوړ شــوى ب ـ پــوره ډېــر دوکانونــه  ،هــوټلې پکــې وې ـ د ډېــر لــوى
کاروبــار او تجــارت مرکــز ب ـ د بــازار تــر څنــګ د محلــي حکومــت لــوړې
ودانا وې ـ د ټولو کليو همدله ولسوالي وه ـ پدله ورځ مې بازار کـې تـر
مازديګره چکر وواهه ـ په شپد بجې مې د ه ه دوکاندار په وعـده ځـان ور
ورساوه ـ ه ه د دوکان په تړلو پيل وکړ  ،زه ورته لد منترر شـوم ـ کلـه چـې
يې دوکـان وتـاړه ـ بيـا يـې راتـه وويـل د څـومره مـودې لپـاره کرايـې کوتـۀ
لواړې ما ورته وويل ـ دايمي يې لـواړم ـ ويـې ويـل تـه راځـه ماپسـې ـ د
دوکان په سر دويم پوړ کـې کوټـه وه ـ دروازه چـې خالهـه کـړه ـ پـه لـومړي
ځل ليدو مې کوټه په دې خوښه شوه ـ چې لويه کوټه وه ـ ځانته يې تيـناب
او پخلن ى درلود ـ ورته مې وويل ـ کرايه يې څو ده
ويې ويل درې سوه کلدارې بـه د مياشـتې راکـوې ـ سمدسـتي مـې ورسـره
خبره پخه کړه ـ کوټه مې ونيوه ـ د ژوند کولو ځينې ضـروري تـوکي مـې پـه
بازار کې راونيـول ـ شـپې او ورځـې مـې پکـې پـه خوښـا تيرولـې ـ زيـات
وخت به الندې له ه ه دوکاندار سره په دوکان کې وم ـ ما به ورسره مرسته
هـم کولــه ـ د دوکانـدارۍ چــل مــې سـم يــاد کــړ ـ هالــه بــه چـې کلــه پــه کــوم
ضروري کار پسې الړ ـ دوکان يې ماته پريښودلو ـ ما هم ورسره لکه د يـوه
ورور چلن کاوه ـ پوره باور يې راباندې پيدا شو ـ
د خداى کارونو ته ګوره ـ ه ه بيچـاره تـه نـارولي پيـدا شـوه ـ بـل ورور او
زوى يې نه درلود ـ دوه لورګانې يې وې ـ واده شـوې وې ـ بيچـاره بـه تـل پـه
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هسپتال کې پروت ب ـ ميرمن به يـې ورسـره وه ـ دوکـان کـار يـې چـور ماتـه
پاتې شو ـ
يوه ورځ يې ميرمن هم ورسره وه ـ له ځان سره يې کور ته بوتلم ـ د شـپې يـې
راتـه وويـل ـ زه نـاروغ يـم ـ نـوره دوکانـداري نيـم کـوالى ـ دا دوکـان تاتـه
پريددم ـ ما د دوکان ټول مصرف سنجولى دى ـ ګټه درنه نه کوم ـ په بـل چـا
مې باور او پيرزو نيته ـ يوازې تاباندې مې پيرزو ده ـ ښه ورتـه جـوړ يـې ـ
پاس دې کوټه ده النـدې بـه دې دوکـان وي ـ مـا ورسـره ومنلـه ـ دوکـان مـې
ونيـو ـ پـه دوکـان کـې مـې نـور مـال هـم واچـاوه ـ ښـه مـې ډ کـړو ـ بـس پـه
دوکاندارۍ مې پيل وکړ ـ ما خو د دوکاندارۍ کار پـه کابـل کـې لـه عـزت
اهلل خـان نـه زده کـړى ب ـ هالـه راتـه دا خبـره پـه ټينګـه کـړې وه ـ چـې لـه هـر
ميتري (اخيستونکي ) سـره ښـه چلـن اوښـه کـردار لوبـوه ـ بـس نـو مـا هـم
پدې دوکاندارۍ کې له خلکو سره ښه سلو کاوه ـ له يوې ورځې نه وبلې
ته مې دوکان ښه چليده ـ دوکان د ښوون ي په الره ګڼه ګواه کې پروت وو
ـــ ســبايي بــه د ښــوون ي شــاګردان دوکــان تــه د خــوراکي او هــم د نــورو
ضروري توکو د رانيولو په نيت راننوتل ـ او هم په ماسپښن له خوا سخت
بيرو بار ب ـ د کليو خلکو هم له ما نه پوره سودا کوله ـ له يو پلوه خوشحاله
ووم له بله پلوه خپه ووم ـ خوشحاله په دې ووم چې مصروف ووم ـ ګټه مـې
کيده ـ خپګان مې پدې وو چې د مور د انتتام اخيستو مسـئله مـې پـه مـخ
کې پرته وه ـ په ما شپې او ورځې زر پدې تيريدې چـې ډېـر بوخـت وم ـ سـر
ګرولو تـه نـه وم وزګـار ـ اکثـره وخـت بـه مـې يـو تـن مـزدور نيـوه ـ د دوکـان
کارونه يې راسره مخې ته وړل ـ د کليو هلکانو او انجونو پيژندلى وم ـ هـر
چا راسره ښه سالم عليکم کاوه ـ يوه ورځ سهار اوه بجې وې په دوکان کې
د ښوون ي د هلکانو او انجونو راباندې سخت بير و بـار جـوړ کـړى ب ـ پـه
دلـه ورځ ه ــه کمکــي مــزدور هـم نــه ب راللــى ـ زمـا الس بنــد ب ـ فکــر مــې
پيريــدونکي تــه ب ـ يــوې د ښــوون ي پې لــا جينــا پــه اوهده ورو شــانې
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ووهلــم ـ پــه الس کــې د رانيولــو حســابي ماشــين نيــولى ب ـ ويــې ويــل زه
ماسپښين راځم اوس بير و بار دى ـ دا ماشين اخلم ـ ما چـې ورپـام کـړو ـ د
جينا ښائست او ښکلې جګه ونه مې چـې وليـده ـ سـترګې مـې د ه ـې پـه
لوري همداسې پاتې شوې ـ ه ه له دوکانه ووته ـ تر ه ه مـې ورکتـل ـ چـې
له سترګو مې پناه شوه ـ نورو هلکانو او جينکو راباندې لالم ال وکـاوه ـ
ويې ويل ـ ته د جينا په تماشه يې ـ موه لکه چې نه وينې ـ زر مې فکـر شـو
ما وې نه نه ـ فکر کې ځکه الړم ـ ما ويل ګني چې کوم شى ه ه جينـا رانـه
يو وړو ـ
واپس بيرته خپلـې دوکانـدارۍ تـه متـوجې شـوم ـ خـو پـه زړه کـې مـې تيـر
شول ـ ( الطافه خپلې لريبا ته متوجې اوسه ـ دا خيالونه پريدده ـ لد څه په
ګټه کې راللې ـ ځان په چا دوړه نــکړې ) مـګر د هر انسان نـوي زلميتـوب
هسې ليونتوب وي ـ له ما سره تر دلې ورځې پورې هـيڅ دا خبـرې نـه وې ـ
خــو ناڅــاپي مــې د ه ــې جينــا د ســهارنا ليــدنې کتنــې ســره ويــده زړه
راويښ شوـــ د ماسپيښــن الره مــې څارلــه کتــل مــې چــې همالــه جينــا د
ښوون ي نه هسکه لـاړه را روانـه وه ـ نـورې جينکـا هـــم ورســره وې ـ پـه
دوکان يې د راننوتولو ټيلـه راوړه ـ انجونـو او هلکـانو هـر يـوه څـه رانيـول
څــو وتــل او څــو دوکــان تــه راتلــل ـ د ســودا ورکولــو ســره مــې ه ــه د
سـترګو النـدې څارلـه ـ لـومړى يـې څـه د خـورا تـوکي راواخيسـتل ـ بيـا
ودريــده ـ مــا وارخطــايا تــه فکــر وړې وه ـ نوبــت تــه والړه وه ـ مــا هــم دا
کوښش کاوه چې وروسته شي ـ د ښوون ي د هلکـانو او جينکـو ټيـل چـې
کم شو ـ ه ې ته مې وويل بي بي بخښنه لـواړم ـ ډېـر انترـار دې ويوسـت ـ
الس مې بند بـ ويلې پروا نه لري ـ ته هم لکه د ماشين لوندې ګړنـدى يـې ـ
پــدې خبــره يــې لــوټکي موســکى شــوم ـ د خــورا څيزونــه يــې واخيســتل
ويلې ه ه د حساب ماشين هم راکه ـ ماشين مې ورکړ ـ پيسې يې له بکـس
نه راکولې ـ ورته مې وويل ـ بي بي که درسره نه وي ـ پروا نلـري ـ بـل وخـت
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به يې راکړې ـ ه ه په نريـو سـر و شـونډو د نـاز موسـکا وکـړه ـ ويـې ويـل ،
دوکانداره د ښه خوي هلـک راتـه ښـکارې ـ مننـه زې د پيسـو کمـى نـه لـرم ـ
ستا خو دوکان دى ـ د دوکان سودا به ن دو ده ـ مګـر پـوه نيـوم چـې لـه مـا
سره دې څنګه په قيصې واړوله ـ ما وې هسې زړه نه مې درتـه وويـل ـ ه ـه
الړه ـ خو زما زړه يې له لريبا نه په هوا کړ ـ کله به مې په زړه کې تېر شـول
( خپـل سـاعت تيـروه ـ الطافـه  ،مسـافري او بـې کسـي ده بـې لـه دې هـم نـه
کيدي ـ )
شپې ورځې تيريـدې ـ زمـا دوکـان ښـه پـه سـور کـې روان ب ـ زه هـم لـه يـوې
ورځې نه و بلې ته تيويتيدم ـ زما دوکانـدارۍ د خلکـو سـره ښـه سـلو د
هلکانو او انجونو سره راکړه ورکړه د هر چا سره بلد کړم ـ ما به هر سـهار د
ه ې جينا الر څارله ـ او ه ه به هم هر سبايي دوکان ته راتله ـ يو څه به يې
پيرودل په دې کې ډېره مـوده تيـره شـوه ـ مـا هـم لـه ه ـې سـره ښـه سـالم او
کالم کاوه ـ راسره بلده شوه ـ کله به يې چې کومه ټوکه موکه ورسـره کولـه ـ
بده يې نه ګڼله ـ ورځ په ورځ مـې ورسـره مينـه زياتيـده ـ د اوړي ورځـې وې
ډېره ګرمي وه ـ په دوکان کې مې کولر ولګاوه ـ يخچال مې هم راونيو ـ کله
به چې ه ه ماسپښين دوکان ته رالله يخ بوتل به مې ورکړ ـ هـر څـومره بـه
يې چې د پيسو وويل ما ترې پيسې نه اخيستې ـ ډېره موده ووتـه ـ د ه ـې
هم راسره زړه لګيـده ـ يـوه ورځ يـې راتـه لـه کـوره کبـاب کـړى چـرو سـره د
کــورد ډوډ ۍ راتــه راوړو پــه دلــه ورځ مــې ورتــه وويــل دا چــرو دې راتــه
څنګه راوړى بـ ويې ويل ـ دا ته چې هره ورځ يخې بـوتلې رابانـدې څښـى ـ
له يوې خوا خو نه کيدي ـ په دې خبره يې وخندل ـ زه يې هم پخپله خندا پوه
کړم ـ
په دله ورځ خوشحاله ووم ـ ځکه چې څه هيلـه راسـره پيـدا شـوې وه ـ اخـر
زموه د دواړو خبره په پخه مينه ورګډه شوه ـ ه ه داسې چې يـو سـبايي لـه
کوره ناوخته ښوون ي ته روانه وه ـ زما دوکان ته پدله وخت کـې ران لـه ـ
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لد مې ورپسې وکړو ـ بي بي نن څنګه پـه ډډه تيـره شـوې مـخ يـې راوړو ـ
ويې ويل ـ ناوخته دى ـ چې رخصت شوم راځمه ـ ماسپښين چـې شـاګردان
له ښوون ي نه رخصت شول ـ بيا يې په دوکان بير و بـار جـوړ کـړو ـ تتريبـاً
يو ساعت زه وزګار نه وم ـ کله چې پسې کميـدل کميـدل  ،اخـر ماتـه موقـ
ال اوګـورم ـ دوکـان کيڼـې خـوا تـه ه ـه
په الس رالله ـ چې شا و خـوا تـه اقـ ً
دوکان ته راننوته ـ په مـايې سـالم عليـک کـړ ـ ورتـه اومـې ويـل څنګـه دې
ناوخته کړى دى د ه ې په نرۍ سرو شونډو د ناز خندا خـوره شـوه ـ ويـې
ويل ـ ما ويل چې دا ګڼه ګواه کمه شي ـ
د يخچال نه مې يخ بوتل راواخيست ـ په ګـيالس کـې مـې ورتـه يخـه کـوال
ورکړه ـ ه ې وويل لومړى دې راته نوم ووايه هر څو درته دوکاندار جي
نارې وهي ـ اخر څه نامه دې ده ما وې تـر څـو چـې تـه خپلـه نامـه راتـه ونـه
وايې ـ زه به هم هي کله خپله نامه درته وانخلم ـ کټ کټ ويې خندل ـ
دوکاندار جي زما خو اسانه نامه ده ـ شـرميال ـ څـومره ښـکلى نـوم دې دى ـ
څنګه چې ښکلې يې هسې دې نوم هم ښکلى دى ـ ال پسې خوشحاله شـوه ـ
ويې ويل ـ زه ګني درته ښکلې ښکارم ـ د ګيالس نه يې ګوټ وکـړ ـ بيـا يـې
د خندا په حالت کې وويل ـ ښه نو ته دې هم نوم راته ووايه ـ
ما ورته کـړو ـ زمـا الطـاف نامـه ده ـ زر يـې وويـل سـتا نـوم هـم ښـکلى دى ـ
جيب ته يې الس تير کړ ـ د بوتل پيسـې يـې راکـولې مـا بيـا ورتـه پـه جـدي
توګه وويل ـ شرميال جاني ـ زه ترڅو دلته يم ـ اودا مې دوکان وي زه بـه تـل
يخې اوبه درکوم د پيسو خبره به نه وي ـ نو ګني ته دومـره مـوړ شـوې چـې
ويړيا اوبه راکوې ـ
د موړ والي خبره نه ده ـ يوازې دخپل زړه په مينه يې درکوم ـ په دې باب ته
هيڅ فکر مه کوه ـ فکر خوځکه کوم ـ چې ته لريب هلـک يـې ـ يـوهيدم چـې
زړه دې پراخ دى ـ مګر له دوکان سره داسې مه کـوه ـ نـو بـل چـا سـره خـو دا
کار نه کوم ـ يو ازې له تا سره مې زړه دى ـ بيا موسـکا شـوه ـ ويـې ويـل پـه
486

ګالب او فرښته،ويرونه بهيرونه،له بنګاله تر باګرامه ،داژوند دا څيري
ما زړه مه سيزه ـ زه د لوى راجا لور يم ـ مـا وې خـداى دې نـوره هـم درکـړي ـ
زما د لريب دوکاندار زړه ته هـم اوګـوره ـ پـه خبـرو کـې مـې پـوه کـړه ـ چـې
مينه راسره لري ـ کور ته په تلو کې يې وويل ـ ستا کرکتر مې هم خوښيدي ـ
په دې خبره يې ما دواړه السونه لپه کـړل او پـاس مـې ونيـول ـ اومـې ويـل ـ
شکر خدايه چې مهربانه شوه ـ
خدايه ستا رضا ده ـ چې الطاف بنده دې د دوکان خاوند کړو ـ له ځـان سـره
پــه هــم دې خيــالونو کــې ووم ـ کــار مــې نــه بنديــده ـ ورځ پــه ورځ راســره د
شرميال مينه زياتيده ـ موه دواړه دومره خواهه شول چې د مينې پـه اهـلي
دونيا کې سره ور شوـ
يوه ورځ مې ترې هيله وکړه ـ ورته مې وويل ـ شـرميال کلـه بـه دواړه چيـرې
له دې دوکانه بهر سره کښينو او د راتلونکي ژوند پـه حتلـه خبـرې وکـړو ـ
ه ې لومړى شا و خـوا وڅارلـه ـ ويـې ويـل کـوالى شـو چـې د رخصـتا پـه
ورځ د ګلونو بڼ ته الړ شو ـ
دوه ورځې وروسته موه دواړه د ګلونو بڼ ته الړو ـ ډېـر لـوى بـڼ ب ـ د کليـو
نه ليرې د يوه لره په لمن کې دا بڼ جوړ شوى ب ـ په ګاډي کې ورته الړو ـ د
ګرد پنجاب خلک پکې ګرځيدل ـ په بڼ کې هر راز خـوراکي تـوکي پلـورل
کيدل ـ هر ځاى موزيک او هر رنګ تماشې وې ـ د لمبا او سپورت ځايونـه
هم پکې موجود ول ـ
موه په باغ کې وګرځيدو ـ بيا د ګلونو په منې کې د اوبو پ اړه کښيناستو
ـ ه ه راته مخامخ کښيناسته ـ ما ترې لومړى پوښتنه وکړه ـ شرميال زه بـه
درته لومړى د خپل زړه خبره وکړم ـ بيا به ته خپل نرر ووايې سمه ده ـ
ويې ويل بالکل وايه کنه ـ زه يو الروى مسافر دوکاندار يم خـو لـه تـا سـره
مينـه لـرم ـ هسـې د لولولـو خبـره نـده ـ لـواړم چـې راتلـوکى ژونـد درسـره
شريک کړم ـ ته پکې څه وائې
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ه ه پداسې حال کې چې پـه اننګـو يـې خولـه څـاڅکي  ،څـاڅکي پرتـه وه ـ
وربل يې په الس يو طرف ته واړو ـ ويې ويل ته چې راسره څنګه مينه لرې ـ
زې هم درسره مينه لرم ـ سد کال له ښوون ي نه فارله کيدم ـ بيا به ه ه وخت
سـره لديـدو چــې څنګـه وکــړو ـ مــا وې بـس همـدا مــې درنـه لوښــتل ـ چــې
معلومه کړم مينه راسره لرې که نه ـ
بيا هم درته وايم ـ زه همدله دوکاندار يم ـ لکه تا لوندې ښکلى هم نـه يـم ـ
ه ې زر په خبرو کې راودانګل ويې ويـل  ،الطافـه مينـه کـې دا او ه ـه نـه
ځـايدي ـ مينـه پـه دولـت او شـتو نـه کيـدي ـ مينـه يـوازې د زړونـو راز دى ـ
مينه محبت په زړونو کې وي ـ نه په پيسو کې ـ
موه دواړه د مينې په تار وتړل شوو ـ ورځ مو په بڼ کې تيره کړه ـ مـازديګر
واپس کور تـه را سـتانه شـوو ـ ژونـد مـو پـه خوښـا تيريـده ـ ولـې د مـور د
مرو مسئله مې شپه او ورځ په زړه کـې ښـکته پورتـه کيـده نـور دوه کالـه
همدله شان تير شول ـ د دوکان په ښه چلولو کـې مـې ځکـه کوښـښ کـاوه ـ
ما وې چـې هـر څنـګ پيښـه چـې مخکـې راځـي بايـد پيسـې ورتـه ولـرم ـ د
کليو خلک و پردى نه ګڼلم ـ هيچـا مـې د نسـب او ځـاى هـډو پوښـتنه هـم نـه
کوله ـ شرميال چې ښوون ى پاې ته ورساوه ـ وزګـاره شـوه ـ خـو دوکـان تـه
بيا کله کله راتله ـ د زړه خواله به مو سـره کولـه ـ لـه دوه کـالو وروسـته مـې
يوه ورځ نيت وکـړ چـې د پنجـابي حالـت وګـورم ـ د هالـه د لـه من ـه وړلـو
پالن جوړ کړم ـ د رخصتا په ورځ د هاله د کروندو منې ته الړم ـ زه په دې
نه پوهيدم ـ ګنـي چـې ه ـه پنجـابى د شـرميال پـالر دى ـ هسـې خـو ماتـه د
هاله څيره  ،کور ،مالداري او دهتانان يې رامعلوم وو ـ د ه ـه د دهتـان د
زوى نه مې د پنجابي ټول معلومات يانې د ه ه د ورځې کاروبار څه وخت
کور ته تګ  ،لنـډه دا چـې د هـر څـه پـه بـاب مـې د دهتـان لـه ځـوى نـه پـوره
معلومات تر السه کړل ـ څو ځل د ه ه د څارنې لپاره په پټـه توګـه الړم ـ تـر
ماښامه مې د ه ه ټول کارونه اوورځنې ژوند مې مطالعه کړ ـ له ځـان سـره
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مې د ه ه له من ه وړلو پالن په زړه کې جوړولو او ورانولو ـ اخر مې د يوه
پالن په عملي کولو باندې له ځان سره فيصله وکړه ـ
بله ورځ چې شرميال دوکان ته رالله ـ بيا مې ترې د بڼ سيل ته د تللو هيله
وکړه ـ راسره ويې منله ـ د جمعې په ورځ ه ه رالله موه دواړه بـڼ تـه الړو ـ
دا ځل مې بڼ ته تلل د خپـل راتلـونکي پـالن پـه حتلـه د ه ـې سـره ميـوره
کوله ـ کله چې بڼ تـه ورسـيدو ـ پـه بـاغ کـې مـو چکـر وواهـه ـ د خـورا او
څښا نه وروسته په يوه ځانته ځاى کې کښيناستو ـ ما ورته د خپل پالن
نه پرده پورته کړه ـ ورته اومې ويل ـ شرميال نن درته د راتلونکي ژونـد پـه
باب يو څه ويل لواړم ـ ه ې وويـل مهربـاني الطـاف بـابو ـ زمـا خـو داسـې
زړه دى چـې دوکـان خـرڅ کـړم ـ او دواړه لـه دې ځـاى نـه الړ شـو ـ ځکـه چـې
اوس ته له ښوون ي نه فارله يې ـ پې لتوب دې هم خپل موج ته رسـيدلى
دى ـ او زه هم نور دلته نه لواړم چې وه اوسيدم ـ ته په دې حتله څه نرر لرې

ه ه يوه شيبه للې وه ـ خوښي يې په مخ کې نه ښکاريده ـ پـه فکـر او سـوچ
کې شـوه ـ بيـا يـې پـه مـخ راخـواره شـوي ويښـتان يـې سـم کـړل ويـې ويـل ـ
الطافه د مينې لوظ خو نه ماتيدي ـ زه درسره پخپله وعده والړه يم ـ
ښه نو چې ستا راسره رضا ده ـ زه سر له سـبا نـه دوکـان پـه خـرڅ کـې اچـوم ـ
دوکان مـې چـې خـرڅ شـو ـ بيابـه د تلـو بنـدوبس نيسـو ـ مـازديګر لـه بالـه
راوګرځيدو ـ د خپل کلي بازار ته الړو ـ ه ه خپل کور تـه الړه ـ او زه سـيده
د يوه کليوال هلک چـې زمـا سـره يـې پـه دوکـان کـې کـار کـاوه ورللـم ـ لـه
کوره مې راويوست ـ د دوکان خبـره مـې ورسـره وکـړه ـ ه ـه تـه خـو دوکـان
معلوم ب ـ سمدسـتي يـې را سـره د رانيولـو هـو وکـړو ه ـه د کونـډې ښـ ې
زوى ب ـ له پخوا نه يې مور پيسې ساتلې وې ـ سبايي چې دوکان ته رالى ـ
د دوکان سامان مې ورسره د کرايې حسابي وکړه ـ په هم ه ورځ يې پيسې
راوشميرلې ـ او دا مې ورته وويل ـ که په دوکان کې درنـه چـا زمـا پـه بـاب
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پوښـتنه کولـه ـ ورتـه و ايـه چـې وطـن تـه تللـى دى ـ راځـي ـ بـې لـه ه ـې دې
خلک پيژني ـ چې ته دلته په دوکان کي کار کوې ـ ويلې سمه ده ـ هيڅ فکر
مه کوه ـ او دا يې هم راته وويل ـ کله چې دې دوکـان رانـه واپـس لوښـتلو ـ
په هم ه ورځ درته سپارم ـ
شرميال مې خبره کړه ـ چې دوکان مې خرڅ کړى دى ـ او ورته مې وويل ـ پـه
نن او سبا کې درباندې د تلو لد کوم ـ ته بايد سـر لـه نـن تيـاره اوسـې ـ کلـه
چې مې درته وويل ـ چې په دومره وخت به حرکت کـوو ـ تـه بـه د خپـل کـور
دروازې مخې ته والړه اوسې ـ زه به درته په سـړ والړ يـم ـ ويلـې سـمه ده ـ
ورته مې وويل کيدى شي چې ته يو ځل سبا ته دوکان ته راشـه زه بـه درتـه
په دوکان کې ناست يم ـ سـتا الره بـه څـارم ـ کـه د تلـو شـرايط مـو برابـرول ـ
وخت درته ښايم ـ ټيک ده ـ ه ې ويلې ټيک ده ـ
په سبا ته زې بيا ټوله ورځ تر ماښامه مـې د پنجـابي څارنـه وکـړه ـ ه ـه هـره
ورځ به له مازديګر نه وروسته د خپل کـور نـه وړانـدې د کرونـدې پـه مـنې
کې د مالونو دپاره ځاى جـوړ کـړى ب ورتلـو ـ مالونـه بانـدې يـې پـام کـاوه ـ
هسې خو نورو دهتانانو به ورته ګيا اچوله ـ خو دى به خامخا د مـالونو پـه
لوجلو  ،د وښو کوټې ته سرکا ره کولو ـ هر څه بـه يـې کنترولـول ـ بيابـه پـه
خړه کې کور ته روانيده ـ دوه ځل مې په همدله بوختيـاو او کـور تـه د تلـو
وخت مې ورمعلوم کړ ـ يو لوى تيره چاقو ( چاړه ) مې ال پخوا رانيولې وه ـ
د شپې مې د ه ه له مين ه وړلو د کار پالن له ځان سره جوړ کړ ـ په سبا تـه
مې پخپله شرميال ته چې کله دوکان ته رالله ـ د تلو وخت د ماښام په خـړه
وعـده وکـړه ـ ويلـ ې زه بـه دې الره څـارم ـ د شـپې خـوب نـه راتلـو ـ تـر چـرو
بانګه مې سترګه ورن له ـ سبا ته چې په يولسو بجو راپورته شوم ـ له چاې
نه وروسته مې الندې دوکاندار ته وويل ـ وطن ته د تلو نيت لرم ـ خو زما د
کوټې کيلي (چابي ) درسره واخله ـ خامخا انسان دى ـ د ساه خاوندان يـو ـ
ه ه ويل ـ نه خداى دې نکړي ـ ته خو لکه زما د ورور پيـان راتـه ښـکارې ـ
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که نصيب دې په تلـو کـې وشـو ـ ډېـرې شـپې بـه نکـړې ـ مـوه درپسـې خفـه
کيـدو ـ مـا وې ګـورو بـه هـر څـه د اهلل پـه اختيـار کـې دي ـ لـه ماسپښـين نـه
وروسته د پنجابي د کروندو خوا ته وخوځيدم ـ لکـه د نـورو ورځـو پيـان
هاله د هوس په کارونو بوخت ب ـ مازديګر نه وروسته مې ځان د مالونو د
وښو په کوټه کې پټ کړ ـ تر ه ې مې ه ه څارو تر څو چې د ماښام خړې په
لګيدو سره ـ د معمول سره سم يـې د وښـو کـوټې تـه سـر راننويسـت ـ زې پـه
وښــو کــې پــټ ناســت ووم ـ ځــان مــې للــى ونيــو ـ ســپو مــې لــه خــولې نــه
و يوست ـ په کوټه کې يې وښـو تـه پـام ور وکـړ ـ بيـا وره پلـو روان شـو ـ مـخ
چې يې دروازې ته شو ـ ماته يې شا شوه ـ چـاقو مـې الس کـې ښـه مضـبوط
ونيو ـ ورمنډه مې کړو ـ چر الس مې د ه ه له زنې ورتاب کـړ ـ پـه ښـي الس
مې په چاقو د ه ه مرۍ لوڅه کړه ـ په م که ولويد ـ بيا مې ورته پـه مـرۍ
چاقو راښکد ـ لتې يې ووهې ـ لکه د سيالب لوندې وينې ترې الړې ـ کلـه
چې ختم شوـ د وښو الندې مې پټ کړ ـ په وينه مې واښه واچول له کوټې نه
راووتـم ـ پـه کـڅ کـې پـه چـابکو ګـامونو مـې د کـڅ پـه الره هـديرې تـه ځـان
ورساو ـ د مور قبر ته ورديدم ـ لومړى مې د دوعا لپه پورته کړه ـ بيا مې لد
په جګ لد وويل ـ مور جاني ستا ل مې له پنجابي نه واخيست ـ اروا دې
په جنت شه ـ نور درنه الړم ـ هديرې نـه سـړ تـه ووتـم ـ ځـان مـې د شـرميال
سره د وعدې ځاى تـه ورسـاوه ـ لـه ليـرې نـه مـې وليـده چـې د سـړ پ ـاړه
والړه وه ـ يــو بکــس يــې ورســره مخــې تــه پــه م کــه ايښ ـى ب ـ زې چــې ور
ورسيدم ـ ه ه والړه وه ـ تورتم لګيدلى ب ـ د ه ـې بکـس مـې راواخيسـت ـ
ما ويلې راځه چې د موټرو ځاى ته ځان ورسوب ـ په لده شيبه کې مو ځانونه
د ګاډو هډې ته ورسول ـ يـو ګـاډ ى ښـار تـه روانيـدو کـې ب ـ چـې ور پورتـه
شــوو ـ مــوه دواړه وار خطــا پــدې وو چــې مــا خــو خــون کــړى ب ـ پښــې مــې
خالهولې ـ او ه ه له کوره مټيزه تله ـ
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ما هم خپل بکس له کـوټې نـه راواخيسـت ـ د مـوټرو ځـاى تـه پـه بيـړه روان
شو ـ په موټر کې چې کښيناستو يو له بله خبر نه وو ـ ما خپل چـورت واهـه
او ه ې خپل ـ يو وخت د ګاډي چلونکي وويل ـ ښار راورسيد ـ خپـل خپـل
سـامان درسـ ره واخلـ ـ لـه ګـاډي ښـکته شـو ـ سمدسـتي مـو ټکسـي مـوټر
ونيو يو هوټل چې ما څه موده پخوا ليدلى ووـ هوټل ته مـو ځـان ورسـاوه ـ
د هوټل مير ته ورللو ـ يوه کوټه کرايي مو ترې ولوښته ـ ه ه راسره شو ـ
د يوې کوټې کيلي(چابي) يې راکړه ـ بکسونه مـو پـه کوټـه کـې کيښـودل ـ
واپس هوټل ته د ډودۍ خوړلو په نيـت راښـکته شـوو ـ ډوډۍ مـو وخـوړه ـ
شــرميال تــه مــې وويــل ـ د پېښــور ګــاډي لــه کراچــا نــه ځــي ـ يــو ځــل بــه
اييتيي ـ ن تــه الړ شــو ـ پوښــتنه بــه وکــړو ـ ټکســي تــه مــې د کراچــا د
اييتيين وويل ـ ه ه وويل خيدت ـ د ګاډو اييتيين ته الړوـ پوښتنه مو
چـې وکـړه ـ يـو ريـل ګـاډى دوه ګينټـې وروسـته حرکـت کـاوه ـ ټکټونـه مـو
راونيول ـ ه ه خو ستړې وه لوښتل يې چې په دله ښار کې شپې تـه پـاتې
شي ـ ماورته د زر تلو ويلې ـ هماله وو چې هوټل ته په بکسونو پسې الړو
ـ بيرته په ټکسي کې اييتيين تـه راللـو ـ پـه ريـل ګـاډي کـې موبکسـونه
ورسره وخيدول ـ ځايونه مو ونيول ـ لده شيبه وروسته ګاډى روان شو ـ زما
زړه لد څه ارام په دې شو چې په کراچا کې د چا پيدا کول ډير سـخت کـار
دى ـ په ګاډي کې راته ه ـې وويـل الطافـه ډيـر وارخطـا راتـه ښـکاريدې
ورته مې وويل زې په سفر کې همداسې عادت لرم ـ ستا زړه کې نور څۀ تير
نيي ـ په زړه کې به مې څه تير شي ـ اوس خو مې په سر اوبه واوښـتې ـ سـر
يې ښکته ونيو ـ زړه کې يې څه ورتير شول ـ په څيره کې يې لـد څـه خپګـان
ښــکاره شــوماويل خفــه نيــې د پنجــاب هــوا دې لــه ســره اوباســه اوس بــه
راسره د راتلونکي ژوندانه ټول سفرونه ګالې ـ
لد په ورو يې وويل ـ درسره منلې مې ده ـ سهار په نهو بجو کراچا ښار تـه
ورسيدو ـ په ټکسي مـوټر کـې يـوه هوټـل تـه الړو ـ د هوټـل مـدير تـه مـې د
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کوټې وويل ـ ه ه ويلې هو خالي کوټه شته ـ د يوه کارګر سره يې دويم پوړ
ته وليدلو ـ کوټه يـې راښـوده ـ کي لـي يـې راکـړه ـ کوټـه ښـکلې وه ـ دوه چپـر
کټونه پکـې پراتـه ول ـ تيـناب ( د ځـان د مين لـو او ټولټـه يـې درلـوده ـ د
ضرورت رف کولو ) بکسونه مو په کوټه کې کيښودل ـ الندې رستورانت
ته راښکته شو ـ سهارنا مو وکړه ـ شرميال راته وويل ـ بې خوبه يو ـ ښه به
دا وي چې په کوټه کې خوب وکړو ـ ما وې سمه ده ـ کـوټې تـه الړو ـ دومـره
بې خوبه او ستړي وو ـ چې د پرې وتو سره خوب وړي وو ـ
د مازديګر پن ه بجې راپورته شو ـ د تيناب کولو نـه وروسـته مـو جـامې
بدلې کـړې ـ زمـا ه ـه دا وه چـې هـر څـومره زر لـه پاکسـتانه ځـان اوباسـو ـ
لومړى پېښور ته او بيا کابل ته ځان ورساوب ـ
ه ې ته مې څـه نـه ويـل ـ خـو لـه ځانـه سـره پـټ پـه زړه کـې د کراچـا پـه دا
دومره لوى ښار کې ډار او سودا اخيسـتى ووم ـ ال پـه کوټـه کـې ناسـت وو
چې ه ې وويل الطافه ما وې چـې زه بـه وار خطـا يـم ـ خـو زمـا نـه تـه زيـات
تيويش کوې ـ بيخي راته بل شان ښکارې
ما لوټکي د شونډو په سر ورته وخندل ـ په ټوکه کې مې وويل د پردۍ لور
تښتول خو اسانه کار نه دى ـ
اوس به داسې وکړو چې په بازار کې به چکر ووهو ـ بيا به د پېښور د ريـل
ګــاډو تــم ځــاى تــه ورشــو ـ لــه کــوټې نــه ووتــو ـ لــومړى لــد څــه پــه ښــار کــې
وګرځيدو ـ بيا ټکسي کې د ريل ګاډيو اييتيين ته الړو ـ پوښتنه مو چې
وکړه سبا ته د مازديګر په څلورو بجو پېښور ته يو ګاډى تلو ـ ټکټونه مو
واخيستل ـ په موټر کـې بيـر تـه کـوټې تـه راللـو ـ ماښـامنا پـه هوټـل کـې
وخـوړه ـ د خـوب لپـاره کـوټې تـه الړو ـ زمـوه د دواړو حالـت داسـې ب چـې
دومره په تيوش کې وو چې حتا د مينې محبت خبرې هم رانه پاتې وې ـ
ما به پخپله زړه کې کـرل او ريبـل ـ او ه ـې هـم ـ پدلـه شـپه پـه وخـت بيـده
شولو ـ سبايي وختي چې له خوبه ويښ شوو ـ شـرميال راتـه کـړو ـ تـاخو بـه
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هره ورځ هيـره خريلـه ـ وتـو کـړې جـامې دې الوسـتې ـ ځانتـه دې هـيڅ پـام
نيته دى دا ولې ما ورته بيا لد څۀ په ډاډه زړه وويل ـ پـه دې سـفر کـې لـد
تنبل (لټ) شوى يم ـ څه ګران کار خوندى ـ تيناب کې مې هيـره وخريلـه ـ د
ســر ويښــتانو تــه مــې پيــم ورکــړ ـ خوشــبويي مــې اســتعمال کــړه ـ چــې لــه
تينابه راووتم ـ ه ه په خندا شوه ـ وې ويل ـ ودې ليد اوس هماله الطاف ـ
دوکاندار شوې ـ له کوټې نـه ووتـو ـ پـه بـازار کـې مـو ښـه چکـر وواهـه ـ پـه
هوټل کې مو لرمنا تيره کړه ـ د هوټل له مير سره مو حسابي خالهه کړه
ـ بکسونه مو له کوټې نه راويستل ـ کيلي مو ورکړه ـ په ټکسـي کـې د ريـل
اييتيين ته الړو ـ
د ګاډي تلو او حرکت ته ال نيم ساعت پاتې و ـ موه بکسونه ورتسليم کړل ـ
پخپلـو سـيټونو کښيناسـتو ـ پـوره پـه څلـورو بجـو ګـاډى روان شـو ـ ټولـه
شپه يې مزل وکړ ـ سبايي په نهو بجو پيښور ته ورسيدو ـ لـه ګـاډي ښـکته
شو ـ په ټکسي کې يوه هوټل ته الړو ـ پېښـور تـه پـه رسـيدو سـره مـې ايلـه
بيلـه پــه مـرۍ کــې الړې تيــرې شـوې ـ لــه ځـان ســره مــې فکـر وکــاوه ـ اوس
راپسې څـو نيـي راتـالى ـ هوټـل کـې مـو کوټـه ونيـوه ـ بکسـونه مـو پـه
کوټه کې ک يښودل ـ بيرون ته ووتو ـ هوټل کې يو ښه ساعت دمه مو وکـړه ـ
د ډوډۍ خوړلو نه وروسته بازار ته ووتو ـ قيصه خوانا او مينه بازار کـې
وګرځيدو ـ د شرميال پېښور ډېر خوښ شو ماته يې وويل ـ
الطافه دا خو ډېر ښه ځاى دى ـ
ما ورتـه وويـل ـ ددې نـه دې هـم الپسـې ښـه ځـاى تـه بيـايم ـ هالـه چيـرې
جــالل ابــاد او کابــل بــه هــم اوګــورې ـ ويــې ويــل ه ــه خــو بــل ملــک دى ـ
اف انستان دى ـ هلته به له سرحد نه څنګه تيريـدى شـو مـا وې اسـانه ده ـ
تۀ هيڅ فکر مه کـوه ـ دلتـه بـه دوه درې شـپې وکـړو ـ بيـا بـه کابـل تـه ځـوو ـ
ه ې رانه پوښتنه وکړه ـ ته خو يو پنجابى يې هلته څنګه تلو ته ليوالـه يـې
ما بيا ورته په ارام وويل ـ دا به درته بيا وروسته ووايـم راځـه چـې بـازار
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کې څه سودا مودا وکړو ـ بازار تـه ووتـو ـ د عـزت اهلل خـان د کـورنا ټولـو
لړو ته جامې  ،زمـا د زنـدان ملګـرى ميـر حـاجي هـيب لپـاره لـونګا او
ځينې نور ضروري توکي مو راونيول ـ شرميال يوازې دومره پوه شوه ـ چې
کيدى شي د خپل کور لړو ته سودا کوي ـ
ه ې ته مې هم نوې او د خپلې خوښې جامې وګنډلې ـ د شرميال پـه حالـت
پوهيدمه ـ ه ې داسې فکر کاوه ـ ګني چې زه خپل کور ته روان يم ـ
دوه ورځې وروسته مې ه ـه سـند چـې لـه زنـدان نـه د خوشـي کيـدو لپـاره
امري کايانو راکړى وو ـ په جيب کې لـه ځـان سـره سـاتلى وو ـ پـه ه ـه سـند
ډاډه ووم ـ د سرحد د تيريدو ويره راسره نـه وه ـ د دريمـې ورځ پـه سـهار لـه
هوټل نه ووتو ـ د تورخم هډې ته په ټکسي کې والړو ـ اومـې ليـدل چـې پـه
دقيتــه کــې مــوټر ډکيــده ـ او تــورخم تــه روانيــده ـ مــوه هــم پــه ټيوټــا ک ـې
کښيناستو ـ د تورخم په مزي په لده شيبه کې ګاډى ودريد ـ د مزي يـوه تـن
د السي واګون ( کراچا ) مزدور ته مې د بکسونو د وړلـو اولـه کرښـې نـه
اخوا ته د تيريدو وويل ـ ه ه د نر بچي د سترګو پـه رپ کـې زمـوه سـامان
په السي کراچا کې واچاوه او موه ته يې وويل ـ تاسو مخکې ش ـ ښه په
اسانا يې له مزې واړولوــ د جـالل ابـاد لـين پـه يـوه مـوټر کـې يـې سـامان
ځاى پر ځاى کـړ ـ مـزدو ري مـې ورکـړه ـ ه ـه خوشـحاله الړ ـ مـوه ګـادي تـه
وختو ـ سړ کندې کندې وو ـ په دوړو او ګردونو کې جالل ابـاد تـه لرمـه
ال نه وه ورسيدوـ سمدستي په يو بل ټکسي موټر کې دکابل هډې ته الړو ـ
بکسونه مو په فالينکوچ کې کيښودل ـ لده شيبه کې موټر کابل ته حرکـت
وکړ ـ ما خو يو ځل له کابله تر پېښوره ټوله سيمه ليدلې وه ـ مګـر شـرميال
تـه هـر څـه نـوي وو ـ د مـوټر لـه هنـدارې يـې د سـړ بهـر لرونـه  ،سـيند او
فصلونه ليدل ـ همدا به يې په موټر کې راته ويلې ـ الطافه دا څومره ښکلي
طبيعت دي ـ ما به هم ورسـره د هـو سـر وخوځـاوه ـ د سـړ کنـدې لـوړې او
ژورې بيخي ډېرې وې ـ ويلې دا ولې ـ دومره دا سړ خراب شوى دى
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ما ويلې دا خو په جنګ کې داسې شـوى دى ـ دلتـه خـو انتـالب شـوى دى ـ
روسان راللي وو ـ د روس ټينکونو ددې ملک ټول سړکونه وران کړي دي
ـ شپې په تورتم کې کابل ته ورسيدوـ پـل محمـود خـان کـې مـو يـو ټکسـي
موټر ونيو ـ عزت اهلل خان کور مختې تـه مـې ټکسـي ودروو ـ بکسـونه مـو
کور دروازې سره کيښودل ـ د دروازې زنګ مې وواهه ـ سمدستي د عزت
اهلل خــان زوى اکبــر راووت ـ لــومړى يــې ونــه پيژنــدم ـ خــو چــې خبــرې مــې
ورسره پيل کـړې ـ ويلـې الطـاف نـه ئـې مـا وې ولـې نـه يـم ـ رالـاړې وت ـ
ستړي ميي يې وکړه بيا يې له شرميال سره رولبړ وکړ ـ له ډيـرې خوښـا
نه يې موهه پريښودو ـ په يوه منډه دننه الړ ـ کتـل مـو چـې دروازې تـه لـوى
واړه راووتل ـ لـومړى يـې سـتړي ميـي وکـړه ـ بيـا دننـه کورتـه ننوتـو ـ يـوه
خوشـحالي پيـل شـوه ـ دن نـه پـه سـالون کـې زمـا پخـوانى د بګـرام د زنـدان
ملګرى مير حاجي هېب سره مې ليد ووهله ـ هاله ليد کې ونيوم ـ ښکل
يې کړم ـ ډېـر زيـات خوشـحاله شـو ـ بيـا مـې د زړې ادې السـونه ور مـوچي
کړل ـ شرميال حيرانه پـاتې وه ـ د کـور د خلکـو هـر کلـي او خوښـي تـه فکـر
وړې وه ـ ه ه له دې نه هډو خبر ه نه وه چې دا څو دي له ستړي ميي نـه
وروسته ډوډۍ چاې کار هم وشو ـ ماسـخوتن مـې ه ـوي تـه د خپـل ژونـد
قيصه وکړه ـ او د شرميال مې ورته وويـل ـ دا مـې يـوازې د مينـې پـه لومـه
کې تر دې ځاى راوستې ده ـ
موه ال نکاج نده تړلې
ده وويل ـ ښه نو بيا څنګه چل وشو
يوه اونـا وروسـته زه هـډو خبـر نـه ووم چـې يـوه شـپه عـزت اهلل خـان راتـه
وويل ـ د جمعې په ورځ دې واده دى ـ ما ورته وويل الال يوه معمولي نکاج
به وتړو ـ واده ته څه ضـرورت دى ـ ه ـه وويـل الطافـه مـوه پښـتانه يـو ـ تـه
لکه زموه د ورور پيان يې هيڅ فکر ونکړې ـ ګني چې خپـل وطـن دې يـاد
شي او يا نورې خبرې دې پـه زړه کـې دروګـرزي ـ نـه زه بـه تاتـه داسـې واده
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کــوم چــې هنــدوان او مســلمانان پکــې ونــاڅي ـ لــه هم ـې ورځــې نــه مــې
شـرميال پــه کـور کــې کمـه ليــده ـ ه ــې تـه يــې يـوه ګاونــډي هنـدوه جينــا
راوستې وه ـ په هر څه يې پوهوله ـ موه دواړه له هيڅ نه خبـر نـه وو ـ ه ـوي
شرميال لپاره جامې او ګااه هر څه جوړ کړي وو ـ ماته يې درييي او جامـه
جوړه کړې وه ـ شرميال ته يې اف ـاني جـامي او هـم د هنـدي رواجـي د واده
جامې ( ساړي ) جوړې کړې وې ـ د جمعې ورځ چې راورسيده ـ ه وي ټـول
ښـ ې او نـر زمــوه پـه خـدمت کــې وو ـ مخکـې لــه مخکـې يـې خپلوانــو او
دوستانو ته ( بلن ليکونه) ليدلي وو ـ هنرمندان يـې رالوښـتي ووــ سـتاره
هوټل کې يې واده جوړکړى وو ـ شرميال نه د کـور جينکـا تـاب وې ـ او لـه
مانه هلکان ـ مازديګر پـه يـوه ښـکلې ګلپـوش مـوټر کـې يـې کښـينولو ـ د
واده هوټل ته يې روان کړو ـ
زموه موټر پسې خدازده چې څو موټرې وروسته را روانې وې ـ هسـې مـې
زړه کې دله وخت داسـې تيـر شـول ( د خـوارې کونـډې زويـه د ه ـه سـړي
خبره رښتيا شوه کم چې تاته يې په کراچا کې کړې وه )
په ګل پوش کې يې باغ بـاال تـه چکـ ر راکـړو ـ مـا تـور مخـي تـه يـې اف ـاني
لونګا په سر کړې وه ـ شـرميال تـه يـې اف ـاني کوچيـانا جـامې او ګـااي
اچــولې وې ـ ه ــه د کــور خلکــو داســې نازولــه ـ چــې هــډو لــه مانــه يــې دا
پوښتنه هم نه کوله چې دا خلک څـو دي ـ د ه ـوي پـه قـدر او عـزت کـې
دومره ډوبه وه چې هر څه ترې نه هير ول ـ
کله چې زموه ګاډى د هوټـل مخـې تـه ودريـد ـ مـوه تـرې راښـکته شـوو ـ د
کـور څــو تنــه ښـ ې او زلمــي لــه مـوه ســره يــو ځـاى پــه الس کــې د ګالنــو د
لنچو سره په ارامو ګامونو دننـه هوټـل تـه روان و ـ دننـه پـه هوټـل کـې مـو
چــې وليــدل ـ د هنرمنــدانو ســاز تــه هنــدوان او اف انــان يــو ځــاى ګډيــدل ـ
خدازده چې په هوټل کې به څو تنه د وداه مراسمو ته رابـل شـوي وو ـ مـوه
ورو ورو روان وو ـ اف اني ملي اتڼ روان وو ـ هندوانو زلمو د چـوب بـازۍ
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اتـڼ پيـل کـړى وو ـ د سـازونو او اتڼونـو هنګامـه د هوټـل فضـا نيـولې وه ـ
عزت اهلل خان  ،ميرمنې يې او نورو د کور ښ و نرو  ،د ميلمنـو خـدمت او
درناوي ته والړ وو ـ
د هوټل خاوند او اشپزانو د هوټل په يوه بل د ډوډۍ خوړلو په سالون کـې
ميزونو باندې هر راز خواړې سنبالول ـ موه يې لومړى په اف اني جامو کـې
د واده سالون ته راوستو ـ دوهم ځل پـه هنـدي جـامو کـې راللـو ـ وروسـته
يې زموه نکـاج پـه يـوه ځـانګړې کوټـه کـې د څـو تنـو ميـرانو او زلمـو پـه
ګډون په يوه مال امام وتړله ـ ورپسې ډوډۍ خوړلو باندې خلک مصروف
شول تر نيمې شپې پورې د واده ډزو ډوز روان وو ـ
د شپې يوه بجه وه چې د واده اخري شيبې پـاې تـه ورسـيدې ـ مـوه چـې پـه
هماله ګل پوش کـې لـومړى پـه ښـار کـې وګرځولـو پـه بـاغ بـاال هوټـل يـې
راتاو کړو ـ بيا يې په ګردنه باغ باال راښکته کړو ـ د هندوانو په کوڅـه کـې
د يوه کور مخې ته موټر ودريد ـ موه ترې ښکته شو ـ
يوازې په يوه بل موټر کې دوه درې ښ ې او درې تنه د کور سـړي وو ـ يـوه
کور ته ئې ننويستو ـ يو سپين وړوکى کور چې مخې ته يې ښکلې بالچـه
وه ـ پــه نــرۍ الره د کــور ســالون تــه الړو ـ پــه ســالون کــې ســرې قــالينې
لوړيدلې وې ـ د کوچ مخې ته ښکلى ميز پروت وو ـ يوه ښائسـته ديـوالي
المارۍ د ښکلو طرفونو نه ډکه والړه وه ـ د سالون په کـونج کـې تلويزيـون
لګيدلى وو ـ
د کور نارينه او ښـ ې خپـل کـور تـه الړل ـ د عـزت اهلل خـان ميـرمن وويـل ـ
راځـ چــې ستاســو د خــوب کــوټې تــه الړ شــو ـ مــوه يــې د خــوب پــه کوټــه
ورننويســتو ـ کــوټې تــه مــو چــې ســر ور دننــه کــړو ـ د کــوټې ښــکال او
خوشبويي د السه د خوښا نه په جامو کې نه ځايدو ـ ه وي ټول رانـه الړل
ـ د شپې دوه بجې وې ـ موه دواړه ډېر ستړي وو ـ زه د عزت اهلل خان ميرمن
سره چې ما ورته وريندار ويلې ـ تر دروازې پورې الړم ـ د کـور دروازه مـې
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وتړله ـ د خوب کوټې ته الړم ـ په شالونو او ګلونو کې ډوبه ناسـته شـرميال
پټه شوې وه ـ موه دواړو تر ډيره د خپلې مينې خبرې کـولې ـ دومـره يـو بـل
سره په مينه کې ور شوو چې تر سهاره هيڅ په ځـان نـه وو پوهيـدلي ـ لـه
خوبـه چــې راويښ شــو ـ د سـهار لــس بجــې وې ـ هـره شــيبه مــو پــه خوښــا
تيريده ـ
د واده په دريمه ورځ رانه شرميال په داسې حال کې پـه لـومړي ځـل داسـې
پوښتنه وکړه
الطافه نن به راته هفا هفا د خپل ژونـد قيصـه کـوې ـ دلتـه پـه کابـل ددې
خلکو سره څنګه بلد شوى يې ـ ستا اهلي وطن او کورنا هر څـه دې راتـه
ووايه
ما ته ډېره ګرانه ده چې د خپل ژوند قيصه مې شرميال ته کړې واى ـ دا چې
تاته مې وکړه ـ ه ې ته مې هم له اوله تر اخره وکړه ـ خو کله مـې چـې قيصـه
د خپلې مور د ه ې د پالر ظلمونو او ناروا تـه ورسـوله ـ د شـرميال لـوني
زيګ شو ـ د مخ کرده يې بدله شوه ـ سترګې يـې بټـې راويتسـې ـ د چـوکا
له پاسه يې موازينه له السه ورکړه ـ رنګ يې زړيدو ـ د سـترګو اکـر ( بڼـه )
يې بدليده ـ زه پاڅيدم ـ ما وې چـې ګـيالس کـې ورتـه اوبـه راوړم ـ پـه ورو
يې د شونډو په سـر وويـل ـ ښـوره مـه ! قيصـه کـوه ـ د اوبـو ګـيالس مـې ورتـه
ونيو ـ يوازې يو ګوټ اوبه يې وڅښلې ـ

ماته يې سترګې راواړولې ـ ويې ويل ښه بيا څنګه چل وشو
ما چې د ه ې د پـالر حاللولـو تـه خبـره ورسـوله ـ ټـوپ يـې وکړــ آخ يـې لـه
خولې ويوست ـ خپل ويښتان يې په دواړو السونو کې ونيـول ـ بـې حرکتـه
پاتې شوه ـ يوازې د شونډو په سر يې دومره وويل ـ ه ـه الطـاف تـه يـې
خوا ته يې ورنزدې شوم ـ ما وې هو  ،ه ه زه يم ـ
پاې
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