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 جنايت

 

وليسو يو موټر لنډ راتاو شو، وښوېد او دسهار په خړه کې د پ

 د.  دروازې خالصې شوې، عسکري بوټونه تر ښنګرو واوروودرې

عسکر تر يوه څوارلس کلن هلک  پټ کړل، والړو خلکو الر ورکړه، 

ديوال ته ولي لګولې وو، سر يې کيڼ را تاو شول.  هلک يوه پوخ 

 لور ته ځوړند و او پر تورو ګاړګوتي ويښتو يې  نرۍ پرخه پرته وه.

يو عسکر پر مال کړوپ شو، د هلک پر سپينه غاړه يې ګوتې 

کېښودې، خپلو ملګرو ته يې وکتل او دوه درې ځله يې په منفي بڼه 

 سر وځوځاوه. 

رې يې ېغوستي وو، څه اچوپه چوپتيا وه، والړو خلکو پنډ کوټون

 له خولو څخه يې مړه تاوونه پورته کېدل. او نيولې وې

 يوه عسکر وپوښتل:

 ؟ئ_څوک يې پيژن

 د خلکو ځواب منفي و.

ته واچول، عسکر خپلو ملګرو ته اشاره وکړه، دوی ټوپکونه غاړو 

پورته کړ او د موټر په باډۍ کې يې  وچ کلک جسد يې له واوري

 ترپال پرې وغوړاوه.
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وخوت، خلک هم په خپلو کارونو به وروسته موټر پاخه سړک ته ېش

پسې الړل، خو په واوره کې د يوچا د ناستې ځای ، نږدې ګڼ پلونه 

 ليکه ال ښکارېدله.توره او د موټر لنډه راتاو شوې  

 

*     *     * 

اڼه يې واړوله، د پوليسو څارنوال ) ب ( يوه دوسيه راپورته کړه، پ

چې د  ونه طبيعي ښودلې وه، ليکلي يې ومړې عدلي طب د هلک

له السه مړ شوی دی، د جرم او جنايت کومه نښه يې نه ده  ۍيخن

موندلې او د خپلوانو د نه پيداکېدو په خاطر د ښار په عمومي 

 هديره کې خاورې پرې واړول شوې. 

کېښوده، بيرته کې څارنوال والړ شو، دوسيه يې په المارۍ 

ينګه کړه، له زنګ ټښې بټن يې ېز پر سر اېپرڅوکۍ کېناست، د م

 د، به  بيړه يې وويل:سړی په  وره  کې ودرې سره يو وچ، کلک

 صاحب!_

ز ېڅارنوال چای وغوښت، سړی په منډه له دفتره ووت. څارنوال د م

له سره يوه بله دوسيه راپورته کړه، څو پاڼې يې واړولې، خو ډير ژر 

ارږمی يې ويست، خپله پکه ز کېښوده، يو اوږد ېيې بيرته پر م

ککرۍ يې وګروله، ريموټ ته يې الس کړ، د تلويزيون چاينلونه يې 

، بل کې څو مستې نجوني نڅېدلېواړول، په يوه کې کارتون و، په 
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رته دوهمه ېال بم چاينل هم يو تود سياسي بحث خپراوه. څارنودرېي

 راغله.  د تلويزيون پر پرده د نجونو نڅا بټنه ټينګه کړه، 

بايل وشرنګېد، څارنوال د خپلې کورتۍ جيب ته  الس دا وخت يې م

 کړ، مبايل يې غوږ ته ونيو، ورو يې وويل:

 ، څارنوال  )ب(ئ_مهرباني وکړ

 له مقابل لوري لړزانده غږ واورېدل شو:

 _يوه مهمه خبره درته لرم.

 ئ!_امر کو

 نۍ مخکې سينما ته نږدې يوليسو يو مړی وموند.و_يوه او

 په بيړه وويل: څارنوال

 ی و.ۍ وژل_هو! يو هلک يخن

 په تيلفون کې ټوخی واورېدل شو، وروسته مقابل لوري وويل:

 ، خو تر شا يې يو لوی جنايت پټ  دی.ژلی وو ۍ_په ظاهره يخن

 څارنوال په بيړه وپوښتل:

 _تاسو څوک ياست؟ له کوم ځايه خبرې کوی؟

 تليفون قطع شو.

وشکۍ ورپورته کړه، يوه لنډه ښې ګېز پر سراېڅارنوال  ژر د م

 نومره يې ووهله، ويې ويل:

 !ئ_زما دفتر ته راش
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ه لوړ سړی والړ و، څارنوال لنډه شېبه وروسته په دفتر کې يو په ون

رې ځله د خپل مبايل سکرين ته وکتل، په کاغذ يې يوه د -دوه 

 نومره وليکله، کاغذ يې والړ سړي ته ونيو، ويې ويل:

تليفون دا نومره  د چا ده، له مخابراتو پوښتنه  _غواړم پوه شم چې د

 ژر!  ،ئوکړ

ر غرمې ورک و. ت واخيست، په بيړه له دفتره ووت ،  سړي کاغذ ور

ته راغی څارنوال )ب ( ډوډۍ خوړله. څارنوال سړي ته د رېکله چې ب

 کېناستو بلنه ورکړه، وروسته يې په ډکه خوله وويل:

 _څه درک دې ولګاوه؟

څخه شوی و، تيليفونچي  فون له يوې پي سي او _هو صاحب! تلي

ه ورغلي وو، نت دوکان ته درې ويل چې د نهو بجو په شاوخوا کې 

، بيا يو يغله وه چې پوره لس دقيقې يې خبرې کړېيوه پ ۍلومړ

ته له هغه يوه بوډا ځوان په خارج کې له چا سره غږيدلی و او وروس

 دلی و.ته وار ور رسې

کاشوغه ورپورته کړه، سړي ور وکتل، د  څارنوال له مستو ډکه

 يښته يې په مستو سپين وو.ې تور وتونو الندنېبر

 څارنوال وويل: 

 _د بوډا په اړه يې نور څه مالومات  درلود؟

، دی د هر يوه ي_صاحب!  ويې ويل  چې دورځې لسګونه تنه ورځ

ره ذهن ته نه شي سپارلی، خو دومره يې په زړه و چې بوډا ېڅ
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رګې درلودې، پوزه يې غټه وه او کله چې يې د تيليفون کڅوړنې ست

 پيسې ورنه اخيستلې، نو تيليفونچي د کباب بوی  احساس کړی و.

 څارنوال وويل: 

 _پيدا به يې کړو؟

ژوند  يې شميره خلکحب! ګرانه خبره ده، دا ښار دی، دلته _صا

 کوي.

وه يوه ز پر سر لوېدلې يېڅارنوال يوه شېبه غلی و، ورو سته  يې د م

 يل:ويې وپه غاب کې يې واچوله، ورو  ورېجه ور ټوله کړه، 

شايد بيا  م،ندل يې ګران کار دی، بايد صبر وک_رښتيا وايې، مو

 .يتلفون وک

د څارنوال وړاندوينه سمه وخته، ماسپښين يې موبايل وشرنګيد، 

 مقابل لوري وويل:

 _زما خبره مو زړه ته ولوېده؟

 څارنوال وويل:

 وت غواړو._خو موږ ثب

 _کيسه اوږده ده، په تليفون کې نه ويل کيږي.

 _نو چيرته سره ووينو؟

به غلی و، په تليفون کې يواځې د موټرو ېمقابل لوری يوه  ش

 دل کيدل، وروسته يې وويل:ېهارنونه اور

 _خو په يوه شرط!



 

6 

    www.saharonline.net                                   سهارآنالين ټکی نیټ 

 _څه؟

 _زه غريب سړی يم، ماته به کوم جنجال نه پيداکوې.

 _سمه ده، ژمنه کوم.

 ل لوري وټوخل، بيا يې وويل:مقاب

ښاروالی ته نږدې يو کوچينی پارک دی،سباسهار نهه بجې هلته  

 .ئموندلی شۍ ، په دې واورو کې پارک تش وي، ما په اسان  ئراش

 تليفون قطع شو.

څارنوال  فکر يوووړ، بيا يې د اطمينان لپاره عدلي طب ته تليفون 

ويې ويل چې په خپل استول شوی رپوت سم وګاڼه،  ئوکړ، هغو

روتنه نه ده شوې، د هلک مرګ طبيعي دی او ېړنه کې کومه تېڅ

 کوم جنايي اړخ نه لري.

 

*        *         * 

 

څارنوال ) ب ( لس کمې اته بجې په پارک کې و، له خولې څخه يې 

سپين تاوونه پورته کېدل او السونه يې د اوږده تور باالپوښ په 

 بونو کې پټ کړي وو. ېج

ني پارک کې څوک نه ښکارېدل، د هسکو ونو تور، نري او کوچپه 

او تر پارک له راګرځېدلو ده سيوري پر سپينو واورو پراته ول اوږ

 ده.رېېهاخوا پر تور سړک يو يو موتر تکټارو ور 
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پينځه دقيقې نورې هم ووتې، بيا د پارک په شمالي دروازه کې يو 

تړلې وه او  ۍنه لونګسړی ودرېد، دی بوډا و، له پطلون سره يې ش

 يو پنډ زوړ جمپر يې په تن و.

ده څوکۍ به وروسته يې څارنوال ته الس ورکړ، دواړه پر يوه اوږېش

 ، وروسته څارنوال وويل:کېناستل، يوه لحظه غلي ول

 _چرتي دې کړم.

د اوږدې پزې تو يې سپينه پرخه نيولې وه، ېبربوډا هغه  ته وکتل، 

 تيره څوکه يې سره ښکارېده.

 بوډا لنډ ځواب ورکړ:

 .ې_بايد چرتي ش

 څارنوال مخ ور واړاوه:

 _خبرې وکه، ما ژمنه درسره کړې، له ستونزو به لرې يې.

بوډا يو سوړ اسويلی ويست، الندي يې پرخپل بوټ واوره تخته 

 کړه، ورو يې وويل:

رش کاله کيږي چې اشپزي کوم، ما په ېزه کسبګرسړی يم، د

کړی، الس مې ښه دی، خو تر ټولو  د هوټلونو کې کار  ولېالبېب

ره مياشت مې په يوه هوټل کې ېرتکړه يم، تېکباب په پخولو کې ډ

ره ګڼه ګوڼه وي، ېکار ونيو، دا هوټل د موټرو په اډه کې دی، هلته ډ

نی هوټل دی، د شپې ي او ښه چليږي. دا يو کوچوالياتو ته بسونه ځ
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خاوند يې په مزو  ر دي اوېتيرولو ځای نه لري، خو مشتريان يې ډ

 کې دی.

 ويې ويل: غلی شو، يو سوړ اسويلی يې ويست ، بوډا 

دا د اتو ورخو مخکې کيسه ده، ما کباب پخاوه، وروسته مې يوه 

ديارلس يا څوارلس کلن هلک ته پام شو، له نانوای نه يې ډوډۍ 

غوښته، خو نانوای په غوسه شو، هلک ته يې بد رد وويل او له هغه 

ړه. زه حيران شوم، هلک ته مې وکتل، نه يې جامې د ځايه يې وشا

سوالګرو وې او نه هم څيره او نور ظاهرې جوړښت.  ورغږ مې کړ، 

راغی او زما تر څنګ ودرېد.  پوه شوم چې وږی دی، ما د کباب دوه 

سيخه ورته ونيول، ده مننه وکړه او په بيړه د کباب په خوړلو بوخت 

 شو. 

ن پوست يې درلود او داسې نه دی له رنګه ښايسته و، سپي

ښکارېده چې تر دې مخکې دې کومه سخته پرې ورغلې وي. 

 وروسته مې وپوښت:

 سوال کوې؟ ې_ول

تورې سترګې يې له اوښکو ډکې شوې،  هلک راته وکتل، غټې

 ويې ويل:

 _وږی يم، پيسې نه لرم.

 رته دی؟ې_کور دې چ

 وخوځېدې: هلک يوه شېبه غلی و، بيا يې سر پورته کړ، شونډې يې
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 _په ايران کې.

 حيران شوم:

 _نو دلته څه کوې؟

 وويل: ۍهلک په خواشين

موږ لس کاله مخکې ايران ته مهاجر شوو، په کور کې پنځه تنه _

ندې، پالر مې په يوه ېيو، زه، پالر، مور او ز ما دوه وړې خو

ازه کې مزدور وم، غساختماني شرکت کې کار کاوه، زه هم په  يوه م

ه مې سودا ورکوله، کارتنونه به مې له يوه ځايه بل ځای ته خلکو ته ب

وړل، ستړی به وم، خو بيا هم ښه و، مازديګر به ټول سره يوځای 

ره شوه، يو سهار مغازې ته تلم، ېشوو او د ورځې ستړيا به مې ه

پوليسو ودرولم، د مهاجرت کارت يې رانه وغوښت، خو موږ د 

و، اسناد مو نه وانوني مهاجر زرګونو نورو افغانانو غوندې غير ق

درلودل، هماغه و چې لومړی يې د سنګ سفيد په نوم يوې 

بيا يې تر مرزه  )  ره کړه، ېونۍ مې هلته تولم، يوه اږېبنديخانې ته ول

سرحده ( را واړولم. اوس دا دی شپږمه ورځ ده چې سرګردانه ګرځم،  

اقبر پيسې له کوره هم احوال نه لرم، نه پوهيږم چې څه وکړم، قاچ

غواړی، خو زه په ګېډه نه يم موړ، ايران ته د تګ لپاره پيسې په کار 

 رې پيسې.ېدې، ډ

 ما ور نه وپوښتل:

 _ولي دلته، په افغانستان کې څوک نه لرې؟
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 هلک وويل:

شوي دي، دومره پوهيږ م ونه مې پخوا ال پاکستان ته کډه _نه، تر

 وميږي.ښور کې اوسي، نور يې  درک نه را مالېچې په پ

 رې کړې؟ې_نو دا شپږ ورځې دې چيرې ت

تر پرونه يو څه پيسې راسره وې، په يوه مساپر خانه کې به مې _

ډوډۍ خوړه، د شپې د تيرېدو پيسې يې نه رانه غوښتې، همالته به 

پر تخت وېدېدم، پرون مې ټوله ورځ څه ونه خوړل، بانه مې داوه چې 

نې خاوند راباندې پوه په نس مې درد دې، خو نن سهار د مساپرخا

شو او زه يې له هغه ځايه وشړلم، ما په ژوند کې خواست نه دی 

کړی، خو وږی وم، ټيکه نه راتله، ځکه مې له نانوايه يوه ډوډۍ 

 وغوښته.

بوډا د ماشومانو په شور او زوږ غلی شو، له جنوبي دروازې څخه 

يې  يوه ډله ماشومان پارک ته ور ننوتل، دوی منډې وهلې، يو بل

دواورو په غونډوسکو ويشتل، وروسته پرته له دې چې په پارک 

 کې ماتله شي، په بيړه د پارک له شمالي دروازې څخه ووتل.

 به غلی و، بيا يې ورو وويل:ېد بوډا سر وځړيد، يوه ش

_هلک يوه لحظه له ماسره ودرېد، فکر کوم چې د کباب بوی ښه 

وره لورېينه مې نه شوای پرې لګېدلی و، خو زه پردی مزدور وم،   ن

 کوالی، داوخت د هوټل خاوند راغږ کړ! ېورباند

 !_څلور خوراکه کباب
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ښودل، کباب ته مې پکه وهله ېما نور سيخونه د انګار له پاسه ک

چې د هوټل خاوند راغی، ده د يو بل خوراک فرمايش راکړ، ويې 

اله هم ورګډه صويل چې يو نږدې دوست يې راغلی، غوښې ته څه م

ړه او په سيخونو کې سپين بڅرکي مه پېيه! وروسته يې هلک ته ک

پام شو، ما ته يې په پوښتونکي نظر وکتل، ومې ويل چې مساپر 

 دی، له ايرانه يې را اړولی، دلته څوک نه لري.

 د هوټل خاوند په ځير ورته وکتل، مخ يې را واړاوه، ويې ويل: 

 م ورسره وکم._وبال لري، ډوډۍ ورکړه، بيا به نوره مرسته ه

 له دې سره بيرته هوټل ته ننوت.

د هوټل خاوند په ظاهره بد سړی نه و، په غريبانو يې پام کاوه، هر 

سهار به يې د سلو روپو نوټ د سوالګرو لپاره ماتاوه، هوټل ته به 

ر ګدايګر راتلل يو يې هم نا امېده نه پرېښوده، يو دوه اوغانۍ به ېډ

ل ناست و  او کله کله به يې له مساپرو يې ورته نيولې، دی به پر دخ

 پاتې ډوډۍ  پر غريبانو ويشله.

هلک ته مې ډوډۍ ورکړه، دی تر ماسپښينه ماتل شو، ما لمونځ 

و، هلک پر تخت ناست و، دی چرتي  وکړ، په هوټل کې هيڅوک نه

نځل او د خلنځي ته الړم، غوړ لوښې مې پريميښکارېده، زه پ

رته ورغلم، ېخونو وپېيله، کله چې بماخستن لپاره مې غوښه پر سي

د هوټل خاوند مې د هلک تر څنګ وليد، دوی خبرې کولې،  ښه 
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ل خاوند ډاډ ورکړ چې دی ځينې قاچاقبران ټبه وغږېدل، د هوېش

 ،هر څه به سم شي.يپيژن

هلک په هوټل کې پاتې شو، د ماخستن له خوا خلک کم وو، ډوډۍ 

هم خپلو کورونو ته الړل او مو ژر ورکړه، وروسته د هوټل شاګردان 

نی تې شوو، زه، د هوټل خاوند او کوچپه هوټل کې درې تنه پا

 مساپر.

موږ  تر ناوخته ويښ وو، د هوټل خاوند دورځې حساب کاوه، 

هلک د بخا رۍ تر څنګ غلی ناست و او ما هم د سبا لپاره غوښه 

به نوره هم ووته، هلک ته مې وکتل، سترګې يې له ېوړوله، ښه ش

د بخا ری تر څنګ مې ځای ورته جوړ کړ.  ړ شوم، وبه ډکې وې، والخ

ل خاوند هم څو ګامه لرې د تخت په بل سر کې پريووت، ما ته ټد هو

هم خوب راته، خپله بستره مې هوا ره کړه، د ګروپ ساکټ ته مې 

 الس ور وغځاوه او سترګې مې پټې کړې. 

يوه مياشت کېده زه هم دلته مساپر يم. کورنۍ مې په کلي کې ده، 

ره په ېنی لور تر ډوم تللی، په هغه شپه مې خپله کوچچې کور ته نه 

 ذهن کې وه، خو وروسته خوب وړی وم.

 بوډا غلی شو.

 څارنوال په بيړه وويل: 

 بيا؟_

 د بوډا شونډې و خوځېدې:
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_ يوه شورماشور مې سترګې رڼې کړې، د بخارۍ د سره انګار په 

چې د هلک تر څنګ ناست و، هلک تته رڼا کې مې هوټلي وليد 

سړي ته سوکان نيولې وو، سپکې سپورې يې ور ته ويلې، خو 

هوټلي غلی و، هيڅ يې هم نه ويل او سر يې ځړېدلی ښکارېده، 

وروسته هلک په بيړه والړ شو، بوټونه يې په پښو کړل، خو کله چې 

                اوه، ور کولپ و، بيا يوځيې د دروازې دستګير ته الس ور وغ

نګ شو، لويه شيشه دړې وړې شوه، هلک په توره شپه کې د کړ

 باندې الړ او هوټل ته سړه هوا راننوته.

 بوډا غلی شو.

 څارنوال وويل:

 هوټلي بايد سزا وويني، بايد.  _دا يو لوی جنايت دی، دا پست 

 بوډا وويل:

 مې خبر کړ، نور ښود او قانونې_ما بل څه نه شو کوالی، کار مې پر

 .ئنو تاسو ښه پوهيږ

 څارنوال وپوښتل:

 _غواړې چې چيرته الړ شې؟

ږم، بل ځای به په کار پسې ګرځم، ما درته وويل، زه يو تکړه ې_ نپوه

 ره، کار پيداکوالی شم.ېکمه يا ډ ۍاشپز يم، روپ

 څارنوال وويل:

 ښ شو بيا به دې چيرې پيداکوم؟ې_خو که تاته ضرورت پ
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 دې:ېد بوډا شونډې وخوځ

 ژمنه  کړې وه چې ماته به کوم جنجال نه پيدا کوې. _تا

 څارنوا ل وخندل:

_زه په خپله خبره والړ يم، خو دا زما وظيفه ده، بايد د شاهد ادرس 

 ولرم.

 بوډا وويل:

، یژنم، خو د کلي ادرس مې درسره وليکه، قول دې_دلته څوک نه پ

 که مې کار وموند، په تيليفون کې دې خبروم.

 ل  دواړه ادرسونه واخيستل.ټد کلي او د هو څارنوال د سړي

شېبه وروسته په پارک کې هيڅوک نه و، د ونې پر يوه لوڅ ښاخ يو 

کارغه ښکارېده او د سپينو واورو پر سر څو وچې پاڼې باد  

 رغړولې.

 

*        *       * 

 

ماسپښين دوه بجې وې، څا رنوال پر يوه خيرنه څوکۍ ناست و، پر 

تورو چايو ډک ګيالس يې ور پورته کړ، هوټلي ته  ز ايښی لهېغوړ م

يې وکتل، ده د ټايپ د يوې جړ شوې کسټې راوتلې  کولمې 

 خالصولې.  
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ږ کوږ کړ،  د تخت پر سر ناستو دوو تنو خبرې سره ېوروسته يې ورم

رو سيخانو غوښه پېيله. ېکولې او دوی ته نږدې  يوه ځوانکي پر ت

 نور هوټل تش و.

ه اشاره وکړه، هغه راغی او څارنوال ته مخامخ څارنوال هوټلي ت

 ودرېد. ورو يې وويل:

 _څه شی غواړی؟

 څارنوال د ال س په اشاره هوټلي وپوهاوه چې مخامخ ورته کينې.

 هوټلي حيران شو.

يست، د هوټلي سترګو څارنوال جيب ته الس کړ، يو کارټ يې راو

 ويې ويل: ته يې ونيو،

 _څارنوال ) ب (

، پر څوکۍ کېناست او څارنوال ته يې په الووتد هوټلي رنګ و

 ره وکتل.ېو

 څارنوال ورو وويل:

 _کاروبار دې څنګه دی؟

 هوټلي وارخطا  شو:

 ، ګذاره کوي.ی_صيب! ښه د

 څارنوال له چايو غوړپ وکړ، شونډې يې و خوځېدې:

 _يو څو پوښتنې درنه کوم.

 ، صيب! ئ_امر کو
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 _تا څو ورځې مخکې يو ميلمه درلود.

 ي په ماته ګوډه ژبه وويل:هوټل

 ر ميلمانه لرم، ته، ته کوم يو يادوې؟ې_صيب، زه، زه خو ډ

 د څارنوال شونډې وخوځېدې:

 _خو ته د شپې ميلمه نه لرې.

 د هوټلي رنګ سور شو.

 ز ترڅنګ دوه تنه ودرېدل، يوه يې وويل:ېدا وخت د م

 _دوه چايه، څو روپۍ شوې؟

 _پنځلس اوغانۍ

 ې کيښودې او دواړ ه له هوټله ووتل.ز پر سر پيسېهغه د م

څارنوال پسې وکتل، هوټلي ته يې مخ ورواړاوه، په ملنډو يې 

 وويل:

_په زړو شيشو کې دا يوه شيشه نوې ښکارې، دا دې ولې بدله 

 ده؟ېکړ

هوټلي پرتخت ناست ځوانکي ته وکتل، له هغه نه يې وغوښتل چې  

ارنوال ته مخ ور پاتې کار په اشپز خا نه کې وکړي، وروسته يې څ

 دې او په لړزانده غږ يې وويل:ېورپ يې واړاوه، شونډې

 _ماته شوه.

 _څنګه؟

 هوټلي چيغه کړه!
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 _ له ما څه غواړې؟

څارنوال ور مخته شو، د دواړو سترګې  سره وجنګېدې، څارنوال 

 وويل:

ر پست سړی يې، تا هغه هلک ته الس ور اچولی و، د شپې ې_ته ډ

 ږې! هغه مړ دی، يخني وژالی.ېوې، ته پوه يې په بړستن ور ننوتی

 _دا دروغ دي.

 زوړ کبابي. _زه شاهد لرم، 

هوټلي په بيړه والړ شو، منډه يې کړه، خو څارنوال تر لمنې ونيو، 

سړی پړمخې ولويد، سر يې پر يوې څوکۍ ولګيد او له تندي يې 

 وينه روانه شوه.
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*        *        * 

 وويل:څارنوال ) ب ( په خشکه 

 _اقرار وکه، تا هغه هلک ته الس ور اچولی و. 

هوټلي سرې الړې تو کړې، څارنوال ته يې وکتل، شونډې يې 

 وخوځېدې:

 .يکړي _نه، ما هيڅ نه د

 څارنوال تر ګرين ونيو، ورو يې وويل: 

ده، ته به ېرو مجرمينو ژبه خالصه کړېی، ما د ډ_تا زه نه يم پيژندل

 اقرار کوې، ضرور. 

 څه ونه ويل.هوټلي 

څارنوال والړ شو، د بند په سړه او نمجنه کوټه کې يې څو ګامه  

 په کاوړ يې وويل : خيستل، ودر ېد، سړي ته يې وکتل ، وا

_ته د بخښلو نه يې، تا جرم کړی، يو نه بخښونکی جرم، ته د لوند 

 شې. ي، ته به پانسېږېسپي غوندې د کرکې وړ يې، پوه

 واخيسته ، ورو يې ويل:هوټلي ولړزيد. سړه سا يې 

 _راځه، يوه معامله سره وکړو.

 ورته وکتل. ۍڅارنوال په حيران

 د هوټلي شونډې وخوځېدې:

 _زه يې پانسی، ته به کومه ګټه وکړې؟

 څارنوال وويل:
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 _د مقصد خبره کوه!

چې هغه  ي_ګوره، د هلک دوسيه تړل شوېده، ټول په دې قانع د

 له او ما خوشی که.ی، ته دوه لکه اوغانۍ واخۍ وژليخن

د څارنوال سترګې رډې راوختې، ټيټ شو، هوټلي يې تر ګرين 

 ونيو، په خشکه يې وويل:

 _ته ماته  رشوت راکوې؟

 هوټلي وارخطا شو.

څارنوال يوه شېبه غلی و، بيا يې شاوخوا وکتل، د بند د کوټې ور 

و، وروسته يې هو ټلي ته مخ ور واړاوه، دهغه غوږ ته يې  ېپور

 رنږدې کړه، ورو يې وويل:خوله و

 !پنځه لکه پوره_زه دومره احمق نه يم، 

 

 پای
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 د واورې سړی

 

ځو ېد دلوې د مياشتې لومړی مازديګر و چې اسمان سپينو ور

ونيو، واوره پيل شوه او په لنډ وخت کې يې  يوه لويشت پوټي 

 سپين کړ. وريدا اوږده شوه. يوه ورځ، دوه ورځې، درې ورځې... تر

دې دمه کليوال ورته خوشاله وو، واوره يې کاريزونو ته سره زر 

ګڼله، خو وروسته د بامونو پاکولو ستړي کړل، خلق يې تنګ شو او 

چې په څلورمه او پنځمه ورځ يې هم لمر ونه ليد، خدای )ج ( ته يې د 

 اورښت د دريدو خواستونه شروع کړل. 

ونيو، نوي سانتيوو ته وريدله، ما په خپله متر ورسره ېره اواوره ډ

ده، ان د ېی، ګشت وګام نه کې نه شو  وتلرسيدله، څوک د باند

نږدې کليو الرې هم بندې وې، نه پوله ښکاريدله او نه هم پټی، ټوله 

تکه سپينه وه. ځکه به نو د جومات تر څنګ اوږده الس، سيمه يو 

 کيده. کوټه له کليوالو ډکه وه او د تاوخانې په تاوده ځای به ځای نه
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ماشومان به هم په دې خونه کې سره راټول وو، په جيبونو کې به يې 

له پرتو مردکيو ټکا ايسته او کله کله به يې له لويانو په پټه جفت او 

 کاوه. قتا

ړ مازديګر ېپه کليوالو کې يو پردی سړی هم ښکاريده، دی يو ژ

ې رش افغانۍ يې ټولې کړې، په جومات کې يېکلي ته راغی، شل د

ووت، واوره په شدت د باندي  شپه شوه او کله چې سهار وختي 

 دله.ېسره اور

له مخې  په جومات کې پاتې شو، کليوالو به ډوډۍ  ۍبوډا د ناچار

به يې وهل،  چورتونه ورته راوړله، دی ډير نه غږيده، غلی سړی و، 

شول، د ده سترګې به  غټخو کله کله چې به د واورې بڅرکي 

کې به يې خوشالي راټوله شوه او له خړو شونډو  رهېدې، په څېوځل

ل کې به د بوډا دا ېکلمه  راووته.  په پ( شکر  )  به يې څو ځله د

دل، خو وروسته يې کليوالو ته دومره ېښه لګ نوشکرونه په غوږو

 ټوکې  پسې کولې.  خوند نه ورکاوه او ځينو شوخو ځوانانو به ال

ی ورکړه، په توده تاوخانه بوډا ته خدا "غږ ويل  ټبه په ټي ئدو

و واورې ته به ولې نه وي پروت دی، مفته ډوډۍ ور رسيږي، ن

څه يې کوې! ځمکې به يې "بل به په ملنډو ورغبرګه کړه:  خوشاله."

 ئدو.ښودېنوم پرې ک "د واورې سړی " .. ماشومانو هم "رې ويېډ

پټ به بوډا ته اشاره کوله، له نوي نوم نه به يې خوند اخيست او پټ 

 به يې خندل.
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يم ېده، کليوال بامونو ته وروختل او د درېپه پنځم سهار واوره ودر

ځل لپاره يې واوره واچوله، خو کله چې ستړي ستومانه جومات ته 

تاويدونکوسپينو بڅرکو ته  ل وکړ. بوډاېراغلل، اورښت بيا پ

 په خوند يې وويل:وکتل،  

 مه کوه! مه کوه چې اووري!_

و کليوالو ته  خوند ور نه کړ، يو ځوان بې دې خبرې ځينو ستړ

 حوصلې شو  او په خشکه يې وويل:

دي، کرار پروت يې، دا ځل به دې يوه  يکاکا! څه دې پکې ليدل_ 

 .ژوم، بيا به دا خبره ونه کړېېبام ته ور وخ

 يوه بل په ملنډو ورغږ کړ:

 غم ورسره دی. ۍرې وي، د وچکالېڅه يې کوې ، ځمکې به يې ډ _

 خبره څو ځوانانو وخندل. په دې

به غلی و، مايې سترګو ته وکتل، اوښکې پکې ېبوډا يوه ش

ړې کړې ، ېرغړيدلې،  وروسته يې يوې ترخې خندا شونډې سره و

 ورو يې وويل:

بچيانو!  زه نه ځمکه لرم، نه کور او نه هم کوم خپل پردی. اوياوو _

مه را ته کلونو ته رسيدلی يم، ځکه نو د واورو د اچولو تمه هم 

ته هم دومره زړه نه خورم،خدای مهربانه دی، له  ۍ،  وچکالئکو

 لوږې به نه مرو،خو زه دا سپين بڅرکي د بل څه لپاره غواړم.
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حيرانې سترګې ورته  ئ بوډا غلی شو، کليوالو ته يې وکتل،هغو

سته،  په اېيې و هنيولې وې، بيرته يې سر وځړيد ، يوه سړه سا

 خوابدي غږ يې وويل:

ده، يواځې يوه مياشت پرته وه، خو بيا ر ژمی واوره کمه اوورېېت_ 

ده، پښه يې ېهم ښه و، د کليو الرې بندې وې، تګ راتګ نه ک

د  موټرو، موټرسايکلو او ټانکونو سينې  يې راګرځولې،  نيوله،

والړه او الرې تورې شوې، کراره  کراري وه، خو کله چې واوره 

ديوال  ې را وويشت او وينو يې دوريدې، زما ځوان زوی يګولۍ او

، ئسيوري ته پرته واوره سره کړه.  د واورې اوريدو ته مه خپه کيږ

ر وخت لپاره ېره  ووريږي، هومره چې الرې د ډېچې ډئ دعا وکړ

دلو مخه ېبندې کړي، ژر ويلي نه شي او څو ورځې  د وينو د تو

 ونيسي. 

 

 پای
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 د خير کار

                             

 

 د ورځپاڼې مدير راته وويل:

افه بست کړو، خو ته ضد دفتر بوديجه کمه ده، غواړو چې څو تنه ا_

وروستی چانس لرې، دا يو امتحان وګڼه، که دې زموږ په خوښه 

 مرکه راوړه، کار ته دوام ورکوالی شې.

چرت مې خټه شو، فکر په مخه کړم، په ښار کې مې د مرکې لپاره 

ه موند،  خپلې کوټې ته الړم، يوه ملګري ته مې تليفون وړ څوک و ن

ر پکې ېوکړ، ده يو داسې ځای راوښود چې شتمن خلک ډ

پيداکېدل. ما هم بکس وتاړه، سهار وختې په موټر کې کېناستم او 

 ماسپښين قضا ټاکلي ځای ته ورسېدم.

رته الندې راکوز شوم، د ې، بکوټه ونيولهپه يوه مساپرخانه کې مې 

په بازار کې وګرځېدم، خړ دوکانونه وو او خلک کم  ۍلولسوا
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ښکارېدل، څنګ ته يو لنډکروزر موټر والړ و، ور وګرځېدم، 

 غه مې وپوښتل:ېغ په نېموټروان غټه لونګۍ تړلې وه، ن

 _داسې څوک مې په کار دی چې دخير يو کار يې کړی وي.

 راته وکتل، ورو يې وويل: ۍسړي په حيران

 ؟یب دې څه د_سپين وغږيږه، مطل

_مانا داچې يا يې کوم  پل جوړ کړی وي، يا يې کوم مکتب يا هم 

، يا يې د خلکو لپاره د پاکو اوبو غم يکلينيک ته ځمکه ورکړې و

چې عامو خلکو ته  يخوړلی وې او يا يې کوم بل داسې کار کړی و

 يې ګټه رسېدلې وي.

يست، به فکر په مخه کړ، بيا يې د يوه کلي نوم واخېسړی يوه ش

 ويې ويل چې هلته يوې موسسې يو مکتب جوړ کړيدی.

 په خبره کې ورولويدم:

 ؟يدي_موسسې پريږده، عامو خلکو څه کړ

 غ يې راته وکتل، تندی يې تريو شو او په خشکه يې وويل:ېن

 _ليونی خو به نه  يې؟

 کړ.وخوله مې خبرو ته جوړوله چې موټر حرکت 

دو د خرڅولو يوه دوکان ته ور به و دريدم، بيا د خوراکي مواېيوه ش

ننوتم، دوکاندار پيسې شميرلې، له سالم وروسته مې خپله کېسه 

 يې راته وکتل او ويې ويل: ره کړه، برګ ېورته ت
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_حکومت څه بال وهلی چې په خلکو يې جوړوې، ځه بابا له کاره مې 

 مه باسه.

 ده مساپرخانې ته راستون شوم.ېناام

سر ولګاوه، د ماښام له لمانځه  يوه شېبه مې پخپله کوټه کې

وروسته ډوډۍ ته ورکښته شوم، په هوټل کې ګڼه ګوڼه وه، خلک د 

رش متره غوړ او خيرن دسترخوان دواړو خواوو ته ېيوه شل، د

ناست وو، چا ډوډۍ خوړه، چا د کباب فرمايش ورکاوه او ځينو 

نورو قابلي پلو غوښت.  يواځې څلورو سپين ږيرو ته د ښوروا  

خوشاله ښکارېدل، د خوراک په وخت يې  ئښې وې، دوېا کاسې

 دا څخه يې پوه شوم چې حج ته روان دي.ېخبرې سره کولې او له غږ

ته نږدې په يوه خالي ځای کې کېناستم، وريجې مې  ئزه هم دو

راوغوښتې، د  ډوډۍ له خوړلو وروسته سپين ږيرو ته ورنږدې 

 شوم، د طبعې خلک راته واېسېدل، و مې ويل:

 _زه په داسې چا پسې ګرځم چې  دخير يو کار يې کړی وي.

 يوه وويل:

 _څه يې کوې؟

_غواړم چې د اخبار لپاره مرکه ورسره وکړم، د دفتر مشر شرط راته 

ايښی، که مې داسې څوک وموندل خپل کار ته دوام ورکوالی شم، 

 که نه شړي مې.
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ه  يوه له به و خندل، وروستېد خندا غږ پورته شو، څلورو واړو ښه ش

 نصوارو په ډکه خوله وويل:

 بولم. ېکاره دې_ب

ستل، د څادر پيڅکه اې يوه بل له خپلې خولې ساختګي غاښونه راو

 رته يې د وريو پر سر کېښودل، ورو يې وويل:ېره کړه، بېيې پرې ت

_هسې ځان مه پازابوه، که زما منې، الړ شه او په کوم بل کار پسې 

 وګرځه.

 مخ مې ور واړاوه:

، زياتره يباد خلک اوسآر ېچې په دې ځای کې ډ يخو ما اورېدل _

 او ښه عايد لري.  ييې په بهر کې د

، د اهلل فضل ي_ ته سم وايې، زما خپله درې زامن په خارج کې د

دی،کار يې جوړ دی،  دوکانونه لري، خو هرڅه چې وي، پخپله يې 

ې؟  ، څه يې کوې، زحمت يې ايستلی، خلک په بال وهيپيداکړيد

 هه!

يوه شېبه د حج د ثوابونو په اړه خبرې وکړې،  ئزه غلی شوم، دو

 وروسته لمانځه ته روا ن شول.

وه، خپل کار مې له السه وتلی راته  ېخواشينی وم، تمه مې ختل

ښکارېده، خو وروسته  مې يو سړی تر څنګ کېناست، له رنګه تور 

 و،  په غاښونو کې يې خلی واهه، ورو يې وويل:
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تاسو خبرې واورېدې، زه خپله ددې ځای يم، خو د سورليو _ما س

ر وطنونه مې ليدلې دي، داسې سړی دلته نه شې ېموټر لرم، ډ

 موندلی.

 مې وپوښتل: ۍپه حيران

! په ټوله سيمه کې داسې څوک نشته چې نورو ته يې خير ور ې_ول

 ر دې.ېرسيدلی وي؟  دلته  خو پيسه داره خلک ډ

 !  ماته يې وکتل، ورو يې وويل:سړي هوټلي ته ورغږ  کړل

 _چای درته راوغواړم؟

 _هو

 _شين که تور؟

 _فرق يې نشته

 لي ته يې مخ ور واړاوه، چيغه يې کړه!ټهو

 _دوې شنې

 وروسته يې راته وکتل، ورو يې وويل:

_په دې خبرو پسې مه ګرځه، ما درته وويل، که په ټول واليت کې 

 وګرځې داسې څوک به ونه مومې. 

ب ته يې الس کړ، سګرټ ېکټ ( جسشو، د سدرۍ ) وا سړی غلی

 يستل، قوطی يې راته ونيو او ويې ويل:ا يې راو

 ؟ټ_سګر

 د سر په اشاره مې پوه کړ چې نه يې څکوم.
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ده  يوه سګريټ ته د اورلګيت دانه ونيوله، له خولې يې سپين لوګی 

 ووت او ويې ويل:

او  بدي، يوه بله  _ پښتانه چې شتمن شې دوه کاره کوي،  دوهم واده

به درته وکم، هر يو يې دوه درې  موټره لري،  نور خير يې ونه رسيد، 

 خوکليوته غزيدلي ټول سړکونه يې خراب کړل.

خواشيني مې نوره هم ډيره شوه، فکر په مخه کړم، د سړي په غږ مې 

 جټکه وخوړه، ويې ويل:

يوه کور ر منی مې يوه ځای ته مساپر يوړل، په ې_ په ياد مې شو، ت

کې مې شپه شوه، د کور خاوند د خپل  يوه کليوال صفت راته کاوه، 

ويل يې چې د خير سړی دی، د ثواب لپاره يې يوه ژوره څاه 

 کيندلې، ټول کليوال اوبه ورنه وړي.

 په زړه کې مې خوشالي راټوله شوه.

 موټروان وويل: 

زل رې دی، بل واليت ته به پسې ځې، شپږ ساعته مي_خو ځای يې ل

 غواړي.

 په بيړه مې ووبل:

 _پروا نه کوي، ته يې ادرس راکه.

 مننه وکړه او خپلې کوټې ته الړم.  وليکه، له سړي مې  ادرس مې

له السه خوب نه راته او ځان  ۍد شپې تر  ناوخته ويښ وم، د خوشال

 رته په دفتر کې ليد.ېمې ب



 

30 

    www.saharonline.net                                   سهارآنالين ټکی نیټ 

و مزل رو اډې ته الړم، ټوله ورځ مو په ستړو الردموټ يسهار وخت

وکړ او غرمه د و اليت په مرکز کې له موټره کښته شوم. تر کلي مې 

 يدربست موټر ونيو، کله چې ټاکلي ځای ته ورسيدم، د کلي نيماي

اوسيدونکو د څښاک د اوبو د نه درلودلو له امله کډه کړې وه. 

حيران شوم،  په پوښتنه مې ژوره څاه وموندله،خو د واټرپمپ کوټې 

لويدلی و. چا راته وويل چې په دې کلي کې ټول ته غټ کولپ ور 

خپل سره پراته دي، درې مياشتې مخکې د څاه خاوند له خپلو 

خبره وخوړل، له هماغه راهيسې يې  ۍتربرونو سره په يوه کوچين

 ماشين ته کلپ وراچولی او هيچاته اوبه نه ورکوي.

حيران وم چې څه وکړم، خواشينی وم، سترګې مې ډکې ډکې 

ګان مې د خپلو خلکو او وطن  د پخو نه پوهيدم چې دا خ  کيدې، 

 که مې خپل کار په خطر کې ليد. ،له السه و ۍبدبخت

 

 پای

 

 

 

 

 

 



 

31 

    www.saharonline.net                                   سهارآنالين ټکی نیټ 

 

 

 

 

 

 کېله

 

، ېلو ته وکتل، له خونده ډکې ورته ښکاره شوېنجلۍ ک اووه کلنې

خپل نيکه ته يې سترګې ور واړولې، هغه د کراچۍ ) ريړۍ (  پر يوه 

شکېدلو  ييې ځړيدلې وې او خپلو پالستيک څنډه ناست و، پښې

لې ته الس ور ېچوټو ) څپليو ( ته يې کتل. نجلۍ ورو يوې ک

ده او په بيړه يې ېاوه، خو په خيرنو ګوتو يې يوه نرۍ لښته ولګځوغ

 الس ور ټول کړ.

 بوډا چيغه کړه!

 !!_مه!

نجلۍ مخ واړاوه، ګڼې ګوڼې ته يې وکتل، خلک يوې او بلې خوا 

يسکريم ته ژبه را ايستلې وه او په خوند آوو، يوه ماشوم ته  روان 

 يې څاټه.
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بيا يې ترڅنګ يوې بلې کراچۍ ته وکتل، له کېلو ډکه وه او د يوې  

دله. نجلۍ ېغټې کېلې پر يوه تور ځای  يوه  بمبره  ) غومبسه ( ښکار

 له ځان سره وويل: 

 _کاشکې چې  بمبره وای!

 :دا وخت يې د خپل نيکه غږ واوريد

، که يې  په خپله وخورو، يلې د خرڅالو لپاره دې_ګوره بچو! دا ک

 په تاوان کې به روان يو.

نجلۍ بوډا ته وکتل، مخ يې له ننوتو ګونځو ډک و، سترګو يې 

ښته ېچخړي را ايستلې وې او په زنه پوري يې څو تاره سپين و

 ځړيدل.

 نجلۍ په خوابدي غږ وويل:

 _وږې يم!

يست، خوله يې خبرو ته جوړوله چې ترڅنګ بوډا يو سوړ اسويلی و

يې يو کړنګ  شو. د تلې ) ترازو ( يوه پله  لنډه را تاوه شوه، څو ځله 

په خپل ځان راوګرخيده  او د سړک څنډې ته په يوه خوسا ډنډ کې 

ړنګه شوه. بوډا په بيړه خپلې پښې پر ځمکه ولګولې، په ټول قوت 

ه رو ته نږدې يې کراچۍ له کړه، څنګ ته شو او پيادېيې کراچۍ ټ

رته په پښو کړې، يوه ېولې څپلۍ بېودروله. نجلۍ هم په الس کې ن

ترافيک ته يې اشاره وکړه، نيکه ته يې وکتل او په ستړي غږ يې 

 وويل:
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 _ده ولي په خلکو پسې لښته را اخيستې ده؟

 د بوډا خړې شونډې وخوځيدې:

 ده.ې_ځکه چې کراچيو د موټرو الره بنده کړ

وهي، هاغه هلک وينې! ژاړي، تله يې په اوبو کې  ېک ول_نو خل

 پرته ده.

 بوډا غلی و.

نجلۍ کېلو ته وکتل، په کوچنيو او مړاوو کېلو کې يې تر ټولو غټه 

 کېله په نښه کړه، نيکه ته يې وکتل او په خواره خوله يې وويل:

 _يوه کېله را واخلم!

 بوډا غلی و.

 ې  د نيکه پوست غږ واوريد:نجلۍ څه ونه ويل، خو شېبه وروسته ي

 _قول ده، که مې دوه درجنه خرڅې کړې، يوه يې ستا.

نجلۍ کيڼ لور ته وکتل، نورو ميوو پلورونکو چيغې وهلې او په 

 لوړ غږ يې روان خلک د ميوو اخيستلو ته وربلل.

 نجلۍ خپل نيکه ته وکتل او ورو يې وويل:

 _ته ولې چيغې نه وهې!

 بوډا چيغه کړه!

 ښت اوغانۍ!ې، کېلې! ارزانه شوې، درجن په څلوئخللې واې_ک

 دا وخت ټوخي واخيست او غلی شو.

 نجلۍ وپوښتل:
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 رې روپۍ دې؟ېښت اوغانۍ ډې_څلو

 بوډا هغې ته وکتل :

 _هو، بچو! د پنځو ډوډيو بيه ده.

 رو روپو خرڅې شي؟ې_نو دا کېلې به په دومرو ډ

په  ه يې وکتل،ړه، يوې او بلې خوا تبوډا يوه فاتحانه موسکا وک

 غږ يې وويل: ټټي

_اصلې بيه يې ديرش اوغانۍ ده،  که درجن پنځه ويشت  راته 

، بيا هم په ګټه کې  يو، خو ګوره بچو! دا تجارت دی، يجوړې کړ

 وو.ټبيه به ورو ورو را ټي

د. د نجلۍ سترګې ېداوخت  يو تنکی ځوان د کراچۍ ترڅنک ودر

 ډا په بيړه وويل:دې، ځوان د کېلو بيه وپوښتله، بوېوځل

 ښت اوغانۍ.ې_څلو

 ځوان روان شو. 

 ناره کړه! ېبوډا پس

رش. خو ځوان يوې بلې کراچۍ ته ودريد او ېرش! راشه! دې_پنځه د

 به وروسته يې  پالستيکي کڅوړه له کېلو ډکه کړه.ېش

د نجلۍ په تندي کې يوه نرۍ ګونځه پيدا شوه. د کېلو پلورونکي ته 

 ده.ېيسې شميرلې او تندی يې ورين ښکاريې په کرکه وکتل. هغه پ

 نجلۍ يو غږ واوريد:

 ؟ی_درجن په څو د
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تر دې چې بوډا خوله خبرو ته جوړه کړي، نجلۍ په بيړه  ېمخک

 وويل:

 _پنځه ويشت.

دله، خو په ېبوډا هغې ته وکتل، په سترګو کې يې غوسه ښکار

 خوله يې څه را نه وړل.

 ه. سړي د يوې پالستيکې  کڅوړې غوښتنه وکړ

 بوډا د خواست په ژبه وويل:

 _لويه که وړه؟

 _چې دوه درجنه پکې ځای شي.

په  ېد نجلۍ سترګې وځليدې، په بيړه يې کېلو ته وکتل، مخک 

کېله يې ور واخيسته، بوډا څه و نه ويل، سړی د کېلو په  ېنښه کړ

ده. ېشميرلو بوخت و چې يوه په عمر پخه ښځه يې تر څنګ  ودر

 :هغې په غوسه وويل

 ! ميلمنو ته مې شرموې که څه!ي_څه کوې! دا هم کيلې د

 .سړي کيلې په خپل ځای کېښودې او له ښځې سره يوځای روان شو

بوډا نجلۍ ته وکتل، د هغې خوله ډکه وه، سترګې يې نه رپيدې او 

 ره يې خپل نيکه ته کتل. ېپه و

ړې ېبه غلی و، بيا يې شونډې يوې خوږې موسکا سره وېبوډا يوه ش

 ر کړ.ېې او په مينه يې د نجلۍ پر خړو او خيرنو ويښتو الس  تکړ
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 پای

 

 

                                        

 

 

 

 اوسپنه

 

موټر ودرېد، مساپر کښته شول، تر بس را تاو شوم، موټروان پنچر 

 ټاير ته کتل. 

ره دښته وه، شمال لور ته خړ ېشاوخوا مې سترګې وغړولې، سپ

 يېدل، حرکت ېو، په لمنو کې يې خام کورونه خوځغرونه پراته و

 ښکارېدل لکه په هوا کې چې والړ وي.  ېدرلود او داس

ګرمي ډيره وه، له ځمکې تاو پورته کېده او سړک ته نږدې سپاندې 

 .ېرې وېپه دوړو سپ

، د سړک د تورې ليکې پر غاړه درې خړې ېرييو نيم شل ګامه ل -شل

خواته روان وو، زه هم ورسره  کوټې والړې وې، څو مساپر هغې

دل، يوه ېمواد خرڅ يملګری شوم، په دې خړو کوټو کې خوراک

رته ېدوکان ته ور ننوتم، يو بوتل اوبه مې واخيستې، هوا دپه وه، ب
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، تر دوکان راتاو ېمې واورېد اوېووتم، د ماشومانو خند ېاندبد 

 ئوال سيوري ته ناست ول، دوېشوم، دوه واړه ماشومان  د د

ران کې يوې تورې خرې خوله ېندواڼه  خوړه او تر څنګ يې  په ډه

وهله...ماشومانو ته مې وکتل، يو هلک و او بله هم نجلۍ، دواړه 

رو کې يې تر ېرو څېخيرن وو، څپولي ويښته يې درلودل او په سپ

 ې ليکې ښکارېدلي.ډخولو را تاو شوې لن

چې به يې   رو نوکانو هندواڼه جال کوله، کلهېدواړو په خپلو ت

السونه خولو ته کړل، له خيرنو ګوتو به يې سرې اوبه وڅڅيدې. 

ه جنګ شو، هلک د نجلۍ څڼو ته الس ور ڼوروسته يې په هندوا

وتپولې، يوه وړه تيږه  ېواچاوه، هغې چيغه کړه، پر ځمکه يې ګوت

ښودې،  سر يې ټيټ کړ او ېپه ګوتو ورغله، هلک د هغې څڼې پر

 ده. ېګتيږه زما پر ورانه ول

 دواړه غلي شول.

 ومې ويل:

 ئ؟جنګ کوې ول_

ې په ڼرته د هندواېوروسته  ب به غلي ول،ېدل، يوه شېسرونه يې وځړ

 خوړلو بوخت شول.

 رې اوسپنې راوتلې وې.ېت ې ولځخرې ته مې وکتل، له 

 د!ېد هلک له کاوړه ډک غږ مې واور

 سوکه سوکه يې خوره!_
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برګ کتل. ..له هلک نه مې  سترګې مې ورواړولې، نجلۍ ته يې  برګ

 وپوښتل:

 دا دې څه ده؟_

 پرته له دې چې راته وګوري، شونډې يې وخوځېدې:

 خور_

 وهې؟ ېنو بيا يې ول_

 کوم ځواب مې وانه ورېد.

 و مې ويل:

 رته اوسی؟ېچ_

 نجلۍ د غره لمنو ته اشاره وکړه.

 ومې پوښتل:

 ؟ئنو دلته څه کو_

 ل:نجلۍ خرې ته وکتل، په وړه ژبه يې ووي

 ، خرڅوو يې.ياوسپنې مو راوړ_

رو چرو او د ېخرې ته ورنږدې شوم، ځولۍ د مرميو له پوچکو، ت

 چاودلو راکټونو له کږو وږو اوسپنو  ډکه وه. 

 ومې ويل:

 ؟ېدا مو له کومه کړ_

 دواړو يوبل ته وکتل، هلک وويل:
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لو  په کلي کې جنګ و، دا مو له هغه ېڅو ورځې مخکې د حسن خ_

 کړې. ېځايه راټول

 نجلۍ په خبره کې ورولويده:

 راوړې. مه وايه! دا خو مو د ابو له کال رواغد_

 ومې ويل:

، يله هرځايه چې وي، خو د دارنګه اوسپنو ټولول خطرناکه د_

 کيدای شي کوم ماين يا روغه مرمۍ پکې وي.

 دواړه يوبل ته موسک شول، د هلک شونډې وخوځيدې:

 چې دا کار کوو.ر وخت کيږي ېژنو، دا ډېموږ يې پ_

 مې وپوښتل:  ۍپه حيران

 ر وخت!ېډ_

                 هلک د غره په لمنو کې پرتو کليو ته اشاره وکړه، په خوند يې

 يل:وو

ي، طيارې راځي، بمبار کوي، ټول کلي له وهلته هر وخت جنګونه _

 اوسپنو ډک دي، که سل خرې ورنه بار کړې ام نه خالصيږي.

ره چره په وچو وينو سره وه، ېته وکتل، يوه تيو ځل مې بيا اوسپنو 

 مې وويل: ۍپه حيران

 دا مو له کومه کړه؟_

 د:ېد هلک غږ مې واور

 د يوه پسه په ورانه کې بنده وه._
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 نجلۍ په خشکه وويل:

 سته، هغه مړه وه.اېدرواغ وايي! د يوې ښځې له نسه يې راو_

يکوپترې بدن مې زيږ شو، يو دروند غږ مې واورېد، دوه ټيټې هل

رې شوې، ماشومانو په ځير ځير پسې کتل، ېمو پر سر ت

 وې، موټروان هارنونه وهل. ېروان ۍهليکوپترې د غره خواته ګړند

 

 پای
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 اوږد فکر

 

وه. کله چې مې له دوو  ېحيران شوم. زما ملګري دوهمه کوژده کړ

کلونو وروسته دهغه دکور د دروازې ځنځير وشرنګاوه،  ده کلکه 

ږ راکړه.  بيا يې الس نيولی کور ته بوتلم. پر يوه پالستيکي فرش ېغ

ناستم او ملګری مې له کوټې ووت. خو ېر شوم. پر زړه توشکه کېت

به وروسته څلور ماشومان له څو مچانو سره يوځای کوټې ته ېش

په ونه کې دومره توپير نه سره درلود. له رنګه هم سره  ئراننوتل. دو

دلې وه. ېدل. ديوه پزه بهې، ډنګر او خيرن ښکارورته وو.  ټول خوار

دوهم پرتوګ نه و اغوستی. د دريم غاړه او غوږونه له سرو دانو ډک 

 دل.ېړ پياز را ځړېلي ژېيو او دڅلورم په  غاړه هم څو پو

ټول زما تر څنګ کېناستل. لومړی يو څه ارامه وو، خو  ئدو

ل. يوه مې السي ره شوه. بيا پر ما راټول شوېوروسته يې خوځيدا ډ
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ب را اخته شو او ېاوه. بل مې دکورتۍ په جځبکس ته الس ور وغ

 رانه خالصه کړي. ۍنورو دوو هم هڅه کوله چې ګړ

بونه سره راټول کړل. څو ځله مې کوچني کوچني السونه ېما خپل ج

 تمه نه رانه خته. ئوهل او بيا مې تندی ورته تريو کړ، خو ددو ېپور

بونه ولټول. څو د نخود دانې مې ېمې خپل ج زړه مې په تنګ و، بيا

ب نه الس را ويست، الس ته مې په هوا ې. کله چې مې له جېوموندل

 دل. ېکې السونه را ولو

 ېهم په بيړه حمله پرئ چاره نه وه. نخود مې په غولي تيت کړل، دو

وت. بل تر خيرنو څڼو ونيو. او دوو نورو ېوکړه. يو په څو دانو ورپر

 .ېدانې خپلو خولو ته اچول ېبيړه ليرې لويدلهم په بيړه 

په کوټه کې يو شور و.  چا ژړل... چا دبل پر مخ نوکراغې لګولې او 

 دانې تر خپل ټټر الندې کړي. ېرېبل هم هڅه کوله چې ډ

ر وخت دوام ونه کړ. کله چې زما ملګری په وره کې ېنندارې ډ ېد

 ښکاره شو، دهغه يوې چيغې ماشومان غلي کړل:

 دسوډر زامنو! ځئوو_

ماشومانو منډه کړه او له کوټې ووتل. ملګري مې زما ترمخ يوه توره 

 جوشه کېښوده. د پيالو د ډکولو پر مهال يې په خندا وويل:ېچا

 ره وخته!ېباد له ډ_

 ما وخندل:
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ر دي. اوس مې هم  ېڅنګه يې کيې؟ ښاري ژوند دی. مصروفيتونه ډ_

هغي د پوښتنې لپاره کلي ته ترور ناروغه ده. باد له دوو کلونو د

 راغلم.

 د:ېپه خبره کې راولو

 هم يو احوال واخله.  ېوکړ چې راځه، له زاړه ياره د ېاو فکر د_

 ومې خندل:

 ده. ېهمداس_

 به غلی وم، خو بيا مې په خندا وويل:ېيوه ش

 څنګه زړه ښه کړ؟ې وه  هلکه!  دوهم واده ته د_

 ده يو سوړ اسويلی ويست:

 ده، که نه اوس مې هم ځمکه ورته وپلورله. يمجبورڅه يې کيې،  _

 حيران شوم:

 څه مجبوري؟_

 يې وويل: ۍپه خواشين

 کډه مې ناروغه ده، نور ماشومان نه شي راوړلی._

 خوله مې وازه پاتې شوه:

څه کيې ظالمه! په  پنځو کلونو کې خدای څلور ماشومان درکړل. _

 ؟!ېنور څه غواړ

اره شول او خړې شونډې يې ړ غاښونه يې ښکېده وخندل. ژ

 وخوځيدې:
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 دسړو کمی نه راولي. ېزوروره!  خدای د_

 ومې ويل:

سم وروزه، مکتب  ئبس نه دي؟ دو ې؟  همدا څلور زامن دېول_

 ووايه او دکار خلک ورنه جوړ که. ېورباند

 خندا يې زور ونيو:

ته هم اجبې خبرې کوي. په تربرونو کې له سړو پرته ژوند نه شي _

 څلور تنه به نو څه وکړي؟کيدای. 

ره شوه. ده له چايو يو غوړپ وکړ اوزياته يې ېډ ېحيرانتيا مې الپس

 کړه:

 پراته دي. تر مخ ر جنجالونه مې ېډ_

 په حيرانتيا مې وپوښتل:

او بيا دجنجالونو يې  ېڅه جنجالونه؟ اوس خو دادی ارام ژوند لر_

 ونه لري.ر جنجالېر ماشومان خو ال ډېر اوالد سره څه؟ ډېله ډ

يې  ېښود او هماغسېداځل يې په زوره وخندل. په اوږه يې الس راک

 په خندا کې وويل:

رې دعوې ېساده ګله! دعا کوه چې خدای نور زامن راکړي، ډ یا_

 مې مخې ته پرتې دي.

ري کړ. په خپلو تورو څڼو کې يبه غلی شو. پټکی يې له سره لېيوه ش

 وويل: رې کړي  او په جدي لهجه يېېيې ګوتې ت
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که خدای کول، لومړی به د حاجي بازو مال ورماتوم. دی په خپلو _

زه په اوبو کې ېر غره دی. بيا به دکلي ميراو دکارېچخړنو زامنو ډ

ره ژبه وهي. وروسته به له ملک سره حساب کتاب کوم، ېمنډم، ډ

ځمکه يې مفته رانه واخيسته او بيا به ټول کلي ته وايم چې اوس مو 

 ره.ېاو توره مو ت نو الس خالص

خبرې سره په مال يو دروند سوک راکړ او په ۍملګري مې له وروست

 خندا يې وويل:

تل اوږد فکر وهه ! چې سړي مې ډير وي، بيا به کوم د نر زوی زما _

 مخې ته ودريږي؟ هه!!

 

 پای
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 قاتل

 

 )) يو قاتل په اعدام محکوم شو!((

 کې ليکلی و.دا عنوان د ورځپاڼې په لومړی مخ 

 نوره ليکنه مې ولوسته: 

سواده کليوال  د ښار مشهور ډاکټر ېره مياشت يوه بې)) ت

وويشت، ډاکټر پر سر ولګېد، ځای پر  ۍ...پر سګرټ دان

پرته پوليسو ونيو،  ورکړه، قاتل له مقاومته هځای يې سا

 حکم ورته واوراوه. (( يکمې د پانسپرون  يوې مح

 ه، له ځان سره مې وويل:ښودېز کېورځپاڼه مې پر م

فرين! دې ته وايي عدالت، دا وحشي بايد خپله سزا آ_

 وويني! 

وږی وم، کانتين ته الړم،  ¸نور مې سر پسې ونه ګرځاوه

برګر فرمايش مې ورکړ، تيارېدا يې دوه_ درې دقيقې  ديوه 

وخت غوښت، ماتله  شوم، ملګری مې مخامخ پر څوکۍ 

ورځپاڼه يې پر ميز   راته کېناست، چپس يې راوغوښتل،

 وغوړوله، ماته يې وکتل، ورو يې وويل:

 دا خبر دې لوستی دی؟
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ښې ېسترګې  مې ورواړوولې، ګوته يې پر هماغه عنوان ا

 وه:

 )) يو قاتل په اعدام محکوم شو!((

 ورو مې وويل:

 وي!! ې_هو ! عدالت بايد همداس

 به غلی و، وروسته يې شونډې وخوځېدې:ېدی يوه ش

اغلی و، ويل يې چې وکالت يې په غاړه واخلم! ورور يې ر

 غوښتنه کړې!دبلې محکمې  دوی 

برګر راته ونيو. لک د اخبار په کاغذ کې تاو شوی يوه ه

 ره پکې اچولې وه.ېخوند يې بد نه و، خو ترشي يې ډ

 په ډکه خوله مې وويل:

 _نوڅه ته ګورې؟ 

 ملګري مې اوږې پورته واچولې، شونډې يې وخوځېدې:

 م کوالی!_نه ش

 ومې خندل:

 _غوړه ګوله نه ده، که څنګه؟

 ويې ويل:

_نه!  ښې پيسې راکوي، خو وخت نه لرم، درې دوسيې راته 

 پرتې دي!

 داوخت يې ناره کړه!
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 _چپس نه شول، د غوايي غوښه شوه!

 د هلک غږ مې واورېد:

 _دا دی له کړايي مې راويستل!

 ملګري مې سر وخوځاوه، ماته يې وکتل، ورو يې وويل: 

 _په دې ورځو کې کومه دوسيه پرمخ وړې؟

 ځواب مې ورکړ:

 کاره يم!ې_هيڅ! ب

 ويې ويل:

 _نو څه ته ګورې! دا دوسيه ته واخله!

ېر ه شو، دقاتل دورورد مبايل شم ښد هغه وړانديز مې خو

ته دفتر ته برګر مې وخوړ او په بيړه پورمې ورنه واخيسته،  

 وختم.

 

*      *       * 

ز کې په يوه عسکر پسې روان وم، ېپه يوه اوږد او تنګ دهل

دواړو خواوو ته نمجن سميټي ديوالونه وو، سوړ بوی ترې 

لټېده...عسکر ښي لورته وګرځېد، په هغه پسې مې ګړندي 

څوړ  ېګامونه واخيستل...  زينې ښکته شوې وې، الند

عسکري بوټونو په ټکا پسې تلم، د  شوم، تپه تياره وه، د
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دو غږ پورته شو، عسکر ېيوې درنې دروازې د خالص

 وويل:

 _دې خواته!

 به ودرېدم، سترګې مې له تيارې سرهېور مخته شوم، يوه ش

دريڅه يې درلوده، په  ۍناشنا شوې، يوه وړه کوټه وه، کوچ

 دريڅه کې پنډ سيخونه والړ ول.

 عسکر وويل:

 او وخت لرې!پ_يو 

 ه کوټې ووت، دروازه پورې شوه.ل

کونج ته مې وکتل، يو ه سړي تر ځان پټو تاو کړی و، غولي 

 ته يې وچې سترګې نيولې وې...

 مخامخ ورته کېناستم، ورو مې وويل:

_زه وکيل يم، ما ستا له ورور سره خبرې وکړې، هغه 

 غواړي چې ستا پر دوسيه له سره غور وشي.

 ېونه ښود، هماغسماتله شوم، خوسړي کوم غبرګون 

 دلی سر ناست و.ېځړ

 ورو مې وو يل:

ت نه لرو! زه ستا وکيل يم، په _ګوره! موږ دومره وخ

کمه کې بايد له تا څخه دفاع وکړم، کېدای شي چې سزا مح
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راکښته شي، خو اول بايد په خبره پوه شم، کيسه څه  ېد

 ډاکټر وواژه؟   ېوه؟ تا ول

دلې ېرګې يې پړسه وکتل...پوخ ځوان و، ستغ يې راتېن

 يې تړلې وه. ۍښکارېدلې، ګڼه توره ږيره يې درلوده، لونګ

 ورو يې وويل:

 ..._څه ګټه به وکي؟ ما

 په خبره کې ورولوېدم:

کمې غوښتنه  نون دی، ته  د دوهمې او دريمې مح_دا قا

کوالی شې، زه به هڅه وکړم چې د اعدام سزا دې په قيد 

ه کوي، ژوندی خو به واوړي، پنځلس کاله، شل کاله، فرق ن

 يې!

 ره ترخه وه.ېويې خندل، خو خندا يې ډ

 حوصله مې سرته راغله، په کاوړ مې وويل:

 د ښار مشهور  ډاکتر وواژه؟  ې_تا ول

 ۍبه يې وخندل، ما په حيرانېخندا يې زور ونيو، ښه ش

ورته کتل، سړی د اعصابو له خوا سم نه شو راته ښکاره، 

 رو يې وويل:خو وروسته يو دم غلی شو، و

 _هغه قاتل و!

 مې ورته وکتل، ومې ويل: ۍپه حيران
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؟! هغه د ښار مشهور ډاکټر و،  ښه نوم يې ې_ته څه واي 

 په عزت يادېده! ،درلود

به يې راته وکتل، وروسته يې يودم وخندل، په ېيوه ش

 ملنډو يې وويل:

 _ځه وکيل صيب! ځه! زما غم مه کوه! نه مې يې په کار!

 ند رانه کړ، په غوسه مې وويل:دې سپکاوي خو

_زه له ډيرو مجرمينو سره غږېدلی يم، خو ته په ټولوکې  

 ږې!ېناپوه يې، په خپل خير نه پوه

 ونيولم،  څېله دې سره والړ شوم، خو سړي د پطالنه تر پاي

 ورو يې وويل:

 نه! دومره تيزي مه کوه!ې_ک

 ناستم.ېک

 به غلی و، وروسته يې  وويل:ېسړی يوه ش

چا مې کار نه درلود، يوه ګوله وچه،  هدهقان سړی يم، پ_زه 

 لنده رارسيده، قناعت مې کاوه، له خپل ژونده راضي وم.

، اول ېډه درد شومې د ژڼي زوی په ګ ېمخک ېدوه مياشت

يې درد کم و، دومره سر مو پسې ونه ګرځاوه، خو وروسته 

يې له درده ټوپکې شروع کړې، مور يې باديان ورته  

، توده خښته يې پر نامه ورکېښوده، د کلي له مال وټکول، 

ورته راوړ، خو ګټه يې ونه کړه، هلک لټ په لټه  زيې تاوي
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اوښت، ټوله شپه ترې راګرځېدو، مور يې ژړل، تر سهاره 

 ويښ وو.

ده چاود کې مو ګاونډيان خبر کړل، له بل کلي يې ېپه سپ

بازار ته ورساوه،  ۍموټر راووست، هلک مو د ولسوال

يو ډاکتر و، د غاښونو  ډاکتر، ويل يې چې د  ېلته  يواځه

 اپنډيسي عاليم لري، بايد ژر تر ژره ښار ته ورسول شي.

له هماغه موټر سره مې خبره خالصه کړه، پاخه سړک ته 

 وختو، پوره يوساعت مو مزل وکړ، لمر نوی راختلی و چې

 کې مو د يوه تکړه ډاکټر  ښارته راورسيدو، يه يوه درملتون

 پوښته وکړه، ادرس يې راکړ، هلک مو ډاکټر ته راورساوه.

سړی غلی شو، ما ورته وکتل، د دريڅې په تته سپينه رڼا 

ورته پکې يې سترګې له اوښکو ډکې وې... وروسته يې پزه 

 کش کړه، ورو يې وويل:

هلک مو په يوه اوږده  څوکۍ څمالوه،  ډاکتر يې سرته 

کاږله...وروسته يې د ېډه يې څو ځله کېودرېد،  د هلک ګ

ني کاغذ يې څه وليکل، ، پر کوچهغه له مټه وينه واخيسته

 !مرا ياده يې کړه چې وينه د معاينې له پاره البراتوار ته يوس

رته ېهلته يې پوره پنځلس سوه اوغانۍ رانه يووړې، ب

پورته وختم، ډاکتر نور ناروغان کتل، پاو وروسته نوبت 
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يې وخوځاوه، ورو يې راورسيد، کاغذ مې ورکړ، سر 

 وويل:

 _هلک اپنډکس دی،. بايد ژر تر ژره عمليات شي.

بيا يې يو کاغذ راته ونيو، اوږد ليست و، ويې ويل چې دا 

 ،الندې دواخانې ته ورشه!یات له پاره ديسامان د عمل

ي کڅوړه له ستنو، ټه پالستيکغپه دواخانه کې يې يوه 

ې پيسې مې .. راته ډکه کړه، پاتپختې، پلسترونواو.

ورکړې، کله چې پورته وختم، ډاکتر بل کاغذ راته ونيو، 

کاغذ ته مې وکتل، په يوه ځای کې له دولسو سره درې 

 ټکي ليکلي وو، نور پرې پوه نه شوم.

 ډاکتر وويل:

_ ته بايد د عمليات له پاره دولس زره اوغانۍ تحويل 

 کړې!

ټول، بونه ولېخوله مې وازه پاتې شوه، په بيړه مې خپل ج

 يو نيم سل اوغانۍ راسره پاتې وې.

په منډه د هليز ته ووتم، هلک لټ په لټه اوښت، مور يې 

 ژړل...

له موږ سره راغلو دوو کليوالو ته مې د پيسو وويل، دواړو 

دوه نيم زره اوغانۍ برابرې  ېبونو ته الس کړ، يواځېج

 شوې.
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ه رته ډاکتر ته ورغلم، ده يو ناروغ کوت...په خواره خولېب

 مې وويل:

 _ډاکتر صيب! له موږ سره يواځې دوه نيم زره اوغانۍ دي.

 برګ يې راته وکتل

 د خواست په ژبه مې وويل:

_خير دی، ته عمليات شروع کړه! زه به  له کلي پيسې  

 راوړم.

 پرته له دې چې راته وګوي، ورو يې وويل:

 _کاکا جانه! دا شخصي کلينيک دی!

ونيو، هغه  ېلې زنېتر خرمې زيږه شول، ډاکتر مې  يغون

 اته شو، په خشکه يې وويل:ش

نه پوهيږې، دا  شخصي روغتون دی، دلته هر څه  ېته ول_

 په پيسو دي.

 له دې سره يې ګړۍ  ته وکتل، شونډې يې وخوځېدې:

_وخت نه لرم، که پيسې برابرولی شې، نو هلک به عمليات 

دو ته کړم، که نه بل ځای مې وعده ده، بايد د يوه ناروغ لي

 ورشم!

د هلک چيغه مې واورېده...کېناستم، پښو ته ور ولوېدم، 

خو هغه يو ګام څټ ته شو، الړ، خپله سپينه چپنه يې 
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ويسته، بکس ته يې الس کړ، تر مخ يې ودرېدم، په خواره 

 خوله مې وويل:

د خدای له پاره! درې، څلور ساعته وروسته دې پيسې _

 وغواړه،خو...

 په خبره کې راولوېد:

ږې!  وخت مه ضايع کوه! الړ شه او هلک ېنه پوه ېته ول _

 يوه دولتي روغتون ته وسوه!

داوخت يو تيليفون ورته راغی، له  سالم وروسته يې يودم 

 وخندل، په خبرو خبرو د ورسۍ خواته روان شو.

په بيړه  دهليز ته ووتم، هلک ارام پروت و، سترګې يې 

 وهله... سپينې راختلې وې، لنډه لنډه ساه يې

نو په مرسته مو تر پښواو  السو ونيو، پر زينو مو د ګاونډيا

ست، په لک مو د موټر په شاتني سيټ کې پرېيکښته کړ، ه

بيړه دواخانې ته ورغلم،  د يوه نږدې دولتي روغتون ادرس  

را ووتم، تر موټر ګڼ کسان راتاو  ېيې راته وليکه، د باند

رته وه، له خولې يې رمن مې پر پاخه سړک پېول، ورغلم، م

دل، موټر ته مې وکتل، يوه ګاونډي زما د ېسپين  ځګونه تو

زوی ژامه ورتړله...پر سترګو مې تياره راغله، ساه مې بنده 

بنده کېده، سر مې دروند و، منډه مې کړه، پر زينو وختم، 

کتل، په تيليفون کې يې  رخه د باندڅډاکتر له شيشې 
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ز پر ېمې اور واخيست، د مخبرې کولې، خندل يې....لړمون 

اوه، درنه ځايښې وه، الس مې ور وغ ۍسر يوه سګرټ دان

سېدله، فکر کوم چې له ډبرې جوړه وه، سګرټ اېراته و

دانۍ مې پورته کړه، ټول زور مې په ښي الس کې راټول کړ، 

ده، اخ ته هم پاتې نه ېولګ ۍد سړي پر ککر يدان ټسګر

 ينې سترګې راواوښت.پشو، س

شو. ما ورته وکتل، له سترګو يې رڼې اوښکې سړی غلی 

روانې وې...وروسته يې سر پورته کړ، په ژړغوني غږ يې 

 وويل:

وژنې او څو ک يې دي، څوک يې براال  قتلونه مختلف_

 هم؟!!!

 سړي يودم وژړل او خبرې يې پرې شوې.

 

 پای
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 رهېو

 

ه مې رېدلې دي، خو کلونه ووتل، يوه څېرېدلې څيرې لېرې وېما ډ

 التر اوسه له ذهنه نه وځي.

ر کوچينی، خو ښه مې ېنی وم، ډۍ خبره ده، هغه وخت کوچناداپخو

ېکه ته به ما په زړه دي، بدنۍ او چلمچي مې پورته کوالی شوی، ن

ږي، چنګ يرېنځل.  نيکه هډور سړی و، نه مې هالسونه ور پريمي

پينې تونه يې لرل، چونډاره کوچيانی کميس به يې اغوست او سېبر

 راوتلې وې. ۍ ړې لونګېښمينې ژېڅڼې به يې له ور

يو ماخوستن نيکه جومات ته ډوډۍ وغوښته، دا کومه نوې خبره نه 

وه، ده به ميلمنو ته په جومات کې ډوډۍ ورکوله. جومات د کاله 

و، يوه اضافه خونه يې درلوده، دې  ې دروازې ته نږدې تر برج الند

په اصل کې د کليوالو د ناستې کوټه ته به يې د سنتو ځای وايه، خو 

وه، دوی به ترناوخته ناست ول، د ماخستن تر لمانځه وروسته به 

 کورونو ته تلل.

په هغه ماخوستن ما ډوډۍ وروړه، په زړه مې دي، د ښوروا يوه 

کاسه وه. کله چې کوټې ته ورننوتم، له نيکه سره يو ډنګر سړی 



 

58 

    www.saharonline.net                                   سهارآنالين ټکی نیټ 

ره يې درلوده او ګولې ده، مونډۍ ږيېناست و، له عمره پوخ ښکار

 ته به يې خوله تر اندازې زياته خالصوله.

تر ناوخته ناست ول، خبرې يې کولې او کله کله به يې خندل.  له ئ دو

 ژني.ېراغلی او نيکه له پخوا پ ېريدا پوه شوم چې سړی له لېغږ

دل، بيا د دروازې کړپ شو، تره مې ېره له يوې او بلې وغږېتر ډ ئدو

اپه د ميلمه خبرې پرې شوې، ما څکوټې ته راغی، ناله بسترې سره 

 ره يې وويل:ېره يې نيولې وه، په وېوروکتل، څ

 زه دلته نه شم وېدېدای._

 دې:ېورته وکتل، د ميلمه شونډې وخوځ ۍنيکه په حيران

 ږې! زه بدي لرم.ېته خو پوه_

 نيکه وخندل:

وهلې، هيڅ خبره نه ده، دلته په امن کې يې، درې شواروزه الر دې _

 ږې!ېرېبيا هم و

 د سړي تندي ګونځې پيداکړې، په خواره خوله يې وويل:

وي،  ېه، بام داره! ما ته په کاله کې ځای جوړ کد خدای له پ_

 دېدای.ېوي، خو دلته نه شم و ېغوجله د

نيکه ته وکتل، د خواست په  يېبه غلی شو، وروسته ېسړی يوه ش

 ژبه يې وويل:

 نه کوله.ې ه نه دا خبره دتا  بدي  نه ده ليدلې، ک_

 پای
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 ونیېل

 

 بوډا  وويل:

دلې وه، ېغلتوب کې لېژنې! د ملک تور لور ده، ما په پېته يې نه پ_

 کۍ نومېده. پر هغې  مين و.ېست يې نوم درلود، تورپېښا

وني ته يې ېيوې ښځې په بيړه پر خپل مخ پوړونۍ ورکش کړ، ل

څپولي ږيره يې درلوده،  ران کې يې ګونډې وهلې وې،ېوکتل، په ډ

ن يې شکيدلی و او له کثافاتو يې د سيروم کڅوړې او ېګر

 پالستيکي ستنې ور ټولولې.

ره يې ليوني ته وکتل، ېد ښځې سترګي له اوښکو ډکې شوې، تر ډ

، هغه دوه درې ېله کونجه بوډا ته سترګې ور واړول ۍبيا يې د ټکر

ه يې په يوه د يوه ځوان تر څنګ ناست و. وروست ېريګامه ل

ينه چپنه يې اغوستې وه، چيغه چې سپ، دونکي سړي پسې ېرېت

 کړه!
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ډاکټر صيب! دا زموږ د خوارانو وار به کله را رسيږي؟ ټکنده _

 کړه! ېغرمه د

 سړي کوم ځواب ور نه کړ.

 بوډا په لوړ غږ وويل: 

 مرداره مو کړه!_

 ت.سړي په غوسه ور ته وکتل، څه يې و نه ويل او کلينيک ته ننو

 د بوډا تر څنګ ناست ځوان وويل:

 يوه روپۍ کړ. ېسړی د_

ور پورته کړ  او په خاورو  یلکډا څه ونه ويل ، له ځمکې يې يو خبو

 کې د ليکو پر ايستلو بوخت شو.

 د ځوان شونډې و خوځېدې:

 ښه ځواني يې ده._

 د بوډا تندی تريو شو، په خشکه يې وويل:

ان ګوري، سل اوغانۍ خود نو! د ورځې درې څلور شله مريض_

ې و دلی، ته زموږ غوندي کولبه پرېفيس اخلي، لمر يې نه دی ل

 نکی ورنه جوړيږي که نه؟!وډارو کړه، بيا يې ګوره چې د پالېز

 د: ېځوان  په خبره کې ور ولو

! ليونی در  يادوم، ته ورته وګوره، هډور ځوان ېڅه بابوالله واي_

 دی.

 کړل. ېريښته لېښځې بې اختياره له خپل غوږ څخه و
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 بوډا وويل:

دالی ېاوس خو لکه لوټه خړ پړ ښکاري، که تا په ژڼيتوب کې ل_

 وای، د ګوتې غمی و، غمی!

به غلی و، بيا يې د خپلي سدرۍ  جيب ته الس کړ، شنه ېځوان يوه ش

 ېسته، يوه چونډۍ نصوار يې تر ژبېپالستيکي وړه کڅوړه يې راو

 کړل،  ورو يې وويل:ې الند

 څوومه ده؟ ېنومره د_

 د بوډا تندي ګونځې پيدا کړې: 

 ر ووت.ېنه پوهيږم، نوم يې وليکه، خو وخت ډ_

 وروسته يې  دوو دريو نفرو ته اشاره وکړه، ورو يې وويل: 

 تر ما مخکې راغلي وو. ئ دو_

ځوان نصوار تو کړل، خاورې يې پرې واړولې، ليوني ته يې وکتل، 

 ويل: ېوي

 ته يي کيسه راته وکه!_

به غلی شو، ښځې رډې سترګې ورته نيولې وې، ېا يوه شبوډ

 وروسته يې وويل:

درته و مې ويل چې د تور ملک په لور مين و، پالر يې  نه   _

 ورکوله،نجلۍ يې د بل يوه په نامه کړه، دی هم ليونی شو، بس!

 نو مينه څوک ليونی کوالی شي؟_

 ږم، ورشه!  ليونی به درته ووايي! ېنه پوه_
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 کلينيک په دروازه کې يوه تن چيغه کړه!دا وخت د 

 د ملک تور لور،  تورپيکۍ!_

 چا ځواب ور نه کړ.

 سړي په لوړ غږ خپله خبره تکرار کړه!

 ۍ!د ملک تور لور تورپيک_

ه کلنې نجلۍ د  ښځې او ږو ته څنډ ورکړ، ښځې ودا وخت يوې او

 ټکان وخوړ، په بيړه يې ورته وکتل، نجلۍ وويل:

 دی. ېاورې! نوبت د نه ېمورې! نوم د_

 

 پای
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 اوالد

 

 :ېکارغه په تنګه دره کې انګازې خورې کړ 

 کاغ، کاغ، کاغ...

رې ېړو پښويې زور وکړ، له تېرته يې وزرې ولړزېدې، په خپلو ژېب

پرښې پورته شو، الندې يې په دره کې د والړو کليوالو پر سر يوه 

 ناست:ېدوره وخوړه او د يوې ونې په يوه وچ ښاخ ک

 کاغ، کاغ، کاغ...

والړو خلکوسترګې ور واړولې، يوه تيږې ته الس کړ. کارغه 

د اويوه هسکه يې دناستي لپاره ېرته لنډ راوګرځېوالوت، خو ب

ده، چې په خوړ کې يې د خوسا غوښې له ېښکار ېغوره کړه. داس

 بوی څخه تمه نه خته.

د، په ېودر سته په والړو خلکو کې يوه  منډه کړه، ځای په ځایوور

بيړه يې مول خالص کړ او په دره کې دکانګو او استفراق غږ پورته 

 شو. 

، په ېو ېخلکو يو بل ته وکتل،  ټولوخپلې لونګۍ تر پزو تاو کړ

 سره سره، کرکه هم پرته وه ۍسترګو کې يې له خواشين

دو غږ پورته ېسر کې د وړو تيږو د ښو يوروسته د درې په پورتن

... پټکی ېږدې شوې، يوه سړي منډې را وهلشو، د خلکو غړۍ او
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يې په غاړه کې ول ول پروت و او سپينه ږيره يې باد يوې خواته 

 اړولې وه.

د، بيا يې څو لړزانده ېد، ځای پر ځای ودرېکله چې ډلې ته ور ورس

ستل،  لوڅو پښو يې د خوړ په سپينو وړو تيږو دوينو يګامونه واخ

 ښودل.ېسره ټاپونه پر

دل او ېد، لينګي يې ولړځېپړمخي پراته ځوان سر ته ودربوډا د يوه 

دل، د  شنو مچانو ېکله چې يې خوار ځنګنونه پر وړو تيږو ولګ

دې،  ېبنګی شو. د بوډا چاودې او نرۍ ګوتې د سړي پر اوږه ولګ

هغه يې ستوني ستغ را واړاوه، په ځير ځير يې ورته وکتل، د سړي 

يې شين او پړسيدلی  تور او ګاړګوتي ويښته  سپيره وو، مخ

 . ېږيانو ډکې وېړو مېده او لوڅې تورې سترګې يې له ژېښکار

وت،  ېبوډا يوه شېبه په ځير ځير ورته وکتل. بيا پر پراته سړي ور پر

د هغه مخ يې په ښکلولو ښکلولو لوند کړ او په تنګه دره کې يوه 

 ره کوکه تاو را تاو شوه!ېت

 اه  زويه! اه  زويه!  اه....._

 

 ای پ 
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 دوه شپې

 

 وشرنګېد... نتيليفو

پر تخت پرتې ځوانې ښځې سترګې رڼې کړې، د خوب د ګروپ په 

ته وکتل، د شپې يوه بجه وه،  سره او تته رڼا کې يې ديوالي ساعت

ز ته ور وښويده، ګوشۍ يې پورته کړه او په خوبولي غږ ېني مکوچ

 يې وويل:

 څوک يې؟_

 د:ېغوږ ېې و تخن

 زه يم. اه ! ګرانې،_

 ښځې يو اوږد ارږمی ويست، ورو يې وپوښتل:

 څنګه يې؟_

م، ښه، پوهېدم چې ويده يې، خو څه وکښه يم، ګرانې!  ما وبخ_

 دې.ېره مې يادېډ

 ښځې خبره ور پرې کړه!

 څه وخت راځې؟_
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 مقابل لوري وويل:

بس! د طيارې ټکت مې اخيسی دی، د تجارت کارونه دي، که _

 کور کې يم.خدای کول، درېيمه به په 

ښځې يو سوړ اسويلی ويست، تندي يې ګونځې پيدا کړې، خوله 

 يې خبرو ته جوړوله چې سړي وار ړومبی کړ:

وه ورځې مې نه واه! ګرانې! پوهيږې چې څومره درپسې خپه يم، ا_

ر وخت دی، اه د زړه سره! ژوند  له تا ېيې ليدلې، دا زما له پاره ډ

ن مې د سرو زرو يوه ښکلې پرته څومره تريخ دی، هو رښتيا!  ن

ره قيمتي ده، الماس پکې کار شويدي، ېغاړګۍ درته واخيسته، ډ

ره جوړه ده، يوه بله به درته وکم، ما ېستا له سپينې نرۍ غاړې سره ډ

زموږ راتلونکي ماشوم ته نوم خوښ کړيدی، ښکلی نوم دی، خوښ 

 شي، درته يې ووايم! ېبه د

 ښځه په خبره کې ور ولويده:

، ی! ستا روغتيا ته اندېښمنه شوم، ستړی به يې، ناوخته دګرانه_

 ږو.ېه، سبا به سره غږآرام وک اوس

 سړي په خوند وويل:

ره مې ېدا دوه ساعته لټ په لټه اوړم، خو ستا پاکه او معصومه څ_

ره ېږم، ته به هم تر ډېدی شم. پوهېتر سترګو سترګو کيږي، کله ويد

 زما په فکر کې وې، همداسي نه ده؟!

 دې:ېد ښځې شونډې و خوځ
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 ده. ېهمداس_

 سړي وويل:

ښه ګرانې، دادی ما ستا په ياد سترګې سره ور ورستې، په دې _

 هيله چې په خوب کې دې ووينم، زما په اړه فکر مه کوه! ښه شپه.

ښځې په بيړه ګوشۍ کېښوده، وروځې يې سره ورغلې، په خشکه 

 يې وويل:

 احمقه!!!_

څنګ بدل کړ، پرته له دې چې سترګې د هغې  ترڅنګ پراته ځوان 

 رڼې کړې، شونډې يې  وخوځيدې:

 څوک و؟_

 خاوند مې، ويل يې چې درې ورځې وروسته درځم._

ځوان د هغې تر نرۍ، سپينې غاړې الس تاو کړ، د ځان خواته يې 

 ړنګه کړه، ورو يې وويل:

 خوا مه بدوه! دوه له خونده ډکې شپې خو ال پاتې دي._

 

 پای
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 وږکانو پاچاهيد م

 

 ځوان موږک وويل:

 ره خوندوره  ده.ېر دا ټوټه ډې_ پالره! د پن

ره غاښونه يې پرې ټينګ ېر ټوټه ور واخيسته، تېزوړ موږک د پن

 يد او بيا يې سر پورته نه شو.ځکړل، اوږد وغ

نۍ ګردې سترګې له اوښکو ډکې شوې، ښه د ځوان  موږک کوچ

ه لکۍ  کارټن  وډباوه او شېبه شېبه يې وژړل، بيا يې پر خپله اوږد

وروسته څو نري موږکان  په کاغذ کې له جوړ شوي کوچني سوري 

څخه کارټن ته ور ننوتل.  ځوان موږک امر وکړ چې د ده د پالر 

پړسيدلی جسد له کارټن څخه وباسي او د جوارو د پټي په يوه 

 .يکونج کې خاورې پرې واړو

، وان موږک خپل پالر وژلیشوه چې ځوازه خپره آپه لنډه موده کې 

ر په ټوټه کې زهر ورکړي او د جوارو د پټي ېده ته يې د پن

 اوسيدونکي موږکان يې  د زاړه پاچا له ظلمه ژغورلي دي.

ځوان موږک امر وکړ چې د جوارو د پټي ټول اوسيدونکي موږکان 

دې  لوی کارټن ته نږدې حاضر شي. د ده امر په لنډه موده کې پر ځای 

چاغ موږک د پيپسي يو زنګ وهلی ټيمي بوتل وټنګاوه او  شو، يوه
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په لنډ وخت کې لوی او واړه موږکان تر کارتن را تاو شول. دوی ټول 

رېدلي ښکارېدل. ځوان موږک د کارتن سر ېغلي، ډنګر، عاجزه او و

 ته وخوت او په لوړ غږ يې وويل:

باني ما د جوارو د پټي د اوسيدونکو موږکانو لپاره يوه لويه قر_

 .ئورکړه، خپل پالر مې وواژه او تاسو مې د هغه له ظلمه خالص کړ

له دې هيسته به  د ظلم په نو م څه نه وي، امر کوم چې د غوړو د لوی 

ټيم دروازه خالصه او ټول بندي موږکان خوشي شي. هر څوک حق 

زاد ژوند وکړي، خواړه ولري  او ان که د پاچا په ورځنيو آلري چې 

ومه نيمګړتيا وويني، خپل غږ پورته کوالی شي.  زما کارونو کې ک

 ېلومړی ګام به دا وي چې نوي وزيران و ټاکم، مخلص وزيران، داس

چې له عادي موږکانو سره کوم توپير ونه لري، ټول خپل غږ اوچت 

کړای شي او د جوارو د پټي له حاصالتو څخه په سمه او منصفانه 

 . ګټه واخليتوګه 

ه ستاسو مرستې ته اړتيا لرم، زما د پالر د خو د دې کار لپار

ېدل، مهال لوږه وه، د خوړو لپاره څه نه موندل ک هواکمنۍ پ

جګړې وې او د جوارو ډنډر ورو ورو وچېدل، موږ به  خپلمنځۍ

هڅه وکړو چې په ګډه دا پټی بيرته زرغون کړو او ټول د اسراتمند 

دونکو ېه اوسژوند څښتنان شو، موږ د خپلو ګاونډيو نورو پټيو ل

کروندو ته په درنه  ئغواړو ، د دو يموږکانو سره دوستانه اړيک
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څخه هم تمه لرو چې د جوارو د پټي د  ئسترګه ګورو او له  دو

 حدودو درناوی وکړي.

په  ۍدو او د بيان دا زادېځوان موږک د اتحاد، د پټي د بيا زرغون

پټي  اړه اوږدې خبرې وکړې، د ده هرې خبرې ته به د جوارو د

په بڼه خپلې لکۍ خوځولې  او   ۍاوسيدونکو موږکانو دخوشال

وي ځوان پاچا، د ظلم اوتيارې دوره نوره تيره شوه، موږ  ېژوندی د

 د خپل پټي ابادي غواړو او داسې نور شعارونه ورکول کېدل.

د ځوان پاچا لومړنی کار د دريو نويو وزيرانو انتخابول وو،  ده هغه 

 ده له پالره يې ښه خوله نه وهله.وزيران وټاکل چې د 

په دوهمه ورځ يې په کارتن کې پروړه هو اره کړه او  ۍد پاچاه

کارتن يې د مهمو جلسو لپاره غوره ځای وګاڼه.  د غوړو له ټيم څخه 

شول چې د ده د پالر د واکمنی پر مهال د  ېهم هغه موږکان خو ش

د نورو  جوارو له پټي څخه د غال، له پاچا سره د مخالفت او

 وو. ېول شوېموږکانو د ځورولو په تورونو ن

د زوړ پاچا  له  ئدل، دوېد جوارو د پټي موږکان خوشاله ښکار

 .لهيې ښه  ليد ېراتلونک هظلمه  خالص شوي وو او خپل

ځوان پاچا هم تمه درلوده چې د جوارو پټی اباد و ويني، موږکا ن د 

کې ارام ژوند  ېونکسره مينه پيدا کړي او په راتل ۍپټي له اباد

ولري. ده  د جوارو د پټي اوسيدونکو موکانو ته زيری ورکاوه چې 

 ر ژر به په نس ماړه شي او هر يو به په سوله کې ژوند وکړي.ېډ
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ونۍ وروسته د عمومي کندو ور خالص کړ او په وځوان پاچا يوه ا

کندو کې د پرتو جوارو يوه برخه يې  د پټي پر موږکانو ووېشله، دا 

ار د لسو ورځو لپاره بس وو، په دې موده کې يو موږک هم په جو

خوراک پسې د باندې را ونه ووت، ټول په خپلو غارونو کې پراته  

ده او بدنونو يې وازګې پيدا  کړې ېور رس ۍوو، خوراک په اسان

خيره جوار خالص شول او خوبولي د باندي را ذوې، خو کله چې 

 ه.دېره ښکارېووتل، پټی تر پخوا سپ

د نورو خوړو خواست وکړ،   ئموږکان بيا تر کارتن را تاو شول، دو

ړو بوټو ته اشاره وکړه او ويې ويل چې که ېخو ځوان پاچا د  جوارو ژ

کړي، د  ېپه ګډه پټي ته له نږدې لښتي څخه اوبه ورخوش ئدو

ر ېدای شي،. ده زياته کړه چې موږکان ډېجوارو بوټي بيرته شنه ک

نوکانو دا کار کوالی شي، خو د موږکانو   روېو تدي او په ګډه پخپل

 و.ولومړی شرط په کندو کې د  پاتې جوارو ورکول 

نی نور وخبره ومنله او له کندو څخه يې د يوې او ئپاچا د دو

ه ورځې نورې هم ووتې، خو پټی همداسې وچ وخوراک هم ورکړ، او

 پا تې شو.

 ئړ، پاچا د دوپه دريم ځل چې د پټي موږکانو د خوراک خواست وک

غوښتنه ونه منله، دليل يې دا وو چې  موږکان به ترڅو په  سوال 

دو کې برخه ېچليږي، دوی بايد په خپله کار وکړي، د پټي په زرغون

 واخلي  او د خورا ک لپاره  يو څه ومومي.
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پاچابې ده او يوه ېد ځوان پاچا دا خبره د پټي په موږکانو ښه ونه لګ

پکاوي وزيرانو ته غوسه وروسته او ګنهګار وګاڼه.  دې س کفايته 

موږک ته يې د سزا غوښتنه وکړه، خو پاچا په سړه سينه وويل چې د 

حق  ئپټي موږ کان په ازاده خپل غږ پورته کوالی شي او دا د دو

 دی.

دريم ځل د پټي پر موږکانو په کندو کې پاتې ټول جوار وويشل 

سپي ونه ښوده. د سره کومه دلچ ۍد پټي له اباد ئشول، خو دو

 جوارو ډنډر ورو ورو وچېدل...

څه موده وروسته بيا خوبولي موږکان له خپلو سوړو را ووتل او تر 

ره ېدي ډېکارتن راتاو شول. داځل د ځوان پاچا په خبرو کې ناام

وويل چې په کندو کې نور څه نه دي  ۍدل کېده، ده په عاجزېل

ار وکړي، پټی زرغون پاتې، د جوارو د پټي موږکان بايد پخپله ک

 کړي او ځانونو ته خواړه پيدا کړي.

د هغه په دې خبرو د موږکانو غوسه راوپارېده، ځوان پاچا ته يې 

سره يې کړې ژمنې پوره نه کړې، د موږکانو د  ئوويل چې له دو

 يېموږکانو ته  وخوړو غم يې ونه خوړ او د جوارو د پټي اوسيدونک

 هوسا ژوند ور په برخه نه کړ.

روسته دوه موږکان په چټکۍ سره د کارتن سرته وختل، يوه د و

 پاچا پر لکۍ خوله ور ولګوله او بل يې يو بريت ور وشکاوه.
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د وزيرانو سترګې رډې راوختې، خو پاچا ارامی ته راوبلل، 

وروسته په کارتن کې يوه عاجله جلسه  ونيول شوه، پاچا خواشينی 

زوړ وزير د خبرو اجازه و او د موضوع په حل پسې ګرځېده. يوه 

واخيسته، ويې ويل چې تر ډيره موږ پخپله مالمت يو، د پټي 

مو مفت خواړه  ئره ازادي ورکړه، په دوېموږکانو ته مو له حده ت

شل، سوالګر مو اموخته کړل او همدا علت دی چې دوی اوس ېوو

 پخپله په خوړو پسې نه ګرځي.

و پخوا تر دې ډير يوه بل وزير وويل چې د جوارو د پټي موږکان

سخت ژوند درلود، لوږه وه، نېستي وه،جګړه وه،  خوله پاچا څخه 

يې سترګه کېده، په سوال نه وو اموخته او هرڅه به يې پخپله 

 موندل.

دريم وزير ياده کړه چې هغه وخت قانون و، حکومت و، سزا وه، 

پوښتنه وه او مجرمين به په بند کې لوېدل، خو اوس داسې څه نه 

ي ان بديخانه هم نه لرو، هر څوک چې هرڅه غواړي تر سره کو شته،

ره ورځ د جوارو تر يوې لويې پاڼې ې، تیيې ، لږ څه جديت په کار د

الندې يو موږک مړ پروت و، په غاړه يې کوم بل موږک خوله ور 

 لګولې وه، خو چا يې پوښتنه ونه کړه.

پاچا دا  دو غوښتنه وکړه، خوېزوړ وزير د بنديخانې د بيا جوړ 

 وړانديز ونه مانه او ويې ويل چې دی د سزا کلک مخالف دی.
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رې شوې، حاالت خراب شول، لومړی غالوو ېپه دې توګه ورځې ت

زور ونيو، بيا وژنې شروع شوې او  په پای کې د جوارو پټی په 

موندل کېدل، لويو ره ډاګ بدل شو،  د خوراک لپاره هيڅ هم نه ېسپ

 ن پټول او خوړل به يې.ني موږکاموږکانو به کوچ

و پاتې، وپه نوم څه نه  ۍنور نو د جوارو په پټي کې د سکون او اباد

ره وه، وچې پاڼې په وينو سرې وې او ان  د ګاونډيو پټيو ېګډوډي ډ

ني موږکان پټي ته په رڼا ورځ ور تلل او کوچموږکان به هم د جوارو 

 به يې تښتول.

دله، هره ورځ به ترخه ېرېد ځوان پاچا خواشيني هم ورو ورو ډ

ری ېر شوي وو، ګاونډيو تېاو قتلونه ډ ېخبرونه ور رسېدل، غالو

دو يې زړه خوړ، چا يې خبره نه منله او ان وزيران ېکاوه، د پټي وچ

ت په لنډه موده ېبې اعتنا وو. د پاچا بر ې هم د پاچا د خبرو په  وړاند

 کې سپين شول.

ه، اړ شو چې له ګاونډيو څخه د دېپه پای کې ځوان پاچا بله چاره نه ل

خالصون په هيله له يوې پيشو څخه مرسته وغواړي، پيشو په 

دا وړانديز ومانه، دا به د جوارو د پټي په پولو ګرځېده او  ۍخوشال

هغه موږک به يې خوړ چې له پولې به را اووښت، خو دې کار زحمت 

ده، ځکه ېته ضرورت پېښ ۍدرلود، منډې يې غوښتې او بيخوب

شوه،خو وروسته يې اسانه چاره وموندله، دا د  ېره ژر ستړېيشو ډپ

سره به يې  ۍاسان ېرېجوارو د پټي په موږکانو روږدې شوه او په ډ
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رول. د پيشو په دې ېهره ورځ د پټي درې څلور موږکان  تر ستوني ت

 رې  يې څه نه ويل.ېکار پاچا هم خبر و، خو له و

زوړ کړ، مال يې کړوپه شوه او ځوان پاچا په لنډه موده کې غمونو 

کله چې يو سهار وزيران کارتن ته ور ننوتل، پاچا په يوه کونج کې 

ستوني ستغ پروت و، سترګې يې پټې وې، زړه يې غمونو درولی و 

 او بدن يې پړسيدلی ښکارېده.
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 بدمرغي

 

ونو نجلۍ پر کټ ستوني ستغ پرته وه، کله کله به يې چيغه کړه، الس

ځنځيرونه به يې وشرنګېدل، سر به يې پورته کړ او  يته ور لوېدل

کسان خواشيني وو،  يبدن به يې ټکان وخوړ. تر هغې راګرځيدل

رو کې يې ېپه راوتلو رډو سترګوځوانې  نجلۍ ته کتل او په څ ئدو

 دلې.ېګونځې ښکار

 !نهپه والړو کسانو کې يوه چيغه کړ

 _تور کوډګر ناوخته شو!

 الړ سړي په عاجزی وويل:تر څنګ و

ږلي دي، ېر وي، په تور کوډګر پسې مو عسکر لې_د پاچا عمر دې ډ

ره ېږي، سپېد سهار په خړه کې حرکت وکړ،اوس بايد را ورس ئدو

 غره ته تګ، يوه  ورځ مزل غواړي.

پاچا خپله اوږده چپنه ورټوله کړه، روان شو، پر تخت کېناست، 

کړ او په خپلو اوږدو سپينو څڼو ېړ تاج يې له سره ليرېدونکی ژېځل

رې کړې. يوه شېبه غلۍ و، وروسته يې ډډ غږ  د ېکې يې ګوتې ت

 ماڼۍ په لوی او هسک سالون کې انعکاس وکړ:

 م.ېر کغ تې_که زما په لور څه وشول، تاسو به تر ت
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ره ښکارېدله ېرو کې يې وېدوالړو درباريانو سرونه وځړيدل، په څ

 د.ېطر کې لاو وزيرانو خپل ژوند په خ

يو ساعت  نور هم ووت،  له اوږدو شيشو څخه ماڼۍ ته ژېړه رڼا 

 دلې.ېدلې وه او د درباريانو اوږدې  زرينې چپنې ځلېرالو

دله، خولې يې ځګونه پيدا کړي وو  او د ېرېد پاچا غوسه ورو ورو ډ

 خپلې اوږدې تورې تر طاليي موټ يې د ښي الس ګوتې تاوې وې.

دلو ېکله به د نجلۍ السونو او پښو ته ور لو چوپه چوپتيا وه، کله

رته به ېځنځيرونو شرنګ وکړ، چيغه به يې له خولې را ووته او ب

 وته.ېسده پرېب

دو خبر ېدو و چې د ماڼۍ يوه عسکر د تور کوډګر د رارسېلمر په لو

د، وزيرانو د سالون لويې دروازې ته وچې سترګې ېورکړ، پاچا ودر

به وروسته ېست. شېکوډګر د راتلو انتظار اولې وې او ټولو د تور ېن

ښکاره شو، دی تک تور و، ګڼه ږيره يې درلوده او پر رايو زوړ سړی 

 نرۍ غاړه پورې يې  په خړسپڼسي پيېلو څو هډوکو ټال خوړ.

پاچا او درباريانو د احترام په بڼه خپل سرونه ټيټ کړل، خو تور 

ګ پر کټ کېناست.  کوډګر مخ ور وا نه ړاوه، الړ او د نجلۍ تر څن

غ والړ وو، تر ېبه يې هغې ته وکتل، د نجلۍ اوږده باڼه نېښه ش

سترګو يې يوه توره حلقه راګرځيدلې وه او پر سرو شونډو يې سپين 

ځګ پروت و. تور کوډګر خپلې زړې خورجينې ته الس کړ، د انسان 

، د پښو دوه اوږده هډوکي او يو خيرن جام يې راويستل، ۍککر
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کټ څو ځله را تاو د، له ځان سره يې څه وويل او ترېروروسته ود

 شو.

 پاچا په خواره خوله وويل:

 _زه په تور کوډګر باور لرم.

تور کوډګر هغه ته وکتل، خو څه يې ونه ويل، هماغسې يې شونډې 

کلمات يې تر خولې راوتل چې والړ خلک نه  ېدلې او دا سېخوځ

 دل.ېپرې پوه

ناست، ېلې، بيا د نجلۍ تر څنګ کره خوځيدېد کوډګر شونډې تر ډ

اوه، يو سپين بوتل يې راويست او کله ځخورجين ته يې الس ور وغ

چې يې د بوتل اوبه په جام کې واچولې، له جام څخه يو تور لوګی 

پورته شو، له دې سره د نجلۍ سترګې رڼې شوې، ځنځيرونه 

 وشرنګيدل اوتور کوډګر چيغه کړه!

 ې؟اروا! ته څه غواړ ې_اې شيطان

د نجلۍ خوله له ځګونو ډکه شوه، تورو سترګو يې سوروالی پيدا 

ولې. نا څاپه يې له ېبه وروسته يې سترګې سرو وينو ونېکړ او ش

شونډو يو ډډ نارينه غږ راووت، دې غږ په سالون کې د والړو 

 کسانو زړونه ولړځول.

 غږ وويل: 

 _تر ټولو بدمرغه انسان!
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 ۍرته شوه، تور کوډګر په چټکله دې سره د ځنځيرونو شرنګا  پو

ولې ککرۍ يې کښته پورته ېسره تر نجلۍ راوګرځيد، په الس کې ن

کړه او نامفهومه کلمات يې له خولې را ووتل. د نجلۍ رنګ ورو 

د، سترګو يې توروالی پيدا کړ او ېورو خپل عادي حالت ته راوګرځ

 سده پريوته. ېبه وروسته بېش

ر کړ ېڼی يې د خپلې لور پر خوله تپاچا ور مخته شو، د  چپنې لستو

 دېرته په خپل ځای ودرېاو ب

 تور کوډګر وويل:

دی شي چې  تر ې_د پا چا پر لور جادو شوی، نجلۍ هغه وخت رغ

 ټولو بدمرغه انسان وويني.

به غلی و، بيا يې وزيرانو ته مخ ور واړاوه او امر يې ېپاچا يوه ش

 ي.وکړ چې ترټولو بدمرغه انسان ور ته پيدا کړ

ه څدل، جارچي په ښار کې کوڅه په کوېله لمر ختو سره ډولونه ودرب

د، ده يو لوی ښکر خولې ته نيولی و او چيغې يې وهلې چې ېوګرځ

 ترتولو بدمرغه انسان دې په دربار کې حاضر شي.

دل، په ېپه ماڼۍ کې پاچا او وزيران بې خوبه او خواشيني ښکار

ر له خولې څخه نامفهومه دلي وو او  د تور کوډګېټولو سرونه ځړ

 کلمات را وتل.

دو سره عسکرو احوال راووړ چې تر ټولو بدمرغه ېد هوا له تود

انسان يې موندلی دی. پاچا امر وکړ چې دا بدمرغه انسان دربار ته 
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سړی راوړل شو چې  ېبه وروسته په يوه کټ کې داسېحاضر کړي.  ش

ده او تر ېښکارر هالسونه او پښې يې نه وو، پر مخ يې يو لوی پر

 بوټۍ ته ورته و. ېيوې لوي ېره د غوښېډ

سړي وويل چې دی يو پوځي و، له دښمن سره په جګړه کې يې الس 

 ر يې هم د تورې نښه ده.هدي او د مخ لوی پرېاو پښې غوڅې شو

دو سره ځنځيرونه وشرنګيدل، د نجلۍ ېد هغه د خبرو له ختم

. تور کوډګر د سترګې سرې شوې او له خولې يې ځګونه وبهيدل

سړي د ايستلو امر وکړ او ويې ويل چې  ده  د ازادۍ په جګړه کې 

برخه اخيستې او تر ټولو نيکمرغه انسان دی.  وروسته يې څه 

 وته.ېنامفهومه کلمات تر خولې را ووتل او نجلۍ ارامه پر

دل ېنيم سات نور هم ووت، بيا د يوې ښځې ژړا او کوکې واور

ځوانه ښځه او درې خوار او ډنګر ماشومان شوې، په سالون کې يوه 

د خپلې مور لمن ټينګه ئ دل ، دوېدل،ماشومان ناروغه ښکارېودر

 ولې وه او وارخطا وو.ېن

ښځې په ژړا کې وويل چې خاوند يې له غره څخه د خرڅالو لپاره 

څه نه لري، دوه ماشومان  ئبوټي راوړل چې ځناورو وخوړ، اوس دو

و ته يې يو مړ سپی موندلی دی، د هغه يې له لوږې مړه شول، نور

رانه کې ېپه يو ه و ئ غوښه ور ته پخوي او ژوندي يې ساتلي دي. دو

اوسي، يواځي څلور ديوالونه دي، نه چت لري او نه هم دروازه، خو 

 لري. ېبيا هم څوک کوم غرض نه ورباند
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ځنځيرونو شرنګ وکړ او د پاچا په امر ښځه او  ماشومان  له ماڼۍ  

 .ووتل

 تور کوډګر وويل:

ه دا ځوانه ده، کژوند يې تريخ دی خو بدمرغه نه شو ورته ويالی، ځ

رې څوک په سپکه نه ېروي او د پاچا له وېشپه ت ېتر ستورو الند

 شي ورته کتالی.

 ېد، ده ښکلېبه وروسته يو په ونه لوړ بنيادم په سالون کې ودرېش

ه د بدمرغۍ جامې اغوستې وې، له رنګه هم سپين و او په ظاهر

دو د پاچا او درباريانو په ېدله.  دده په لېکومه نښه نه پکې ښکار

رو کې ګونځې پيدا شوې، خو تور کوډګر وويل چې خبرې دې ېڅ

 وکړي.

 يوه جمله را ووته! ېد سړي سر وځړيد او له خولې څخه يې يواځ

 ده او  خپلواکي نه لرو.ې_زموږ خاوره پرديو الندي کړ

ې شيشې ولړځيدې، له کټ څخه يو تور لوګۍ ناڅاپه د ماڼۍ لوي

نکي چيغې په سالون کې انعکاس خپور وپورته شو او يوې ويرو

 کړ!

 وسوځيدم!

لوګۍ په لمبه بدل شو او له لمبې  څخه هم د ځناورو شکلونه جوړ 

ه خپله کړه، ڼشول، کله به يې د پړانګ کله د ليوه او کله هم د زمري ب

ګوال پورته شوه، يوې سپېنې رڼا به وروسته يوه وحشتناکه انېش
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والړ خلک اړ ايستل چې خپلو سترګو ته السونه ونيسي، چوپه 

 دل شو!ېبه وروسته د نجلۍ حيرانه غږ واورېچوپتيا شوه  او ش

 تړلې يم؟ ېپالره! زه مو ول_

 تور کوډګر وويل:

 تر ټولو لويه بدمرغي، د خپلواکۍ نه درلودل دي._

 

 پای
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 ېتور سر

 

ستلو قسم ېوشو، مرکه کېناسته، خو د مقتول پالر د غچ اخيو مړی 

ياد کړ او زامنو يې د مقابل لوري دوه تنه ووژل. بيا مرکه سره راټوله 

 شوه، داځل بل پالر د انتقام خبره کوله.

ل شوې، د يوې کورنۍ پر اوو تنو ېر شول، سينې غلبېکلونه ت

کړل، په پای ولس تنه له السه ورولې کورنۍ يبخاورې واوښتې او 

 پاتې وې. ېتور سر ېکې اور په خپله مړ شو، دواړو غاړو ته يواځ

                                                                    

 پای
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 ږمېنه پوه

 

دوې ورځې مې په کور  یسته کلي ته الړم، لومړېرې مودې وروله ډ

ورغلم، دی راباندې ګران و، له  رې کړې، بيا د يوه ملګرې کرهېکې ت

 پخوا مې ورسره جوړه وه  او خبرې يې ښې راباندې لګېدې.

ږ يې راکړه، کوټې ته الړو،  چای يې راووړ،  له يوې بلې ېکلکه غ

 دو، خو دی خواشينی و او د زړه په زور يې خندل.ېسره وغږ

علت مې وپوښت، لومړی يې څه نه ويل، خو وروسته مې مجبور 

ده يې کړه چې لس زره افغانۍ پوروړی دی، سړی هرسهار کړ، رايا

 په دروازه کې والړ وي او خپلې پيسې غواړي.

 مې وپوښتل: ۍپه حيران

_خو ته شل جريبه ځمکه لرې، دهقانې دې هم خپله ده،بيا ولې 

 قرضداره يې؟
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ره شوه، ورو ېده راته وکتل،  په خړو شونډو يې يوه ترخه موسکا ت

 يې ويل:

چې د کور مسوليت نه دی در په غاړه، پالر لرې، که نه  _شکر وباسه

 نو دا  خبره دې نه کوله.

 پوه مې کړ چې دا زما دپوښتنې ځواب نه و.

 يو سوړ اسويلی يې ويست ، شونډې يې وخوځېدې: 

، څوک ناروغه يه سره عيال لرم، ټول واړه دو_څه  درته ووايم، او

او بل هم  يلر ، يو جامې نهيوي، څوک د مکتب کتابچې غواړ

بلو ته  يوه مياشت پاتې ې، باور وکه، د غنمو ريلوڅې پښې ګرځ

دی ېنۍ مخکې ال کندو جارو کړ، کله پسې رسوده، خو موږ دوه او

 شم.

يې  ۍپه خواشين يبه غلۍ و، بيا پرته له دې چې راته وګورېيوه  ش

 وويل:

 ږم، څه پرې وخورم؟ې_نه پوه

 و مې ويل:

 رې نه، ژر يې نه غواړم.ېډ_شپږ  زره درکوالی شم، 

 ښود او مننه يې وکړه.ېپه اوږ ه يې الس راک

رې کړې، بيا ښار ته راغلم، خو ېما په کور کې څو ورځې نورې هم ت

مياشت ال  نه وه  وتلې چې له کوره احوال راپسې راغی، ويل يې چې 

 پالر دې ناروغه دی، ژر راشه!
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دم، پالر مې ېور  ته ورسزه هم په بيړه د موټرو اډې ته الړم، غرمه ک

 ره کړې وه او اوس ښه و.ېد زړه حمله ت

خدای ته مې شکرونه ويستل، مور مې د غرمې ډوډۍ راوړه، 

کور دې بمبارد  يراته وويل چې د ملګر ۍوروسته يې په خواشين

يستل، يواځې دی ايې له خاورو مړه راو يټول غړ ۍشو، د کورن

 ژوندی دی، فاتحې ته ورشه!

ښوده او پر بايسکل مې ېر شو، ګوله مې کېښو تر ګوتو تزړه مې د پ

دم، د کورد والړو ديوالو ېکلي ته ورس ئپښه واړوله. کله چې د هغو

تورې لوټې پرتې وې، چا راته وويل چې ملګری دې په ې پرځای غټ

فصله کې دی، په منډه ورغلم، دی سره لمر ته ناست و، ږيره يې ببره 

ړو غنمو ته کتل، پرته له دې چې ېړو ژوه او تر مخ يې څو جريبه وال

 په غريو کې يې وويل: ي راته وګور

 ږم! په چا يې وخورم!ېبلو ته مې زړه نه کيږي، نپوهې_د غنمو ر

 

 پای
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 لهېګ

 

ره ېکونګري ژړل... مور يې راغله، بچي ته يې وکتل، په خاورو سپ

يې هم و، غاړې ته يې خيرن پړی ور لوېدلی و، په  لکۍ پوري 

 پالستيکي خلطه غوټه وه.

 مور يې په کاوړ وويل:

 _چا دومره ځورولې يې؟ 

 کونګري ژړل...

 مور يې  په پاسته غږ وويل:

 _چرګې دا کار کړی؟

 سر وخوځاوه.غټ کونګري  د )) نه ((  په بڼه خپل 

 مور يې وويل:

 _خوسکی و.

 _نه
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 پيشکه؟  _ام م  م م م

 _نه

 ې وويل:مور يې فکر په مخه کړه، ورو ي

 _دلته خو بل څوک نه اوسي.

 کونګري خپله  لکۍ وخوځوله، په غريو کې يې وويل:

 _انسان و.

ره مخ يې خپله پسته ژبه ېمور يې  يودم وخندل، د کونګري پر سپ

 ره کړه، ورو يې وويل:ېت

 له!!!ېاه ګرانه! راځه چې ځو، له انسانانو څه ګ_

 

 پای
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 پښتون

 

تړلې وه، راغی، زما تر څنګ کېناست، د وليو په  ۍسړي غټه لونګ

 مينځ کې يې سوک راکړ، په خوند يې وويل:

سه! يوه ښه نخشه ) نقشه ې_غواړم يوه برجوره  کاله جوړ ه کم، ته ون

 ( خو راته وليکه!

ره يې شنه يهغه ته مې وکتل، خوشاله و، پر اوږده سره کړې  ږ

 ، ورو مې وويل:دلهېره يې خړه  ښکارېنصوار پراته ول، څ

 _خيرو کاکا! نقشه د منډې خبره نه ده، څو ورځي وخت راکه!

ده برګ راته وکتل، يودم يې وخندل، مخکيني غاښونه يې وتلي 

 ول، په لوړ غږ يې وويل:

کړه، نخشه به څه وي، کار به يې څه وي،  ې_ياره انجنيره مرداره د

 ا يي هم نخشه!کاغذ او قلم درواخله، يو څو ليکې  وليکه !  بس ! د

 چاره نه وه، ومې ويل:
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 _سبا ته يې وغواړه!

به يې بې غاښو خوله وازه وه، ېسړی له خندا شين شو، ښه ش

 وروسته يې په خوند وويل:

_ ايله دې نره خبره وکړه!  خو ګوره!  د زورورې کاله نخشه به راته 

ر نه شي، ټول برجونه بايد مورچې ولري، ېليکې، څلور برجه دې ه

صرف پسې يې مه ګرځه! کلکې مورچې،  داسي چې د راکټ په م

 ګولۍ يې هم ونه خوري.

 مې وويل:  ۍپه حيران

 نو مورچې څه کوې؟ ،_ته خو بدي دار نه يې، ارام ژوند لرې

 په زوټه يې وخندل:

 غم کوه! ېخام دی،  تل د راتلونک ې_ای ساده ګله!  عقل د

ره شوه، ېه ذهن کې راتره پېدی روان شو، ماته  د يوه هزاره بوډا  څ

ګاه يې نه لرل، خو کله چې يې د خټو کور جوړاوه، ېدی موچي و، د ب

ښود، ما يې علت وپوښت ، ده راته ېلومړی يې د ګراج ځای پر

 وويل:

صاحب يک موتر  ه)) هی هی انجنير صاحب! خدا کالنه!  ميشه ک

 شويم. (( 

 پای
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 مورنۍ ژبه

 

 

 وويل: ۍپالر په خواشين

 څ هم نه دي زده کړي!ېا ه_ت

 د ماشوم سر وځړېد.

 پالر وويل:

 ږې! ېيو عمر دی، خو ته ال په الفبا هم نه پوه ې_څلور مياشت

د جامو د ګنډلو د ماشين غږ ودرېد، ځوانه ښځه په خبرو کې ور 

 ولوېده:

 ي. په اول صنف کې دی، زده به يې ک_سړيه! تر اوسه خو  ال

ست ، له کوره ووت ېکس يې ور واخد سړي تندی تريو شو،  السي ب

 او دفتر ته الړ.
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 ښځې ماشوم ته وکتل، ورو يې وويل:

درپه  ې _ګوره زړګيه! ته بايد خپل درسونه ووايي، د پالر خبره د

ښکلی  ، نو يوېزړه  که، ويل يې چې که په سبقونو کې تکړه و

 نی  بايسکل درته اخلي.کوچ

 ورته کتل... ۍماشوم په حيران

 ن الستی تاو کړ، ورو يې وويل:ښځې د ماشي

 دی ! ې_هله ګرانه! د مکتب وخت د

 ېاوه، بوټونه يې په پښو کړل، د باندځهلک بکسې ته الس ور وغ

 ووت.

هوا سړه وه، ماشوم د سړک پر غاړه ودرېد، موټر ګړندي روان ول،  

مخته شو، ماشوم يې تر الس ونيو، د سړک تر بلې ديو الروی ور

 ورسره الړ. ېغاړ

و وروسته ماشوم په ټولګي کې و، معلمې يې پر توره دړه د الفبا پا

 توري وليکل، په لوړ غږ يې وويل:

 _خوب قندولکا!  الفبا را سه سه بار در کتابچه هايتان بنويسيد!

 سره خپلې کتابچې ته کتل... ۍماشوم په حيران

 به وروسته معلمي وپوښتل:ېش

 ؟ی_قندولک! تو چرا  نوشته نميکن

 ورو وويل:ماشوم  

 _څه ؟
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 مې شونډې وخوځېدې::د معل

 فتي؟گ_چه 

 هلک بيا خپله خبره تکرار کړه!

 _څه وکم!

 معلمې تندی تريو کړ!

 ؟یگ_بچيم! مه پشتو ره نميفامم ! تو چه مي

 يې وويل: ۍوالړه شوه ، د يوه بل ماشوم تر څنګ ودرېده، په خوشال

 !یکد زود نوشتهاليق، چقه  ین بچفريآ_

 و :ور  پر يوه لوی کاغذ ليکل شوي د تختې پر س

 )) په مورنۍ ژبه زده کړه د هر چا حق دی. ((

 

 پای
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 زاديا

 

وله، د هغې پر ېغله  خور تر کوڅيو ونېکلن هلک خپله پ څوارلس

اوږه تم  منګی يوې خواته کوږ شو، ولوېداو له درب سره مات 

 کلدورکي ) د منګي ټوټې  ( يوې بلې خواته ولوېدل.

، الړې يې باد شوې ، کيڼ لورته ړنګه ړسوک وخو نجلۍ پر ژامه 

 وته.ېژۍ ولګېد، ځای پر ځای پرسميټي شوه، سر يې د چوترې پر 

هلک د هغې تشي ته لغتې ونيولې، په عمر پخه ښځه له کوټې 

وته او له خولې څخه ېپرور واهه، پر نجلۍ  ېراووته، هلک يې پور

 راوې راووتې: ېيې ښ

 مات شه، ښه ورځ ونه وينې... ېد یک له ټکه که، مغزټ ې_ خدای د

 _وله، نجلۍ ته يې دوهېاوه، ښځه يې تر مټ ونځهلک الس ور وغ

، له خولې څخه يې ځګونه ړل، ځای پر ځای ودرېددرې سوکه ورک

 باد  شول:

 _وژنم يې !

 دا يې وويل او ديوال ته نږدې  د خرې پر کته کېناست.

يې سپينې راختلې وې، غاښونه  ښځې خپلې لورته وکتل، سترګې

 يې په وينو سره ول، ښځې په ژړا کې وويل:
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 کړه! ې_مړه د

ر کړ، څه يې ېيې لستوڼی ت هلک الړې تو کړې، پر خپله بهيدلې پزه

 ونه ويل.

به وروسته يې سترګې رڼې کړې، ېروی واورېدل شو، شېد نجلۍ زګ

 ږې ته ور واچاوه.ېيو دم يې وژړل، ځان يې د مور غ

ر کړ، ګوتې يې په وينو سرې شوې، ېککرۍ الس ت هيې د هغې پمور 

 په غريو کې يې وويل:

 ي._څه ووايم، خدای دې ځوانيمرګ ک

وروسته يې د نجلۍ ټکری سم کړ، نجلۍ والړه شوه، زانګې وانګې 

 کوټې ته ننوته.

 ښځې هلک ته مخ ور واړاوه، ورو يې وويل:

 ؟ې_څه خطا،  څه ګناه، ول

 ته کش کړه، په خشکه يې وويل:هلک خپله پزه پور

 _دا دريم وار  دی چې په اوبو پسې د باندې وځي!

 مور يې چيغه کړه!

 _نو په دې کې څه خبره ده؟

 هلک په غوسه وويل:

 تر مخ  هلکان مردکي کوي، شرم دی شرم! د کال

 ښځې په غريو کې وويل:
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نن هغوی خو سره خوله هلکان دي، زار ) زهر ( دې تر خوله سه، _

 ړي  !وامې مينځو!  اوبه رجا

 هلک چيغه کړه!

 ده! مرداره به يې کمېزادي مه ورکوه!  که مې دا وار ولآ_  دومره  

 په منډه  ب کې پرتو مردکيو ته شرنګ ور کړ اوېله دې سره يې په ج

 له کاله ووت. 

 

 پای
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