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  ړبوكۍب
  )ناول ( 

  
، په دوى پسې موټر روان ولپوځي  خړ ېپه يوه تنګه دره كې در

رته به د ، ځاى ځاى به ودرېدل، بېدلې دوړې پورته كېرې سپې
، پر به حركت وكړ ټايرونو په دوړو لړلوماشين غږ پورته شو، پنډ او 

ى رو ډبرو به خړ پوټړو ته پر سپېغا لوړو ژورو به وختل او د سړك 
  ...ووتپرې

، ېدلودرې ېو ډزو ازانګې خورې كړې، موټرناڅاپه د وړو ماشينګن
ګولۍ توغوندي  صي شوې ، د يوه موټر ترمخ د خال دروازې
و زور ونيو د اهللا اكبر چيغده، دوړې پورته شوې، په  غره كې ولګې
  ...تهرېدلو تيرو كوكو دره په سر واخيسندي وېاو ال

 سپين سوكي شا ته مورچې ونيولې، له ډبرو  غټو تيږو د عسكرو
وزرونه غوړولي  يوه خړ ټپوسر پورته ېاو د درې پر سر، ډ بادېدل

  .وو
 له ...، له پورته پر سړك مرمۍ اورېدې شدت روانه وه  جګړه په
اورونه  يې  و پورته خولې نيولې وې، له ميلونو څخهمشينګڼ  الندي
  .بادېدل

پرله  پر ډډه  غره ره ولړزوله، داپه د هليكوپترو دروند غږ دڅنا  
رو چرو يتيږې بيلې شوې، د ت ې، وړېيلو پسې راكټونه ولګېدل،
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و دروازې ه كړه، د موټردل شو، عسكرو منډواورې ىنرۍ شڼهار
له  دره خړه او په لنډ وخت كې  پوري شوې، ټايرونه تاو شول پسې 

  ..شور ماشوره تشه شوه
.. كاغ ...، كاغ  ناره كړه يوه كارغه چوپه چوپتيا وه، وروسته  رهېتر ډ
وړو تيږو دښوېدو غږ پورته شو، لس دولس تنه يو په بل  بيا د... كاغ

يې تړلي وو  ږيرې درلودې، پټكي ټولو اوږدېو، وان روليكه پسې 
  .ې يې الندې د سړك خواته اړولې وېاو د ماشينګڼو خول

ه يې په لويو تيږو پسې كله كله ب اوه،احتياط ك په كوزېدو كې دوى
  .بدن توازن وساتي د خپل چې السونه نيول، هر يوه هڅه كوله 

سړك ته  ېالندنورو ځانونه  ودرېدل،  سته دوه تنه پورتهوور
كتل، يو ټيت شو، له خاورو  دوى وارخطا وو، شاوخوا يې . ورسول

يم هم يوې ېدر ، ګڼه وموندلهشينانجه ورپورته كړه، بل يوه متوپ يې
  .خولۍ ته الس كړ اوسپنيزې

  !دا وخت يوه چيغه كړه
  وينه ، وينه شته؟   _

  .وې رې يې نهيلېېټولو ورته وكتل، څ
  :ړي الړې تو كړېس
  .لعنت دي وي په دې سركوزو، بچ شول،  تو  _

  :دېوخوځې ېد يوه بل شونډ
  .ده، بايد الړ شو دلته پاتې كيدل خطرناك  _
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شول، د  كسانو منډه كړه، تر تيږو پټ والړوډزې شوې،  دم يو
يوې خوا ته  لوړ والړ ملګري يې ماشينګڼو خولې يې پورته ونيولې،

  !چيغه كړه ډزې كولې، وروسته يې
  !ئكاپر دى، ويې ول _

  !ناره شوه
  !چيرته؟  _
  .تيرې پرښې ترشا لمر خاته ته،  د هغې  _

 ړه تيږه په اوږده وال. شوې ېتاو و خولې د پرښې خواتهګڼد ماشين
پورته والړ سړي . چوپه چوپتيا شوهيو دم . لسګونو مرمۍ ولګېدې

  !ناره كړه
  !تر اوسه ال هلته دى _

  !يوه چيغه پورته شوهله الندي 
  !مردار يې كړه! ويې وله  !رې نو څه ته ګو _

  :سړي په لوړ غږ وويل
  .له دې ځايه نه ښكاري _

يې منډه كړه، نورو په  درې تنه له خاورو پورته شول، لمر خاته خوا ته
  .مقابل لوري كوم غبرګون ونه ښود.  ښه ډزې وكړېې والړه پر

بل پر  ، ته مرمۍ ورواچوله وه راكټيو ځل بيا چوپه چوپتيا شوه، ي
  :ښود، ورو يې وويلېاوږه الس ورك

  !، پرښې ته نږدې ديملګري مه ژوبلوه _
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، وروسته السونه را ووتل د والړې ډبرې له يوه كونجه دوه داوخت 
ټټراو ځنګنونه   ښېده، بيا اوږې،ه وبرېيوه اوسپنيزه خولۍ لمر ت

  . د پرښې تر څنګ يو عسكر ودرېد ، ښكاره شول
ه شوه، نږدې يو دم چيغهغه په بيړه خپل السونه پورته ونيول، 

د  كسانو منډه كړه، يوه د كالشينكوپ پر كنداغ وار پرې وكړ،
بل يې پر مال خې ولوېد، ، پړمله خولې وينو داره وكړه عسكر

اته ور واړول، دا وخت نورو كسانو ګونډې كيښودې، السونه يې ش
نورو د مشينګڼو پر  خيسته، ديوه په الس كې چاړه وه،هم منډه وروا

ګوتې ايښې وې، كله چې ډله ور ورسېده، پر پراته عسكر ور ماشو 
 وار نه كيده، يو دروند سوك د عسكرد سوكانو او لغتو وتل، پرې

 تورېده او پر خړو خاورو ورغړې ته سيخ شو، خولۍ يې له سره ژامي
  . څڼې پريوتې
  !يوه چيغه كړه

  .نجلۍ ده  _
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*       *        *  
يې تته رڼا وه، لږ وخوځيده، په اوږه كې ، ې كړېنجلۍ سترګې رڼ

چت ته يې وكتل، تيرې ډبرې   وته،رته پرېېدرد تير شو، بى نر
سمڅه كې  په يوه نمجنهيې كوږ كړ، ) ږ ېورم( وې، مغزى راوتلې 
  .پرته وه

پر به ووته، ېلنډه شد پښو دربى يې واورېد، باڼه يې سره وروستل، 
مخ يې سړي اوبه تويې شوې، سترګې يې رڼې كړې، دوه تنه يې سر 

بل په الس كې يو   د نيولې وه، ، يوه مشينګڼه ورته لته والړ و
  .ل ښكارېدهپالستيكي خيرن سط

  !غه كړهه چييو
  !پورته شه _

  .نجلۍ په راوتلو رډو سترګو ورته كتل
  :بل وويل

  .زموږ په ژبه نه پوهيږي _
  :دېېد ټوپكوال شونډې وخوځ

  !په زور يې والړه كه _
  :ل په الس سړي وويلسط
  !، نجلۍ دهنشم كوالى _

  !ټوپكوال د ټوپك په ميل ووهله
  .نجلۍ كېناسته
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  .يسړي اشاره ورته وكړه چې له سمڅي ووځ
كينوله، بيا يې پر پښو  درد ځاې پر ځاى د مال ، نجلۍ والړه شوه

په  واخيستل، سر يې وګرځيد، ، دوه درې ګامه يې زور راووست
  .يې الس ونيو پوري تيږه
  : ل په الس سړي وويلسط
  .نه شي تالى  _

  !و ور غبرګه كړهپه ملنډټوپكوال 
  .يې الرې ته راولم اوس به  _ 

  !ه يې كړهكش كړ، چيغ ګيټڼې يودم يې د مشينګ
  !ل كمېځې كه دې غلب _

  .په ړنګو ګامونو له سمڅې ووته ده،ولړزېنجلۍ 
غر ښيدې، شاوخوا يې وكتل، سپيره ېسترګي يې د لمر رڼا ته وبر

كله  ، ناست وو  هواره  تيږه يوه  يو ځاى  پر  وسله والو، پنځه شپږ 
ن ته پام شو، د نجلۍ ځاسرونه يې وځړېدل،  وكتل، چې يې نجلۍ ته

وې او تور النده ويښته يې  ېدلېلش تڼۍ يې ېدر ۍپاسن ګرېوان د
، پر وستې  سره ور ېدواړه خواو ګرېوانپر ټټر پراته وو، ورو يې  د

، اوږې ته وتهېيوه سپينه ټوټه يې پر سترګو پردل، ېولګ يې څه اوږه 
 ل، تر څنګ يې يو په عمرڅادر و،  شاته يې وكت ىيې الس كړ، يو نر

 په نكريزو رنګ كړې سرېيې والړ و، له سپينې لونګۍ  پوخ سړى
  .دلهمشينګڼه ښكارېڅڼې راوتلې وې، په كيڼ الس كې يې 
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ړ سړي خپلو ملګرو ته اشاره و چه، والنجلۍ په څادر كې ځان وپې
  :په ډډ نارينه غږ يې وويل كړه، 

  !څه واياست؟ د كوم وطن درته ښكاري _
ول، والړ سړي ته نږدې ودرېدل، يوه يې را والړ ش دوه تنه له تيږې

  :وويل
  .يې د امريكايانو ټاپه ده ما وليده، پر مټ _

  :بل په خبره كې ورولويد
، خو دا له رنګه سره دي ېريكايان د بيزو ګانو غوندنه يې منم، ام _

  .موږوالو ته ورته ده
  !پر سر يوه ناست ځوان ناره كړه ېد تيږ

او سپيو ته  ئ، يوه ګولۍ يې وولكيږيپه كاپرانو كې هر ذات پيدا  _
  !ئيې واچو

  :يوه بل وويل
  .رښتيا وايي، تر څو به يې راسره ګرځوو _

  :سړي وويل  د سرو څڼو لرونكي
كړه د هغوى په الس ده، كه يې ېپرموږ بايد خپل مشران خبر كړو،  _

 يوروڼوسره تبادله كوله، ما اورېدل كه يې له نورو بنديانو وژله ،
  .ته خپل كسان ډير ارزښت لري چې كوپارو

  :د يوه شونډې وخوځيدې
په مركز كې  د دې  ،ئيې وركه كړ له دې ځايه ، خو هر رنګه چې وي _

  ..ښه نه دى ښځي موجوديت
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  :د نګ سړى په خبره كې ورولوېد
  .يې نه شو وروستى، خطر لري ابادى ته _

  : :يوه شېبه غلى شو، وروسته يې سر پورته كړ، ورو يې وويل
  !يوه چاره به يې وكم _
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*    *    *  
  ...سپي وغپل

  :يوه ځوان بړستن له سره لري كړه، غوږ يې ونيو، ورو يې وويل
  !چغه _

شوه، ځوان كېناست، سپي  دا ډيرهېيې سر پټ كړ، د سپي غپ بېرته
   ...غپل

  :يوې ښځې په خوبولي غږ وويل
  څوك نا رې وهي؟ _

  ...ماشوم وژړل
ته الس ور وغځاوه، والړ شو، له خيمې   يشل ډز ىځوان سر ته ايښ

  ...چلېده ي سوړ بادووت، د باند
 ځوان د ټوپكاوخوا يې وكتل، سپي مخامخ منډه واخيسته، ش

  !ګيټ كش كړ، يوه چيغه كړه
  .خپل يو _

ا كې درې تنه والړ وو، سپي ځوان ور مخته شو، د سپوږمۍ په رڼ
  ...غپل

  :وويل) لوږ غږ ( ځوان په زوټه 
  !؟ئاړڅه غو _

  :ډډ نارينه غږ يې واوريد
  .ىدراسره يو امانت  _
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  د چا؟ _
  .ېد پالر د _

  :ځوان  ورو وويل
  !ئراځ _

  ...دريو تنو په ده پسې حركت وكړ، سپى ترې راګرځېده، غپل يې
  :ځوان خيمې ته ننوت، ورو يې وويل

  !ئڅراغ بل كړ _
 ها شوه، درې وارخطا ښځې پكې تته رڼ كېږدۍورلګيت ولګېد، په ا

هم بوډۍ، ماشوم  و كې ناستې وې، دوه ځوانې وې، بلهخپلو ځايون
  ...هماغسې ژړل

  :د ځوان شونډې وخوځېدې
  .ميلمانه لرو _

  . يوركش كړ) ټكري (  ويښتو څونۍ  ښځو په خپلو ببرو
  !وويل ) زوره (  وان په زوټهځ
  !ئراځ _

  .وتلنته درې تنه ور ن كېږدۍ
  :بوډۍ په ويره وويل

  !عسكر _
ر دريم وپكونه تړلي وو، تپه بيړه ميلمنو ته وكتل، دوو يې ټځوان 

ې په لويو خړو عسكري بوټونو كې ې ييې يو سپين څادر تاو و، پښ
  .السونه يې شاته تړلي ښكارېدل وې،  ېپټ
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  :يوه وسلوال وويل
  .په جګړه كې مو ونيوله _
  ...كې ناستو ښځو په حيرانى ورته كتل كېږدۍپه 

  :بوډۍ وويل
  ښځه ده؟

  !هو
  !راوسته؟ ېدلته مو ول _
  .راوليږله ېزوى د _

  .ځوان ميلمنو ته د كېناستو اشاره وكړه
  :يوه يې وويل 
بايد په شپه كې ځانونه مركز ته   !امر دىكېداى،  نه شو ماتل _

  .ورسوو
  ..ووت ېله وسلوالو سره د باند ځوان

  ...ي غپلسپ 
  :ځوان وويل

  ؟دا بال به  ترڅه وخته دلته يي _
  :ه شونډې وخوځېدېد يو
  !يڅوك بايد كوم بوى يونه س! ئياط كوخو احت! نپوهيږو _

  ...سړو حركت وكړ
  ...سپي منډه پسې واخيسته 
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نوت، ښځې تر نابللې ميلمنې راګرځېدلې ته ورن كېږدۍ بېرتهځوان 
ړې ېراغ ژكتل، ميلمنه وارخطا وه، د څ ۍوې، هغې ته يې په حيران

ه يې وچه وينه پر الندنۍ ډكه شونډ غټې سترګې ځلېدلې،  رڼا ته يې
  .پرته وه

  :بوډۍ يو سوړ اسويلى ويست، ځوان ته يې وكتل، ويې ويل
  !دا خو خبرې نه كوي! هشېرګل _

  :ې يې وخوځيدېشو، شونډ ځوان موسك
  .زموږ په ژبه نه پوهيږي، پرنګۍ ده  _

  !ښځو په يوه خوله وويل
  !څه؟ _

ووت،  ېراوه، د باندټاټ ته ود كېږدۍځوان وخندل، ټوپك يې د 
  :راغى، يوې نجلۍ په حيرانۍ وويل بېرتهبه وروسته ېلنډه ش

  !راووړ؟ې دې ول د خرې پړى! الال_
 ېكړ، كلك تر تړلو السونو تاو يو سر د نابللې ميلمنې  ځوان د پړي

كې د والړ موټرسايكل  كېږدۍه ، بل سر يې پغوټې يې ورواچولې
  .وتاړه ېاير پورپه ټ

  .كتلورته  ښځو په حيرانى
ځوان په خپله بستره كې ننوت، ټوپك يې له ځان سره پټ كړ، ورو 

  :يې وويل
  .شپه پخه ده، سبا به سره غږيږو_

  .....ماشوم ژړل
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*      *      *  

توده ساولګېده، بيا يې په ښي غومبري تود  يوه د نجلۍ پر مخ 
 لوندوالى احساس كړ، په بيړه يې سترګې رڼې كړې، تور وربوز يې

وهل،  جوليد، يوه زوروره چيغه يې تر خولې راووته، سپي كوړن
رسايكل ړنګ شو، ځوان په ، موټټكان وخوړ، پړى كش شوۍ لنج

په   سپى يو اوږد ډانګ په ګوتو ورغى،  ته ورننوت، كېږدۍمنډه 
  ..د باندي ووت يدا جكوړن

  !بوډۍ غږ كړ
  څه خبره ده؟ _

  :ځوان وويل
  !سپي وډاره كړه _

ته ور ننوته، په الس كې يې له شيدو ډك جام  كېږدۍبوډۍ 
  :ښكارېده، په ملنډو يې وويل

سمه  ! ته ورته وګوره ! ار كهسپي دا وډاره كړه، كه دې سپى وډ _
  .وګرځي ېسل واره ورباند ېدمه بيزو ده، د سپي بال د

  ...نجلۍ په راوتلو رډو سترګو ورته كتل
  :وويل رګلېش
  ؟نه شته وړانګه چيرته ده، ورېندار هم _
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  :بوډۍ سوړ اسويلى ويست
  .ېچينې ته والړدواړه نه وې، يوه ګړۍ مخكې ه باو _

  .ووته كېږدۍله دې سره له 
  .ووت ېدى هم د باند...نجلۍ ته وكتل، هغې ژړل شېرګل

څو لويه وه، يوه څنګ ته  كېږدۍ، جلۍ شاوخوا سترګې واړولېن
وو او رنې بړستنې پرتې وې، بل لورته  ناولي لوښي ايښي خي

  .اوړني راوتلې وې مخامخ د يوه ماشوم نرۍ پښې تر النده
يې تر سترګو تير شو، د  ىوروسته ټوخي واخيسته، سپين لوګ

بوډۍ له يوې چولې يې د باندې وكتل، لمر نوى راختلى و،  كېږدۍ
څو  ېلږ لر ښې وه، تر څنګ يې يوه توره كټوه اي...اور ته ور پوه كول

 يور لوېدلپړي  وهلې، پښو ته يې لنډ تيږو كې خولېخرو په وړو 
  .ى اخيستالىالوى ګامونه يې نه شو وو، 

ګردۍ بيا يې دوو كوچيو ته پام شو، ګړندى تګ يې كاوه، ګڼى 
ته نږدې، له يوې  كېږدۍبه وروسته يې ېلمنې يې خوځيدلې، ش

  .شاتورې خرې له اوبو ډك ژى كښته كړ
ټوپ كړل، بوډۍ  يې نغرييوه سيرلي منډه واخيسته، تر  ستهوور

  . تيږه پسې وويشته
، وچ هو ېد يوې اوښې ورانه ته جارو نيول شېرګلڅو ګامه هاخوا، 

و، لمر سوځولې څيره  ايي يې ترې ليرې كول، دى هډور ځوانخوش
  .يې درلوده او په زنه پورې يې تار تار مړه ويښته نښتي وو
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نو شمال  ته ژيړه رڼا ور ولوېده، اوس كېږدۍناڅاپه ټاټ پورته شو، 
ې سپاندې ڼلور ته پرتې ټيټې غونډۍ ښكارېدلې، په لمنو كې يې ګ

  .يواځيني زاړه توت ته نږدې يوه رمه پنډه وه ، والړې وې
ميلمنې ته يې وكتل، ورمخته ې لبل، ناور ننوتهته  كېږدۍ وړانګه
  .خالص كړ ره يې پړىد موټرسايكل له ټاي شوه، 

  :نارينه غږ يې واورېد
  !وى مه كوهانو دومره زړه سپه دې پرنګي _

  :، په خواره خوله يې وويلكوچۍ ور وكتل
  .ال لريوب _

  :وخندل شېرګل
  .نه يو راوړي اوبو موږ هم _

  .په ټاير پورې وتاړه يې پړى بېرته
  .څه ونه ويل وړانګې

  ...ته كتللى ميلمنې په حيرانۍ ورنابل
مڅي ته ورننوته، يوه توره چايجوشه يې پر زاړه لي كېږدۍبوډۍ 

  ...دهېتاو پورته ك  څوښكې له ېكيښوده، د چايجوش
  :وپوښتل شېرګل

  ډوډۍ پخه ده؟! انا _
  :بوډۍ وويل

  .ره وهېوډۍ ډسړه ډ  _
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ان هوار كړ، پر سپيره ليمڅي پلتۍ ووهله، خور يې دسترخو شېرګل
  ..لوى او واړه هډوكي پراته وو پاستو سره ېدلولش له
او نږور يې هم پلتۍ  ۍبوډۍ د ځوان تر څنګ كېناسته، لمس _

  .ووهلې
  ...نابللې ميلمنې په حيرانى ورته كتل

نږور يې هم خيرنه او ن ويښته له ټكري راوتلې وو، يۍ سپد بوډ
ډنګره وه، خو نجلۍ په غوښه پټه ښكارېدله، په غنم رنګه زنه يې 

رلې او تر درې شنه خالونه وهل شوي وو، تورې ډبلې وروځې يې ل
  .ويښته راتاو ووتور  نري   ،واړهخړې پاسنۍ شونډى يې 

ه كې بوره واچوله، چايجوش نووروسته يې په څلورو خيرنوګيالسو
  .يې ور پورته كړه، ګيالسونه د شيدو له خړو چايو ډك شول

  :كه خوله وويلپه ډ شېرګل
  .ونه كړ) ست ( ميلمنې ته مو ننګ  _

  :د بوډۍ شونډې وخوځېدې
  .خاورې دې وخوري _

ډوډۍ د ميلمنې پښو ته   ه ټوټه ور ورغورزوله،د پاستي يو شېرګل
  .نږدې ولوېده

  :وويل وړانګې
  .وبال لري، رزق ده _
  ..ميلمنې په حيرانى ورته كتل 

  ته نږدې يو موټرسايكل ودرېد كېږدۍوروسته   شېبه
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  ...سپي وغپل
و، سپى ترې ووالړ شو، څو ګامه ليري دوه تنه والړ  شېرګل 

 تيږه وويشته، سپي منډه كړه، دى په سپي پسې شېرګله، راګرځيد
  .ورمخته شو

  ...ښځو ورته كتل
ته راغى، په  كېږدۍ بېرتهيوه شېبه له سړو سره ودرېد،  شېرګل

  .ونج كې ايښى زوړ ګيلن يې ورپورته كړك
  :بوډۍ وپوښتل

  څوك دي؟ _
  :شونډې وخوځيدې شېرګلد 
  .راځم _

ل پر رسايكخيستل، ګيلن يې د موټد باندي ووت، څوګامه يې وا
سړو سره ودرېد، وروسته له  به وه شېټانكۍ ورپورته كړ، ي

ته راغى، ګيالس يې  كېږدۍ شېرګلكل حركت وكړ، يموټرسا
  :ورپورته كړ، ويې ويل

  .خوبه وو ېب _
  :وپوښتل بوډۍ

  نو څه يې كول؟ _
اين ، ويل يې چې ځمكه كلكه وه، د مسړك ته تللى ول نيمه شپه _ 

  .ر وخت ونيوېډ ښخولو
  :ې په خبره كې ورولوېدهخور ي
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  چيرته؟ _
  :ګوله تيره كړه، ويې ويل شېرګل

  .ژرندې ته نږدې پاخه سړك پر غاړه،زړېد  _
  :مخ ورواړاوه ، په خوند يې وويل وروسته يې ميلمنې ته

  !ي، درز به يې واورېريږېته باد ستا دوطندارانو كتار تدوه ساع _
  ..ميلمنې په حيرانى ورته كتل

  .خوان كې يواځې هډوكي پاتې شولر، په دستبه ووتهښه شې _
  .تشه شوه كېږدۍ بيا

ته نږدې په والړ ځګ كې  نغري ځوان په رمه پسې روان و، بوډۍ
ر ه خره باامې پر يوه شاتورج ناولې كوچيومستې اچولې، دوو نورو 

  .نيوه يې د تګ تيارىكړې وې او چينې ته 
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ماشوم لغتې وهلې، پښې كې تود باد چلېده،  كېږدۍغرمه وه، په 
كه يې يړه تېپه يوه ژ وې، بوډۍ د چكې د جوړولو په تمه يې ككړې

  .ړومبې اچولېكڅوړه كې ش
پښو ته  وه، سر يې درد كاوه، ږدۍ كې ناسته ېپه ك الس تړلې نجلۍ

ه لوى غونډل ته پام وروسته يې يو نږدې يې وچه ډوډۍ پرته وه، 
  .ننوت ور كې دپه بوغبن شو، غونډل ګړندى روان و، بيا د ماشوم

 پړى كش شو، ،په بيړه والړه شوه سترګې رډې راوختې،  د نجلۍ
ول، هڅه يې وكړه ځوغ كېناسته، تړلي السونه يې ټاير ته ور بېرته
يې غاښونه  يرن پړيوته، په خخالص كړې، پاتې راغله، پرې پړىچې 

شول، كه يې وركړه، يودم يې ويښته د شا خواته كش ، جټټينګ كړل
  !بوډۍ چيغه كړه

  !چيرته تښتې_
يوكلك شى ولګېد، سر يې وګرځېد، بوډۍ ته يې وكتل،  ېپر مخ ي

  .په الس كې يې توره چايجوشه نيولې وه
  :ماشوم ته اشاره وكړه، شونډې يې سره سريښ شوې نجلۍ

  ....ام م م م م م م م م م م  _
  !بوډۍ ناره كړه

  !!؟څه رمباړي وهېبال بال،  _ 
  ...ماشوم ته كتل، هغه پښې وهلېو رډو سترګو په راوتل نجلۍ
پسې وكتل، د موټرسايكل ټانكۍ ته يې  ۍ مخ واړاوه، نجلۍبوډ

  !چيغه كړه نجلۍ. ، بوډۍ ګام واخيستسوكان ونيولتړلي 
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  .ورننوت غونډل، د ماشوم بسترې ته غونډل _
منډه واخيسته، ماشوم يې پورته كړ، پر سينه يې لوى غونډل  بوډۍ
  .روان و

ل پر ليمڅي هه، ماشوم چيغه كړه، غونډواوس نډل يې په الغو
  .پرې كېښوده  اوكلۍ بوډۍ. ولوېد

يې واخيسته،  هسترګې سره وروستې، سړه سا الس تړلې نجلۍ
  .ورپسې يې يو سوړ اسويلى ويست

لوڅ ځان ته  يې وكتل، ، د هغه ړه د ماشوم كميس لري كړيبوډۍ په ب
  :ه يې وويلپه زوټ

  !رارسيږه! يره پيره دستګ يا _
  :داوخت زنګولې وشرنګېدې، ډډ كوچيانى غږ پورته شو

  ....رررىارررې،   ا _
  .ووته كېږدۍه له په منډ بوډۍ ماشوم ورواخيست، 

  .د رمې په سر كې يو ښكرور سيرلى روان و پسې وكتل، نجلۍ
  !چيغه كړه بوډۍ

  !هشېرګله، وه شېرګل _
  !ځوان ناره كړه

  !څه خبره ده؟ _ 
  :خته شوه، په لوړ غږ يې وويلبوډۍ ورم

  .د بنګل په بوغبند كې غونډل و _
  ...ماشوم ژړل
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يوې او بلې خواته ورته ځير شو، ماشوم ور واخيست،  په بيړه ځوان
  :يې سره واړاوه، په خندا يې وويل

  !روغ رمټ دىنه ښكاري،  د نيش وهلو ځاىزړه مه خوره، ! انا _
په رمې پسې  يې ونيو، وم ښكل كړ، بوډۍ ته له دې سره يې ماش

  . روان شو
  ...بوډۍ په يوه لويه ډبره كېناسته،ماشوم ژړل

  ...چې سترګې ورته نيولې وېو نجلۍ الس تړلې
ه پسه وړۍ همالته ناسته وه، ځوان ديو بوډۍښه شېبه ووته، 

او د هغې ورېنداره ښكاره شول، دوى په  وروسته وړانګه...سكوللې
څاڅكي  له پرتو جامو پر شاې، د خرې يوې خرې پسې روانې و

  ...كي اوبه څڅېدلېڅاڅ
 ، لنډه شېبه سره ودرېدل، الس تړلې ښځې وربوډۍ مخې ته ورغله

ې بوډۍ نږور خپل زوى ور واخيست، په سينه پورې يد  ...كتل
  .مچې واخيستې پرله پسې ونيو،وروسته يې د هغه له مخه څو

ه غوړې كاسې ل وړانګېوې، خواته روانې ش كېږدۍدرې واړه د  بيا
د ته ورنږدې شوه،  واخيسته، الس تړلې نجلۍيوه توره چاړه ور 

پړي ته چاړه ونيوله او د  وړانګېسترګې رډې راختلې وې،  نجلۍ
  .السونه يې خالص كړل هغې

ته ورننوت، په ښي لستوني پسې يې سپينې  كېږدۍداوخت ځوان 
  .وكتليدلي پړي ته يې لوړۍ نښتې وې، په غولي پراته ش

  :وډۍ وويلب 
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  !دا دى! ها _
ي پورې يو تور غونډل چختاړى ليمڅځوان سترګې ورواړولې، په 

  ...و، يواځې يوه ببره پښه يې خوځېدله
  :ځوان وويل

  .په پرنګيانو كې هم ښه خلك پيداكيږي _
  .كوچيانو وخندل

  .ځوان د لرګي له زاړه صندوقه يو څټك ور واخيست
  :وويل وړانګې

  څه يې كوې؟ _
  :ونډې وخوځيدېد ځوان ش

  .د يوه پسه ګړنجونى خراب دې _
ګام يې واخيست، خو يودم ودريد، بوډۍ ته يې وكتل، په حيرانى 

  :يې وويل
  تا څه ويل؟! انا _

  :يې وخوځيدې ېبوډۍ وخندل، شونډ
  څه وخت؟ _
  ...تا ويل چې دې پرنګى خبره كړې، د دې خو  _

  :هپه خبره كې يې ورولويد د بوډۍ سترګې رډې راوختې،
  !به وويلهدې خو زموږ ژ! هو رښتيا _
  !ځوان نابللې ميلمنې ته وكتل، شونډې يې وخوځېدې 
  !ته په پښتو وغږيدې؟ _
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  :وويل نجلۍ په ريږدېدلي غږ 
  .هو _

  ...شوې د كوچيانو خولې وازې 
  :وويل نجلۍ

  .په امريكا كې پيداشوې يم  .ده نوم مې ماريا _
  :بوډۍ په خبره كې ورولوېده

  څه كول؟ ېكوپارو سره د نو له _
  :ورور يې وويل سر وځړېد، د ماريا

تذكره لرم، هلته مې د  د امريكاخو يم،  زه په اصل كې افغانه _
  .كاله راهيسي افغانستان ته راغلې يم درس ويلى، له يوه ۍعسكر

  :بوډۍ په بيړه وپوښتل
  يې؟) مسلمانه ( بوسلمانه  _

  .په نښه سر وخوځاوه)) هو  ((د ماريا
  ه مخ تور دى چې له كوپارو سره والړه يې؟نو بيا دې څ _

  .سر وځړيد د ماريا
  :وويل وړانګې

  .م لريوې،  زما وراره يې بچ كړ، د زړه رح هر  رنګه چې  _
  :ځوان وويل

يې ښه نه دي،  يدا عسكري كال! جامې يې وربدلې كړه! خورې _
  .خطر لري
  :په خندا يې وويل ته وكتل،  ماريا بيا يې
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  .دى) خوړونكى ( ښتې پكر ونه كړې، سپى ډير خړولى رت د  _
ورو  ښځو ته يې مخ ورواړاوه، ودرېد،  بېرتهځوان ګام واخيست، 

  :يې وويل
م چې له كومه وپوهېدل، ما رمه نپوهيږ هغه ماين يې ويست،  _

يو ې ژرندې له، د غونډۍ له سره مې ورته كتل، خو كتار تر زړپياي
ماين ته نيغ  كوز شول او  له يوه موټره دوه تنه ليرې ودرېد، څه 

  .ودرېدل
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*    *    *  
ځوان سالم وګرځاوه، څادر يې ټول كړ، والړ شو، سترګې يې رډې 

  .راوختې
كوچيانى كميس يې په تن و، د  ڼڅنګ ته والړه وه، ګ كېږدۍد  ماريا

ې سپينو روپيو ټال خوړ، لستوڼو ته ي ې يېپور ېكميس په لمن
  .نو مريو ډك وټتر يې له  شو ووا يېدلګونګړوګان ور لو

ښه  ې په لومړي ځل په ځير وكتل، يځوان نږدې ورغى، نجلۍ ته 
ر يې راوتلى و او په ټټ  ورته ښكاره شوه، هسكه غاړه يې درلوده،

  .و يې يوه خوږه موسكا پرته وهډكو سرو شونډ
  !ځوان جټكه وخوړه

  !ه ده؟ ههڅنګه مې جوړه كړه، څوك به دا ووايي چې كوچۍ ن  _
  :خندل ېنګ يې والړه وه، ويځوان خپلې خور ته وكتل، تر څ

  !بال يې بال _
ته يې  ر كړ، مارياېسپي په غټ سر يې الس توروسته كېناست، د 

  :وكتل، په خندا يې وويل
  !خو دومره ازادي مه وركوه _

  :تندى تريو شوې د وړانګ
ده، بل لور ته  وبال لري، چيرې به الړه شي، يوې خواته دښته! الال _

  .غونډۍ
  :ې وخوځېدېد ځوان شونډ
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  !احتياط يې هم ويلى _
  .درمې خواته روان شو مخ يې واړاوه ،

د  وروسته يې يو لوى پسه له ځمكې پورته كړ، پرې يې ايست او
  .پسه دوړيو په سكوللو بوخت شو
رباندي ورغى، پورته يې وكتل، ښه شېبه ووته، بيا يو سيورى و

  .يې سر وځړېد بېرتهوه،  ماريا
  :نجلۍ وويل

  !مننه _
  :ې وخوځېدېد ځوان شونډ

  څه؟ _
  .مانا، كور ودان _
  د څه له پاره؟ _
  .زه دې دوهم ځل ونه تړلم _

  :ځوان وخندل، ورو يې وويل
  !وسېا په دې شرط چې منونكې  و _

  :په خبره كې ورولوېده ماريا
  !ىقول د _

  :ځوان وويل
  !باور به وكم، خو  !سمه ده !ځه _
  .پسه يې په بل مخ واړاوه غلى شو،  
  :نجلۍ وويل 
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  خبرې كولى شم؟_
  :ځوان وخندل

  .اوس دې هم خوله نه ده ګنډلې _
  :وه، بيا يې يودم وويلنجلۍ يوه شېبه غلې 

  ورور دې چيرته دى؟ _
 ىيې سر وځړېد، پسه ناره كړه، يو موټ بېرته، كتلځوان نيغ ورته و

ځمكې ته الس كړ، خاوره يې  سپينې وړۍ په وينو سرې شوې، ځوان
  .د پسه په ټپ يې واچوله ، ورواخيسته

  :ورو يې وويل  
  ..ه، پام يې نه و، په خپل ماين والووتماين ته يې ځمكه كېندل _

  :نجلۍ وويل
  ما وبخښه _

  : ځوان غلى و، وروسته يې شونډې وخوځېدې
  .هغه ته مو تير كال ښځه راوړه، زوى يې پس مرګي پيدا شو _

  :وويلنجلۍ 
  ؟ېپالر د _
دى، ډير وخت په غره كې وي، ) قوماندان ( پالر مې كوماندان  _

  .كور ته كم راځي
  .سپى وغرېد، ځوان ورته وكتل، څو ګامه لرې والړ و

  : ورو  يې وويل
  !چغه _
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  .پريووت ځاى پرځاى  . سپي لنډه لكۍ وخوځوله 
  :ښكارېدلې، ويې ويل كېږدۍلرې وكتل، دوه تورې  ماريا

  اغه هم كوچيان دي؟ه _
  :ځوان سر پورته كړ، دښتې ته يې وكتل، شونډې يې وخوځېدې

  .هلته يې مېنه ده! هو  _
  مېنه؟_
  :وان وويلځ
مى ګرمسير ته ځو، اوړى دلته اړوو، د كوچيانو مېنې موږ ژ _

وو چې كور كلى مالوم ) ځايي (  مالومې دي، داسي لكه د جايي 
  .ه په مېنه كې واړويوي، څوك دا حق نه لري چې د بل يو

ځوان غلى شو، په بياتي پورې نښتې وړۍ يې لرې كړې، ورو يې 
  :وويل

بل ځاى  دي، هر قوم خپل څړځاى لري،  ىلڅړ ځايونه مو هم سره ويش
  .رمې نه شي پيولى

  .ځوان غلى شو
  :نجلۍ وويل

  !الړم _
  ...سكوللې ځوان وړۍ

  .هوانه شونجلۍ يوه شېبه ودرېده، ځوان ور ونه كتل، وروسته ر
د مخكنيو غزېدلو يې  بېرته سر پورته كړ، نجلۍ ته يې وكتل،  سپي

  .كېښودوربوزپښو په منځ كې 

 نصير احمد احمدي                                                                                         ړبوكۍب

يوه جونګي ته وروګرځېده، جونګي هسكه غاړه نيولې وه،  ماريا
  ...ژامه يې خوځېدله، شخوند يې واهه

ه پام شو، پياز يې ت وړانګې، بيا يې يوه شېبه له جونګي سره ودرېده
  :ورو يې وويل. د هغې تر څنګ كېناسته رغله، وړول، و

  په اشپزي كې څنګه يې؟ _
  !څه؟ _
  ديګ كوالى شي؟ _

  :وخندل، لندې  غټې سترګې يې ور واړولې، ورو يې وويل وړانګې
  .په ښوروا كې تكړه يم _

كاسې ته وكتل، د پيازو په غوڅو شويو ځايونو باندي د  ماريا
  .چاړې تورې خيرې ښكارېدلې

غلې، ځوان منډه كړه، ې هليكوپترې راټدوې ټيشو،  و غږيداوخت 
 كېږدۍدروند غږ . ته ننوتل كېږدۍ ونيوله، دواړه يې ترمټ ماريا

  .ولړزوله
  !ماشوم وچونګېد

  .ځوان سوړ اسويلى ويست
  .سترګې رډي راختلې وې د ماريا

  .ته ورننوتې، دوى وارخطا وې كېږدۍ بوډۍ، د هغې نږور او وړانګه
  :، ورو يې وويله مخ ورواړاوهت ان مارياځو
  !ته به مو په بال وخورې _

  .په حيرانى ورته كتل ماريا
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  :په خواره خوله وويل وړانګې
  . طيارې وې، تيرې شوې _

  !ځوان چيغه كړه
  ؟ بل ځاى نه و؟په بال خوريمې ولې خپله كورنۍ پالر  _

  :به غلى شو، بيا يې ورو وويلېيوه ش
  !دلته  نه شي پاتې كېدى بايد احوال وركړم، دا نجلۍ _

. په يوه لويه ډبره كېناسته ېلر ووته، الړه،  كېږدۍپه منډه له  ماريا
دښتې ته يې وكتل، لويه دښته وه، پاى يې نه مالومېده، تر يوه ځايه 

 بېرتهرې شګې ښكارېدلې، ېخړې سپاندې والړې وې، وروسته سپ
تلې وه، اوخړه لكۍ ر سر وځړېد، تر يوې وړې تيږې د څرمښكۍيې 

  .روان وو ،ليكهان څنګ ته يې تور ميږي
 ، څنګ ته يې وړانګهالس ولګېد، ورميږ يې كوږ كړ يودم يې پر اوږه

  :په ژړغوني غږ وويل ، وروسته مارياېو ېره غلېتر ډ. كېناسته
  .هغوى به مې ووژني _

  :د نجلۍ پر ورانه الس كېښود، شونډې يې وخوځېدې وړانګې
  .زه خو يم! غم مه كوه _

  ...د هغې پر اوږه سر ولګاوه، يو دم يې وژړلماريا 
رې كړې، ورو يې ېپه تورو ويښتو كې ګوتې ت د نجلۍ  وړانګې
  :وويل

  !زړه دې غټ ونيسه _
  ...ژړل ماريا
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*     *     *  
  :نى وويلاپه حير وړانګې

  !دې الس ونيو؟ ېول _
  :شونډې وخوځېدې د ماريا

  .وږې نه يم _
له ډوډۍ مې ماسپښين  ۍخوړلي، سهارن خو تا هيڅ هم نه دي _

  .راپورته كړهغولي 
  :ځوان په ډكه خوله وويل

  .زړه ته به يې نه كيږي! څه يې كوې _
دباندې يې وكتل،  .كېناستهې والړه شوه، دوه درې ګامه لير ماريا

كې ناستو كسانو  كېږدۍيې په  بېرته .اسمان له سپينو ستورو ډك و
، ځوان له ول خوان څلور تنه را تاوتر دستر ته سترګې ورواړولې،

لندې ډوډۍ ګوله جوړوله، بوډۍ د ښي الس ګوتې په خوند څټلې، 
وروسته د غوښې د ويشلو وار ...دوو نورو كوچيو هم ډوډۍ خوړه

په بيړه  وړانګېه پاستي څلور برخې كېښودې، وان په يوځورسېد، 
  :وويل

  ره شوه؟ېدي ه ماريا _
  :د ځوان شونډې وخوځېدې

  !ه دهمړ _
  :بوډۍ وويل
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  !ماته سپينه غوښه راكه _
 وړانګېو پاستو يوه يوه برخه كېښوده، ځوان د ښځو تر مخ په پرت

ترڅنګ كېناسته، ورو يې  ستي ته الس كړ، والړه شوه، د مارياپا
  :وويل

  !غوښه درواخله _
  :په مړاوي غږ ځواب وركړ ماريا

  .مړه يم _
 بېرتهد لمپې رڼا لګېدله، ته وكتل، د مخ پر يوه خوا يې  ځوان هغې

  :يې سر وځړېد، ورو يې وويل
  !دومره يې مه نازوه _

 وړانګېرته شوې، دسترخوان ټول شو، ښه شېبه ووته، كاسې پو
يوه  د باندي ويستل، د غوړو په) ماته ډوډۍ ( هډوكي او اتامونه 

  :ول، ورو يې وويلسكڼل شوي زاړه ټيم كې يې واچ
  تو، تو ، تو _

  .واخيسته سپي منډه ور
ننوته، ځوان والړ شو، موټرسايكل يې ته  كېږدۍ بېرتهكوچۍ 

  .ړپيدلپه ټانكۍ كې تيل وچوښوراوه، 
  :بوډۍ وويل

  چيرته ځې؟ _
  :ځواب يې وركړ

  .مركز ته _
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  :وكتل، ويې ويل يې ته غلى شو، ماريا
  !پالر ته وايم چې دا بال له دې ځايه وركه كړي _

  :په خبره كې ورولوېده وړانګه
  !ېپه كومه بال يې ونه خور  دا ځاى ورته ښه ده،! نه _

  :ځوان ورو وويل
كه يي وژني كه يې بل ځاى بيايي، خو دلته نه شي ! په موږ يې څه _

  .پاتې كېداى
  :سر وځړيد وړانګېد 
  !وبال لري _

  :د بوډۍ ګونځې شونډې وخوځېدې
  .بده خبره نه كوي، تور سرې ده ې خور د! ه زويهشېرګل _

  :د خبرو وار ورنه ونيو، په خواست يې وويلپه بيړه   وړانګې
سمه دمه ! ته ورته وګوره! خدايكه يې د طيارو پالر رانه وپيژني _

  .كوچۍ ده
  .ووت كېږدۍښود، له ېېد، موټرسايكل يې پربه ودرېځوان يوه ش

  ...هغې په سترګو كې اوښكې والړې وې ته وكتل، د ماريا وړانګې
  :ورو يې وويل 
لږ كاوړي   !په زړه كې څه نه لري، بس! مې خوا مه بدوه له وروره _
  .دى) غوسه ناك ( 

  :الس ونيو، ويې ويل لې وه، بيا يې د نجلۍيوه شېبه غ
  .ښه باد لګيږي، پام به مو غلط شي! راځه چې دباندې ووځو _
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په يوه لويه  ېووتې، څو ګامه لير كېږدۍوالړه شوه، دواړه له  ماريا
له به باد چلېده،چوپه چوپتيا وه، يواځي كله كډبره كېناستې،  نرم 

ر لرې به يوه ېاو ډ هپورته شوپه غاښونو د هډوكو د ماتېدو كړسا 
  .شغال ناره كړه

غږ  مړاوي سوړ اسويلى ويست ، په ره غلې وې، بيا مارياېډ دواړه تر
  :وويليې 
  !مور مې ډيره ياديږي _

وه، بيا يې سوړ وړانګې په غاړه كې الس ورواچاوه، يوه شېبه غلې 
  :اسويلى ويست، په خوابدي غږ يې وويل

  ...لرې، خو زه ته بختوره يې، مور  _
ته وه، ه رڼا پرتوكتل، پر تندي يې د ستورو ت ور غلې شوه، ماريا

  :پسې وغزوله وړانګې خبره
غونډل وچېچله، انا مې خو زه مور نه لرم، هغه دوه كاله مخكي ... _

  .مړه پرته وه ته دوهم سهار ښه نه شوه، كول، ي ورته وټرنګارنګ بوټ
وړانګه غلې شوه، يو دم يې په غږ كې بدلون راغى، په خندا يې 

  :وويل
  .زړه مه خوره، خداى مهربانه دى! اوس دا دغم خبرې پريږده _
 سپي وغپل،كه وخوړه، جټ لنډه فاصله كې كوكه شوه، ماريا په

 ښكارېده،يوه ځايه لكه سيورى داسي واخيسته، تر  منډه يې
  .ورك شوتياره كې  په وروسته 

  :وويل ماريا
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  دا غږ د څه و؟ _
  :وړانګې وخندل

ډبرو  ر دي، د ورځې په غونډيو كې د ېد شغال، دلته شغاالن ډ _
تر سپيده چاوده  هوارې ته راځي ، ،م تيارهته پراته وي، ماښا سيورو

  ...يوه شغال) پسرلي ( ر څوړموني ېت. بوى كاږي
  :ه كې ورولوېده، ويې ويلپه خبر ماريا

  نګه  سړى دى؟څ ېورور د _
  :، وروسته يې وخندلوړانګه يوه شېبه غلې وه

  ره ورنه ډاريږې؟ېډ _
  .ځواب يې وانه ورېد

  :وړانګې وويل
بد سړى نه دى، څو كاله له كوره ورك و، په مدرسه ! زړه مه خوره _

پله رمه ، خكې يې سبق وايه، بيا په كور كېناست، په چا كار نه لري
پيايي، تير كال يې يوڅه وخت ټوپك ګرځاوه، څو ځله سړك ته الړ، 

ولګېد، نه منع كېده، خو كله چې مې مشر ورور پر  يو وار پر مټ
كې كور په وړ، ويل يې چې ورنه يو ماين وخوت، پالر مې ټوپك

  .د پالر خبره يې ومنله ، ده هم څه ونه ويل اويد ېيواځې تور سر
  :يودم يې وپوښتل، وړانګه غلې شوه

  خوب درځي؟ _
  :شونډې وخوځېدې مارياد 
  ستورى وينې؟ ههاغ _
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  كوم؟ _
  .غټ دىيو څه تر نورو ! دو تهلمر لوې_

  :وړانګې وخندل
  .موږ يې د ماښام ستورى بولو! هو _

  :وويل ماريا
ښكلى دى، دلته  ه مې دومره روڼ ستورى نه و لېدلى، تر اوس _

  !دي ستوري څومره  راڼه 
  :ه په خبره كې ورولوېدهوړانګ

شپې له خوا مزل كوو، غرونه، دښتې او دريابونه  موږ كله كله د _
مې د ستورو په حساب ښه  الالمخې ته راځي، خو الره نه غلطوو، 

  ځو؟ .پوهيږي، الر د ستورو له مخې مالوموي
ته ور ننوتې، ځوان د راډيو ستن  كېږدۍې شوې، دواړه والړ

ايو ډك ګيالس ايښى و، نږور يې د ماشوم بوډۍ ته له چ... تاووله
  ...پښې پاكولې ېككړ

ګيالس ته الس  ماريانجوني يوې خواته كېناستې، چا ور ونه كتل، 
والړه شوه، ګيالس  ،وروغزاوه، تر نيمايي يې له تورو چايو ډك كړ

په خپل ځاى كېناسته، چايجوشه يې  بېرتهيې د باندې تش كړ، 
  .ورپورته كړه

ه  كيښوده، والړ شو، توشكه، بړستنه او تې خواځوان راډيو يو
  :ښت يې ورواخيستل، بوډۍ وويللبا
  څه كوې؟ _
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  :ې وخوځيدېد ځوان شونډ
  .خوب راغى_

  :يرانۍ وويلبوډۍ په ح
  !يوه څنګ ته پريوزه ،خو لويه ده كېږدۍ _

يې مخ واړاوه، پرته له دې چې څه  بېرتهته وكتل،  مارياځوان 
  .ووايي، د باندي ووت

ې تر يو څه وخته ناستې وې، وروسته وړانګه والړه شوه، ښځ
  :ته ېي وكتل، ورو يې وويل مارياتوشكې يې هوارې كړې، 

  !راځه _
سر وركش كړه، د وړيو پر ې يوته، بړستن له ټكري سره پرې ماريا

ته  كېږدۍيې مخ لوڅ كړ، پورته  بېرتهسوړ بوى يې په سپږمو ننوت، 
  .ري راځړېدلغوښو څو بڅر څنګ د وكتل، د يوه زاړه غلبيل تيې 

  .پوه كړل، تپه تياره شوه مپې ته وروروسته وړانګې ل
  ....چرچرك نارې وهلې 
  

*   *   *  
  

اسمان برګ و، دوه نجوني په يوه پراخه دره كې رواني وې، تر مخ يې 
ا د ډبرو كې چټك ګامونه اخيستل، د خرې پر شه يوې خړي خرې پ

شېبه مزل وكړ، بيا د يوې چينې پر دوى ښه . اوبو تش ژى پروت و
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دواړو غاړو  ښتيد نري ل...لېغاړه ودرېدې، اوبه له يوې تيږې راوت
  .ته شنه واښه والړ وو

هغه ته يې مخ ور واړاوه،  مارياوړانګې د خرې له شا ژى كښته كړ، 
  ...څو ګامه ليرې والړه وه، ورو ورو غږيدله

  :وويل وړانګې په خندا
  !ډه يې؟ولي له ځان سره ګ  _

  :دېېد ماريا شونډې ورپ
  !څه؟ _
  .تا خبرې كولېولې وه،ېته دې خوله ن ګريوانخپل ما وليدې،  _

  :يو دم وخندل به غلې وه، بيا يېېيوه شماريا
  .ويله ما دعا _

  :وړانګه له خندا شنه شوه
  ! پوه شوې يم  برهخداى كه دې په يوه خ _ 
  .انګريزي وه _

  :هماغسي په خندا وويلوړانګې 
  !په انګريزي د عا ويل كيږي _

  .ماريا غلې وه
  :وړانګې وويل _
  !هه !موږ په اوبو پسې څومره لرې راځو  _
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ۍ كېناسته، تر رڼواوبو د لښتي پر ژ سړه ساه واخيسته،  ماريا
زيږه شګه پرته وه، د شګې پر سر د ګوتې په اندازه كوچنيو  ېالند

  ...خړو ماهيانو لكۍ وهلې
، سړې وې، يوه لپه يې مخ ته ور اوهور وغز الساوبو ته  وروسته يې
  ...ېدلپينې لنډې زنې يې راڼه څاڅكې و څڅواچوله، له س

اوږدې ګوتې يې په تورو ويښتو كې تيرې كړې، بله لپه يې مخ ته ور  
  .واچوله، نرۍ وروځې يې لندې وې

  ...ي ته يې په لپه اوبه ور اچولېيې وړانګې ته وكتل، ژ بيا
  :وويل ماريا

  !ږمېرېو _
  :وړانګې وخندل

  ؟ېول  _
  بيا؟نو ورور خبر شو،  ېكه د _
  !نه خبريږي _

  :بيا يې وويل يوه شېبه غلې وه، ماريا
  !اوس به يې رمه راوستې وي، ناوخته شو _

  :د وړانګې شونډې وخوځېدې
  !ژى ډكېدو ته نږدې دى! دا دى _

او  ې، ځاى ځاى سپاندې وېغونډۍ ټيټمخامخ وكتل،  ماريا
ې ركوتسارايي لرې پر يوه غټه ډبره دوه ...غزي باد ښورولهسك ا
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وترې په ټوله دره كې چوپه چوپتيا وه، يواځې يوې ك .ناستې وې
  ...ځاى راګرځېدهوهلې، ځاى پر ېغومبر
، ې بلې ته ورته وهره  هغېۍ هم تر ډكيڼ لور ته وكتل، دا غونډ ماريا
  .نه وې ېكوتر ېيواځ

  :يې والوت، په بيړه يې وويلښي لور ته يې مخ واړاوه، رنګ 
  !وړانګې _

ې يې پرته له دې چې سر پورته كړي، شونډوړانګې وخندل، 
  :وخوځېدې

  !دا دى، ډك شو _
  !چيغه كړه ماريا

  !ېد رورو _
 والړه شوه، د...منډې ور وهلې شېرګلوړانګې په بيړه سر پورته كړ، 

  :ږدېدلي غږ يې وويلېمخې ته ودرېده، په ر ماريا
  !ه نه واييتاته څ! غټ ونيسه ېزړه د _

ه يې لنډه لنډه كېده، سترګې سا ور ورسېد، شېرګله، لنډه شېبه ووت
  !ې راختلې وې، الس يې پورته كړ، چيغه يې تر خولې راووتهيې رډ

  !تاته چا ويل چې دا پليته دلته راوله _
  .كوترې والوتې

دوهم ځل الس  شېرګللورته ړنګه شوه،  ڼشو، وړانګه كي يو كړس
  !ورته كړ، ماريا پر نجلۍ ورپريوته، چيغه ېې كړهپ
  !مه _
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  :الس ونيو، په زوره يې وويل شېرګل
  !كه نه نو! هاخوا شه_

ې واخيست، د سړي تر مخ ودرېده، ماريا په بيړه والړه شوه، يوګام ي
  :!چيغه يې كړه

  !غيرته ېب! ېپه ښځو الس پورته كو ! ها كه نه نو څه؟ _
د نجلۍ  وكتل، د ځوان سترګې سرې وې،  تهيوه شېبه دواړو يوبل 

  ... په سترګو كې اوښكې رغړېدلې
  !په زوره وويل شېرګل

  !خوله دې وتړه _
  :د ماريا شونډې وخوځېدې

  !ېته هم ځانته نارينه واي  _
ه ويني وه، تر مټ ونيوله، د هغې الندنى شونډ وروسته يې وړانګه
  ...ره ښكارېدلهېپه سترګو كې يې و

  :ورو يې وويل  وكتل، ماريا سړي ته
  !نه ده؟ ېر زورور يې، داسېډ   !وګوره ته يې  ېشونډ _
  .سر وځړيد  شېرګلد 

  !ماريا چيغه كړه
  !زه نه يم تښتېدلې ! وليدل  تا _

  .غلى و شېرګل
  :الس ونيو، ورو يې وويل وړانګېماريا د 

  !راځه _
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په اوبو كې پراته ژي ته وكتل، ماريا تر الس كش كړه،  وړانګې
  .شوې ېواړه رواند

او اغزيو كې يې خره د غونډۍ نيمايي ته رسېدلي وه، په سپاندو 
  .ځړيدلى سر والړ و كوچى...خوله وهله
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*       *       *  
يې  وروسته وړۍ يې ريسلې،سيوري ته ناسته وه،  كېږدۍبوډۍ د 

  .وې ېسر پورته كړ، نجوني والړ
  :بوډۍ په بيړه وويل 
  !ئورغلې وه، مخې ته مه ورځ)  غوسه( ته خشكه  شېرګل _

بوډۍ ...يې وژړلږې ته ځان ور واچاوه، يودم ېد خپلې انا غ وړانګې
  .ې پر سر يې ډومبك وينه پرته وهشونډۍ ورته وكتل، د الندن

  :ورو يې وويل
  !راباندي وګرځه ېبال د! ځار _  
  ...ژړا زور ونيو وړانګېد 

  .نوتهته ور ن كېږدۍماريا يوه شېبه والړه وه، بيا 
ماريا يې ترڅنګ كېناسته، ماشوم ته يې كوچۍ خپل زوى كراراوه، 

د مال هډوكي يې راوتلي  لودې، پښې يې در ۍړ و، نرېوكتل، تك ژ
  .ښكاريدل

  :وويل ماريا
  څه شى وركوې؟ _

  :د ښځې شونډي وخوځېدې
  .د وزې شيدې _
  ؟ېخپل ېول _
  .دي، مړولى يې نه شم ېكم _
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  :ا يې وپوښتلبي به غلې وه،ېماريا يوه ش
  د څلورو مياشتو دى؟ _

                             :كوچۍ وويل
  .دا يې اومه مياشت ده _
  په كور كې وريجي لرى؟ _

  :كوچۍ ورته وكتل، ورو يې وويل
  .موږ وريجي ډيرې نه پخوو! خدايزده _

  :ماريا وويل
مياشتو وروسته شوله، په شيدو كې لنده  كه ماشوم له څلورو _

  .و داسي نور پاسته خواړه وخوري، ګټه ورته لريډوډۍ ا
  .كوچۍ هماغسې په حيرانى ورته كتل

  :، ورو يې وويليا پر اوږه الس وركېښودمار
  !يوځل يې وازمايه  _
 ...خى تاواوهرې وكتل، بوډۍ د پخوا غوندي څيوالړه شوه، د باندي  

ه ږو او پسونو په مينځ كې د توت سيوري ته ناستېد م ېليروړانګه 
  .  وه

، تر ووته يې وكتل، اوږده باڼه يې سره سريښ  وړانګېماريا ورغله، 
  وړانګېوروسته د  ،ره دواړه غلې وېېڅنګ يې كېناسته، تر ډ

  :، ورو يې وويلژړغوني غږ چوپتيا ماته كړه
ا الس نه و پورته يې په م سړى ده، خو تر اوسه ورور مې كاوړي _

   .څپيړه وه ۍكړى، دا يې ړومب



 نصير احمد احمدي                                                                                         ړبوكۍب

  :ريا شونډې وخوځېدېد ما
  !زما له السه  _

  :وويل وړانګې
  !ته نه يې مالمته _

او پسونو ته سترګې ورواړولې، ټول پراته وو، ځمكه له  مېږوماريا 
 ځاى ځاى له ونې رالوېدلي توتان وچو او لندو پچو ډكه وه، 

  ...ګى خوتنښكارېدل، د څو لويو شنو مچانو ب
  :لوروسته يې مخامخ وكتل، ورو يې ووي

  !راغى _
وروسته  شېبهپسې روان و،  په خرې  شېرګلسر پورته كړ،  وړانګې

تر څنګ ودرېد، بوډۍ ور پورته شوه، السونه يې  كېږدۍد 
  .خوځېدل، خو غږ يې نه راته

راووت،  بېرتهته ننوت،  كېږدۍ شېرګلسره ودرېدل، بيا  شېبهيوه 
  .غ د توت خواته ور روان شوېن

تر څنګ كېناست، سر يې وځړېد، له وروسته د خپلې خور  شېبه
ستې، ېخاورو يې يو خلكى ورپورته كړ، پر ځمكه يې څو كرښې و

  :ورو يې وويل
  له ما خپه يې؟ _

  .وړانګه غلې وه
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سترګې  ېته يې وكتل، د هغې غټ وړانګېسر پورته كړ،  شېرګل
ولګاوه، نجلۍ  ېر پورورو يې د نجلۍ سر په خپل ټټ  .لندې وې

  ...ژړل
  :لووي شېرګل

  .بيا به داسي نه كيږي _
  .د نجلى ژړا زور ونيو

  :وويل شېرګل
  !زړه مې مه راخوره _

يې اوښكې تويي كړې، وروسته ورو  شېبهاغسي ژړل، ښه نجلۍ هم
  .ورو كراره شوه

  .ماريا دواړو ته كتل
  :وويل شېرګل

  !مخ ته دې يو دوه لپې اوبه ورواچوه! ورشه _
ته نږدې ايښي  كېږدۍ نجلۍ. ..پسې كتل شېرګل .وړانګه والړه شوه

  .ته ور وګرځېده يګړ
  :ړېدلي سر وويلپه ځ شېرګل

  .ام پړ يمتاته  _
  .ماريا غلې وه

  :وخوځېدې ېشونډ شېرګلد 
ر كلك زړونه لري، په چا صرفه ېستا وطنداران ډ! ېږېته خو پوه _

  .نه كوي
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  .ماريا غلې وه
  :وويل شېرګل

  .په خور وېرېدم ېزه م _
  :ور ولوېده ماريا په خبره كې

  !ما خو نه وژله _
  :سر وځړيد، ورو يې وويل شېرګلد 
خت كې يوه طياره راغله، هغه وخت چينې ته ركال د توتانو په وېت _

والړه وه، نه پوښتنه، نه بازخواست، لوى بم يې  كېږدۍنږدې يوه 
  .لولىېمو نه شوى سره ب ېد پسونو او انسانانو غوښ پرې واچاوه،

  .ره يې نيولې وهېورته وكتل، څ ځوان غلى شو، نجلۍ
  :ځوان وويل 
  !دا اندېښنه به ترهغو راسره وي، تر څو چې ته دلته يې _

  :ماريا وويل
  .وي ېله خطره لر ېژمنه كوم، كورنۍ به د _

  :يې وخوځېدې ېورته وكتل، شونډ شېرګل
  له كومه داسي ډاډه يې؟ _

  :غلې وه، يودم يې وخندل شېبهنجلۍ وارخطا شوه، يوه 
  .راته وايي ېزړه مې همداس! نه پوهيږم _

  .ځوان وخندل
  :ماريا وويل

  .ته دومره بد هم نه يې، په خندا كې ښكلى ښكارې _
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  .سر وځړېد شېرګلد  نګېدې،سره وجې د دواړو سترګ 
  :ماريا والړه شوه، ورو يې وويل 
  .نه تښتم  !په ما باور وكه _

سر پورته كړ،  وروسته يې شېبه...پر خاورو ليكې ايستلې شېرګل
  .ته ننوته كېږدۍماريا روانه وه، ده تر هغو پسې كتل چې نجلۍ 
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*       *      *  
  :د سهار خړه وه، وړانګې ورو وويل

  !انا _
  .بوډۍ كوم حركت ونه كړ

  :شونډې وخوځېدې ېد وړانګ
  .ناوخته ده  !پورته شه _

  .بوډۍ په بړستن كې پټه وه
ۍ له خولې سپين ځګونه روان كړه، د بوډ ېوړانګى ورو بړستن لر

  !وړانګې چيغه كړه...وو
  !انا _

كېناسته، بوډۍ ته يې  وخوړه، سترګې يې رڼې كړې،ماريا جټكه 
  .وكتل، سترګې يې سپينې راختلې وې

ټول تر بوډۍ ته ور ننوتل،  كېږدۍېندار په بيړه او د هغه ور شېرګل
  .ووراتاو شول، وړانګى ژړل، نور وارخطا 

شوه، د بوډۍ پر ګونځې ګونځې غاړه يې ګوتې  ماريا ور مخته
  :كېښودې، ورو يې وويل

  .ژوندۍ ده _
  :غلې وه، وروسته يې شونډې وخوځېدې شېبهيوه 
  !ئلږ ځاى راكړ _

  .شول تهكوچيان يوې خوا
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  :ماريا وويل
  ؟تر دې مخكې يې څه تكليف درلود _
  !نګې په ژړغوني غږ ځواب وركړاوړ
  !جكه جوړه وه _

  :وويل شېرګل
  !و، بسراغلى زړه درد  يوځل يې پر _

  :ږې ګوتې و موښلې، ورو يې وويلماريا د بوډۍ د ښي الس زي
  .ما ته د زړه حمله ښكاري _

  ...ورته كتل ۍكوچيانو په حيران
  :ماريا وويل

  !ئتلې يې ور ومښ د پښو _
  .كوچۍ د بوډۍ پښو ته ور وښويدې

ورته  ۍه حيرانكوچيانو پا څو ځله د بوډۍ پر سينې زور وكړ، ماري
  ...كتل

  .بوډۍ وټوخل
  :ماريا وويل

  !ئد پښو مښلو ته دوام وړكړ _
   .نګې په ژړا كې وخندلبوډۍ ورو سترګې وغړولې، وړا

  :ماريا هغې ته وكتل، ورو يې وويل 
  !لږ د بورې شربت ورته جوړ كړه _
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وړانګه والړه شوه، شېبه وروسته يې د بوډۍ په خوله كې خوږې اوبه 
  :و يې وويلوڅڅولې، ور

  څنګه يې؟! انا _
  :ورته كتل، وروسته يې شونډې وخوځېدې ۍبوډۍ په حيران

  څه خبره ده؟ _
  :وخندل شېرګل

  .وڅه خټه يو ېطبيعت د! هيڅ _
بوډۍ په ګيالس كې پاتې شربت پر سر واړول، شېبه وروسته 

  :كېناسته ورو يې وويل
  !سر مې درد كوي _

  :وړانګه په خبره كې ورولوېده
  .يږېښه ك _

  ...و، نرى باد چلېده ړېلمرخاته خواته اسمان ژ  ووته، كېږدۍماريا له 
، سپى ورغى، لكى يې نجلۍ پر يوه تيږه كېناسته، تيږه سړه وه

  .يې پرېوتووهله،  پښو ته 
له ځمكې نرۍ دوړه  ۍلك ر كړ، د سپيېغټ  سر الس ت ماريا د هغه پر

  ...پورته كړه
وا ژيړبخونه نډيو يوه خووته، لمر راوخوت، د غو شېبهښه 

  .يې سيورى و ښكاريدله، بل لوري
  :غږ واورېد شېرګليې د  بيا
  !كټره يېاته خو سمه دمه ډ _
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  .ماريا وخندل
تل، د نجلۍ ته يې وكمخامخ په شګو كې ورته كېناست،  شېرګل

  .كلې ورته ښكاره شوه، ښمخ لګېدلېسپين لمر وړانګې يې پر 
  :وويل نجلۍ ناڅاپه

  پيژنې؟ ورحاجي خداين _
  :ورته وكتل، شونډې يې وخوځېدې ۍپه حيران شېرګل

  څنګه دې دا پوښتنه وكړه؟ _
  :ماريا وخندل

دلې وې، تيركال يې په رڼا ، د هغه د زړورتيا كيسې مې اورېېهس_
  .ورځ يو امريكايي ټانك وويشت

  :غلى و، وروسته يې په خوند وويل شېبهيوه  شېرګل
دى، د  ليدلى ې ا دوه درې ځللوى زړه لري، م خداينورحاجي  _

  .راكټ په ويشتلو كې يې نوم وړى
  اوس چيرته دى؟ _

  :وخندل شېرګل
  .خداى خبر _

  :غلې وه، بيا يې وويل شېبهماريا يوه 
 هد امريكا حكومت د هغه پر سر پنځه ميليونه ډالر ږې چېېپوه _

  .مړ يا ژوندى! انعام ټاكلى
  :وخندل شېرګل

  .اسانه خبره نه ده ل دومرهخو د هغه نيو! هو _



 نصير احمد احمدي                                                                                         ړبوكۍب

  ږې؟ېته له كومه پوه _
ځاى هوښيار سړى دى، نن دلته سبا بل ځاى،  حاجي خداينور _

  .ره مياشت مركز ته راغلى و، بيا چا نه دى ليدلىې، تبدلوي
هغې ته وچې سترګې  شېرګلځوان غلى شو، ماريا غونډيو ته كتل، 

  :وروسته يې يو غږ واورېد...ولې وېېن
  !؟ئچاى نه سورو _
ته  كېږدۍوه، والړ شول،  خواته وكتل، وړانګه كېږدۍد دواړو  

ورننوتل، پر غوړ دسترخوان  د شيدو له چايه ډكې پيالې پرتې وې، 
ه ډوډۍ ايښې وه، ماريا د بوډۍ ترڅنګ كېناسته، د ځاى ځاى وچ

  :ښود، ورو يې وويلېپر اوږه يې الس ك هغې
  اوس څنګه يې؟ _

  :د بوډۍ شونډې وخوځېدې
  .يمښه  _

  :وړانګې په خندا وويل
  ډاكتره خو به نه يې؟ _

  :ماريا وخندل
  .نه، خو په ځينو لومړنيو مرستو پوهيږم _

  :بوډۍ په خبره كې ورولويده
  !څه؟ _
سده او په اوبو كې له ډوب شوي ېلي، بدله سوځې دا چې مانا _

  .انسان سره كومك كولى شم

 نصير احمد احمدي                                                                                         ړبوكۍب

  .والړ شو شېرګل
له تر نيمايي ډكه وه، يې  ور پياله وړانګې دسترخوان ته وكتل، د ور
  :شوې، ورو يې وويل پاستي هم كومه ګوله نه وه پورته

  څه كوې؟ _
  :شونډې وخوځېدې شېرګلد 
  .رمه سارا ته بيايم _

  :ګې وويلوړان
  ! چاى سور كه ېيو وار خو د _

  :په خبره كې ورولوېد شېرګل
  .زړه ته مې نه كيږي _

  .ووت كېږدۍله دې سره له 
  :بوډۍ وويل

  !و؟سژر والړ  ېده، نن څنګه داسېنوركله خو په دريو پاستو نه مړ _
  :ې وخوځيدېد وړانګې شونډ

   !خدايزده _
ته ور ننوت، ښځو په  كېږدۍ بېرته شېرګل وروسته  شېبهلنډه 
غ زړو بړستنو ته ورغى، ېوارخطا و، ن ۍىورته وكتل، كوچ ۍحيران

  :وويل ه بيړهك يې ور واخيست، وړانګې پشل ډزى ټوپ
  څه خبره ده؟ _

  :انده غږ وويلزړپه ل شېرګل
  !عسكر دي _
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په . ولو رنګونه والوتل، وړانګه د خپل ورور مخې ته ودرېدهد ټ
  :يې وويل ۍوارخطاي

  پاره، موږ ته وګوره؟ه د خداى ل _
  !چيغه كړه شېرګل

  .ږدهېمخه مې پر  _
  :بوډۍ په بيړه وويل

  .واييښه  ېخور د _
  !وويل په خشكه شېرګل

    .ر كړيېغ تېدوى به مو تر ت
رو نجرو موټله چولې دښتې ته وكتل، په دريو ري كېږدۍماريا د 

  ...پسې سپيرې دوړې پورته كيدلې
  !وړانګې چيغه كړه

  رته ځې؟ېتر اوسه خو ال نه ده مالومه چې دوى چ _
  :ماريا ته وكتل ، ورو يې وويل شېرګل

رته هم نه بچ كيږو، ښه دا دوى په دې نجلۍ پسې راغلي، له هغه پ _
  .كم ېبور ېده چې په دوى هم ميند

  :د ماريا شونډې وخوځېدې
  !مه ژوبلوه ېته هوښيار سړى يې، كورنۍ د _

  :وويل شېرګل
  ...خو _

  :ماريا په خبره كې ور ولوېده
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  .په ما پسې نه دي راغلي  _
  ...سپي وغپل

  .ټ كش كړېد توپك ګ شېرګل
  :ماريا وويل

  .ستا د كورنۍ بربادي نه غواړمزه كه،  په  ما باور و _
  ...راګرځيده ېودريدل، سپى تر ېلرر دوه درې شله ګامه موټ

  .كړ ېالند يې  تر بسترو  بېرتهله السه ټوپك ونيو،   شېرګلماريا د 
  !يو غږ واوريدل شو

  !هځرا وو _
  .وړانګې ژړل، ورېندار يې هم سونګيدله، بوډۍ وارخطا وه 

  :، په مړاوي غږ يې وويلماريا ته وكتل شېرګل
  .تا غواړي _ 

ووته، شل پنځه  كېږدۍماريا په خپل تندي ټكرى وركش كړ، له 
اغوستې وې،  ۍ، ځينو يې عسكري دريشووال والړ وه ويشت وسل

الونه يې تر سرونو تاو يې په شخصي جامو كې ول، برګ روم نور
  .وو، په دوړو لړلي ښكارېدل

  :ماريا په لوړ غږ وويل
  !؟ئاړڅه غو _

  !ناره كړه يوه 
  !سړى راوباسه _
  له  هغه سره مو څه  كار دى؟ _
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  !لي يې زموږ په ليدو منډه واخيسته؟و  _
  :وويل وروسته يې وروغلې وه،  شېبهماريا يوه 

  !هځه، راووشېرګل _
  :ووتور  كېږدۍله كوچى  _

  .ته ننوته كېږدۍور روان شول، ماريا  د دوى خواته وال ه دوه وسل
ته  كېږدۍيې  هګ ودريدل، يوتر څن شېرګلروسته عسكر د و شېبه

يې  بېرتهيواځې ښځې وې،  ، شاوخوا يې وكتل،سر ور دننه كړ
  :، ورو يې وويلته مخ ور واړاوه شېرګل

  ته دلته اوسې؟ _
  :په وارخطايي ځواب وركړ شېرګل

  !هو _
  زموږ په ليدو منډه واخيسته؟ ېولي د _

  :د كوچي ژبه بنده شوه
  ا م ا، م _

  :هماغه  عسكر په غوسه وويل
  !پوه شوې! ونه كړې عقلي بې ېبيا داس _

  .غلى و شېرګل
وه تر ي يرو حركت وكړ، سپوروسته موټ شېبهعسكر روان شول، 

ناستې، ځاى پرځاى يځايه منډه پسې واخيسته، كله چې دوړې ك
  ...و پسې يې غپلوالړ و، په موټر

  ...شكرونه ايستل كوچيانوخداى تهته ور ننوت،  كېږدۍ شېرګل
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  :ماريا ته وكتل، ورو يې وويل شېرګل 
  .سره الړه شې ىتا كوالى شواى چې له هغو _

  ...ورته كتل ۍمار يا غلې وه،  كوچيانو په حيران
  :وړانګې وويل

  !دلته پاتې شوې؟ ېول! ال ال رښتيا وايي  _
  :غلې وه، وروسته يې وويل شېبهماريا يوه 

تاوان در ورسوم، كه ما ځان ور كوم ما نه غوښتل چې تاسو ته  _
  ...پيژندالى واى، نو

  ...بوډۍ ورمخته شوه، ماريا يې پرتندي ښكل كړه، وړانګې ژړل
ووته، پر يوه لويه ډبره كېناسته، دښتې ته يې وكتل،  ېماريا د باند

سترګې يې له اوښكو ډكې ر ليرې لمر خاته خواته روان وو، ېموټر ډ
ورو يې وكتل،   وشو، شنه اسمان ته ) كه كر( ورټ  شوې، له ځانه يې

  :يې وويل
  !ما وبخښه! خدايه _
  

  



 نصير احمد احمدي                                                                                         ړبوكۍب

*              *               *  
پر ځمكه يې ليكې  سيوري ته ناست و، ېې بيدد يوې ګڼ شېرګل

رمه څو ...باد يوالس ښورول ايستلې،  تر مخ يې د غنمو شنه وږي
  .څرېدلهګامه ليرې 
غږ واورېد، سر يې پورته كړ، د سيرلي ى نر ه سيرلييود وروسته يې 

 والړ شو، په سيرلي پسې يې شېرګلراوتلې وه، له شنو غنمو  لكۍ
  .منډه كړه څو تيږې وويشتې، سيرلي د رمې خواته

  :يو غږ يې واورېد
  !ياره كوچيه مرداره مو كړه   _

ور روان و، سپينه خولۍ يې پر  لورته وكتل، يو ځوان  كيڼ شېرګل
  .س كې يې بيلچه ښكارېدلهسر وه، په ال

  :په ډډ كوچياني غږ وويل شېرګل
  !څه مو كړي چې داسې په كاوړ كې يې ؟ېول _

  :تر څنګ ودرېد، ورو يې وويل شېرګلځوان د 
 سالمت فصلونه مو  ) وځايي خلك( وود جايي ! اجب خلك ياست _

  ... ېوخوړل، بيا واي
  :په خبره كې ورولوېد شېرګل

  چا؟ _
 رمه ور پريښې وه، سهار ته  يانو زما د تره رشقې تهره شپه كوچېت _

  .ډكى نه و پاتې
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  :په بيړه وويل شېرګل
  .دې شي، ما خو خدايكه تر اوسه مرداره پرې خوړلې وي زار  _

  :ن يودم وخندلځوا
له  ېسيرلى دپام و،  ې، زما دربانده وايم، ته ښه سړى يېتاته ن _

  .غنمو وشاړه
هغه پسې ګامونه واخيستل، دواړه د  شو، ځوان هم په روان  شېرګل

 شېرګلغلي وو، وروسته  شېبهيوه . ونې سيوري ته كېناستل
  :مخامخ وكتل، ورو يې وويل

  دي؟ ېتاسسدا غنم  _
  :ځوان ختيځ لورته الس ونيو، شونډې يې وخوځېدې

  !هاغه هسكه تيږه وينې _
  كومه؟ _
  .هاغه چې ټپوس پرې ناست دى  _
  !هو _
د هغې ټيټې غونډۍ تر لمنې  كرلي، ورهاخوا غه ځايه موږه تر _

   .ده) پوله ( هماغه تيږه ټك . مو بيا د ترونو فصلونه دي  ېپور
غلى و، وروسته يې شونډې  شېبهڅه ونه ويل، ځوان يوه  شېرګل

 :وخوځېدې

  .خپه راته ښكارې! كوچيه ېا _
  .غلى و شېرګل

  :ځوان وويل
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  پوروړى يې؟ _
  :وخوځېدې هغه ته وكتل، شونډې يې شېرګل

  !نه _
  ناروغه يې؟

  !نه _
  ؟كړى ېتاوان دكوم  
  !نه _

  ناجوړه دي؟ ېمالونه د
  نه _

  :د ځوان تندى تريو شو
  !وتې ده چې داسې خپه يې؟ېرباندي پرنو بيا څه ټكه د _

  .غلى و شېرګل
  :ځوان يو دم وخندل

  مين يې؟ _
  .يې سر ځوړند شو بېرتههغه ته وكتل،  شېرګل
  :وويلځوان 

  ې څنګه ده؟خوب د _
  .يدا دوه شپې مې سترګې نه دي سره وروست _
  اشتها؟ _
  څه؟ _
  ؟ډوډۍ ډيره خورې كه كمه _
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  .خدايكه مې له پرونه راهيسې ګوله هم راپورته كړې وي _
  :غلى و، وروسته يې وويل شېبهځوان يوه 

  د خلكو خبرې بدې درباندې لګيږي؟ _
  !هو _

  له څه وخته راهيسي؟
  .دا دوه ورځې كيږي _

  :ځوان وخندل
  !ه سپين؟مين يې نو تور وي ك _

  .هغه ته وكتل شېرګل
  :ځوان وويل

  .ته مين شوى يې _
  ...په حيرانى ورته كتل شېرګل

  :ځوان وويل
  ! سپينه راته وكه _
  :شونډې وخوځېدې شېرګلد 
  څه؟ _
  خوښيږي؟ ېڅوك د _

  .كوم ځواب ورنه كړ شېرګل
  :ځوان وويل

  ده؟ ۍچكو _
  نه _
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  :وليو ته يو سوك وركړ، په خندا يې وويلځوان د هغه 
  نو كومې جايي زړه درنه وړى؟ _
  نه _

  :وويل ۍځوان په حيران
  نه كوچۍ ده ، نه هم كليواله، نو څوك ده؟ _
  زړه ولړزيد شېرګلد 

  ځوان وويل
  نه راته وايي _
  نه _

  :ځوان وخندل
نه  ږي،ېرېزه هم مين يم، دا ټول په ما ت وخ !مه راته وايه سمه ده، _

مينه ! خوب لرم او نه هم اشتيا، هيچ شي خوند نه راكوي، بس نو
  ..وي ېهمداس
  :غلى و، وروسته يې وويل شېبهيوه  شېرګل

  !رښتيا وايې؟ _
  :وخوځېدې ېشونډ د ځوان

خو زه به د مينې په ! ؟كه څنګه ته به پوه شېخداى خبر ! كوچيه ىا _
وكه چې مين يې كه  په خپله فكر بيا تهباره كې څو خبرې درته وكم، 

  ؟نه
ما په يو چا زړه بايللى، كله كله بې اختياره ژړا راځې، اوښكې 

احساس كوم، كله چې شپه  ۍ، د سكون او اراميښه دراته تويول 
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چې له ما سره پر يوه بالښت سر ايښى وي، د ورځې  لكه هغې شي،
ه ياد ټپې بولم، زړه مې راته وايي چې هرځاى راسره واى، هغه يې پ
ه مې ورته ويلي واى چې نورو ته يې نه شم ويالى، له خپلو څ

كاميابيو مې خبره كړې واى او د هغې په ليدو مې په زړه كې پراته 
  .دردونه هير كړي واى
  خوځيدې:يې شونډي و بېرتهي ته يې وكتل، ځوان غلى شو، كوچ

  په خبرو مې وپوهېدې؟ _
  ...په حيرانى ورته كتل شېرګل

  :ځوان وويل
  !دا ډيريږي، نو مين يېېكه دې د هغې په ليدو د زړه درب! ګوره _

له هغې سره شريك كړې، نو  ېكه غواړې چې خپل پټ رازونه يواځ
  !مين يې

  !نو مين يې احساس درته پيدا شو، ۍد خواشينكه يې په نه ليدو 
  !نه وته، نو مين يې ، كه دې له زړه

  !اوس پوه شوې؟
  .كوچى غلى و
  :ځوان وخندل

  ، داسي نه ده؟ېړې چې هغې ته دروغ وواينه غوا _
  ...ته كتلركوچي په حيرانى و

  :ځوان وويل



 نصير احمد احمدي                                                                                         ړبوكۍب

كاڼو ته وګوره، بوټو ته ! غره ته وګوره! ساده به درته ووايم _
ين ته مين يې، م نووليده، اړوه، كه دې په هرڅه كې هغهسترګې ور و

  .ه ښكاريټوله دنيا، يواځي خپله مين
وليو ته يې يو دروند  شېرګلل، د ځوان غلى شو، ناڅاپه يې وخند
  :سوك وركړ، په خندا يې وويل

  !پوه شوې كه نه؟ _
  .غلى و شېرګل

  وخوځېدې؟ې د ځوان شونډ 
  نوته په كوم يوه كې راځې؟ _

  :وويل شېرګل
  !خدايزده  _

  :ځوان والړ شو، په زوټه يې وويل
احساس كوې، نو پوه شه چې  ېكه زما غوند! فكر وكه! كوچيه ىا _

ه نه شي، للمو ته ورګډله رمې سره دې پام كوه، ! هو رښتيايې، مين 
  .زه درنه الړم

 شېبهپسې وكتل، ځوړند سر روان و، ښه  شېرګلځوان حركت وكړ، 
ووته، لمر د ونې سر ته راغى، د غنمو د سنو وږو پر سر يوې 

په هوا كې خپل وزرونه خوځول، ځاى ) يو ډول مرغه دى (  سرپوټكې
  ....، هغې نارې وهلېپرځاى والړه وه
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*     *     *  
ۍ ته يې وكتل، خور دږېه كړه، كرمه پنډ ېتر زاړه توت الند شېرګل

  :يې والړه وه، ورغى، وړانګې وويل
  !نور كله خو به وختي راتلې _

  .غلى و شېرګل
  :وړانګې وويل

  .زه به ډوډۍ درته راوړم _
  :وخوځېدې ېشونډ شېرګلد 
  .زړه ته مې نه كيږي _
  :انګې په حيرانى وويلوړ
سيورى ړنګ  د ماسپښين كړه، اوسم ګوله درپورته نه هې سهار د _

  .دى
  .ته ورننوت كېږدۍودرېد، وروسته  شېبهه يو شېرګل

بوډۍ پرته وه، نږور يې ماشوم ته شوله وركوله، ماريا يې هم 
  ..څنګ ناسته وهرت

ه دربا خيرن بالښت ته ډډه ولګوله، ماريا ته يې وكتل، د زړ شېرګل
كه دې (( زړه كې راوګرځېده  ره شوه، د كليوال ځوان خبره يې پهېيې ډ

سر يې وځړيد، يو  . ))ريږي، نو مين يېرپه ليدو د زړه دربا ډ د هغې
ږتون ېړ ميږتون د زاړه ليمڅي په وړيو كې نښتى و، ناڅاپه پر مېژ
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يې پر پورته وكتل، خور  شېرګل. غوړ دسترخوان هوار شو
  .ېكه كاسه مستې كېښودپاستي او يوه ډدسترخوان څو 

مستو ته يې وروړه، كله چې له كړه، ېله پاستي يوه ټوټه ور ب شېرګل
ماشوم ته  ته كوله، ماريا ته يې پام شو، هغېيې ګوله خولې ته پور

 ېالند شېرګلوروسته د دواړو سترګې سره وجنګېدې، كتل، 
كاسه يې  وكتل، كاسه يې ورپورته كړه، له مستو يې غوړپ وكړ،

  .پر دسترخوان كېښوده بېرته
  :والړ شو، خور يې پسې غږ كړ

  !ونه خوړه ېډوډۍ د _
، دښتې ته .ووت، الړ، د توت سيوري ته كېناست كېږدۍله  شېرګل

 كړې، خوند يې ورنه كړ، ېرېسترګو تۍ يې تر يې وكتل، غونډ
  .هرڅه يې پر زړه والړ وو

ې يې يواځې د ماريا كپه ذهن ووته، چرتونو په مخه كړ،  شېبهښه 
يې سوك وركړ، له ورانه ته خپل يو دم يې وخندل، . ،څيره والړه وه

  :ځان سره يې وويل
  !پيايهې  خوار سړى، خړ يې سپى، خپله رمه د _

ېدل، د ماريا سرې شونډې او سپين غاښونه سترګو ته ودر يې  بېرته
كې ډكې كېدې، د كليوال ځوان تندى يې تريو شو، سترګې يې ډ

  .))نو مين يې نه وته، ، هله زړ  كه د(( بره ور په زړه شوه خ
  :ېې يې وخوځېديو دم يې غبرګ السونه غوږونو ته وروړل، شونډ

  !توبه توبه خدايه، _
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رمې ته يې وكتل، څلور ورځې مخكې ژوند ور په زړه شو، نه يې غم 
ه  پ ې يواځړلى و، ټوله دنيا يې تپيژانده او نه يې هم په چا پوري زړه 

منى به  ه، د وريو حساب يې ټينګ نيولى و،كې ليد خپله كورنۍ
ې دي، تر رې، پيسې يې تر خولې تږې وپلورمېشل يو نيم شل م

ي،  خداى مهربانه دى، سد كور ښه چالو پرې كيدى  څوړموني 
ر دي، ژمى ېنونه ډسږ كال بارا! ږي به وري پيدا كړي، هو رښتياېم

ږې او پسونه به غوښه ېوي، مر ې، واښه به ډبه ګرمسير ته ځو
  .يسى لونيسي، د خپل زړه پيسې راته جوړو

  :ورته وكتل، ورو يې وويل شېرګليوې ميږې رمباړه كړه، 
  !ته څه غم لرې؟ _

  :يودم يې وخندل
  !لېونى شوم كه څنګه؟ _

كړ، څو تور توت يې والړ شو، د توت يوې ټيټي څانګي ته يې الس 
كېناست، دښتې ته يې  بېرتهكړ، خوند يې ور نه  خولې ته واچول،

والړو اوبو  ېسته د يوې اوږدې تراډوكتل، تر يوه ځايه خړه وه، ورو
  ...غوندې ځلېدله
  . ...غرونه خوځيدل ېرر ليېهوا دپه وه، ډ

ږتون  روان و، ېوى ميې سر وځړېد، پر خړه پايڅه يې تور ل بېرته
يږدې كړ، نوري الس په ګوتو كې ونيو، سترګو ته يې ږتون يې د ښېم
يې  ېيې ورته وكتل، شونډ شېبهه يو...ږتون پښې وهلېېم

  :ېوخوځيد
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  .ږتون واىېم ېكاشك _
د   منډه كړه، ږتون ېږتون يې پرخاورو پريښود، مېه، ما ورغلخند

  .ننوت يوه پراته پسه د ټټر په سپينو وړيو كې
د ونې سيوري ته كېناست، وروسته يې سترګې  شېبهيوه  شېرګل

ب ورغى، پټكى يې په څادر كې ونغاړه، تر سر يې درنې شوې، خو
ښود، دوه درې ځله يې د يوې ميږې ټوخى واورېد، بيا يې باڼه ېك

  .سره ورغلل
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*   *   *  
ه موټر تر څنګ يو په دوړو لړلى سراچ كېږدۍلمر په لوېدو و، د 

د باندې ووت، په سپي پسې يې لوټه وويشته، دوو  شېرګل، ودرېد
په دوړو  وركړه، هغوى اوږدې ږيرې درلودې،  ږېوسلوالو ته يې غ

  .ره ښكارېدلېسپ
ته ننوتل، بوډۍ په يوه كونج كې ناسته وه، په  كېږدۍدرې سره 
  ...كې يې باديان ټكول) هاون ( اوكلۍ 

والو خپلې ټوپكې زړو بړستنو ته ودرولې، شاوخوا يې ه وسل
  ...وكتل، بوډۍ يواځې وه، تر څنګ يې ماشوم لغتې وهلې

  :وويل) لوړ غږ ( په زوته  رګلشې
  !چاى _

  :ويليوه و
  څنګه يې؟! ادې _

  :بوډۍ سوړ اسويلى ويست
  .ژوند ده، تيريږي! ښه يم _

  :وخندل شېرګل
  !ته اوس هم د زليخا ځواني غواړې! انا _

  ...نارينه وو وخندل
  ...بوډۍ اوكلى ټنګوله

  :ته وكتل، په خندا يې وويل شېرګليوه ميلمه 
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  ده؟ پرنګۍ چيرته _
  :بوډۍ وويل

  !ده سمه دمه بوسلمانه  !بولې ېولپرنګۍ يې   _
  ...لمنو وخندلېم

  :وويل شېرګل
  ودې نه لېده؟ _
  چيرته؟ _
  .د باندي، له تورسرو سره-
  :يې وويل تل، يوهكلمنو يوه بل ته وېم
  .خو يواځې درې كوچۍ راګرځېدلې وې نغريتر _

  :وخندل شېرګل
  .يوه يې پرنګۍ ده _

  :ولې وازې شوې، يوه يې وويللمنو خېد م
  !ره ازادي مو وركړېېډ _

  :بوډۍ په خبره كې ورولوېده
  .ګاللۍ ده، چاته يې بد نه رسيږي _
  ...بوډۍاوكلۍ ټنګوله...لمنو وخندلېم

  :وويل شېرګل
  دي؟ په مركز كې څه كيسې  _

  :يوه ميلمه وويل
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 كراره بده ورځ، بيګاه طيارې راغلې، دوه درې دورې يې وخوړې، _
  .خو بمبارد يې ونه كړ

  :د بوډۍ شونډې وخوځيدې
  شكر _

  :وويل شېرګل
  پالر مې څنګه و؟ _

  :پوښتنه وكړه بوډۍ بله
  ؟يڅه وخت راځ _

  :يوه ميلمه ځواب وركړ
  .غږ يې نه دى كړى _

  :د بوډۍ تندى تريو شو
اور ده، څوك جوړ دي، څوك داسي هم نه وايي چې كور ده،  _

  .ووتې، يو وار رانه غىيې ، شل، يونيم شل ورځې ناجوړ
  :يوه ميلمه وخندل

  !رابه شي، زړه مه خوره _
  :ويست، شونډې يې وخوځيدې بوډۍ سوړ اسويلى

  .اوالد دښمن دى _
تور ه يوه لمنو تر مخ يې ېته ورننوته، د م كېږدۍداوخت وړانګه 

ته يې وكتل، ورو يې   شېرګلښودل، ېاو دوه ګيالسونه كچايجوشه 
  :وويل

  .دييشو خالص) بوره ( لمبات  _
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  :يوه ميلمه وخندل
  .ه شيلمبات پريږده، پرنګۍ ته ووايه چې تيار _

  .د اوكلۍ ټنګاه غلې شوه
  :په حيرانى وويل شېرګلد وړانګې رنګ والوت، 

  !ولي؟ _
  !لمه خندا زور ونيوېد م
  .ئنور به يې له شره خالص ش! بيايو يې _

  :په بيړه وويل شېرګل
  چيرته؟ _
  !!ز ته بيايوركاوس خو يې م _

  :بوډۍ د خبرو وار ونيو
  !ېي ئوژن _
  ! خداى خبر _

  :په خبره كې ورولوېد شېرګل
  پالر مې غوښتې؟  _
  !هو _

  !چيغه كړه د هغه سر وځړېد، نجلۍ خپل ورور ته وكتل، وړانګې
  !نه _

  !ووته كېږدۍله  يودم يې منډه واخيسته، 
  :بوډۍ وويل

  !زه به مې زوى ته ووايم _
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  .حيرانى ورته وكتل لمنو پهېم
  :د بوډۍ شونډې وخوځېدې

  !والىېتاسي يې نه شى ب _
  :وويل شېرګل

  ...تاته خو مې پالر مالوم دى، هغه!  انا _
  :بوډۍ په خبره كې ورولېده

  .هغه زما خبره مني _
  :يوه ميلمه وويل

  .غوښتې ده حاجي خداينور _ 
  .زيږه شول يغون شېرګلد 

  .بوډۍ غلې وه
  :وويلپه زوټه   شېرګل

  !ورته ووايه چې تياره شي _
  ...د وړانګې د ژړا غږ پورته شو

  .لمه دوه ګيالسه ډك كړلېيوه م
ه به د وړانګې د ژړا غږ چوپه چوپتيا شوه، يوه هم څه نه ويل، كله كل

ته ور ننوته، په  كېږدۍووته، وروسته ماريا  شېبهښه ....اورېدل كېده
د  بېرتهرواخيسته، دريشي يې و يكونج كې ايښې تاو شوې عسكر

  .ووته ېباند
  :بوډۍ پسې غږ كړ

  !نه ځې ېچيرته به  _
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  ...د وړانګې ژړا زور ونيو
  :ه وويلپه زوټ شېرګل

  .دريشې دې نه اغوندي، خطر لري _
  .لمه د تاييد په عالمه سر وخوځاوهېيوه م

  :يې وويل ۍخپلې انا ته وكتل، په نا اميد شېرګل
  .موږ څه نه شو كوالى _

  !غږ كړ ماريا ور
  !ئراځ _

  .ووته كېږدۍبوډۍ په بيړه له 
  .لمانه والړ شولېم

 ې، لرېوديځ ته پرتې تار تار وريځې سرې ېلمر لويدلى و، لو
  .غرونه تور ښكاريدل غزيدلي

وړانګې ژړل، بوډۍ او د هغې نږور هم خوابدې وې، خو ماريا   
  .ره كې يې ويره نه وه پرتهېپه څ زړورې خبرې كولې،

وال  ه وسل...والړ و، سپي غپل، يوه سيرلي ټوپونه وهل غلى شېرګل
  .په موټر كې ناست ول

  :ماريا اغوستي كوچياني كميس ته اشاره وكړه، ورو يې وويل
  .ستا كميس مې راسره يوووړ _

  !وړانګې كوكه كړه
  :ماريا د ماشوم مورته مخ ورواړاوه، شونډې يې وخوځېدې

  !راك وركوهخو نرم ښه شوى دى، ! وګورهبنګل  ته  _
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  .كوچۍ خپلو سترګو ته ټكرى ونيو
  ...بوډۍ غلې والړه وه،اوږدې لرګينې تسبيح يې اړولې

  .ره شوهېد زړه دربا ډ شېرګلماريا حركت وكړ، د 
وړانګه د خپل ورور مخې ته ودرېده، سترګې يې سرې وې، په  

  :خواره خوله يې وويل
  !الال _

  ..غلى و شېرګل
سته، د موټر د ماشين غږ پورته شو، د كې كېنا ماريا د شا په سيټ

م يې منډه دره راغله، يوپښې ولړزېدې، په سترګو يې تيا شېرګل
  .د موټر تر مخ ودرېد كړه، 

ر راګرځېده، سپى تر موټ. ړه دروازې خالصې شوېامخكينى دو
  ...ته كتل شېرګلوال كښته شول، دوى په حيرانۍ ه وسل...غپل يې
  :يې وويل زه يې خالصه كړه، ورودروا ۍتنورمخته شو، شا شېرګل

  !كښته شه _
  .ماريا په موټر كې ناسته وه

  :وال وويله يوه وسل
  .ته دا سي نه شې كوالى _

  !چيغه كړه شېرګل
  !كښته شه _
  .كش كړ ټېوال د ټوپك ګه سلو

  .برګ برګ ورته وكتل، د ټوپك ميل كښته شو شېرګل
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  :وال وويله وسل
  .په خير نه وي ې دا به د _

  :په خبره كې ورولوېدهبوډۍ 
  .خدايكه مو رانه بوتله _

  :، په كاوړ يې وويلته وكتل شېرګلوال ه وسل
  .غوښتې خداينور دا حاجي _

  :د ماريا شونډې وخوځېدې
  .زه ورسره ځم _

  :وړانګې په غريو كې وويل
  !ليونۍ يې _

  !چيغه كړه شېرګل
  !هغوى به دې ووژني _

  :ماريا وويل
  .ه شم جوړوالىخو زه تاسو ته جنجال ن _

  !الس ور وغزاوه، تر مټ يې ونيوله او له موټره يې كښته كړه شېرګل
  :وال وويله يوه وسل

  !ښه دې ونه كړل _
 شېبهموټر يوه . كېناست ې، الړ او تر توت الندمخ واړاوه شېرګل

، د ماشوم د ته ننوتې كېږدۍوالړ و، وروسته يې حركت وكړ، ښځې 
  .دهژړا نرۍ غږ اورېدل كې
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*            *   *  
وړانګې دسترخوان هوار كړ، له مستو ډكه كاسه يې كېښوده، ورو 

  :يې وويل
  !ئراځ _

بلې لمپې ته وچي  شېرګليوه هم حركت ونه كړ، بوډۍ پرته وه، 
سترګې نيولې وې، ورېندار يې ماشوم مړاوه، ماريا هم يوه كونج ته 

  .ناسته وه
كېناسته، بوډۍ ته يې وړانګې څه ونه ويل، د ماريا ترڅنګ غلې 

سيورى  اوږد پر تاټ يې د جړو ويښتو او تيرې پزې كېږدۍوكتل، د 
  .ښكارېده

كله كله به ماشوم د وريجو په ګولې ټول غلي ول، يوه هم څه نه ويل، 
  !پسې چيغه كړه

ووته، د باندي سوړ باد چلېده،  كېږدۍماريا ورو والړه شوه، له 
ه، خو بيا يې هم پر دښته سپوږمۍ نوې راختلې وه، نرۍ ښكارېد

  .خړه رڼا پرته وه
ماريا پر يوه هواره تيږه كېناسته، سپى ورغى، لكۍ يې وخوځوله، 

  .پښو ته يې پريووت
ووته، سپي سر پورته كړ، وغرېد، منډه يې كړه، ماريا  شېبهښه 

پسې وكتل، څو ګامه ليرې يې يو سيورى وليد، حركت يې درلود، 
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تل، سپى او اريا په ځير ځير ورته وكد سپي غپا يودم غلې شوه، م
  .ور روان ول سړى دواړه

ول غلي ول، پر ته ونه كتل، ټته ننوته، يوه هم ور كېږدۍماريا په بيړه 
  .دسترخوان له مستو ډكه كاسه ايښې وه

  :ماريا وويل
  .د باندي يو سړى دى _

په بيړه كېناست، ټوپك ته يې الس ور وغزاوه، بوډۍ خپلې  شېرګل
  .لي كړېپښې ورټو

  ...ټوخى واورېدل شو
  :وړانګې وويل

  !ابا _
  .ته يو په ونه دنګ سړى ور ننوت كېږدۍ
والړ شو، وړانګه او د هغې ورېندار ه هم ودرېدې، بوډۍ  شېرګل

  ...كېناسته، ماريا په حيرانى ورته كتل
 رنګ شوې له سپينې لونګۍ په نكريزولمر سوځولې څيره او   دې دا

  .ه كې ليدلې وېسرې څڼې په غرراوتلې 
سړي ماريا ته وكتل، پرته له دې چې مخ ورنه واړوي په ملنډو يې 

  :وويل
  !دا خو مو سمه دمه په كور راګډه كړې ده _

  ...د وړانګې پښو پړك واخيست
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سړي خپل زوى  ته سترګې ورواړولې، يوه شېبه غلى و، وروسته  
  !يې يودم چيغه كړه

  دومره زړه وكړ؟ ېڅنګه د _
  .وځړېد سر شېرګلد 

  :بوډۍ په مړاوي غږ وويل
  !خشكه مه كوه هلك ته  _

  !سړي چيغه كړه
  !ته ځواب وركړى دى ده حاجي خداينور _

  .ماريا په بيړه ورته وكتل
ورپورته كړ، سپخيدلى زوړ بالښت يې  وروڼىانګې ژر له غولي وړ

  .كېښود، خپل پالر ته يې وكتل، هغه والړ و
  :بوډۍ په سړه سينه وويل

  .هرڅه به خداى سم كړي! سا سمه كه !كېنه _
له سپين پټكي يې تندى يې ګونځي و،  .سړي بالښت ته ډډه ووهله

ره يې د الټين ژيړې رڼا ته ېپه دوړو سپيرې سرې څڼې راوتلې وې، څ
  ...لهېدنيولې ښكار

تورو چايو ډك ګيالس يې سړي ته نږدې وړانګه ورمخته شوه، له  
  . كېښود

 شېبهو، و ټول خواشيني څه نه ويل،  يوه همچوپه چوپتيا وه، 
  :ته يې وكتل ، ورو يې وويل شېرګل، وروسته سړي سر پورته كړ
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خو غونډۍ تر شا يوه زړه كاله ده، څوك نه پكي اوسي،  ې د تور _
ملګري به يې سبا سهار  او نور ديوالونه يې روغ دي، حاجي خداينور

اوخته، پوره اته نه وخته او نه هم ن ماتله وي،درته هلته  اته بجې
  !پرنګى وروله او ور ويې سپاره بجې،

  :وړانګې وويل
  !نه _

  .ووته كېږدۍسړي رډ رډ ورته وكتل، وړانګه په بيړه له 
  :!بوډۍ ماريا ته اشاره وكړه

  !يدا به هيچيري هم نه ځ _
  :ماريل په بيړه وويل

  !زه ځم! نه _
  !چيغه كړه شېرګل

  !چپ _
  . سر ځوړند شو رګلشېسړي په حيرانى ورته وكتل، د 

  :سړي په خشكه وويل
څه كوډې درباندي  په دومره لنډ وخت كې  دې پرنګۍ! نه پوهيږم _

  !كړې دي
  :شونډې وخوځېدې شېرګلد 
  !هغوى به يې ووژني _

  :سړي په خشكه وويل
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مو دومره زړه پسې تړلى؟  ېول! كړي ېورپسې، مرداره د بال مو _
  !هه؟

  !ته شود وړانګې د ژړا غږ پورد باندي 
  .ووته كېږدۍماريا په منډه له 

  :، په خشكه يې وويلته مخ ور واړاوه شېرګلسړي 
 ته بايد زړې كال كوى،  پوره اته بجې وخته به حركت! بله نه كيږي _
  !پوه شوې! نه وخته نه هم ناوخته !ورسيږى ور

  .غلى و شېرګل
و، ېدا غږ پورته شد وړانګې د سونګ چوپه چوپتيا شوه، كله كله به 

غږ  ىر پورته د يوې بنګنې طيارې نرېوركوله، ډ نهېيماريا به ډاډ
  ...اورېدل كيده
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*          *          *  
ماريا مخ واړاوه، د سهار په خړه كې يې شا ته وكتل، د غونډۍ په 
لمنه كې يوه توره كېږدۍ والړه وه، درې تورسرو پسې كتل، بيرته 

ه شوه، يو ځل يې بيا شا ته يې ورميږ كوږ كړ، مخ په ځوړند روان
يو ډول ( وكتل، له هسكو تيږو راوتلې شنې سپاندې، ګونګالن 

او تېره اغزي يې تر سترګو شول، كېږدۍ تر ) غرنى بوټى دى 
  .غونډۍ  پټه شوې وه، هيچ هم نه ښكاريدل

ماريا يوه سړه سـا واخيسـته، شـېرګل تـه يـې وكتـل، څـو ګامـه ليـرې          
ــد ســر روان و  ــړ ښــك ...ځوړن ــدي   خــړ پ ــى و، ګړن ارېده، ټوپــك يــې تړل
  ...ګامونه يې اخيستل

ماريا  پښـو تـه زور وركـړ، څـو ګامـه يـې واخيسـتل، يـودم يـې چيغـه           
  !كړه
  !واى _

شــېرګل پــه بيــړه ور وكتــل، د نجلــۍ پښــو تــه نــږدې يــوې ســوى منــډه  
واخيسته، شېرګل ټوپك پسې ونيو، سوى تر يوې لويې ډېرې ټـوپ  

  .منډه كړه،  تر غونډۍ واووښت كړ،  په سپاندو او بوټو كې يې
  :ماريا يودم وخندل

  ...شېرګل په حيرانۍ ورته وكتل
  .ماريا غلې شوه

  :شېرګل ټوپك غاړې ته واچاوه ، ورو يې وويل
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  !مرګ ته روانه يې، بيا هم خاندې! اجبه نجلۍ مې وليده _
نجلـۍ پـه هغـه    .. ماريا څه ونه ويـل، شـېرګل خپـل تـګ تـه دوام وركـړ      

  ...نه وهپسې ګړندۍ روا
نرى باد چليده، پاس يوه غوټه توره وريځ والړه وه، نـور اسـمان شـين    

  .و
ــه        ــر شــا پرېښــوده، د دوهمــې پ ــډۍ ت ــوه غون ــه، دوئ ي ښــه شــېبه ووت

لـه خـوا پـه    ) هغوى چې په غره كې بـوټي وهـي   ( نيمايي كې د بوټوانو 
پـاو وروسـته د غونـډۍ    . .. جوړه شوې نرۍ الره كې مخ پورته روان ول

وختل، شېرګل په يوه  اواره ډبره كېناست، ماريا ور ورسـيده،  سر ته 
  :شېرګل وويل

  !سا به سمه كو _
نجلۍ دوه، درې ګامـه واخيسـتل، سـړي تـه مخـامخ پـه يـوه بلـه ډبـره          

شاوخوا يې وكتل، هسـكې او ټيټـې غونـډۍ وې، ژونـدۍ     . كېناسته
  .سارى نه ښكارېده

  :ماريا وويل 
  څو بجې دي؟ _

  :شونډې يې وخوځېدې شېرګل ګړۍ ته وكتل،
  !پاو كم شپږ _

د ماريا پرمخ  د اوبـو څـاڅكى ولګيـد، پورتـه يـې وكتـل، پـر سـر يـې          
دوهــم څــاڅكى يــې ســترګې تــه برابــر شــو،  . تــوره پنــډه وريــځ والړه وه

  . ځمكې ته يې وكتل، د مار سپين پوستكې پروت و
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  :د شېرګل غږ يې واورېد
  .ډېر وخت نه لرو _

  .له دې سره والړ شو
  :ا وويلماري
  څومره الره پاتې ده؟ _

  :د شېرګل شونډې وخوځيدې
  .ايله اتو بجو ته ورسيږو _ 

پــاو نــور ووت، دوئ د يــوې ټيټــې  . ماريــا پــه ســړي پســې روانــه شــوه 
د باران څاڅكي ډېـر شـوي وو،    ...غونډى په لمنه كې ګامونه اخيستل

ده او ډېـر لـري يـوې زركـې     ېـ په نـرى بـاد كـې د لنـدې خـاورې بـوى تاو      
  ....كړكه كړكه كړكه. رې وهلېنا

  :دوئ  ښه شېبه مزل وكړ، تر يوې بلې غونډۍ واوښتل، ماريا وويل
  څو بجې دي؟ _

  !شېرګل په مړاوي غږ ځواب وركړ
  !شپږ نيمې _

  :د ماريا شونډې وخوځېدې
  دمه نه كوو؟ _

  ...كوم ځواب يې وانه ورېد، سړى هماغسې پورته خوت
، شېرګل يو ناڅاپـه ودرېـد، پرتـه    دوه درې دقيقې يې نور هم مزل وكړ

  :له دې چې ماريا ته وګوري، ورو يې وويل
  !څه نه اورې _
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الوتكې نرى غږ اورېدل ) ې پيلوټه ب( ماريا غوږ ونيو، د يوې بنګنې  
  :كېده، ورو يې وويل

  !نه _
  :د شېرګل شونډې وخوځېدې

  طياره نه ده؟ _
  :ماريا وويل

  ! نه پوهېږم _
شېبه وروسته د غونډۍ سـر   ، ګام واخيست سړى روان شو، ماريا هم

  .ته وختل
  :شېرګل وويل

  .دمه كولى شې، خو لنډ وخت _
  :ماريا په يوه لويه ډبره كېناسته، ورو يې وويل

  څومره الره پاتې ده؟ _
سړي ورته وكتل، د نجلۍ له خړ ټكري راوتلى تور پيكى لوند و، پـر  

پر زنه پـورې يـې د   يې څو تاره النده ويښته سريښ ول او  يسپين تند
  .باران يو روڼ څاڅكى ځړېده

  :شېرګل ځمكې ته وكتل، ويې ويل
  !دومره وخت نه لرو، بايد اتو بجو ته ځانونه ورسوو، يا اهللا _

پــر كــيڼ اړخ پرېــووت، خــو  ، لــه دې ســره والړ شــو، پښــه يــې وښــوېده
  .بېرته ژر ودرېد

  :ماريا په بيړه وويل
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  ژوبل خو نه شوې؟ _
  .س ونيو، خو څه يې ونه ويلشېرګل تشي ته ال

الندې تر بلې غونډۍ څه كم يو پاو الره هواره وه،  بوټي كـم ول، ځـاى   
ځاى بـه يـوې مـږې منـډه واخيسـته، د غـار تـر څنـګ پـه پـر دوو پښـو            

  .ودرېده، شاوخوا به يې وكتل، غار ته به ننوته
ــڼ       ــا د ګـ ــاى د ماريـ ــه روان ول، يوځـ ــه خولـ ــې پټـ ــوارۍ كـ ــه هـ دوئ پـ

ور يـې  لمن پـه يـوه تېـره اغـزي كـې بنـده شـوه،  الس         كوچياني كميس
وغځاوه، په ګوته كې يې نرى درد احساس كړ، روانه شوه، ګـوتې تـه   

  .يې وكتل، ډومبك وينه ترې راوتلې وه
لمر راختلى و، د وريځو يوه څنـډه ژېـړه ښـكارېده، ختـيځ لورتـه شـنه       

، خـو  ښه شېبه ووته، د ماريـا ګامونـه ورو شـوي وو    زرغونه والړه وه،
شېرګل ګړندى تـګ كـاوه، لـوړې ژورې يـې نـه لېـدې، نېـغ روان و، د        

  .دواړو تر منځ دوه، درې شله متره واټن پروت و
كوچي شا ته وكتل، سر يې وخوځاوه، يوه هواره ډبره يې د ناسـتې لـه   

  .پاره خوښه كړه، كېناست، نجلۍ ور ورسېده، سړى والړ شو
  :ماريا وويل

  !ستړې يم _
ناست، ماريـا تـه يـې وكتـل، ټكـرى يـې پـه غـاړه كـې          شېرګل بېرته كې

  .پروت و، نري باد يې تور ويښته يوې، بلې خواته اړول
  :شېرګل ګړۍ ته وكتل، ماريا په بيړه وويل

  څو بجې دي؟ _
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  :شېرګل يوه شېبه غلى و، وروسته يې سړه سا واخيسته
  !درې پاوه وخت لرو_

  :ماريا په خواره خوله وويل
  دمه كولى شم؟ _

  .ي د هو په نښه سر وخوځاوهكوچ
  :ماريا وويل

  !مننه _
ماريـا مخـامخ وكتـل، بـاران درېـدلى و، د لمـر       . د شېرګل سـر وځړېـد  

هرڅــه پرېــوللي ښــكارېدل، پــر  ...وړانګــې پــر لنــدو غونــډيو لګېــدلې 
  ...سپاندو او اغزيو پورې رڼو څاڅكو ټال خوړ

  :شېرګل په مړاوي غږ وويل
  !يااهللا _

ړو حركت وكړ، شـېبه وروسـته د غونـډۍ سـر تـه      دوا. ماريا والړه شوه
وختــل، د غونــډۍ ســر تــر ډېــره هــوار و، تــګ دومــره زور نــه غوښــت،  

په لنـډ وخـت كـې يـې ډېـره الره      ...دوئ  په اسانى سره ګامونه اخيستل
ووهله، خووروسته يې يوه هسـكه مخـې تـه ودرېدلـه، دا غونـډۍ تـر       

تورې، رنګ يې  تېرو غونډيو لوړه وه، تېرې ډبرې يې درلودې، تكې
  .د سكرو غوندي و

  :ماريا په بيړه وپوښتل
  ...څومره الره ال پاتې ده، ډېر وخت _

  :شېرګل په خبره كې ورولوېد
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دا وروســـتۍ غونـــډۍ ده، شـــا تـــه هـــواري لـــري، كالهمالتـــه ده، د  _
  .غونډۍ له سره يې ليدى شې

د ماريا سر وځړېد، مخ پورته روانه شوه، يوه شېبه يې مزل وكـړ، خـو   
  .كله چې يې شاته وكتل، داځل شېرګل پاتې و

نجلۍ ماتله شوه، كوچى ور ورسېد، د ماريـا تـر څنـګ تېـر شـو، خـو       
  .ګامونه يې بېسېكه ول، د پخوا غوندې يې پياوړى تګ نه كاوه

ماريا په سړي پسې روانه شوه، دواړه غلي ول، يـواځې د وړو ډبـرو د   
  ...ښوردو او الندر رغړيدو غږ اورېدل كېده

غونډۍ نيمـايي تـه رسـيدلي وو چـې شـېرګل يـو دم ودرېـد، نجلـۍ         د 
  .ورته وكتل، حيرانه شوه، د سړي سترګې له اوښكو ډكې وې

  :ماريا په بيړه وويل
  !څه خبره ده؟ _

  .د شېرګل سر وځړېد، كېناست
  :ماريا وخندل

  ...كوچيان په تګ كې غښتلي وي، خو _
  :شېرګل په خبره كې ور ولوېد

  ستړى نه يم _
  و بيا څه خبره ده؟ن _

  .شېرګل غلى و
ښه شېبه ووتـه، يـوه هـم څـه نـه ويـل، خـو وروسـته د شـېرګل شـونډې           

  :وخوځېدې
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  !ته تلى شې _
  :ماريا په حيرانۍ وويل

  چېرته؟ _
  !هرچېرته چې دې زړه وي، خو له دې ځايه الړه شه! نه پوهيږم _

نجلۍ د هغه تـر څنـګ كېناسـته، سـړي تـه يـې وكتـل، لـه سـترګو يـې           
  .كې روانې وېاوښ

  :ماريا په حيرانۍ وويل
  ته ژاړې؟ _

  .شېرګل مخ ورنه واړاوه
  :ماريا وويل

  څه خبره ده؟ _
شــېرګل يــوه شــېبه غلــى و، وروســته يــې پــر پــزه لســتوڼى تېــر كــړ، پــه 

  :مړاوي غږ يې وويل
  .تا به ووژني _

  :نجلۍ د هغه تر څنګ كېناسته، شونډې يې وخوځېدې
  ته ولې خواشينى ېې؟ _
  .چي بدن پړك واخيستد كو _

  :نجلۍ وويل
  ...ته ښه سړى يې، زما له پاره دې خپله كورنۍ خطر ته وركړه، زه _

  !شېرګل چيغه كړه
  !دوئ به دې مړه كړي! په خبره پوه شه _
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  :ماريا غلې وه، وروسته يې وويل
  !خداى ته به يې پريږدو، راځه _

چيغـه   له دې سـره والړه شـوه، دوه درې ګامـه يـې واخيسـتل، شـېرګل      
  !كړه
  !ته ليونۍ يې _

ماريا ورته وكتل، سړى ځـاى پرځـاى ناسـت و،  ورغلـه، د كـوچي تـر       
  :څنګ ودرېده، ورو يې وويل

  .زه تا او ستا كورنۍ ته غم نه شم پرېښودالى _
  :شېرګل يو سوړ اسويلى ويست، شونډې يې وخوځيدې

  !ځم، وطن پرېږدم، خو ته له دې ځايه الړه شه _ 
  :غلى وه، وروسته يې په حيرانۍ وويلماريا يوه شېبه 

  !ولې؟  ته زما له پاره ولې دومره لويه قرباني وركوې؟ هه  _
  .د شېرګل سر ځوړند و

  :ماريا وويل
  !زه هيڅ نه لرم، تاته پيسې نه شم دركوالى!  ته خو پوهېږې _

  !شېرګل رډ رډ ورته وكتل، يودم يې چيغه كړه
  !پيسې په بال وهم _
  !خطر ته وركوې؟ هه نو بيا ولې ځان _

  .د شېرګل سر وځړېد
  :ماريا وويل

  !راته ووايه _
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  .شېرګل غلى و
  :ماريا خپله خبره تكرار كړه

  !راته ووايه _
  !شېرګل چيغه كړه

  !ته مې خوښيږې _
  .د نجلۍ رنګ والوت

شېرګل منډه كړه، په يوه سا څو متره پورته وخـوت، ځنګنونـه يـې پـر     
  .شووړو تيږو ولګېدل، سر يې ځوړند 

ماريا تـر ډېـره النـدې والړه وه، زړه يـې سسـتي كولـه، سـترګي يـې لـه          
اوښكو ډكې وې، ښه شېبه ووته، وروسته يې  ټوپـك ور پورتـه كـړ،     

  ...روانه شوه، د سړي تر څنګ ودرېده، هغه ژړل
ماريــا كېناســته، شــېرګل تــه يــې وكتــل، ســر يــې ځوړنــد و، د ماشــوم  

  ...غوندې يې سلګۍ وهلې
  :يو كې وويلشېرګل په غر  
زه څه خبر وم، ماته خو يوه كليوال ځوان را پام كړل، ويل يې چې تـه   _

مين يې،  هغه رښتيا ويل، ټولې خبرې يـې سـمې وختـې، زه خپـه يـم،      
  ...زه!  ته ووايه!  هه!  ډېر خپه، له تا پرته به څه كوم؟
  .ويې ژړل او خبرې يې پرې شوې

  ...د نجلۍ سترګې ډكې ډكې كيدې
وروسـته ماريـا د   ...وته، شېرګل سونګېده، نجلـۍ غلـې وه  ښه شېبه و

  :كوچي پر اوږه الس كېښود، ورو يې وويل
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  !ناوخته شو! راځه _
  .شېرګل په پښو ودرېد، سر يې ځړېدلى و، مخ پورته روان شو

ماريا ټوپك اوږې ته كړ، په سړي پسې روانه شوه، شـېبه وروسـته د   
  .غونډۍ سرته وخته، شېرګل ځوړند سر ناست و

نجلۍ مخامخ وكتل، تر ډېره هواره دښته وه، وروسته شنې كرونـدې  
  .ښكارېدلې، ورپسې خړ كورونه پراته ول

ماريا غړۍ اوږده كړه، غټو ډبرو د غونډۍ لمنه پټه كړې وه، زړه كـال  
  .نه ښكارېده

نجلـــــۍ د كـــــوچي تـــــر څنـــــګ كېناســـــته، هغـــــه ورو ورو ســـــلګۍ  
  :نجلۍ په مړاوي غږ وويل...وهلې

  ...ه درد پوهېږم، ستا مېړانه دې هم نه شم هېرولى، خوزه ستا پ _
  .نجلۍ غلې شوه

  :شېرګل په غريو كې وويل
! زړه دى، پام مـې نـه و، نـه پـوهيږم ولـې     ! ما نه غوښتل، خو بس نو _

  !خو ته مې ښه ايسې
  :ماريا په خبره كې ورولوېده

  ...خو _
  .غلې شوه

  :شېرګل پر خپله پزه لستوڼى تېر كړ، ورو يې وويل
زه بـه الره در وښـيم، لنـډه    ! اوس هم وخت لرې، له دې ځايـه الړه شـه   _

  .يو ، يونيم ساعت مزل غواړي، هلته عسكري پوسته ده!  الر، بس
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نجلۍ د سړي تر الس تړلې ګړۍ ته وكتل، لس كمې اتـه وې، ورو يـې   
  :وويل

  .اوس ناوخته دى، هر څه پاى ته ورسېدل _
وې، بيرته يـې النـدي وكتـل،    شېرګل سر پورته كړ، سترګې يې سرې 

  :ورو يې وويل
هيڅ هم پاى ته نه دي رسيدلي، هغوى الندې په كال كې دي، خداى  _

بېرته له غونډۍ كښته شو، څـوك  ! يا به اوس را رسيږي، راځه!  خبر
  !هه! مو ويني

  :ماريا والړه شوه، ورو يې وويل
  !نه _

ى و، شېرګل پـه حيرانـۍ ورتـه وكتـل، نجلـۍ ټوپـك غـاړي تـه اچـول         
  .دښتې ته يې وچې سترګې نيولې وې

  :شېرګل په بيړه وويل
  كه په تا څه وشول، نو زه _

  :ماريا د خبرو وار ورنه ونيو
  !په ما هيڅ هم نه كيږي _

  .دا يي وويل،  روانه شوه
شېرګل منډه كړه، نجلۍ ته مخامخ ودرېد، د هغې اوږو تـه يـې ټكـان    

  :وركړ، په لوړ غږ يې وويل
  !ته ليونۍ يې _

  :د ماريا په ټنډه كې ګونځې پيدا شوې
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  ...كوچي په حيرانۍ ورته كتل
نجلۍ د سړي الس ونيو، ګړۍ ته يې وكتل، پنځه كمې اته وې،  الس 

  ...يې پريښود، روانه شوه
  ...شېرګل پسې كتل

ماريا ګړندي ګامونه واخيستل، سترګې يې له اوښكو ډكې وې، سـا  
دې يو خړ دېوال ښكاره شو، ور شېبه وروسته الن... يې لنډه لنډه كېده

  .مخته شوه، د غونډۍ له سره يې يوه زړه كاله سترګو ته ودرېده
هسك سره بخون ديوالونه تر يوه يوه نيم جريب ځمكې راتـاو ول، پـه   
منځ كې يـې زړې كـوټې ښـكارېدلې، دوو يـې بامونـه لـرل، نـوري يـې         

  .ړنګې وې
واسـت پـه ژبـه    ماريا ځاى پر ځاى كېناسـته، شـېرګل ور ورسـېد، د خ   

  :يې وويل
  !داسې مه كوه _

ناڅاپه د ديګ بخـار د شـپيلۍ غونـدي نـرى شـڼهارى واورېـدل شـو،        
دواړو په بيړه پورته وكتل، په يوه توره ګړندۍ اوږدې اوسپني پسې 
سپين لوګى روان و، لوګى ټيـت شـو، ځمكـه ولړزېـده، تـر كـال سـرې        

  ...سر يې تورو  لوخړو ونيو...لمبې راتاوې شوې
  .چي رنګ والوت، پر ځمكه اوږد وغځېدد كو

دروند غږ يې په غوږو ننوت، يوه جيټ  الوتكه پر كال ور ټيټـه شـوه،   
كـال  ...درب شو، لويې وړې ډبرې ورغړيدې، تـوره لـوخړه  پورتـه شـوه    

  نه ښكارېده
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لــه لــوګي يــو څــوك راووت، ســرې لمبــې تــرې تــاوې وې، چيغــې يــې    
  ...لمبه ترې راوګرځېده څو ګامه يې واخيستل، ولوېد،  سره...وهلې

دروند غږ يې واورېد، شمال شو، په بيړه يې شا ته وكتل، يواځې څو 
ګامـــــه ليـــــرې اوږده څرخونـــــه تاوېـــــدل، تـــــر غونـــــډۍ ســـــالمت        

ــه ــوپتره(چورلكـ ــه      ) هليكـ ــده، پـ ــې ودرېـ ــه يـ ــر تـ ــوه،  سـ ــه شـ راپورتـ
پرانيستې دروازه كې يې يو عسكر ناست و، مشينګنه يې كوچي تـه  

  ...نيولې وه
  .چورلكه راپورته شوه، دا ټول د سترګو په رپ كې پېښ شول دوهمه

ــه وه      ــه نـ ــه ځايـ ــته وه، لـ ــۍ  ډاډه ناسـ ــل، نجلـ ــه وكتـ ــا تـ ــېرګل ماريـ شـ
  .خوځېدلې،  خوشاله ښكارېدله

د كــوچي زړه اور واخيســت، پــر ســترګو يــې تيــاره راغلــه، والړ شــو،   
نجلــۍ يــې د وليــو پــه ميــنځ كــې  پــه لغتــه ووهلــه، پړمخــې پرېوتــه،      

  .ې له ورنو وښوېدټوپك ي
شــېرګل ټوپــك تــه الس ور وغځــاوه، ټــك شــو، كــوچى شــا پرتختــه   

 باد شول، چيغه يې كړه، په انګريـزي ولوېد، د ماريا له خولې ځګونه 
  .يې څه وويل، پر كوچي ورپرېوته

سړي تر څڼو ونيوله، په ښى اوږه كى يې نرى درد تير شو، الس يې لـه  
پاوه، تيـږه پـه ګوتـو ورغلـه،      حركته ولوېد، كيڼ الس يې پر ځمكه وت
  !ماريا يې الس ټينګ ونيو، چيغه يې كړه

  !هغوئ به دي ووژني_
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عسكر ور ورسېدل، د شـېرګل السـونه يـې شـاته ور واړول، عسـكرو      
  . چيغې وهلې، څه يې ويل، خو كوچى يې په ژبه نه پوهېده

شــېبه وروســته يــې د ســړي  الســونه ور وتــړل، يــوه چورلكــه څــو ګامــه  
ــت ــري ناسـ ــر دورې   ليـ ــر سـ ــې د كـــال پـ ــې تاوېـــدل، بلـ ــه يـ ه وه، څرخونـ

وروسته له ناستې چورلكې څـو تنـو ټـوپ كـړل، ټـول لـه رنګـه        ...وهلې
  .سره ول، ژېړ ويښته يې درلودل، جګ او هډور ښكارېدل

يو دنګ سړى تر مخ و، د هغه په ټټر پورې سپينو او ژيړو روپيـو ټـال   
يـې ټينـګ ونيـو،    خوړ، نجلۍ ته يـې كلكـه غېـږ وركـړه، د هغـې الس      

خوله يې له خندا، نه سره ټولېده، په انګريزي يې څه وويل، بيا له څو 
  .نورو عسكرو سره الندې د كالپه لور كښته شو

د غونډۍ پـر سـر درې عسـكر پـاتې شـول، يـو يـې چـورلكې تـه نـږدې           
  ...والړ و، دوو نورو د مشينګنو خولې كوچي ته ور اړولې وې

دل، پوچ پـاش يـې ويـل، ښـۍ اوږه يـې      د شېرګل له خولې ځګونه بادي
  .په وينو سره وه

ماريا يوه عسكر ته څه وويل، هغه منـډه كـړه، كلـه چـې بېرتـه راغـى،       
  .په الس كې يې يو تور بكس ښكارېده

عسكر ټپي ته مخامخ كېناست، بكس يې خـالص كـړ، لـه رنګارنـګ     
وروسـته يـې پـر    . ډك و)  پنبـې  ( دواوو، پلسترونو او سپينې پختـې  

ټوټه سـالمت بوتـل تـش كـړ، ټوټـه يـې د كـوچي اوږې تـه ورنـږدې          يوه 
  :كړه، كوچى شا ته شو، ماريا وويل

  !پرېږده چې زخم دي پانسمان كړي، مرمۍ وتلې ده، جوړېږي _ 
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  .شېرګل تو كړل، د نجلۍ له سپينې زنې الړې وڅڅيدې
  !كوچي چيغه كړه

  !تا ماته دوكه راكړه _
كال ته يـې وكتـل، تـور لـوګى تـرې      ماريا خپل لستوڼى پر زنه تېر كړ، 

  :پورته كېده، ورو يې وويل
ما يواځې خپله دنده تر سره كړه، حاجي خداينور د امريكې ګټـو تـه    _

ستر ګواښ و،  ده زموږ پر ضد جنګيـالي روزل، د جنـګ پالنونـه يـې     
جوړول، تېركال يې څلور امريكايان ووژل،  نـن زمـوږ وار و، غـچ مـو     

  .واخيست
  .نجلۍ غلې شوه

  ...شېرګل په حيرانۍ ورته كتل
ماريا عسكر ته اشاره وكړه، عسكر د شېرګل د ټپ په پاكولو بوخـت  

  :شو، كوچي كوم غبرګون ونه ښود، ماريا وويل
ــه ده ور وړې، زه د         ــه ن ــه ګوت ــې ماشــې ت ــه م ــر اوس ــم، ت ــه ي ــوځي ن زه پ
امريكې استخباراتو ته كار كوم، تېر كال افغانستان ته راغلم، پـوره  

تې مې بېالبېل تمرينونه وليدل، نيمه هېره شوې ژبه مې لـه  لس مياش
سره زده كړه، له خلكو سره وغږېدم، په دود، دستور مې ځان پوه كړ، 

  .مختلف كتابونه مې ولوستل
  :نجلۍ وټوخل، بېرته يې شونډې وخوځېدې

يــوه ورځ مــې چــادري پــر ســر كــړه، لــه نظــامي اډې ووتــم، يــواځې وم،  
موټر ته مې الس وركړ، د نـږدې ولسـوالۍ    سړك ته وختم، يوه كرايي
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كلينيك ته ورغلـم، كليـوالې  ښـځې وې، خبـرې مـې ورسـره وكـړې،        
سمه دمه پښتنه وم، كليواله پښتنه، يوې هم كوم شك وانه خيست، 
يواځې  يوې پيغلې زما د راڼه پوستكي او پستو ويښـتو راز راڅخـه   

  .وپوښت، نور هيڅ خبره نه وه
  :نجلۍ وويل... ه حيرانۍ ورته كتلماريا غلې شوه، كوچي پ

ماته يواځي يو ماموريت راكړل شـو، د حـاجي خـداينور پيـداكول، د     
هغــه پــه مونــدلو پســې امريكــې ډېــرې هڅــې كــړې وې، انعامونــه يــې  
ټاكلي ول، جاسوسان يې پسې اچولي وو، خو كومه ګټه يې نه كوله، 

  .حاجي خداينور مرموز سړى و، درك يې نه لګېده
وريــت ماتــه راوســپاره، پوهېــدم چــې  لــه خطــره ډك دى،   دوئ دا مام

مرګ ورسره تړلى دى، خو بله چاره مې نه ليده، امـر و، بايـد پـر ځـاې     
  .شوى واى

  :ماريا يوه شېبه غلې شوه، بېرته په خبرو راغله
ــوږ اســتخباراتي         ــې مخكــې زم ــس ورځ ــړه، ل ــره وك ــاري راس بخــت ي

يمه كـې ليـدل   سرچينو ته خبر راغى چې حاجي خداينور پـه همـدې سـ   
شوى دى، دا زموږ له پاره ښه چانس و، بېړنۍ غونډه داېـره شـوه، پـر    
پالن مو كار پيل كړ، نقشه مو مخې تـه واچولـه، د حـاجي خـداينور د     
پيداكېدو احتمالي ځايونه مو په نښه كـړل، هـره خـوا مـو وسـنجوله،      
كار د كاغذ له مخې سم جوړ شو، له پالن سره سم، زه بايـد د مخـالفو   

لوالو مينځ ته ورغلې واى، خو داكار تـر ټولـو  سـتونزمن و، پـوره     وس
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دوه ساعته مو خبرې وكړې، بله چاره نـه وه، مـا بايـد اسـارت تـه ځـان       
  .وركړى واى

درې ورځې وروسته يې د جوړ شوي پالن له مخې په يوه پـوځي مـوټر   
كې كينولم، دريو مـوټرو حركـت وكـړ، پـه هغـه الر الړو چـې لـه خطـره         

زمــوږ پــالن ســم وخــوت، د درې پــه ميــنځ كــې ډزې رابانــدي  ډكــه وه، 
وشوې، موټر ودرېـدل، لـه عسـكرو سـره كښـته شـوم، تـر يـوې لـوړې          
پرښې مې ځان پټ كړ، مرمۍ مې پر سر تېرېدې، مرګ مې په سترګو 
ليــد، خــو پــالن لــه نقشــې ســره ســم پــرمخ الړ، عســكر د چورلكــو پــه     

  .مرسته وتښتېدل او زه اسيره شوم
ل وخوړل، بيا يې غره ته بوتلم او وروسته يـې تاسـو تـه    لومړى مې وه
  .دروسپارلم

ماريــا غلــې شــوه، د خپــل كوچيــاني كمــيس ګريــوان تــه يــې الس كــړ،  
بېرته يې راويست، په ګوتو كې يې د قلـم د سـر غونـدې نـرۍ اوسـپنه      
ښــكارېده، څــوكې يــې غمــى درلــود، كلــه كلــه بــه خپــه ســره رڼــا تــرې     

  ...راووته
  :نجلۍ ورو وويل

ا په كيږدۍ كې څو ورځې تېرې كـړې، خـو لـه مركـز سـره مـې تمـاس        م
درلود، د دې دستګاه په بركت يې زما ټولې خبرې اورېدلې، له هرڅه 
خبرېدل، زړې ژرندې ته نږدې ماينونه هغوئ ويستل، زه هم ډاډه وم، 
د خطـر پــه وخــت كـې رارســيدل، بخــت يــاري راسـره وكــړه، هرڅــه ســم    
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ي سپوږمۍ څخه كنټرولېده، كلـه كلـه   پرمخ الړل، كيږدۍ له مصنوع
  .به بې پيلوټه الوتكې هم دورې وهلې، هرڅه تر كنټرول الندې ول

نجلۍ غلې شوه، كوچي هيڅ نه ويل، سترګې يـې سـرې وې، پـه ټنـډه     
  .كې يې ګونځې ليدل كېدى، څېره يې نېولې وه

ماريا والړه شوه، له  كال څخه هماغسي لوګي پورته كيدل، سـرتيري  
  ...لو كې ګرځېدلپه كنډوا

  .نجلۍ كوچي ته وكتل، پر اوږه يې سپينه ټوټه تړل شوې وه
  :ماريا ورو وويل

  ...ته له زړه صاف سړى يې، خو خور دې ډېره خوږه ده، هغه
  !كوچي چيغه كړه
  !خو تا غلط كړو

  :ماريا يوه ترخه موسكا وكړه، شونډې يې وخوځيدې
به ژوندى پريېښـې  كه طيارې نه واى راغلې، دوى ! ته څه فكر كوې؟

واى، ته په خپله پوهېږې، په جګړه كې هر لورى خپلو ګټو ته ګوري، 
كه يې ونه وژنې، نو وژني دي، ما يواځې  خپل ماموريت تر سـره كـړ،   
په خپل قول ودرېدم، تاسو ته مې هيڅ تاوان  در ونـه رسـاوه، د اوږې   
، ټپ دې هم لـه خپلـه السـه، كـه تـا ټوپـك تـه الس نـه واى ور غځـولى         

ــه      ــه كــوم تــاوان  در ون ــه ويشــتې، مــا ورتــه ويلــي وو چــې تات هغــوئ ن
  .رسوي

تېــز شــمال شــو، نجلــۍ پورتــه وكتــل، پــر ســر يــې چورلكــه والړه وه،   
شېبه وروسته د  هغې بلې چـورلكې تـر څنـګ كېناسـته، څرخونـه يـې       



 نصير احمد احمدي                                                                                         ړبوكۍب

ــدل ــه ول     ... تاوې ــګ پرات ــه ړن ــوې خوات ــوټې ي ــي ب ــه ...ســپاندې او غرن ل
ټوپ كړل، دوئ خوشاله ښكارېدل، خبرې چورلكې څخه څو سرتېر و

ماريــا ټولــو تــه الس ور اوږد كــړ، يــوه لــه ونــې  ...يــې كــولې، خنــدل يــې
دنــګ شــين ســترګې ځــوان د نجلــۍ ګــڼ كوچيــاني كمــيس تــه اشــاره    

  .وكړه، څه يې وويل، ټولو وخندل
يــوه بــل لــه ځمكــي شــل ډزى ټوپــك ورپورتــه كــړ، د چــورلكې خواتــه  

ل، پـه سـترګو كـې يـې كركـه پرتـه       ګړندى روان شو، شېرګل پسې كتـ 
  ...وه

شېبه وروسـته نـور سـرتيري  هـم پورتـه ور وختـل، د يـوه پـه الس كـې          
تـوره پالسـتيكي كڅـوړه وه، ډكـه ښـكارېدله، دوو نـورو سـوځيدلې        

  ....مشينګنې خپلو ملګرو ته ورښودلې
يـو سـرتيرى ور دمخـه شــو، كـوچى يـې د مشــينګڼې پـر ميـل وواهــه،        

ه وكړه، ماريا په بيړه ور نږدې شوه،سرتيري دالوتكې خواته يې اشار
  .ته يې څه وويل، هغه يوې خواته غلى ودرېد

پنځه دقيقـې نـورې هـم تېـرې شـوې، وروسـته ټـول د چورلكـو خواتـه          
  . روان شول، ماريا او دوه نور سرتيري كوچي ته نږدې والړ وو

  :ماريا ورو وويل
  ...پاته شوه د مينې خبره، ته ښه سړى يې، خو

  !الړې تو كړې، چيغه يې كړه شېرګل
  !دروغ وو، ټول دروغ وو، ته مې د سپۍ غوندي بده ايسې

  :ماريا وخندل، ورو يې وويل
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هــر رنګــه چــې دې زړه وي، خــو مــا كــوژده كــړې، واده تــه مــې دوې         
  .مياشتې پاتې دي

  ...د شېرګل سترګې له اوښكو ډكې وې
السـونه يـې    ماريا يوه سرتيري ته اشاره وكړه، هغه ټيټ شو، د كوچي

شېرګل په بيړه يوې ډبرې ته الس ور وغځاوه، والړ شـو،  . خالص كړل
پرلــه پســې ډزې  شــوې، د كــوچي پښــو تــه يــوه ليكــه مــړه دوړه پورتــه  
  .شوه، بل سرتيري د كنداغ وار پرې وكړ، كوچى پر كيڼ اړخ پرېوت

  .ماريا ورته وكتل، د كوچي خوله وينې وه
دوو نــورو ســرتېرو هــم حركــت  نجلــۍ د چورلكــو خواتــه روانــه شــوه،  

  ...وكړ، مشينګڼې يې د كوچي خواته نيولې وې
نجلۍ دروازې ته نږدې پـر څـوكۍ كېناسـته، سـترګې يـې لـه اوښـكو        

  ...ډكې وې، كوچي ته يې كتل
چورلكې ټكان وخوړ، له ځمكې پورته شوه، كوچى پر پښـو ودرېـد،   

ې، په چورلكې پسې يې منډه كړه، چيغې يې وهلې، تيږې يې ويشـتل 
  ...څه يې ويل، خو غږ يې نه اوريدل كيده، سرتېرو خندل

د يــوه ټكــي غونــدې    شــېرګل  چورلكــه پورتــه وختــه، ډېــره پورتــه،    
خو نجلۍ له هغه څخـه سـترګې نـه اړولـې، كـوچى والړ و،       ښكارېده،

تـور لـوګي پورتـه     نډۍ ترې راګرځېدلې وې، له كـال شاوخوا خړي غو
  ....كيدل

ې بوړبـوكۍ دورې خـوړلې، نېغـه د    چورلكې څنګ بدل كړ، ليـرې يـو  
  .شنو فصلونو خواته ور روانه وه
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