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 د تحريک يادښت

و ګرانتتو  تتپتتپ پ تت  هتتپ  تتپ    کاا   )ل ۳۱۳۱(د افغانستتنام ي تتر تحر تتک د       
هېوادوا و سره ژينپ هړې وه چپ د دې هال پپ به ر هپ بپ )ش  عنوانونتپ  بتې    
بې  دينتر  ع يتر  ادبتر او نتو ن ا اختاې    تپ نتو نپ تتپ ويانتلې هتو   ي تر            

 يتتپ نې تتپ پتتوېه او د يتتوې پرتي نتتپ   ۸۲تحر تتک دا ژينتتپ د يتتاد هاتتل د هتت  پتتر )  
دوا تو تتپ ويانتلې هتړل      غونډې پپ ترڅ هتپ يتپ شت  عنوانونتپ ع يتر اختاې هېوا      

پتپ به تر هتپ     کا     ل ۳۱۳۱)ي ر تحر ک پپ ياده غونډه هپ ژينپ وهتړه چتپ د   

  عنوانپ بې بېت  ع يتر   ۳۱۱س  ) ټ  بپ انشاء اهلل د  لای )ج  پپ نصرت نول 
   طب عتر  بتره ده چتتپ دا استانپ هتتاې نتپ دی    تتر     واختاې نتو نپ تتتپ ويانتلې هتت   

تحر ک ن نګ هو  هړی چتپ    تپ    ر و ي زيات زياې او زحيت تپ ايت ا  ر   
دا ژينپ بپ هم د تېرې ژينپ پپ څېر عي ی هو   دا اخر چتپ سناستو پتپ کې هتپ     

چتپ د چتا      ژينپ هتړو اختاېو  تپ ېي تپ څیتپ دی       س  عنوانونو)دی د هيلې 
هېاادواد   ېايپ اغونل   ي ر تحريک ه  پ  ر  چپ  پ دې اختر څیتپ بتپ زيتو      

پپ زيه پوېې ګ پ پوېتپ هړ   ي تر تحر تک  تپ نو تو هغتو   ،وا تو  ژبتايون،و         
سيونچاېو  يا ر او يعنو  يرسننلويانو او چا  چاېو څیتپ چتپ ددې اختاېو    

 ګرت تتا هتتړې او دا يتتو بتت  ستتره يرستتنپ او ي يتتپ د چتتا  پتتپ دې نتتول به تتر هتتپ  
د زيه  پ هويپ يننپ هتو  او هتوې ودانتر وېتتپ       فرهنګر به ر يپ بريا ی هړی

 واير 

 د هېواد د فرهنګ د ښېرازۍ پپ ه  پ

 د افغانسنام ي ر تحريک فرهنګر څانګپ
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(۱ ) 

 

ډیره موده نه کیده چې هغې به ماته په ځیرځیرکتل اوکله هم  مماهغې 

ما ته که څه هم  ځماپ پمه   ه  ،هو ښه موکتل ،.. موږ یوه اوبل ته سره کتل.ته

.. ترڅوچې له دغمو .خوبیا مې ه  ورته کتل اوکتل ،ساده د روه افغاپ ښکاریده

کتوکې سمره ړ    رځې په همدغواوورځې وکتلو کتلوخبره دکتلو کیسه شوه 

 ..  .اوراغلې

داڅه هسې ساده غوند  کتل ه  نه وو، دهغې په دغو ځیرځیرکتموکې 

یو  اندیښنې اوپه پای کې یو  درنې ویر   ما په بما   ،هیلېیو   ،یو  اروا

خوداچې ما سادګی کوله او ما برخلیک دبمې ، ترخې پوښتنې په نښه کړ  و 

  پوښتنې همداسې پمه کتوکتموکې توپیر  منګولو ته ورلویدلی و، هغه ګرد

او ما   ه ته یمې   و  اوبلې خواته  نګید  اورا نګیدلکه په ټال کې پیغلې ی

یوځای کله په مانا اوکلمه هم  پمه بمې مانما دمینې خوږ  سندر  له ټالوسره 

  ... ویلېوییونوکې 

م لیمده وڅوومه ورځ بمه وه اوڅمو ،نه پوهیږم چې څوومه میاشت به وه

 يې سل   ونه مې سره یوکړل اوپه وارخطا وا و مې په ریږدیمدلکاته به وو، چ

   :موسکا کې پوښتنه تر  وکړه
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2لومړۍبرخه

 

   ؟...م ستاښکلی نوم

  :راته ویې خندل ،راته موسکۍ شوه

 ؟ ...اوستاښکلی نوم ،م ته

سمره سمره لمه د  چمې دغږتارونمه ممې  ، ه یې نوره  وارخطا کمړم

  :ترنګیدله  یوڅه سره و وریږدیدل

 .. .نه دی ی.. ښکل.ا نوم..  م.م  ما

  :دانوره ه  راته موسکۍ شوه

 ؟نوبیا دښکلې نوم پوښتنه څنګه کو  ،م چې نوم دښکلې نه دی

 : په خواره ژبه مې ترخوله ورته راووتل

 ..  .خیرکله کله له ناچارۍ داسې ه  کیږي -    

اوشمونې  یمې  بیایې دکتو ړره بیله شوه،هغې چې  ما داخبره واوریده

.. استاد هلته له لر  راښمکاره شمو، .صره شو  کال همداسې تړلې و لکه محا

اوبدرنګ نوم کیسه پمه  ياو موږ هغه دښکل ،مخ اوکاته یې له شرمه سره شول

 پاتې شوه. اوناویلې لې ناسپړهغه ورځ همداسې 

ورځ موبیا له یوه اوبلمه  توده یوهپه نژد  یوه میاشت تیره شو  وه چې 

پمه هغمو کمې داهغه شمپې ورځمې و  چمې  ،کړ هماغه شاپ پوښتنې پیل 

ددغمو ورځمو دریممه  نن .د دپیاولی دشپوورځوروژ  نیولې و  هندکیونجونو

 ۍولیدم له لر  راتمه موسمک هروژه وه چې ماته رامخامخ شوه اوچې کله یې  

  :.. اوچې کله رانژد  شوه واردواره یې رانه وپوښتل.کیده ۍموسک
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   ؟...ستا ښکلی نومم 

یوا   له یو  لنې  موسکا سره ممې هماغمه ،  ه ونه شوکړایما بیاه  

  :ځوا  ورکړ

 ...ښکلی نه دی ...  ما نوم ما نومم  

کتموکې  يخندل اویوځل بیایې دتوروجادوګروسترګو په نما یې راته و

  :شونې  یې سره وغو ید  .. خو.خمارخمارکړمترهغوی یې چې څه ویل ور

 ..  .ته خو یې ووایه -

و نمه خمپه کتوکتو کې ځاپ هلته اودلته ډو  ډو  کړڅوشیپې مې یې 

 واکممن امریکایی ظال  عصردلکه دومره راباند  درنه شول چې  یې کاته ،شوه

  :لځکه مې له خولې ورته راووت ،چې باید ویې وای کاوه غوند  یې امر

 .. ... دولت خاپ.م ده و

  ؟م څه شی

  : ما  رورته تکرارکړ

  .... دولت خاپ..م دولت 

وچې لمبې کړ  شونې  یې په غاښوکې راته  ،رخه ترخه یې راته وکتلت

  :راووتهخوله یې تروپه  وره د  ه و  اوکه نه  ه پر  پوه نه شوم خ داچې

   ؟پټاپ خو به نه و  ،پټاپ-

 ..  .پټاپ ،هو، پټاپ ی  -
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ړه  له ترخې تومنې سره جو ه وو، بلې خبر  تمه یمې ځماپ  یې کاته

  :دمخه کړ اوورته ومې ویل رتر اجو اوه چې ما و

 .. .م ما خودرته وو  چې  ما نوم ښکلی نه دی

 ،راته موسکۍ شوه ،بیاله ډیره قهره خنداورغله پوه شوم ه  ،  خود  ته

فکرکوم چې  ما ساده ګۍ ته به یې داځل په دومره  یات قهرکې خندا راغلمې 

  :چې دوه ځلې یې په پرله پسې توګه له خولې راووتل ،وه

 ..  .پټاپ .کابلې ،اپپټ -

چې دد  اندیښنه پریموه  دد  له پاره ،مرورکړل ما خپل کاته یې بیا له

   :خوا کړم بیا مې  رخپله خبره ترد   ومبۍ کړه

   ؟...اوس خو ته ه  راته ووایه چې ستاښکلی نوم -

 تابمه و  بل ډول شو  وه، داسې چمې ،نوره  راته وکتل یې څو شیبې

سمو  خمویې پمه خولمه سپک یا دروند ښایی یو،که یې  ورراباند  رسیدای

یموا   ، رانه روانه شوه،ځیرځیرراته وکتل په .. په وروستې ځل یې.راکړی وای

سریې راپورته کړاوخوله یې راباند  راخالصمه  ،يلکه چې مهربانی یې کړ  و

   :کړه

.. ... هوستا لمه ناممه...  ه ستا له نامه ډاریږم.م  ه تاته خپل نوم نه وای 

پټماپ  لهمینو  وکېکابلی واړ کیسه کې و په ټاګوردچې په پیل کې لکه  داسې

 ..  .اوکابلی څخه ډاریږي
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ه راګمېدرنه غدۍ دهغې خبر   ما په   ه باند   ،ځای پرځای ودریدم 

رانمه روانمه شموه،  ه یمې  په ځیرځیریې راته وکتل ،خوله مې پټه ونیوه ،هکړ

پله تیره رایماده خفکرکې یې په  ،دخدای راستی پرمیداپ همداسې پریښودم

مغلمو، ترکمانو، فکرته مې راغله چې موږ خولکمه  ،تیر  کیسې ،هو، تیره ،کړه

 ..  .پردغوخلکو داسې تیاره ه  نه وه راوستې غوند نورو قومونوایرانیانو او

لکه بریښنا چمې نیمولې وي اوکه دانه وي نوبیایې ولې  ما له نامه سره 

چمې هغمه بیرتمه پمه  ،همدغمه سموک کمې وم..  ه په .لړ یدهدومره سخته و

راتمه لمږ غونمد  ، پښممانه شمو  وهچې ، لکه رګه شوهبخپلوماللو قدمو راغ

 موسکې ه  وه چې ترخوله یې راووتل: 

 ..  .يلکشم ،دی يم  ما نوم لکشم

  :ما له ډیر  اندیښنې ورته وخندل

.. لکشمي هغه چې سمړي تمه شمته اوعم ت .م اوه، څومره ښکلی نوم

 ...وربښی

 څمهځکه چې  ه چاته لکه )هغه (  .خو ه ډیره غریبه ی  ،م هو، ه  هغه

 .. .نه ش  وربښلی

 ي.. پمه وروسمت.راغبرګه نه شوهبیاداځل له همدغې خبر  سره ړ ه او

له هغې سمره  ،اناژوندۍ ده ۍچې  ما مورن ،تګ کې یې یوا   داترخوله راووتل

لمه هغمې سمره  ،يژنمهغه تاسې ډیرښه پی ،ستاسې په با  ډیر  کیسې شته

 ..... خورا ترخې.خورا  یاتې ،تراوسه ه  ژوندۍ ديکیسې  ېستاسې خورا  یات

..اوخورا
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 (۲) 

 

. هندوستاپ دخلکمو لمه ډیرولویوجشمنوڅخه دی دیپاولی یادیوالي د

 هنمدواپځکمه  ...ډیره لویه اودټولو خلکو،ده پاره داخورا لویه خوشاليددوی ل

ورځ وکمموړی شممول چممې لممه  رام پممه دغممه څښممتن یچممې ددو يوایمم

سیتا هغه چې راوڼ په مکراودرغلۍ  میرمن خپله ښکلېڅوارلسوکالووروسته 

یمې لمه من مه  راوڼ ()راخالصه اوهغهبیرته دهغه له منګولو ،سره تښتولې وه

روځمی وخلک یې مخې اوهرکلمي تمه  ،یوو ... کله چې رام ایودیاته رارسیږي

لګولوسره کوي. ددغمه لموی ویما  وپه باودهغه دراتګ هرکلی د څراغونواولم

پمه پمرت   اووایی  ه  اوبري دغه لوی جشن ته هندوستانیاپ دڅراغونو جشن

ټمول خلمک تیمر  ترخمې  دکال ددغې نمانڅنې په ترڅ کې،يسره یې نمان 

و اند  د خنداوو اوخوشمالیوپه  هیروي اوله دغې خوښۍ څخه مخ په اوغمونه

 ...ګوري لورهرچا او هرڅه ته

 موږ درسونه پیل شوی  ،شن رخصتۍ پای ته رسیدلې و دڅراغونودج

پرله پسې   ورځ وه، موږ له په هغه ورځ  موږ ددرسونو دپیل لومړ چې وو، لکه

دپمرا   اشاوخوپر يته راغلي وو،  موږ دښوون  ينن ښوون وروسته  رخصتیو

کلمه هم  دمرغمانو لمه  ونمې دلتمه .پیڅکه راغ یدلې ده ځنګل دشنې لمنې

ه کمې خپلمې بي... هغوی دلته درڼاوو په همره شمینه وې غمه اوب يسندروخال
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هوډ اویارانمه سندری په لور ته دخوږو هیلو يداسې چې تل سړ ،يسندر  وای

 ..  .وریادويپه مینه مینه 

هلته مې دام ترونې ړند  ګام ونیمو، چمې  ، ه له ښوون ی څخه راووت 

پرخپمل  ې یمېنجمون ،شمی سترګې راباند  ولګید دنجونو له ډلې څخه دلک

لکمه  پمه ګووشمنلیوکې یوه خوا رپ له سمې ړر یې ځای پریښود  اومخامخ 

 راتهړ ماته رارسیدلې نه وه چې له لیر  غرڅه  ما پرلورځاپ راواچاوه.  ۍکورن

ورځ وه چې دد  ترخو اوتودو کتو  ما پرممات   ه  ۍاونن  ما لومړ ،په خنداوه

پاره ځای نه و، ځکه یمې دکیناستو لد  د ام ترونې ړن .باند   ل له نه راګېوله

ګلولې ترسیوری مخامخ هیله وکړه چې باید هلته دهغې  هله رارسیدو سره سم

 منله ځکه مې ورته وویل: مې ړند  کینو. ورسره و

 ...هغه ګلوله به موږ غوا ی يکیدای ش ...م درځه

 : لسره راته وکتل اوراته ویې ویراته موسکانه شوه اوپه حیرانۍ 

   ؟ه ه  په دغو ټکوپوهیږ م ت

 .. ... هغه له ه  له ناچارۍ.م لږ لږ اوکله کله

 ؟ ۍناچار له ولېم 

 ..  .دښکال په خاطر  م یوا   د

نمه  يهلته کیناستو، ړمې س  ورته کتلم ،دهغې ګلولې څنګ ته ورغلو

 :  له مایې پوښتنه وکړهووچې 

   ؟دڅراغونودجشن ننداره وکړه تا  موږ ددیپاولۍم 
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 .. .لې نه،  ما له پاره په   ه پوره و خوم هو، و

   ؟، ماناخو م

خمو پوښمتنه  ته  ما  ه مې ونه شوکړای خوداچې د   ،ماته خنداراغله

 .ی چې خپله خبره په خپل   ه کې ت  کړای شم کوړمانه شوای  ،پیداکړ  وه

   :ما خپله خبره کوله خو د  بیاه  خپل وار راباند  مخکې کړ

په   ه کې ممه له سره روسته له   ه راوځي هغه کومه خبره چې د  وم 

 ..  .ساته

   ؟...م ولې که یې وسات  نوڅه

خوکله کله پمه   ه پیټمی کیمږي اوکلمه کلمه یمې  ،څه خو نه کیږي -

 ...سوځوي ه 

  ؟م یوا   په   ه

اپ ، ئرښتیا ماته مې انا وویل چې تاسې ډیرلوی   ونمه لمر ،  ه پهم هو

 ..  .غرونهکلک ي لکه دتاسې کلک وک داسې کل کله کله خو وایی چې

تلمولی سمره ره کمې بپه خپله خ یې  ه ،ورته وکړم خبره څهوښتل غما

ورتمه  راکړ چې خپله خبره باید یېارخووپه خبره کې یې خبره راواچوله . کړم

 په ځیرځیرمې ورته وکتل اوورته ومې ویل:  ،وکړم

دا کولمه چمې  موږ دلیلې مال م پروپ له چا سره خبره  ،يم رامداس ج

یتا دراوڼ یې سم وروسته )څوارلسوکالو(رام ویده و چې له دومره اوږد  مود 
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څومره غمونمه .. هغه به څومره ځوریدلې وي اوپرهغې به .له منګولو راویوسته

 تیرشوي وي او... 

هغمې تمه چې د  په کړیس کمړیس   ما خبره ړ پا  ته نه وه رسیدلې

هم   اوهلکمانوو انمد  یمې نجونووخنمدل چمې هلتمه   وره دومره په  وره

د  له یمو  خموا  ،واورید ځکه یې ترډیرو پور   موږ پرخوا راکتلدخنداشور

څانګه په خپل کمی  ړس کمې له سروګلوډکه خندل اوله بلې خوایې دګلولې 

خپلمه خنمدایې اومخ ته یې ونیموه  چې وروسته یې راوشکوله خپل ،یولې وهن

سره وښورولې اودرامداس جي  یایې شونې ب ،اوبله خوا غولولهیوه خوا  پر  پر

  :کې یې وویلدخبر  په لړ

  ؟که ته دهغه پرځای وای څه د  کول ،هو، ډیره موده وروسته وه م

د  بیماه  لکمه چمې  مما  ،ما ځاپ آرام ونیو، خوداه  راته موسکۍ وه

 ،ړه  راته موسمکۍ وه .ځکه یې له خندا خوله نه ورټولیده ،سادګې ته خندل

  :ا  ورکړما ځوچې 

سمیتا ممې هلتمه ډیمره نمه وای  ښایی چې ،م که  ه دهغه پرځای وای

 ..  .اونه به دومره موده ورباند  تیره شو  وای ،پریښې

   ؟څه د  کولنو -

 یامې  رتر  ره راوڼ واژه اویامې ځاپ...  ما پښتو خو امرکوي چې م 

س په خپلوتشمویې ړ ،اوچته خنداکې راته غرمه غرمه شوه خپله بیا په

   :شنه وه هنیولي وو اورات
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 .. ... دولت خاپ.ته رښتیانی پټاپ یې ،م رښتیانې پټاپ همداسې وی

هغې ته یوه بلمه خبمره ویماده  ،کله چې هغې  ما نوم ترخوله راویوست

  :روشوهبله خندا راولویده اوپه جدی خ پرهغې،شوه

دولت خاپ هم   م ته پوهیږ  چې په هندکې یوډیرلوی پښتوپ ننګیالې

 ،دهندوستاپ په تاریخ کې دهغه نوم لکمه دسملطاپ بهلمول لمودي ؟یرشویت

 .. .شیرشاه اوسلی  شاه اواحمدشاه غوند  اوچت نوم دی،سلطاپ سکندرلودي

  :اوځوا  مې ورکړ ،ناګاره واچاوه هما ځاپ ورت

ه تاسې یې لری راتمه ک ، ه په د  باره کې معلومات نه لرم ،م نه پوهیږم

 ..  .ویې وایاست

خو  ما انې دهغه په بما  تمل  ،په د  باره کې ډیره نه پوهیږم ه  م  ه

 ..  .موږته کیسې کوي اوهغه تل وایی چې  ه دهغه له نامه سره مینه لرم

   ؟هغه څه وایی-

دولت خاپ په هندکې دداسې بریمن پټاپ نوم دی چې  :م هغه وایی چې

وپه انساپ ممین ډیرمهربانه ا ،تل یې دتیري اوتجاو  په و اند  توره کښلې وه

کونې  اویتیماپ یې له تیریمو څخمه  ،پټاپ و. دخوارانو پرحق یې تیری نه کاوه

د  ه له کومی ایماپ درلود، اوټول انسماناپ یمې دهغمه  پریوه خدای یې ،ساتل

نه دژبې اونه ه  دتوراوسپین پمه ناممه دخمدای  ،هغه نه دمذهب ،بندګاپ بلل

دهغمه  .کوله چې هغوی یې وځموروياونه یې نوروته اجا ه ور ،بندګاپ ځورول

لویی په د  کې وه چې هرځای به خلک له تیری اوظل  څخه په تنمګ شمول 

 ..  .نوبیا به یې دده اولکې ته ځاپ رساوه اوهلته به په امن اوسوکالۍ کې اوسیدل
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پمه رښمتیاه  پمه هم  هغمه  ماته لکشمی دخپلې انا دغه درنې خبر 

کله یې چمې دهغمې  ،د  ته ویلی و هغې په کوم چې  ،دروندوالی سره وکړ 

  :خبر  پای ته ورسولې نوبیایې خپله خبره وکړه چې

 .. .م  ما ه  لکه  ما دانې په شاپ دولت خاپ اودهغه نوم خوښیږي

   :پوښتنه تر  وکړه ر   ماتبرګي ته اوس ړستی پیداشو ځکه مې

 ..  .م چې داسې وه نوبیا دولې په لومړۍ کتنه کې  ما له نامه سره

.. لکه .په خپلوکتابوکې ډیرنورڅه ه  لولو اوس ځکه چې موږ کله کله م

 اونور...  ،لوټماري ، ور یاتی

بمه په باره کې کیسې کولې اوهغمه  دولت خاپهغې ته به یې انا تل دخو

  :ویل چېه  د  به دا ،یې په درانه نوم یادوه

ه بمل  موږ په اوسنیوکتابوکې کله کلم چې يکله کله داه  وای ۍم  ما ان

ځکمه نودغمه کتابونمه  ،موږ ښې نه لګیمږی داسې چې هغه پر يڅه سړی اور

یوه ټکی ښه پموهیږم په روکې خب په ه مې دخپلې انې  ،د  ونوخبر  نه وایی

وګوره کلونه کلونمه مخکمې  ،دخپل   ه خبره کوي تل موږته اوهغه داچې هغه

او  ر ونمه  هسل   ونم ،خو یو  ه ،پردغه خاوره باند  یودولت خاپ تیره شوی

 تراوسه دهغه نوم په مینتو  سره یادوی اومینه ورسره لري... 

لو ما دیګرو چې  موږ دکیسوخبر  ه  کرارکرار خپل پمای تمه نژد  

په هغه ورځ یې  دهغې د  ه په ډیرو خبرو کې یوه داه  وه چې ،ورنژد  کید 

  :له خولې راووته
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پمه   ه کمې کلمه  مېله یو  خموا ،م نه پوهیږم هرځل چې تاته ګورم

خوله یوه ډیرلنې مهاله وروسته مې بیما پمه  ،دکرکې یوه درنه څپه راوپړکیږي

کله کله خومې دیوه  ...  ه باند  دمهربانې څپه لکه وږي پړانګ خوله رالګولي

خوله د  سره سره هم   ،بې رحمه اوبې عاطفې انساپ په توګه سترګوته راځې

ه داسې آشنای  چمې فکرکموم دا ه  ه فکرکوم چې  ه ستاله دغو کړو و و سر

اوداسې راته ښکاریږي چې ته  ما یمې  ،ته مې لیدلې یې ، ه تاپیژن  ،خپله ی 

کله کله بیادیوه بل احسماس پمه  ...اویامې ه  دروح اوهیلویولیونې ځورونکی

چې  ،یوه څه داسې ،داسې چې څه درسره لرم ،ترڅ کې ستا یوه بله څیره وین 

له یوه اوبل سره شریک یو... فکرکموم چمې  مما اوسمتا په هغه باند   ه اوته 

  ه څخمه  ترمنځ یوسیند،یوسمندر داسې ه  شته چې  ما او یاستا له سما ه

راوځی اوله یوه درده وروسته یا  ما اویاستا د  ه له تودو سمره ځماپ یوکموي 

 ..  .بهیږياوپه مینه مینه په ورو ورو  اوبیا یاستا اویا  ما پرخوا

داسمې چمې نمه د   ،  ه مې اغ   یمې رري لکه چې پهو، داسې ښکا

 .. .اونه دچا ته ورښوولی ایستی ش 

دآسماپ پرسینه په یوه اوبلمه خموا کمې  ، نګي  نګي ستوري ،ماښام و

ورتمه وممې خنمدل  ،چې ما یې نر  پو نی له غا   پرسرراخور کمړ ،راوختل

 :اود  ه له کومي مې خپله وروستۍ تسلی ورکړه

اوځمورونې لمه  ،ډارونمې ،ا نې اودهغې پاڼو داکرکمېته پوهیږ  چې  م

ژونمد دانسماپ  ،بمه ړويپور  چې ترډیرو  ترموږ پور  راو  ډیروپخواڅخه

پله خ اوله رنګارنګې سره یې ،یارانه ده، داسې چې هغه له ځاپ سره هرڅه لري

انساپ ه  دوستي  یږولی شمي اوهم   ،کیسه تریادونو اونسلونو پور  رسوي
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چې دوستي یې هرڅو  اوهره وخت ستایی خو دښمني یمې  همداده ،دښمني

.. ژوند دکیسولړ  اوغما کې .دهغې با ارتل سو وي اوبیاهغه شاپ با ارنه لري 

همداده چې پښتانه ددغې اوږد  یمارانې پمه تمرڅ کمې  ،.. دخوږو اوترخو.ده

په یارانه کې بنګمړي  »  :خپلودوستانو ته یوا   یوه پایله اعالموي اوهغه داچې

   .. !.. هوبنګړي« اتیږی م

قل  یې له خپل بکس څخه راویوست او  ر  ریې په  ،سره موسکۍ شوه 

)دډیموه پلموو( لیمک کمې  خپله کتابچه کې  ما دغه پښتووینه په دیونماګري

  :ولیکله

...په یارانه کې بنګړي ماتیږي 
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(۳) 

 

اوترټولمو  تور  سترګې ،تورویښه ،لکشمی له رنګه غن  رنګه نجلې وه

 دا مه خبره لو  قد یې په ټول کالج کې بې ساری و. ما چې پمه لمومړي ځملمه

رالویمه  يکې نمه و يفکرمې کاوه چې دابه دهندوستاپ دسب انو په کل ،ولیده

 ياودلتمه بمه درس وایم ما دوطمن  بمه و  ...   ،دابه دکوم بل ملک وي ،شو 

وي تبمۍ کورم که ورته سمره  ياوماغوند  به په د  پراخه دنیاکې دخپل کل

پیژنمدګلوي  ۍ ما اودد  لومړن ..... په دغه ملک کې به ژوند کوي.اویابه نه وي

یوه ورځ یې دکالج ددهلی  په هغه سر کې یوه ښکلې  ،همد  پلمه وشوه پهه  

پمرا  اواوږده  ې سندر  یمې پمه هغمهرښتیاه  چې هغ ،سندره پیل کړ  وه

کمه دیموه ښمه ړروي د  شموم لږښه انګا ه کول، کله چې  ه ورنی دهلی  کې

  :توګه ترخوله ورته راووتل ياوریدونکي په شاپ مې یوا   دومره په ناڅاپ

 .. .اوڅومره ښکلې م وا وا څه ښکلې سندره

او ما په لیدویې خپله خوږه سندره ه  په ټپمه  داه  راته موسکۍ شوه

 راته موسمکۍله لر  لر  به له هغې ورځې وروسته به یې راته کتل او ،ودروله

پمه کیسمواو موږ پمه ناستوپاسمتو اونما کو  موږڅوچې  موږ پیژندګلوي  .هو

  ...اوښته اوموږ نه پر  پوهیدوورو ورو ور یادونوباند 

وه ورځ لمه کتنه نه و  تیر  چې بیایې یه دو  در  ورځې  موږ په تیر

خمال  دی ورته وویل چې  ما درس ړ نه که ما هرڅومره  ،کالج څخه راویست 
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راته ګده  سېهمدااو خود  ترړس ونیول   ...ش ړ ید ټولګي ته و ه با ...شوی

  :وه چممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممې 

.. .يبنګمړی مماتیږخامخما په یارانه کې ، فکرمه پر  کوه ،ژوند یوه یارانه دی 

یوه یوه پیاله دشدو چای څښو بیاد ستا ه  اهلل مل شي او  مما څوشیبې ګرځو 

 .. .ه 

ویارانې خبره یې ړه  لمه یو  اوبلې خواته وګر یدو، دبنګړو دماتیدو ا

 څخه مو تاوده چایخونېله . خولې نه لویده اودچا خبره خوله یې پر  خوږه وه

 کیناستو... ورته ترونوړند ستل اویچایونه راواخ

له هغې ورځې چې اوس ما اودا له یوه اوبل سره په خبروشموي وو، د   

ویاه  دد  ځاني هغه  ما اتل هڅه کوله دهغو شیانو په ا ه پوښتنې وکړي چې 

ما فکرکاوه په هغمه برخمه  هغه څه چې .د  یې ا ه درلودهیا ما پرشیاپ وو او 

نمو   همداسمې نن یې هم  یموه ...ووکې موږ له یوه اوبله ګرد سره بیل اولر  

   :ړهبرسیره کپوښتنه را

  ؟م ته مسلماپ یې

  :ماورته وخندل

   ؟م ته نوله مانه داپوښتنه ولې کو 

 .. .اطرچې پوره ډاډه ش م یوا   په د  خ

 ..  .دبلې عقید  دپلوي نوم نه وي ،چې دولت خاپ ،م پوره ډاډه اوسه

  :اوراته ځیرشوه سریې راته وښوراوه
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 ..  .وژنې یې او ،ئم وایي چې تاسې دنورو مذهبوله پیروانوڅخه کرکه کو

   ؟م څو  وایی

 ..  .خالف باورستاسې د ،دنورو باورنوپلویاپ ،موږ تاریخم  

   ؟له تاڅخه پوښتنه وکړم چې ستا  ما مذهب خوښیږي م که

  :بیایې له خولې راووتل ،شیبې سره په فکرکې شوهڅو

  ...هرڅو  چې پیدادي خو خپل کار لره کنهم 

  ؟م ولې

 ه پموه  ،تور  په بوودرنې سترګې یې یو  اوبلې خواته سره وښورولې

شمی لمه درده بمه خو ما له خولې کیمدای  ،شوم چې هغه نورڅه ماته نه وایی

  :راڅخه ووتل،وه

..موږ دمینمې پمه .م  موږ په باره کې داټول څه هسې جو   خبر  دي

خاطر، درښتینې مینې په خاطر، دیو  مینې په خماطر ژونمدي یمو، اوهرڅمه 

 .. .موپرهغې پور  تړلي دي

 : د  راته وخندل

   ؟م هغه به کومه یوه مینه وي

 ..  .یوه واکمني او یوا   یو ،م یوه مینه

 ما ړس یې په خپمل  ،له دغې خبر  وروسته یې په ځیرځیرراته وکتل

یوه یوه یې ترخپلو خموږو سمترګو  ،ړس ګوتوته یې وکتلدړس کې ونیو،  ما 
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 پمه ځیرځیمر هغو ته یې ه  لکه چې ماته به یې په ځیرځیمر کتمل ،تیره کړه

سمته ښای ،داسې چې تابه ویل اوس  ماپرځای له هغو سره خبر  کموي ،وکتل

  :شیبه یې داکاروکړ، بیایې سترګې ما ته راپورته کړ  اوویې ویل

 د یوه واکمني او یوا   یو...  ،م م یوه مینه

هنمدوانودباورنواو د ،کمه څنګمه ما خبره لکه چې ښه پمر  ولګیمده 

اوس مې مخې ته لکمه  ،پیل کړ را دایانوپه ا ه یې و   و   خونرمې خبر خ

رتمه کموچنی لکچما یې دغه ړند  او ،ریدهګروهی ښوونکې داسې ود دهند 

 د  ه له کومي غوږ ونیو: 

هیواد دیوه خدای اویمو  هسمتې چې  موږ  دخلکوباورداسې دی موږ 

 موږ شاعراپ تل  ،ځکه  موږ خلک ،)مینې ( هیواد دی خو دیو  ،هیواد نه دی

 مموږ دغمه پراخمه  ،داوایی چې  موږ هیواد دنیکمرغې اوخوشالۍ هیواد دی

دلته چې دخدایانو شمیر  یمات دی دهغوړممل  ،تلپاتې خوښیوموردهځمکه د

دلتمه استوګن ی دی ځکمه نو دخدایانو دمینی اوخوښۍ موږ هند دادی چې 

 ..  .ځمکې سره د  ه له کومی مینه لريښکلې خدایاپ خوشاله دي اوله دغې 

ا ه دومره خبر  په خپل ذهن کمې درلمود   په دغههغې په رښتیاه  

په دغمه شمیبه خو.. .له پاره دشپوشپو ا تیاوه وهغې اوریدړی دچې که چا ټول

 ..  .ورواچاوه دهغې په خبروکې اپځما کې

 ..  .د  له یاده ووته پوښتنه هره اصلم ګو

  ؟م کومه پوښتنه

 ..  .وله نوروڅخه کرکه کو ګواکي موږتاوویل چې  -
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بمره که نه له ماخپلمه خ ،.. ښه شوه چې رایاده د  کړه.م هو، ډیره مننه

خودنوروعقیدو پلویاپ  ،..  ه کیدای شي په د  نظرنه وم.کله کله په هوا کیږي

 ..  .په مسلمانانوپسې داډول خبر  کوي

چې هغې فکروکړ چې ګمواکی سممه لکه پوه شوم  ،ورته موسکی شوم

   :خبره یې نه ده کړ  خوما رخبره ورغبرګه کړه

 ..  .م ا  چې دځینوخلکو خبرو ته خومو غوږ نه نیوړی

  ؟م څنګه

   ،م په د  چې له مذهبوڅخه یوشمیر داورکمیسونه جو کړي

خموچې  ،د  ته  ما خبره یوڅه بوږنونکې غوند  ښکاره شوهلومړی خو

موږ تمل پمه په د   ،دا دروغ دي ،موږ داشاپ خبر  نه منوورته ومې ویل چې 

  :دغه ا ه داخبره کوو چې

 ... .ګه بنګه ځینهګناه جلکۍ کې ده چې  ن په سره سالوکې ګناه نشته

بیا ه  فکروکړي رهغه مخکې ترد  چې پ،کله چې مادالنېۍ ورته وویله

لنمېۍ هغه  ،ورمې کړ ،له ماسره په ړس کې تیاروقل   ،په قل  پسې تلولۍ شوه

څوڅووار  یې له ځاپ سره ولوسته اوپه خپله هندکۍ ژبمه کمې  ،ولیکله ریې 

  :یې وژبا له

یې دغه لنېۍ او دهغې ان ور په   ه  ه کومېد   ه ل ..... سالو کې.په سره

ه داسې چې هغه  موږ بحث یې ه  په کمې ډو  ورته خوشاله شوخورا  ،ولګید

  :.. ځکه یې راته وویل.کړ
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اونه  ه غوا م چې تا په دغو خبروبانمد  خواشمینۍ  ،م ته خپه کیږه مه

یموه ،يکړله یوه اوبله پټ نه  که انساناپا نۍ خبره داده چې دغه ټکي یو .کړم

انسمانانو پمه هغه واټنونه چې  ،دوی یوبل ته ورنیږد  کیږي ،اوبل ته یې ووایو

په جو جا ي اوناسته پاسمته  هغه کوړی شي ،خپله په خپلوکې رامنڅ ته کړي

همدا خبر   ،د فکرونو صیقل کوونکې ديتل ... خبر  يیوسه  له من ه  سره

یمې ترتیمارو سمره ایي رڼم خپلې دغمې رڼایي ورکوي اوپه دي چې فکرونو ته

  ...ورهغې خواته پور  باسي

 موږ دعاشقانه محفل خبمر  اوس دیمو  درنمې فلسمفی لمنمې تمه 

 ه پوهیدم چې هغې ته یې لکه دتریاکی ناروغ په شاپ خونمد  ،ورغ یدلې و 

 دااومما  ،خبروپه تودوخه کې د   ه خبره له یماده وتلمه دغوورکاوه ځکه یې د

  :تسل ورکړ

 مما ذهمن هم   ،ل ته ا تیا لري ما ذهن ه  صیق ،په کیږمنه خ ،م نه نه

پمه او و خوپام ته هم   ...و داسې راښکیل کړی چې  ه ه  ورته حیراپ ی تیار

پمه  وم دناڅرګندو خبرو په ورا کې  ،ویښته مه ګېوه او خپله روښانه خبره کې

 ...پسې مه لیږه

حیرانتیما  لکه چې  ما خبره یې یوڅه په غوږو درنه ولګیده ځکه یې په

 : سره راته وکتل اوویې ویل

   ؟خبر  مانادم په خبروکې 

 ...م مانا داچې دوه کوه یوه اوره
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اوږه پمردهغې خپلې نیمګړتیما تمه پمام شمو ځکمه یمې  رړس  مما 

 : کیښوداوسره موسکۍ شوه

.. کمه ممې . ه تاته غوږی  ،بس داده خوله مې وتړله .م ډیره بښنه غوا م

 .. .ه ته کوړی شې  ما خوله راوګنې نوره خبره ترخوله راووت

لمه خپمل بکمس څخمه یمې  ،راکړيمخکې ترد  چې ماته دخبرو وار 

یوه یې ماته ونیوه اوبله یې خپل خانته پمه خپمل  ،دو  ټوټې راویستې دمټایي

ما  ،د  راته وویل چې مټایی ؟ماپوښتنه ت   وکړه چې داڅه شی دي ،ړس کې

 مموږ پمه  ،یې نه پوهیدم چې خوږ  ته واییاوریدلی و، خو په مانا دمټاټی نوم

پمه د   ،کله هندوانو مټایی خو ه موږ ته یې خوند نه راکماوهچې غ ني کې به 

خو اوس چمې  ؟پا  به وي که ناپا ، چې موږ به فکرکاوه چې دابه څه شی وي

رایادشوي  هندواپ یاراپکه څه ه  ماته دغ نی  ،لکشمي مخکې راته کیښوده

له هغې مې واخیسته او خدای مې ورته یادکړاولکه چې د   ،وو خو چاره نه وه

لږ لږ خو ه ماه  دد  په شاپ دهغی په خورا  باند  نری نری پیل وکړ، هغمه 

له ځاپ سره ممې داسمې چمې  ،که څه ه  خوندوره وه،مې ترد  دمخه وخو ه

 :وویل په کرار دد  له پاره دپوښتنې ځای پیدانه شي

 ...یارد یار له پاره خوري رم ځکه چېویې خو وي م باید که  هره  

 ما خبره ړ پای ته نه وه رسیدلې چې د  ه  پوښمتنه راموسکۍ شوه، 

   :راڅخه وکړه

  ؟پخوا ه  هندي مټایی خو لې وه هم تاکل

   ،م هو، ولې نه
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   ؟م چیر  اوکله

ختیارکاکې په م ارکې یمو      ښم ې راتمه بم تیره اوونې دحضرت 

 .. .ونیوه اوومې خو ه

  ؟بختیارکاکې څو  دی م

 .. .م هغه دهند په لتو باند  داسالم یونومیالې صوفی تیرشو 

   .م دهغه م ارچیر  دی

 .. .م دقطب منار لویدیخ ته په مهرولی کې

 ..  .م هو، ما هغه لیدلی خو په دغه نامه یې خلک نه یادوي 

   ؟م کوم بل نوم لري

 ..  .د  نامتودیدهغه م ار په مهرولي کې په صوفی سنت بانهو، م 

داچې ولې یې صموفی سمنت  ،هغې په دغه ا ه ه  ښه معلومات راکړل

هغې ددغه لوی صوفی م ارځکه معلموم و  ،وکړه راته دهغه یادونه یې ه  ،بولی

اودلته یې دهغه په و انمد  تله غه م ارته هله خپلې انې سره د هلته تلچې دا

تراوسه خوله د  سره یوه خبره  پورته کړي وو، ډیر داهلل دربارته دمراد ړسونه

مسلمانانوبرسمیره  دغه صوفی م ارته پمرپوښتنه وه اوهغه داچې د ه  ورسره

   ؟ولې ،اود نورو عقیدو پیرواپ ه  راځیسکاپ  ،هندواپ

  :ما ورته وخندل او ورته ومې ویل

   ؟هغه ته ارادت ولريدنورو عقیدو پلویاپ م ولې ته خپه کیږ  چې که 
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یوا   دومره خبره ده چې مسلماناپ داسې  ،دا نه دیمقصد مې  ،م نه نه

څمومره خلمک وګموره  ،دنورو مقدسو ځایونو ته دومره نه ځمی یهغو ،نه دي

   ؟ته کله دهندوانو کوم مندر ته تلی یې ...ي اوراځيځدصوفی سنت م ارته 

  ؟م ته غوا   چې په دغه پلمه مې اوس مندرته ه  بوځې

  ؟  غوا م پوه ش  چې ته ځې اوکه نه ه یوا  ، ه نه غوا م ،م نه نه

 ه که خپل جوما ت ه   ،م  ما له پاره هلته اودلته تګ  ما د  ه خبره ده

له خپل   ه سره ځ  اوکه ستاسې مندرته مې ه  څو  بوځی لمه خپمل  ،ځ 

له خپلې یمو  اوتلپماتی مینمې  ،مینې سره به ځ  .. له خپلې.  ه سره به ځ 

  :چېداخبر  ډیر  پخوا کړ   نو موږ ته..  موږ پخوا .سره

 .. . ه خود   ه درد غوا مه په هریوه مذهب کې 

خو  ه پوهیږم چې ته مندر ته دتلواجا ه  ،م داخبر  خو په کتابوکې دي

 ..  .نه لر 

 هغه چې  ه پر  بماوري یم  مینه یوه،ماورته وویل چې نه داسمه نه ده

ځکه چې  ، نې ځای ويپاره باید جومات اومندریواداسې څه نه ده چې دهغې ل

.. پرهغې باند  دهغې لیوال لکه پرشمه .هغه په دغو و و ځایو کې نه ایساریږي

 ه  هغه ،.. کله چې دیو  شمعی په رڼا باند .باند  پتنګاپ همداسې راچورلی

پوهیږ  چې په هغوکې څمو   څو  ،شیپه تورت  کې دپتنګانو لیکې راماتې 

... مینمه د  ه آوا ده اود  ه ؟پ ديهندواپ اوڅو  مسملماناڅو   ،عیسویاپ

نمه  که داسې نه وای موږ به کله ه  د  ه خبر  د  و په سندرو کمې ...سندره

 ..  .ویلې
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خو داسې نمه  ،فکرکاوه چې  ه داټولې خبر  له ډیره قهره کوم يلکشم

  :راته موسکۍ شوه اوراته ویې ویل ،هلږسره جدی غوند  شو ،وه

پمه  ...د  ه په سندرو د  ه خبر  چې خو پرد  ،م په خبرو د  پوهیږم

 .. .دغه د  پوه نه شوم

 .. .م خیرپه د  به ه  پوه شې

  ؟م څنګه

 موږ په باره کې فکرکو  نو بیابه مموږ  نورم که موږ داسې وای لکه چې 

  :دخپلو   و په سندروکې دانه ویل

 ..  .هدیارله پاره درمسال جارو کومم                ه مسلماپ ی  یارمې هندو

چې نمه  ،دومره سره تلولۍ شو  وه ،کله یې  ما له خوا داټیکې واوریده

  :په وارخطایی راته وویل ،پوهیده څه وکړی

 ..  ... یوځل یې بیا ووایه.م داجادوګر  سندر  تا دومره چیر   ده کړ 

 ..  .ښه خبره دوه ځلې څو  چا ته نه کوي -

 ..  .یوځل یې بیا تکرارکړه ،م مهربانی وکړه

 ... .یارمې هندو م

هغه یې دومره خوښه  ،څوڅوځلې یې لکه لیونې له ځاپ سره  م مه کړه

تاویمده را همداسمې  مما ترسمر دهغې له پاره شو  وه چې لکه دونې څانګه

کمې ه غیمږخپلمه پمه  سرما   غوښتلچې له ډیر  مینې یې داسې  ،اوتاویده

 : . خو داکارېې ونه کړیوا   یې راته وویلونیسې او..
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هغمومره  ،ئ.. تاسې چې څومره لوی   ونه لر.ته رښتیا دولت خاپ یېم 

ایجاد ګربه نه اوکه داسې نه وای دداسې سندرو  ،له مینې اوعاطفی ه  ډ  دي

 ..  .ی خبر  کويتل ستاسې دهمدغې لویګرمه نه ده چې  ماانې  ...وای

هغمې  ،يما که هرڅومره ورته وویل چې ستا انې ولې داشاپ خبر  کمو

م دونې پاڼه سترګو ته وښوروله، ترړس یې ونیول  اوله هغمه ځایمه یمې مې د ا

چې موږ دام دونې  ،سالمونه کول يد ما دیګر په ټنېه  یړ ي.. لمرنو.پورته کړم

تراوسه ه  لمه ځماپ سمره پمه  م ممو  دارواپ وو خوراپورته شو،  يله سیور

پمه  یمې د مات   وقدمو په اهنګ کې ،ورسره ښوراوه سریې ه  داسې چې،وه

  :له خولې راوتل درګرده غږکې خوډیرخواږه هندکينا   

 ....پاره درمسال جارو کومهدیارل              یارمې هندو  ه مسلمانه

.. یارمې هندو... .یارمې هندو
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(۴) 

 

دکال ښه موس  اودمیلو موسم   ،په هندوستاپ کې دکال ښکلې ورځې

ې لکه  موږ په وطمن کمې دغه شپې ورځ ،له سپتمبرڅخه وروسته پیل کیږي

دلته له ګرمیوڅخه ،ويپسرلنۍ کیل څخه دوتلوشپې ورځې ژمې له ښ ترخهد

 يپه همدغو شمپوورځوکې هم  ګرمم ...موس  شپې ورځې همدغه ديددوتلو

دډیلی په ښارکې ه  دغه شپې ورځمې .. .برساتونه پای ته رسیږيدرانه اوه  

هغمه تماریخی  ،یونمهپه دغه ښارکې دمیلوترټولو ښمکلي ځا ،دمیلوورځې وي

 ویدمسلمانو واکمنانانو له خواجو شوي اودهغځایونه دي چې هغه په هندکې 

.. اوس ټول هندوستاپ یوه خموا اودغمه تماریخی .تلپاتې یادګارونه بلل کیږي

یادګارونه په  هنري که دهندپراخې خاور  دغه ،اوهنري ار ښتونه بله خوا دي

له  سیالنیانونړ  دهند اوبه کله د اپښایی چې هندوست ،خپله ټنېه نه درلودای

که تاج محل غوند  دمینې یادګاردغه هیواد نمه  ،پاره دپاملرنې و سیمه نه وه

چابه ددغو درنو درنوبرساتوپه لور له لر  لر  هیوادوڅخه پردغه لور  ،درلودای

داسالمي دور  پردغو هنمري و تیماوو تراوسمه هم  هندوستاپ  ،رامخه کوله
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پرا  هیواد ښکالدمسلمانانوپه لویی کې لکمه لمه لمرسمره اوددغه  ،دیاوچت 

 .. .مینه هرچاته څرګنده ده

ما دډیلی پمه تماریخی چې د  خوا لکشمی غوښتل پله اوږد  مود  را

یوال دو  اوونۍ کید  چې ویل یې  موږ ټولګ ،ځایونوباند  وګر وي، خو دایوه

، کمه څمه هم  يځایونو باند  راوګرځمتاریخی  رپه ګېه دډیلي پ ،ټول غوا ي

د  خو ،ددغو تاریخی ځایویو یات شمیرتراوسه لیدلي دي ما ماورته وویل چې

دیکشمنې  بیاه  ټینګاروکړ چې دد  له ټولګیوالو سره په دغه سفروړ شم .

چې موږ اته نهه کسه یوځای په دغه نیت له کالج څخه وخوځیدو، موږ وه ورځ 

 ۍه  ړ و، دهغه ددنګې لوی په هغه ورځ خورا ډیرځایونه ولیدل، قطب مینارته

په لمنه کې موږ اوټول سیالنیاپ لکه میږتانه یو  اوبلی خواته سره خواره واره 

کلمه چمې هغمې  ،هغې ددغه پرت  لو تیا ته وکتل ،شوو، لکشمی له ماسره وه

خمورا ښمکلې  ،کتملته مخامخ ددغه سترمنارلویۍ او لو تیاتمه لمردما دیګر

په دغمه په پرت  کې ډوبه وه، ما  دهغې لویۍ داهغه سره له د  چې  ،یدهښکار

دهغې اوچتو کتمو دهغمې  ،پرت  ته کتلدنندار  دهغې شیبه کې خدای شته 

غه هپه هغه شیبه کې هرچا  داسې چې که ،دمخې خوا پیکی ه  شاته ور وا اوه

نوله شکه پرته یې دمجنوپ ولې ښکلې ونمه  دهغه خور   لفی یې لید  ،لیده

پښمتو هغه ښمکلی ماته په همدغه مهال کې  ،وته دریدهسترګ اودهغې دنګتیا

 : شعررایادشو چې

  م باند  وړ ه و  تا چا ته کتل) ته چې په با 

 .. ( .خلک  ما په ننداره وو چې ما تاته کتل 

Downloaded from: ketabton.com



خوشــــالهديانیدلتهخدا27

 

کلمه چمې  ،وکتل اووکتل لویۍ اولو تیاتههغې ترډیرو پور  دهغه مینار

یی له اوښکو نه پوهیږم چمې سترګې  ،دهغه له کتوو ګاره شوه، ماته یې وکتل

مړ   لکه دبرساتي باراپ څاڅکي غبرګې غبرګې اوښکې یې ،ولې راډکې شو 

په داسې حال کې چې  ما پراوږه یې خپمل ړس نیمولې و، پمه  ،تو  کړ  مړ 

  :وویلته یې راژ غونی اکر

ډیلی په   ه کې نن  اوګ  دغه لوی د م ما دلومړي ځل له پاره دغه لویی

 .. .ولیده

خو وروسته راته څرګنده  ،پیداکړه را   دغې خبر  ما ته ه  پوښتنهدد

دلته راغلمې وشت کلن ژوندکې دالومړی ځل و چې دوه په خپل  هشوه چې هغ

اوسمیدونکی  ښمار چمې دډیلمیکمې  موږ په ډله  ،دایوا   لکشمی نه وه ،وه

هغوی ه  تراوسه نه قطب مینارلیدلی و اونمه پوهیمدل چمې  ،مسلماپ ه  وو

ه اوچا جو کړی دی. بشیراحمدخاپ  موږ په ډله کې یوبل کاکمه ځمواپ و، داکل

کله چې ما له هغه څخه ددغه لوی میناردجو یدوپه ا ه پوښمتنه وکمړه هغمه 

) ماته مې مشرچاچا ویلمی  :خپل ټول معلوما ت په دغه جمله کې خالصه کړل

 .. ( .چې داد انګری انو په دوراپ کې یوه مسلماپ جو کړی دی

له هغې سره اوس یوبمل شماپ  ،ه کې بدله شو  وهبپه دغه شیلکشمی 

 دغمه احساس مل شوی و، هو، یوبل شاپ داسې چې سړی پر  پوهیمده دد 

داسمې  ،دریغ سره ملګری دی ارمانجناحساس له یوه درانه افسوس او دروند

س .. په د  چې هغې په خپل هغمه احسما.احساس چې  ه ه  نه پر  پوهیدم

 ټه نیولې وه...باند  خپله خوله پ
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هلته دډیلي دیوه لوی واکممن ،نار په شمالی لور روانه شوهله ماسره دم 

د  هم   ،کله چې ما دالتمش وراپ شوی قبرته ړسونه پورته کړل التمش قبرو،

خودد  ړسونه  ،ما خپله دعا وویله ،دوا ه ړسونه لکه  ما په شاپ پورته ونیول

کوم ، اوهیله یې راڅخه وکړه ،سکۍ سوهړه  داسې په هواکې پاتې وو، راته مو

ه بدهغې دغه شمی له پاره ما :ما په دعاکې وویل هغه د  ته ه  ووای  چې څه

 ،هغمه ان مور: ښمکلې دنګمه ونمه ،هغه شیبه ،په ځانګړ  توګه خورا مهمه وه

هماغمه شماپ لکمه چمې  ،ښمکلی غما  ،اوچته پم ه ،ژ غونې تور  سترګې

دا له چیر  له چما سمره لیمدلی وو، اوحمید ماشوخیل کدپښتونومیالی شاعر

ما ته دغه ان مور یوبمل شماپ  ،دریدل يداهلل دربارته دوا ه ړس نیولیې  اوس

   :یوا   مې ورته کتل چې د  بیا راته وویل ،ان ور راکړ، هیڅ مې ورته ونه ویل

 .. .ستړ  شومه ،ړسونه مې ښوری ، ریوڅه راته ووایه

دغه  وویل چې له پا  خدایه دډیلي ورته مابیاه  له یوڅه کتو وروسته

اووایه چې ددغه لموی پاچما ځمای د   سترټولواکمن ته دبښنې غوښته وکړه

پماره همدغمه دعما لموی پاچما ل کې دهغهنانا که وی ههغې په خپل.. .جنت وی

 ړه... وک

 ... .ای لویه اوبښتونکیه څښتنه م

ې هغه د مما نم ،رته په ځیرځیروکتلبڅوشیبې یې دهغه سترواکمن ق 

هلته اوس له موږ دوا و هلته اوس کراره کراري وه، خودیوه لوی واکمن م ار و، 

.. .نه ویل چې دلته اجا ه نشمتهچا ته پرته نورڅو  نه وو، اوهلته نن هیچا ه  

دهغه لوی  اودلته...چې دادهندوستاپ دسترټولواکمن قبردی ...دلته مه ګرځۍ
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 اوهغمه ،دبل چا ټییکمه نمه وه واکمن په دربارکې اوس له مجنونوملنګانو پرته

ه ددغه لوی پاچا په .. لکشمی ت.دلته له ځاپ سره نه  ور درلود اونه ه   ر اوس

   :هغه خبره وریاده شوه چې د  ته یې کړ  وه با  دخپلې انۍ

کې به دډیلی ښارته پرتمه لمه ) داهغه لوی واکمن دی چې دده په  مانه 

.. ( خواوس دومره یوا   دی چمې .نه شول نه راننوتالی اجا   په هواه  څو 

 دعا ورته کوو...  یوا ني څو  یو چې   ا ه قبرته یې  موږ ژ ا راځی اوموږ 

سړ  فضاته راتنګ شوی و، ځکه مې لکشمی ته  دغېاوس  ما ه    ه 

  :وویل

م ما مې له موره داخبره اوریدلې وه چې په دنیاکې له یوه خدایمه پرتمه 

 ،دانور  لویی دڅوورځودي ،  له هغه سره و دهلویی یوا  ،نورڅو  لوی نشته

هغه پمرت   لویي او،نړ  دوخت لوی پاچا و، خو نن یی هغه خواخوږيدوګوره دا

.. ټمول کمال دهنمد .چیر  دی چې دغه نړیدلې ګومب ه یمې ورجمو ه کمړي

اونمه یمی له یوه خدایه پرته یې نورڅو  نه غږ اوری  ،برساتونه ورباند  اوری

 باید هروخت له ځاپ سره په د  بماوری وي چمې انساپهر ...ه  څه پروا لري

  :یوه ورځ داسې ورباند  راتلونکې ده چې یوڅو  ورته ویالی شي

 ..  .اوس ملنګ ددنیاشومه یووخت پاچا وم 

پمه   ه  چمې ،رواپ وو موږ دوا ه دهغه م ار له څنګه راپه د  خوا شو، 

  :مې پوښتنه وکړه چېله مایی پرته له مقد کې یی یوه بله ورتیره شوه او
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.. راته ویالی شې چې کله سړی مړشی سوځیدل یی ښمه دی .دولتهم  

   ؟که ښخول

 نه پوهیدم،حیراپ کړمله اوریدنګ سره س  یوپه یو پوښتنې دد  دغې 

 څه ساده پوښتنه نه وه اونه ه  دهپه خپله په د  چې دانو،چې څه ورته ووای 

 : اووتلوله اوترخوله مې ورته رخو  رخدای راجو 

تاسې ته دامنظموردی .. .سوځیدل اوموږ ته ښخیدل ښه دي ته م تاسې

 ..  .اوموږ ته هغه

په د  چې  ه ترد   یات په دغمه ا ه  ،ما نورڅه د  ته نه شوای ویالی

خود  بیاه  له ماهیله لرله چې نه ږغیدای شوم اونه مې نورڅه ذهن ته راتلل، 

خولې دا واور  چمې داغموره دی  هلد  غوښتل  ما ، ه باید یوڅه ورته ووای 

 ..  ... خوماهمداورته ویل چې ستاسې یې هغه او موږ یې دغه.اویاهغه

خو دد    ه ړه  له ما څه غوښتل، هغه چې دم ګړ  له ماسره نمه وو، 

   :راووتلپه موسکا موسکا کې له خولې  چې دد  ،کې وم دغه سوک ه په هم

 ..  .م نه سول ښه وي

 خموغوږ مې ورته ونیمو،  ،لیل مې اوریدلی ويپه د  خاطر چې دد  د

هغې همداویل چې کله  ،وانه وریدل له د داسې څه چې  ماترهغه د  ښه وي 

 ،ی کیمږيا)اپرواړ( سمره یوځمله هغه  انساپ له ژوند سره خدای پامانی وکړي

 .. .سرمن ل هماغه دی یوروست چې
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څه نوي په کمې خو  ما له پاره بیاه  ډیر ،یوڅه نور  ه  یې راته وویلې

چې ته ولې په دغه برخه کمې  راته موسکۍ شوه اوپوښتنه یې رانه وکړه ،نه وو

اوس  ،ه  بې له ځوابمه نمه ده پریښمې یوه خبره ما تا خوتل  ،څه نه راته وایې

 مموږ وګموره  ،څخه ډاریږ  یدوله سوځ ته  ه پوهیږم چې ،څنګه چوپ شو 

ې پور  ه  تروروستې لمبورا چېدي  يڅومره  غمونک ،يه میړنڅومرهندواپ 

له مینمۍ سمره یوځمای اوتروروستۍ لمبې پور  یې  ياخل په خپلوهېوباند 

 ...  ي غم

ونمه  ،کړناګمار څومره مې چې ځاپ یو  اوبلې خواته ،پر  یې نه ښودم

ترخولمه    ه نا  ه ځکه مې هغې په دغه ا ه له ما ه  یوڅه ویل غوښتل ،شوه

  :ورته ووتل

کاشکی دایموه  نمه  ،اونه ه  ښخول ،یدل مه  دينه سوځ  ما لپاره  م

تمه  هغو دوا ه هغه څه دي چې انساپ له خورا ناکامۍ ،دادوا ه ښه نه دي ،وای

که رښتیا مې پوښتې  ما دادوا ه له همد  امله نمه خوښمیږي او ،ځاپ سپاري

 .. .داخوښیږی اونه ه  هغه هو،  ما نه ...دوا و ته په ښه سترګه نه ګورم

 ،باند  سپاريسرمن ل پرپ اوژوند دابد له پاره د ورکې اوپای دوا ه انسا

ه   ونو کې دوممره داسې چې بیایی کله ه  پردغه خوا نه راپریږدی او نه یې پ

رکمړي چمې هسمې یوځمل خپلمې ودرنګ له پاره اجا ه  هرح  شته چې دیو

واکمنانمانوه  ظمال  اتوم لرونکو.. دو   موږ د مانې تر.سترګې شاته ور وا و 

 .. .وبې رحمه ديا

.. . مموږ کمهکه ستاسې دی او، دوا ه دوا ه بد دي،په دو  کې ښه نشته

دوی دوا و ته دنیمې ړر  ناځواپ ملګري ویالی شو ځکه چمې دوی لمه مموږ 
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و لمه دغم خمو ..  ه.ډیره سخته ناځوانی کموي موږ دخوشالۍ په پای کې سره 

 .. ... ستایې خوښه.دوا و سره مینه نه لرم

 ،ې به یې څه ورتیریدل..نه پوهیږم چې په   ه ک.راته ډوبه وهپه فکرکې 

  مما وموټرته ورپورته شوچاړپ د  چې له ملګرو سره یوځای شو اومخکې تر

  :اوراته ویې ویلومنله  یې داخبره

ژوند په ورکه له اذله  مخکې   څو  اوڅه شی چې ، ته رښتیا وایې م

اونه په ښویادیږي ...   نه لريهغوی ښه  ،وی تل بد ويهغ ،اونابودۍ سپاری
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 (۵) 

 

یموه  ،یوه پرله پسې سلسمله شموه ورو ورو ما اولکشمی ناسته پاسته 

موږ دکالج په شاوخواکې له یوه بل سره لیده کاته درلودل.له هغې  ،غمی ه شوه

په د  چمې کمه پرپوله باند  روانه وه،  يناسته پاسته ه  د ځاپ سات سره  ما

په دغه هغه ه   ،خبرو خو  ه چندانی  مری نه وم تودورودد  نو ،رښتیا ووای 

له داسې چا سره چې ژوند یې لکه آینه په تودو اوسړو دوا و کمې راتمه حال او

نه شوای کوړی چې  ما داحساس دغه حالت ه  خودهغې خولې خولې کیده. 

دوراندیشۍ کمې  ځکه مې دځاپ له پاره امن اوخوندیتو  په ،لیونتیا راوپاروي

په د  چې تراوسه پور  دهغې  ،ما دهغې داحساس لمبې نه احساسولې .لیده

 دهغې په ،دهغې په کړو و وکې .خپله یوه خوا راښوده یوا   د سکې ماتهدژون

ښکالکې شهوانی اوشیطانی تلوسې  ما فکراو احساس نه بدرګه کاوه، اپ چمې 

 .. .دهغې په تودو تودو تلوسو کې  ما احساس سړیده خوړتودیده نه

 ،په هندوستاپ کې ه  لکه دلویدی  غوند  دجمعی ورځ رخصتی نه وي

ښوون ی اوپوهنتونونه خپل کارلکه دنورو ورځوپه شاپ په عادی توګه ترسمره 

سخت شمال لګیده چې مموږ دوا ه  ،ورځ وه یوه دجمعی ياسې دمنهمد ،کوي

نمه په لومړي پو  کې مو څمه دویلمو لمه پماره و ،دیوه کتابتوپ په   ه ورننوتو

ریښمنایی  ینمه کمې بهمداوه چې مخامخ پن   که شپږم منم ل پمه  ،موندل

موږ دوا ه هغې تمه  ،ایی  ینه کې مخامخ لویه هنداره وهنورپورته شو، په بریښ
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 ماشمېلې او یمږ   هغې هندار  ه  خو داسې ښکاریده چې ،مخامخ ودریدو

.. .ایمهدلکشمی د پی مخې اوښایسته ځوانې په پرتله هرکلمی نمه و ځوانۍ ته

مخمامخ  ،.. موږ تر  راووتمو.د ینې داشار  توې دپن و پرتوري باند  ودریده

آرام دلوستنې داړپ ته ورغلو اوهلته پریوه می باند  یموه اوبمل تمه مخمامخ 

 کیناستو... 

هممدا اوس  ،شمال یې ویښته داسې ګېوډ کړي وو، چې هرچا فکرکاوه

 ،وتلمي دي را څخمهراتاوله تماو  لفو دڅوشیبومخکې دچا دمینې ړس دهغې 

 یوموس  همداسې لري چې په جنکیوباند  سړی ګمانی کوي کې ډیلی په کال

چمې  ،په د  کې دی .. خو ښه والی.ذهن ته ورولي يپوښتنې دسړډول ډول او

دلته لکه  موږ په ملک کې څو  په چا پسې پلته  ،دلته څو  څو  نه پوښتي

منا غوند  ټول عمر په پټه خولمه دلته ژوند په رښتیاه  لکه ج ،اوڅراغ نه وي

دلته ژوند له چغوسره ملګری نمه  ،په   ه تیریږي اوهرڅه یې یوا   ،رواپ دی

ه بلکی دلته ژوند له خوند اودرد سره درا ونو سندر  وایی اوځاپ داورپم ،دی

.. خوانګا   یی  ربیا .هلته له سندرو لویږي ،لمبوکې دمرګ تردمه ځایه رسوي

 ..  .نه آرامیږي

ګوتویی دمجلمې پماڼې  نا کوخپلوپه په داسې حال کې چې  ته يملکش

  :ا ولې راا ولې وریاده شوه

هغمې راتمه وویمل چمې  ،ې وملکره مې له مورسره تل ۍم هو، رښتیادان

 ..  .دولت خاپ ته مې سالم وایه

تللی سالمونه  ،ينه کتل ،ينه لیدل ،په   ه کې راتیره شوه،ماورته وخندل

  ...رغلي

Downloaded from: ketabton.com



خوشــــالهديانیدلتهخدا35

 

   ؟نه ویل نمستی ولې یې ،دهغې یې له سالم سره څه دي ،همننه م ډیر

 ..  .هماغه یې وایه ،ېموږ نمست ،استسالم وای م تاسې

.. یوه ورځ بمه یمې لیمدو تمه . ما سالم نمستی دوا ه ورته وایه ،م مننه

 ..  ... اوځاپ به ورښی .ورځ 

 .. .م هو،هغې ه  وویل چې یوه ورځ یې راوله

دد  په وینا هغه دد  هرڅه ډیره ګرانه وه  هغه په رښتیاه  په لکشمي

ویل چې دا له هغمې  به تل هغې ځکه، ه هغې سره به تل کیناسته اوپاڅیدهلوه 

لمه .. یموه .څخه تل دپخوا په ا ه پوښتنې کوي اوهغمه یمې هم  ورتمه وایمی

   :وکړه ه ماته  په دغه ورځ یېتیروهغو

دپخوانو په خماطر  ،پوښتنې تر  کومدپخوانو  مانو  ،م  ه هغه تل ګړوم

داچې پرما تیریادونه ښه لګیږي دهغې لیدو تمه ورځم   ،له هغې سره مینه لرم

 .. .اویایې تر  لیک اوږدو خبروته غوږ نیس   واوپه شپوشپویې اوږد

   : ما له پاره ه  دد  داخبردپاملرنې و وه ځکه مې پوښتنه تر  وکړه

 ؟م په لیک لوست پوهیږي

تیا راوپاروله ځکه یمې پمه جمدي توګمه  ما دغې پوښتنې دهغې حیران

 : ځوا  راکړ

ډیرڅمه یمې  ،ه  پماس کمړی کمبریج   هغې ،م هو، هغې ډیرڅه ویلي

 .. .هغه په ډیرو خبرو باند  ترډیرخلکو ښه پوهیږيلیکلي دي او

Downloaded from: ketabton.com



36مهبرخه5

 

په د  چمې تردغمې شمیبې  ،دد  دغې خبر   ما غوږونه راوکړنګول

دانمې غونمد  پمه پټوسمترګو ما  پور  ما فکرکاوه چې دهغې انې به ه  لکه 

اوس دهغې په ا ه  ما نظرګردسمره  خو.. .دپخوانو کیسې په تورو شپوکې کوي

 یمې کې هغې ته ورتله له هغې بمه به په هره اوونۍ يداچې لکشم .بدل شوی و

 هم  ځکه مې نمن ،یوه نو  خبره  موږ په باره کې اویاه   ما په باره کې راو ه

   :پوښتنه تر  وکړهدنو  خبر  یادد  اوونې دخبر  

   ؟م په دغه اوونۍ کې یې ه  څه نو  خبره درته وکړه

 هغې وویل: 

له هغې سمره  ،م له هغې څخه  ما پوښتنې اوس تل ستاسې په با  وي

 ،دهغې دولت خوښمیږی ،تراوسه  ما ددولت خاپ کیسه پای ته نه ده رسیدلې

 ،ا ه  خوښیدهوایی هغه دد  داندد  انا په د  چې  ،دهغه په ا ه کیسې کوي

 ې اوریمدنېاوریمدلي وو، خمو دد  هغمه ټمول دهغه په با  هرڅه  ما دانۍ انا

لمه هغمو سمره یمې  ،.. هو، دهغې ددولت کیسې خوښمیږی.دکتابوخبر  دي

 هغمه ددولمت خماپ ،خو  ما له دولت خاپ سره ناسته پاسمته ده ،سروکاردی

 ا داچې لمه دولمت.. مان.پ ته وای دولت خاخپل  ماته وایی او ه هغه بیا کیسې

 ...تردولت خاپ پور  هخان

 :  ما ته یې پوښتنه راپیداکړه چې پوښتنه مې تر  وکړه

 ؟م ستا دولت خاپ

 : د   ر راته وویل

  ما دوست دولت خاپ...  ،م خبر  ته کونج مه ورکوه
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هغې ویل چې دولت خاپ لوی اوبریمن جنرال و، خو دریغمه چمې یموه 

 .. .خورا لویه غلطی تر  وشوه

   ؟هغه څه وه م

استا ي نمه وای اسمتولي خپله په بابرپسې کابل ته  هم هغه داچې که د

نوبیما بمه  ،اودهغه پرځای یې ابراهی  لودي خپل تیروتنمو تمه ځیرکمړی وای

هند ته رارواپ کمړ، دولت هغه له کابله  ،هندوستاپ دپردیومنګولو ته نه لویده

داچې د  په ړره کې  ،خپل ړس یې دډیلي پرتخت کینوي غوښتل یی چې پر

بابرچې دده په پله  ،ناروغه شو، اویاه  ناروغه کړشو، ترډیلی پور  راونه رسید

 ډیلی ته راوخوځید هغه دده له برکته دډیلي واکمن شو... 

 ما   ه یې  ،ړیې پا  ته نه وه رسولې ،کیسه کوله لېلکشمی ړ داغ  لړ

دغمو کمړو و و وروسمته  پاره چې لهکړ، په د  چې داډول خبر   ما ل راتنګ

هندوستاپ ته راغلی وم یوڅه دردونکې په د  و  چې که څه ه  هغه  ما لمه 

پاره داسې و  لکه چې همداڅه موده پخوا خو  ما ل ،راتګه خورا پخوا تیر  و 

  :ځکه مې دخبرولړ  ورغوڅه کړه يدغه م که باند  تیر  شو  و په

 ... .م جالبه او دردونکې

لکشمي لکه چې  ما په  ،وله پاره دفکرځولې شوم ه همداسې دڅو شیب

داسمې چمې  ،ړس یې دمی پرسر  ما لورته راوغم اوه ،دغه اکرباند  پوه شوه

کمې غموټۍ غموټۍ  اوشونېو ړیې موسکا په څیره ،ووایي راته غوښتل یې څه

  :چې ترخوله یې راووتل ،کیده
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لمه دغمې کیسمې پمه  ،خپمه کیمږه ممه ،فکرکموم ډیرخپمه شمو  م

 ،هو ،وهنژد  له یاده وتلو یارانو یوه یارانه  لونوتیردي، دا اوس دتیرو اوونوکسو

دمینمې  په هماغه مهال په کېهغه مهال تیره شو  هغه ستاخبره  چې...یارانه

   ...بنګړي مات شوي دي

خپلمو پمه  د  ه  داسې راتمه کتمل چمې،وکتل هما په مینه مینه ورت

 ،سره ولوټمل موسکا کاته په موسکاکتوکې یې له مانه  ما مینه نا   تورسترګو

 چې ماځوا  ورکړ:  ،اوس یې  ما پرځای ه  خپلوړسوته کتل

هغې نوره  څه  ...وګورم .. خوستا اناباید  ر.م چې خپه ش  څه به وکړم

  ؟درته وویل ينو

 هخمو تم ،غه بله خبره ه  درتمه وکمړمما غوښتل چې ه .م بښنه غوا م

 .. .ړ ه شي په بله هلي خبرڅخه اصشې چې له ما يدومره  ر ځواب

  :ړس کیښود اوورته ومې ویل م مامې ړس دهغی پر

 .. .ما فکروکړ چې ستاخبره پای ته ورسیده ،م ډیره بښنه غوا م

   :هغه بیاراته په خندا شوه

ره ښه م  ه پوه شوم چې پرتا باند  د دولت خاپ دتاریخی تیروتنې خب

  :درنه وه لکه چې ماته یې کولهما دانا دابله ترهغې ه   خوونه لګیده، 

قمام و او دی چمې لمویی واکمنمې م پټاناپ دتاریخ په اوږدوکې داسمې 

خمو ترډیرویمې  ،دو  ډیرملکونه اوډیر  واکمنې له نورو نیولې ، نګوړی شي

همداسمې  ر بمی  ،ځکه چې دوی لکه څنګه چې  ر اتفاق کوي ،ساتلې نه دي
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پلې دغې بدمرغۍ تمه دحمل ړره هغې وویل چې کله دو  خ ،اتفاقه کیږي ه 

 ..  .نه ويبل تردو  به هوښیار اومهذ  ولس په نړ  کې  ،يپیداکړ

نورنو ما دپورتنۍ خبر  په و اند  ددلیل په  دروغ ،دروغ ،رښتیا رښتیا

چې څومره دغه رښتینې فلسمفه مما تمه د   ،نامه څه له ځاپ سره نه درلودل

خمولې  ،ته مې کتل تورو سترګویوا   دهغې  ،ې ډوبلومغږوله  ه یې په فکرک

همدغه اکربه یې ممل ،وای مې نورکار نه کاوه ښایی که  ما پرځای بل څو  ه 

دهغې نا کو شونېو ته مې په .. .وای اوهمداسې حالت به خامخا وردغا   کیده

دهغمې  ونه چې په دغو درنو خبر اوپه فکرکې راتیره شوه،کتلیوا   ځیرځیر

دهغې دنګې غا   ته مې وکتل چې نمور  .. .ژبه اوشونې  نه وي  خمي شو 

 ... .ه  ډاډول درنې او یږ  خبر  په کې شته که پای ته ورسید 

دغه حالت باند  پوه شموه، چمې  ه رښمتیاه  دد  خبمرو  رهغه  ما پ

داوږده دهلی  لمه هغمه  ،.. له ځایه اوچته پورته شوه.غوند  کړمي یوڅه سوچ

 ،د  پیالی په ړس کې رانیمولې و سره یې په څو شیپوکې دشدوچای دو  تو

 .. .اوبله یې خپلې یوه یې  ما مخې ته کیښوده

 .. .تود تود یې وڅښه ،م وڅښه هوا سړه ده

 ..  .هو داچای به  ما سړه اروا یوڅه راتوده کړي ،م مننه

   ؟م ستا سړه اروا

په همدغه خبره ېې د  ه له کومي هیله راڅخه وکړه چمې نورنمو دد  

 خپل ړس یې  ما پرړس باند  کیښود، دهغې ړس ،ه خوا کړيخبرو بوه په بل

خوند  يما ته یې ه  تودوال ،اند  کیښودب ړستود و، داسې چې کله یې  ما پر
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په خپمل   ما ړس یې ، ما پردغه احساس باند  پوه شوه ه راکړ... لکه چې دا

بومو ختلمو  .. پرتورو سترګویې د.ړس کې کلک ونیو، راته ویې کتل وشرمیده

داسې چې په خورا سختۍ سره یې پورته اوکښته  ،دروند والی ما له ورایه لیده

  :.. ځکه یې دخپل   ه په ټوله تودوخه کې راته وویل.کولې

په آرامه  اویادافغانستاپ دکوم سینددجمنا کېپه شپوم تا کله دبرسات 

  ؟غیږکې دسپوږمۍ ننداره کړ 

 ...فریاد اوریدلی دي ونو  د ودهغما یوا   داو ي په   ه کې  ،م نه

 ،آه ...جمنا  ما په همدغه آرام خوتاوده احساس باند  خوښمیږيهو، م 

 ..  ... آه. ما

ړیې ه   ما سو  ړس په خپل تاوده نا   ړس کې تود تود کیده چمې 

   :هیله یې راڅخه وکړه

لنې  د  په یاد ده چې دم ګړ   ما پمه   ه بانمد  یوه ښکلې م داسې 

 خممي  کمې ژبما هپمه  .. یوه ښکلې لنېۍ چې ښکال یې.ااو م راسیوری شي

 ..  . خمي نه کړي

چې وکوړی  یوه لنې  پسې خپل ذهن څراغ کړ،په داسې  څوشیبې مې

دویمه راغله هغمه  ،خو ښه مې نه شوه ،یوه راغله ،شی دهغې   ګې تسل کړي

تمه برابره شوه اومخامخ ممې د   ،مې ه  خوښه نه شوه دریمه خدای برابروله

   :ترخوله ور ووته

  ه چمې ممین شمي همیشمه لمبمې              بلیږي اخر مړ شي رچېاو

 .. .وهینه
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  :لکه چې هغې سمه وا نه وریده  ریی ترخوله راووتل

 ... .یوځل بیا یوځل بیا ،څه شی ،ه شیم څ

 .. .  ه چې مین شي همیشه لمبې وهینه اورچې بلیږي اخر مړ شي          

 

کښمله، و چې هغې بیا په خپله کتابچه کې دغه لنې  هم  لمرلویدلی و،

داسې چمې څومماد  تمه  ،هکړ  ودرنه اغی ه باند   هغېدغې لنېۍ پرداځل 

یې په کتوکتوکې  ما پرخموا  هغه ویله اوپای ته مې رسوله دتورو  لفو سیوری

راپورتمه یې سمر ،مخ  ما پرمخ باند  راولګاوه پلخپه مینه مینه یې  ،وتراپری

کوړی چې څو مره یې  ،سترګې یې سره وغړولې ،ه ځیرځیریې راته وکتلکړ، پ

داسې چې ما تمه یمې  ،کې ونیوم هدومره یې دخپلومینه ناکو کتوپه غیږ ،شول

هو، دهغې چې کله به یې په شوخۍ  ، ما دمشر  خور مینه نا  کتل رایادکړل

هغې بمه  ،ژ لبه مې   ما به نورڅه له وسه نه کیدل په  وره  وره ،ووهل  باند 

پمه یموه اوبلمه  ، ر به راغله اوپه غیږ کې به یې ونیوم ،چې  ما اوښکې ولید 

مور اوپالر تمه  راته وکړ  چې نورد  نه وه  یې  ارۍ به ،خوابه یې ښکل کړم

 اوځاپ به مې آرام ونیو، لکشمي ه  اوس ، ما به ه    ه تسل شو ،ونه وایې ... 

پوهیدم چمې دد   ه   ه اوس ه  نه ،دهبریښی کې په همداسې یوه حالت ماته

ه  پمه ه لنې  یې څو ځلې نور ،اوکه دوا ه خو  شوی وم که دغه خوږه لنېۍ

اولمه ځمآپ ما ته یې کتمل  ، غلوله و خپلوشونېو باند  یو  اوبلې خواته سره

  :سره ګېه وه

 ..آخر...... به لیږي.اور... چې ...شی مړ ...اخر ....بلیږياور چې 
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سره نه وه ورپور  پتلی  کړ  چې سترګې یې لمه اوښمکو ړیې دویمه م

داچمې ولمې  ،غبرګې منګولې یې خپلو غبرګو سترګو ته ونیمو  ،راډکې شو 

ې وو، هغه یې ماتمه هم  نمه داهغه څه وو چې دد  د  ه په تل ک ،پارهاودڅه ل

چمې  ،نن ه   ه نه پوهیدم ...ه ول  ځور ړ هغوباند کله کله به یې په  او،ویل

 ځکه چمې،پر  پوه نه شموم هو،دغې ټیکۍ اغی وکړ اوکه به نورڅه وو،پرد  

 .. .کولهدرنو درنو کتوکې ما ته په لکشمی کله کله داشاپ درنه خو نا سپړلې ژ ا

نن له ما هیله وکړه چې ترکوره  هغې ،ترسکوې ماښام ه  خبره تیره وه 

 ،ورغلمې وهړره  دد  کورته چې کوممه ،منلهومې ورسره  ،ه کړمیې باید بدرګ

یموه نمو   په هرټکی کې به یې یوه ،کوڅو اومالتو باند  تیره وهګووپر هغه ه 

 ،دلته ه  پټاناپ اوسمیدل واییانا مې  ،دلته ه  مسلماپ اوسی راته کوله، خبره

 ...  . یارت دی.. ...صوفی.دلته لږ هغې خوا ته د

دو، څیرمه ورسیه وه رسیدلې چې موږ ددو  کورته ړ دغه لړۍ پای ته ن

په چوپړ  کمې  دلویې بنګلې مخامخ یې دسړ  په سر یوه لویه غریبه کورنې

اوټول عمر یې دهمدغه سړ  پرسرتیرشوی و، دکورمیرمنې دخپلمې  ،اوسیده

 ،چوپړۍ مخ ته اوربل کړی و اوله خپلو پچیانوسمره خوشماله ورتمه ناسمته وه

تمه نمه وو موږ ړ دلکشممی دو  کور ،اوربلیده اوکرار  کرار  لمبې یې کولې

لمه  واودهغ ،ته وکتل ولکشمی هغ ،ورو ورو تتید یې رسیدلی چې د اورلمبې 

دکورموټرواپ  ،دا له موټره کښته شوه ،په شونېو راغله لنېۍ ه یېکتو سره سم

د  له  ،استوګن ی ته راورسوي  ه کې دریدلې و، چې ما بیرته خپلیی په دروا

کله  ،ه خوا د  ه له کومی مچې کړمما سره خدای پامانۍ وکړ، بیایی په یوه اوبل
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هغمه وړ ه وه او  ،چې دا له سترګو الونیا کیده چې  ه موټر ته وخت  اوترهغومو

  :واهه چېپه سوک سوک کې ه  دخپل   ه درد ته دهمدغې لنېۍ ببو   ړیې 

  ...آورچې بلیږي اخر مړ شی

   ...آخرمړشي ...آورچې بلیږي

...  ه چې مین شي همیشه لمبې وهین   ه 
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(۶) 

 

پمه هغمه ورځ ممې اپ  ،یوڅه خمومې لیکمل ،څه مې لیکل ،نه پوهیږم

دپماڼې .. .ګوتې مې پرقل  باند  درنې درنې شو  ،ترماښامه بور  لیکنه وکړه

دکوټې دهلی   ،پرڅولیکل شویو کرښو مې کیښود  اودمی له سره پورته شوم

رکمرار ځماپ کرا  تیمار ،نو  دسکوې ما ښام څپه راخوره شمو  وه ،ته ووت 

 ما کموټې تمه مخمامخ  مما  ،په دهلی  کې پښه نیولی غوند  شوم ،راغو اوه

 ،تاوده ګر ځیدل هندي ګاونېي انند پرکاش اودهغه میرمن چاندني دوا ه تاوده

دلتمه بمه  ه  ،څوشیبې ددوی برنې  ته مخامخ ودریدم ، ما یې ه  تلوسه کړه

دهغه لمه میرمنمې سمره لمه کله کله به مې له همدغه ګاونېي اویا ،تل دریدم

خمو دوی خمورا  ،ودریمدم په دغه ورځ ه  دلته ،  ه  کولېهمدغه ځایه خبر

ګیېۍ شممې ه بوخت راته معلوم شول، څو شیبې نه و  تیر  چې چاندني یو

یوه یوه یې دبرنې  پردیواله باند  له دغمه سمره ترهغمه  ،په ړس کې راووته

شممې  ،ه هغمه ټمولې ولګمولېکتارکیښود  اوبیایې له یو  نرۍ دعا وروسمت

دلګیدلو شمو تررڼا ورهغې خواته،داپه خپلمه  ،شاوخوایې ټوله رڼاکړه ،ولګید 

  :له خپلې همیشنۍ موسکا سره ودریده ما ته یې وکتل اوپه خنداشوه

 په مخ کې ه  لګوم...  رمه خواشینی کیږه اوس یې ستا دکوم 

 ،ځماپ خبرکمړمبې له د  چې پمه خبمره  ،نه ومپوه  ه په اصلي خبره 

 حاضرځوابی مې وکړه او ورته ومې ویل: 
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سپوږمۍ دستورو په منځ کې ترنمژد  لمه لمر  ښمه ، م ضروري نه ده

 ..  . ه یې له همدغه ځایه ګورم اوخوند تر  اخل  ،ښکاریږي

 هغه  ما دخبر  په نا کۍ پوه شوه ځکه یې نیغ ځوا  راکړ: 

لمر  وي لمه خو شمې کمه  ،م سپوږمۍ چې څومره لر  وي ښکلې وي

 .. .پریږده چې نژد  یې درته ولګوم ،نظره لویږي

تیماره دهلی یمې هم  پمه  ریو  ګیېۍ شموسره راغله،  ما دکوهغه له 

  :شموراته روښانه کړاوراته موسکۍ شوه

م وګوره شمې چې څومره نژد  و  ښکلې وي اوسپوږمۍ چې څمومره 

 ..  .لر  وي هغومره

  :مایې ه  په ځوا  کې وویل

 ...ځال اوچیر  دشمې   دسپوږمېم خوچیر

 :  ریې خوا  راکړ

سمپوږمۍ یمې  ،داشمې دداسې چا په قدمو کې بلې دي چې سلګونه م

 ..  .دنوکرۍ جوګه ه  نه دي

هروخت به مې ورته ویل چې ستانوم  ،له چاندني سره ما تل ټوکې کولې

  لمه د  .. نن مې هم.موږپه پښتو کې چاندنی ته سپوږمۍ وایو ،ډیرښکلی دی

شاعرانه کړ ، څو شیبې ړنه و  تیر  چې خاوند یې ره خپلې عادي خبر  س

.. ده هم  .ته یې راکړه اوما هې څوډوله شیرنې اوحلوا رانیولي وپه یوه پتنوس ک

   : موږ خبر  اورید  ځکه مې له ده څخه دقضاوت پوښتنه وکړه
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  ؟م ته ووایه چاندني رښتیاوایی که  ه

  :م هغه خبره رالنېه کړه

 سې دوا ه رښتیاوایاست خونن به دچاندني ومنو... م تا

  ؟م څنګه

نن لکشمي  مموږ  ،م ځکه ته پوهیږ  چې نن  موږ ډیره مبارکه شپه ده

 ..  .په کورونو ګرځی

   ؟م لکشمي څو  ده

 ۍ له د  سره دي... نم هغه چې دنړۍ شتم

 ۍددغې ننۍ شپې اودهغې دلو تیا اومبارکباورپه رڼاکې  دخپلچاندني 

ه نژد  یوکتا   خبر  راته وکړ  اودغه شپه یې له خورا نیکمرغو اودرنو په ا 

 ،کورونه پماکوي ،په دغوشپوورځوکې هندکۍ روژ  نیسی ،شپوڅخه یاده کړه

پمه  ،راځميد دوی کمره لکشمي چې په دغو شپوکې په د  چې دوی باورلري 

 پلمومرادوخاود ،دوی په هرکلي کې شمې بلوي ځکه خویی ،يټولوکورونو ګرځ

 ..  .ته یې سترګې په ړره وي دپوره کیدوبرکتونو

نوورسره به له ډیر  به چې هرځل دلکشمي نوم په خوله راوو ،  يچاندن

هغې یوځل داخبره ه  یاده کړه چمې لکشممي  ،مینې دچا خبره باغ باغ کیده

 .. ما تمه هم .چاته یې چې   ه وغوا   هغه ورکوي ،دشتمنیو ددنیا واکمنه ده

دلومړي ځل لمه پماره  چې دلومړیوورځوخبره رایاده شوهلیدود  ما اولکشمي

   :اوماورته ویلي ووچېنوم راته ویلی و  لکشمي خپل
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 ،څومره ښکلی نوم دی ،م لکشمي

 .. ؛ .لکشمي هغه چې سړي ته شته اوع ت وربښی م

  :اود  ځوا  راکړچې

 .. .چا ته لکه هغه څه نه ش  ورکولی ،خو ه غریبه ی  ،م هو، ه  هغه

هم  چمې  ویږ نورګاونېیاپ ه  ړ ل راغلل، هغوکې  موبهمدغو شیپه 

.. .شپه ښه راتیماره شموه.. .ماته راکړل اوما ه  تر  واخیستل څه تیارکړي وو

.. خو شمې ړه  داوږده دهلی  په اوږدو .دو  خپلوکورونو ته ړ ل او ه خپل ته

په مینمه وا شمال به په یوه اوبله خ کې لګیدلې اودنژد  سکوې ماښام دتورت 

خوږو ډ  پتنوس مې هم  د ، ه خپل کورته راننوت .. .لېسره ا ولې را ا واونا 

دمی پرسر کیښود، لمه کړکمې ممې یمو  اوبلمې خواتمه وکتمل  مموږ ټولمو 

ره بمهغمه خ،،  ه ړه  په کړکمۍ کمې وړ وملګاونېیانوخپل کورونه رڼاکړي و

نمان نمه  انوښمهډیروخدایدلته خلک د ،راته کړ  وه يرایاده شوه چې لکشم

..  ه په همدغه سموک .يخوشاله ددلته  خدایاپدرناوی یې کوي ځکه نو ،کوي

له کړکې راد  خوا شوم غموږۍ ممې پورتمه تلیفوپ په شرنګا شو، کې وم چې 

دایمې هم   ،پالرمې له کابله په لین کې و،  ما دجو والي پوښتنه یې وکړه ،کړه

له والمو کسمانو لمه کموره راته وویل چې مشرورورمې دادوه ورځی کیږي وس

په ښارکې چیر  ساتلی اوکه یې شمالي ته یې ایستلی نه پوهیږم چې همدلته 

 بیولی دي... 

شممالي دغلواوسمړي وژونکموچې دپه هغو شمپوکې پرکابمل بانمد  

..  ما یې ه  فکرسره ګېوډ کړ، په د  .واکمنې و یې په سرکې و  غلودا   د
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رګ دچرګ ترمرګ ه  اسانه و... ځکمه چې دهغه مهال وسله والو ته دانساپ م

نوداډول ناو ه  یري هره ورځ  موږ ترغوږو یو  اوبلې خواته تلل اوراتلل،  ه په 

چمې  ؟، په د  فکرکې وم چې ورور به مې ژوندی وي که نمههمدغه غ  کې وم

خمو   ه ممې وکمړ  ،بیاتلیفوپ په شرنګا شو، سره له د  چې ړس مې نه ورته

داځل مې د ورور غږ ترغوږ شو، هغه تمه  ،پورته کړه رراد  ه په  و اوغوږۍ مې

خو ریې راته وویل چې ته بی  ،هغه ه  خبرو ،مې دپالردخواشینې خبره ورکړه

 ...يڅه نه دي شوتراوسه پرما  ،مه اوسهغ

 وټول شو، سره له د  چې دغمراسره څه   ه مې یو ،غوږ  مې کیښوده

  ،څمممممو دقیقو مممممما دفکرهرڅمممممه سمممممره ګمممممېوډ کمممممړل

ړه  دګاونېیانو پربمامواودهلی و بانمد  شممې  ،ې ترکړکې دباند  وکتلبیام 

 ..  .بلید  اورڼاوویې هره خوا په سراخیستې وه

 ما فکرړه  دکابل خپله رڼاکوله،  لیکوکې ه  دشمودکور په دهلی  ما 

چمې  مما دکموټې دروا ه  ړه  سم  نمه وم آرام شمویپه تیاروکې نښتی و، 

   :نژد  ورغل  اوغږ مې ورباند  وکړ ه .. .کرارکرار راوټکیده

  ؟م څو 

 )نری ښ ینه غږ(  م  ه

   ؟م تاسې څو  یې

   :په خورا ناآشناغږکې

 ..  .م  ه لکشمی ی 
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خواوس مې  ،ګردسره په یاده  نه وه يلکشمخپله ټولګیواله رښتیا  ما 

 مما پمه  ،ننوته را چې دلکشمي نوم واورید په ټول بدپ مې دچا خبره سړه لره

بله داچې لکشممی  ،یوا   د چاندني کیسه همداسې ژوند  پرته وهذهن کې 

یمو  راغلې هم  نمه وه...  په کېکله ه   ما کوټې ته په داسې درنه اوتیاره ش

هیڅ مې ه  ترسترګو نه شول، له دروا   په یوه خموا  ،اوبلې خو اته مې وکتل

   :.. بیامې   ه نا  ه غږ پر  وکړ.شوم چې دروا ه بیا په ټکیدوشوه

  ؟څو  یې -

  :ځوا  راکړهغې بیا په ډیره ارامه ژبه 

 .م  ه ی 

   ؟م تاسې څو  یي

 ..  .م  ه لکشمی ی 

په د  چې څوشیبې مخکې  مما  ،که رښتیا ووای   ه نوره  نارامه شوم

 يد داخبمره کمړ  وه چمې نمن لکشممي دیموګاونېۍ چاندنی اودهغې خاون

فکرکې لکه پاڼه اوس داسمې ځکه نو  ه په همدغه  ،پرټولوکورونو باند  ګرځي

وویل چمې  مې له ځاپ سره واورید دهغې نومچې ماپه دغه شیپه کې  ،لړ یدم

اوڅمه شماپ دروا ه  ،..( اوس نه پوهیدم چې څه وکړم.) راباند  راغله :ګواکي

 ي...وس غږ ه  اورم چې راتمه وایمی لکشممهره شیبه یې ا ،ورته خالصه کړم

خو مې ژمنمه وکمړه چمې پریمږده دروا ه .. یوځل .راتلل نور توروي که سپین

پریږده چې څمه راتمه وایمی اویاڅمه  ،توکل مې د پرخدای وي ،ورخالصه کړم

.. خو اوس  ه دومره بې واکه شموی وم چمې دخپمل ځماپ وا  .راباند  کوي
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اوځوا  هرڅه رانه تللی وو، په ځاپ کې مې اپ ددریدو تواپ ه  نه و، څوځلې 

شماوخوا  ،د  واچمومباید ځاپ له کړکې دبانمچې  ،خو په   ه کې راتیره شوه

نمه بیابمه راتمه وایمی چمې  ،پام شو، چې که مې دوی ووینې مې ګاونېیانو ته

لکشمی وه اونه نورڅه هسې ځاپ درباند  تاواپ و.  ه په همدغمه ویرکمې وم 

  :چې یوځل یې بیا دروا ه راوټکوله

 .. .م ټک ټک ټک

   ؟م څو  یې

 ..  ... غوا   دروا ه درماته کړم.شمي.. لک.لکشمی ی  ، ه څو  ی  م

هغه سمه دممه  ،اوس نو په د  پوه شوم ،نورنو راکې هیڅ ه  نه وو پاتې

لمه ډیمره ډاره بیما دروا   تمه  ، ما دروا   ته دریدلې اودپریښودو مې نه ده

 ..  .ورنژد  شوم بیامې لکه چې شونې  سره بیلې شو 

   ؟ئم تاسې څه غوا 

   :چې ما ته ناآشنا راته ځوا  راکړ یېم په داسې ښ ینه غږکې 

 ..  .م تاغوا م

 داجرات وکړ چې ورته ومې ویل: مې له سخته ډاره سره 

پریږده چې آرام  ،ناروغه ی  ، ه دغه شیبه په ډیربدحال ی  ،م هیله کوم

 ...وکړم

  :خوهغې بې له ځنېه ځوا  راکړ
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ره د  .. که ناروغه یی هم  چمې چما.تاآرام کړم چې  ه ،هم اجا ه راکړ

 ..  .وکړم

کله یې چې داځوا  راکړ، نوره مې   ه ته ورسیده چمې بمس همدغمه 

خدایی مې  ،به په دغه نړ  ی نه  ه نورنودد  نړ  نه ی  اواو ،وروستۍ خبره ده

ړس  ،په ټوله لویی یادکړ، په داسې حال کې چې نورنو په ځاپ نه ی  پوه شوی

په هغمې  ههغه خالصه کړ داچې ما څنګه ،سیدمې ددروا   ترځن یرپور  ور

 ،سترګې مې سره وغړولمې ،خوچې کله راپه حال کې شوم ،ه  نه وم پوه شوی

 ومې لیده چې  ما ه  ټولګۍ لکشمي مې سرته ناسمته ده او مما لمه ګاونمېۍ

 .. .ژ ا شو  سره یوځای دوا   راته په يچاندن

  ؟ولې ؟... ولې.څه خبره وه ،م ولې په تاڅه وشول

رته ومې ویل چې هیڅ هم  نمه دي شموي، خمودو  و ،ما ورته وخندل

پمه  ،و  يدوی فکرکاوه چې ما به شرا  څښمل ،بیاه   ما په خبره باورنه کاوه

.. نمورمې .لکشمی پوهیده چې  ه ددغه کارشا لمی نه یم چې داسې حال کې 

 ،ټوله کیسه مې لکه څنګه چې وه په  ور او یرورته تیره کمړه ،چاره نه درلوده

له وړ یدو داسې چې  موږ ګاونېۍ پورته او ،شنې و  خندا راتهدو  دوا   له 

 سره س  یې راته وویل:

خو لکشممې  ،رښتیاه  بل څه درباند  شوي چې ګواکي ما فکرکاوهم  

..  مما .په ژ ا شوهله ډیر  خندا خندا راته دومره راته وخندل چې په پای کې 

 په دغه حال یې ښه   ه تش کړ...
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ماپسې راغلمې وه چمې مما خپمل کورتمه  رپ  کې په دغه تورتهغه نن 

 پلمواپ رابللمی وو،  مما ټمول کماليهغې نن  ما په خاطرخپل ټمول خ،يبوځ

دهغمې  ،له کوره یې راوایست  ،راوایې اغوستل ،اودریشی یې راته راواخیستل

شپې دبلوشمو په منځ کې یې ترخپل موټره راورسول  اوپه خپل موټرکې یمې 

 ،په هغه شپه  ه ددو  ترکوره په ځاپ نمه پوهیمدم ،په خپل څنګ کې کینول 

ړه  دتاریخ  چې سرمې په ټوله ړر دد  په اوږه تکیه کړی و، هلته یې انا هغه

کله چمې  ه پمه  ،وه ما په انتظارناسته  ،د یړو پاڼو پرمخ پردولت خاپ مینه وه

ما هلته لومړی ځل هغه  ،رته ړس نیولی ننه ایست خپل کو يلومړي ځل لکشم

له ډیر  اوله هغې مې  ،کلنه ګل بانو په خپل ټول درنښت سره ولیده تیاژد  ان

دخپلو پښتنو ډیمر  خموږي  ،دخپل قام کې طن ه هغه لر  وپ مود  وروسته

پمه ویما  ویما  سمره په هغمه مبارکمه شمپه یاتر  اوخاطر  اوډیر  ترخې 

 ..  .واورید 
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(۷ ) 

 

ه لیکمه څراغونمو ښایسته بنګلې د وره پرسر دیو  و   کرښمې پم د

یو  اوبلې  لېونې اوګلو دانګړ دننه ګل ،تیاره وه ،سترګکونه وهل مړاوي مړاوي

ڼمه رۍ ویاله کې رڼو اوبوه  ځاپ لکه  په نر ،و  وړ  څانګې   یدلېغوخواته 

 ،ه  څه رڼاو   ما سترګوته راغبرګې نه شمو  اووروسته داسې ښود، و اند 

کلې بنګلې په دروا ه کې لکمه میلممه هیڅو  ه  نه وو، هیچا ه  دلویې اوښ

غوند   ما هرکلې ونه کړ، یوا   لکشمي ددغې ښکلۍ اودنګې بنګلې پریموه 

 دبنګلی شا ته یې یوقبرراوښود،چې هغه یې دنیکه و که ،راتاوکړم تاواوبله خوا

یدو موږ ورتلو یوه و ه شمه چې نوره نودمړه ک تردغه مهاله چې څو ،دغورنیکه

په څنمګ  ،نر  نرۍ لګیدهړه  تتې رڼا بدرګه کوله اویو   ،هپه پوله دریدلې و

لکمه  ،تراوسه جمو ه وهکې یې   ه تاخچه چې یوپاڼې پاڼې کتا  پکې ایښی و

په ښکلي پمو  همداسې کتا  ه   ،چې دتاخچې په دیواله کې سا نه وه پاتې

 ،واسکټ واسکټ شو  و، نه پوهیږم چې دڅومره کلونوبرسماتونو، بمادونوکې 

سره وا ولې راو  ڼېخوکله چې مایې له مودووروسته پااوګرمیو به وهلی ونمونو

شمې رڼا ته یې توری داسې روښانه راته ځلیدل چې ما  دهغې وروستۍ ،لې او

بیرته مې په درناوي سره لومړی ښمکل کمړ  ،.. ومې کوت.فکروکړ راته خاندي

  :اوبیامې پرخپل ځای کیښود چې لکشمی راته وویل

 ..  .پر  پوهیږ  ،  لوستود ،م ود  کوت
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  :ورته ومې ویل

 م هو، لږ لږ... 

  :راته وویلپه داسې څیره لکه چې رښتیا نه وایی خود  

 .. .دا پاڼې پاڼې کتا  دلته ګورم ،م  ه چې په ښه اوبد پوه شو  ی 

 ..  .خو لیکنې یې اوس ه  سړي ته خاندي ،م هو، ډیر و  دی

  ؟م څنګه

لمه اولمه هغه تور  ړه  چې څنګه ودخ ،م که دکتا  پښتۍ   ه شو 

 ..  .روښانه وو اوس ه  روښانه دي

پمه  ،د ا ه قبر پرسریوه څانګه وره   ه ونه په خپلې  نګې بنګمې تنمې

ډیر  څانګې یې اوس ه  ړوچې شمو   ،خپلې سورۍ سورۍ څیره ړوړ ه وه

پاڼې خو دومره پکې لږ و  چې هغې خواته یې دآسمماپ پمه  ،ورپر   نګید 

خمووړ ه وه  ،کې سمتورو لمه مموږه خپلمه پمرده نمه شموای کموړی هسکو

شکیدلې اوسمورۍ  هخپل ه  رانونو ته یې اوساوپرقبرباند  یې تودو اوترخو با

په همدغه لیدنه کتنه کمې وو،  .سورۍ تنه لکه دمجنوپ ولې په شاپ نیولې وه

ټانی اوږده پ ،چې دبنګلې له خوا یوسپین ږیر   موږ پرخوا دروند دروند کیده

کالي اوواسکټ یې پرځاپ کې وو، چې رانژد  شو لکشمی په څو لنمېو جملمو 

   :کې داسې راوپیژاند
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دده پلرونمه  ،د   ما لمه انما سمره اوسمیږی ،)) دا حکی  خاپ ړړ دی 

بنګلې هرڅه دد   ،اونیکونه ه   ما دانې له میندو اوپلرونو سره اوسیدلي دي

 ..  .په ده پور  ا ه لري

خوده راته وویل چمې پمه ړس  ،ما ړس ور اوږد کړ ،شو چې ښه رانژد 

به شو... بیا یې په خوند غیږه راتمه خالصمه کمړه  سره غا ه غړۍ ،کارنه کیږی

لکشممې راتمه ونمه ویمل چمې دی هم   .اوکلک یې په خپله غیږکې ونیمول 

نوبیایی ترغوږ په  ، ه په غیږکې ونیومچې خو کله یې  ،هندوستانی پښتوپ دی

 ..  .پټاپ یوم بهی    :چې راتیره کړهوده جمله کې یوه ماته ګ

چې دحکی  خاپ ړړ روغبړ پای ته ورسید نمو لکشممی تمه یمې ممخ 

   :وروا اوه

 .. .تاسې ته انتظارکوي هم ځو چې می  صاحب

نګلی په لور بموږ در  وا ه د     خو خورا درنې ونې او ا ه قبرله خوا د

یمو  و   لیکمې پرکرښمه بانمد  پرسریی څراغونو د ور رواپ شو، ددروا  

چې موږ پربنګله ورننوتو، حکمی  ړړ  ،تیاره وه ،مړاوي مړاوي سترګکونه وهل

مو مخکې واوموږ ورپسې وو. بنګله لکه څنګه چې له بانمد  آراممه بریښمیده 

چمې  ،څرګنده شوهکله چې موږ تر دروا ه وردننه شو،  ،دننه دومره آرامه نه وه

نمو انګما   بمر  خموا یوشمور اودډیمرو غږوکیومې او ،ۍښمدهلی  تمه لمه 

شیپې  ه په د  فکرکې وم چې دومره لویمه بنګلمه  تردغې ،اوشورماشورراته

 بنګله ،خو اوس پوه شوم چې  ما سوک برعکس وخوت ؟اودومره لویه خاموشی

 ...  .څومره له باند  څخه آرامه ښکاریده دننه دومره آرامه نه وه چې
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وړ و، هلته بیا ښې خواته کاږه  ښی خواتهموږ په لومړي پو  کې و اند  

کې پورتمه وختمو،  و ینې پورته ختلې و  چې موږ په هغشو، یوڅو و   و   

هلته دیوه لوی داړپ په دروا ه کې یو  ښایسته ډلې نجونمو اوهلکمانو  مموږ 

داړپ ...راتمه پرانیسمته پمه لموردرباردهرکلی وکړاودروا ه یې د می  صاحب 

هلته د داړپ په هغه سرکې له څونورو خپلوانومیرمنمو به می  صاح ،ډیرلوی و

کلمه چمې هلتمه ور ورسمیده  ،.. لکشمی ترما دمخمه وه.سره په خبرو لګیاوه

خو پښتوته یې لکه دهندکیونجونو په شاپ  ،ښکل کړلیې ړسونه خپلې انې د

کله یې چې  ما په بماره لنمې   ،په یوه اوبله خوا یې ښکل کړه ،شوه ورټیټه نه

 ونهړسمغبرګ بیایې ماته ړس راکړ، او ما  ،  په انګری ي کې ورته وکړ خبر

کله چې ما دهغې ړس مچولو تمه ځماپ تمه  ،یې په خپلودوا و ړسو کې ونیول

مما دوا ه ړسونه یې   ،جو کړ، نه پوهیږم چې د  ته څه په   ه کې ورتیرشول

لکه چمې موربمه یې  ه ه  په یوه اوبله خوا  ترببروڅوو راتاوکړل اوکلک کلک

و  وله پاره یې  ما سرکلک په خپله غیږکمېباودڅوشی ښکل کړم ، لمې ښکلو

لمه  ،. کله یې چې مخ  ما له سره په یوه خوا کمړ، اوماپورتمه ورتمه وکتملونی

 ،ځیرشموم ه ورتمه  ، مماپرمخ راتموېې شمو سترګویې نرۍ نمرۍ اوښمکې 

م وړ دي او موږ شاوخواته مې وکتل چې  موږ شاوخوا خپلواپ یې ه  ټول آرا

.. ما لکشمي ته ه  وکتل خو هغې هم  ځماپ آرام نیمولی و.     .ننداره کوي

بانمد   ۍاوپمه خپمل څنمګ کمې یمې پرڅموک ،ګلبانو  ما پرسرړس کیښود

 ه ړناست نه وم چې خپلې     خورته یې هغمه  ،دکیناستو هیله راڅخه وکړه

  :چې ترد  ه  مشره وه مخ وروا اوه او ورته ویې ویل
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په پټانانو او افغانانوکې تراوسه هم   :م بابا د  په یاد د  چې ویل به یې

له موږ به هرڅه هیرشوي  ،اخره شي نهکله چې  ما.. .مشر مشر دی اوکشرکشر

خو دو  به ړه  خپل هغه ساتلی  ،ډیرار ښتونه به مو له ړسه ورکړي و  ،وي

تاسمې وروڼمه یمو، دخدای له پاره موږ هم  سوي اوموږ به  ارۍ ورته کوو چې 

له دغې بې ایممانې اودغمې بمې پټمانۍ  ،ناآشنایی ستاسې قام یو، موږ له دغې

 ... .ئدروژغور

چې دد  خبره یې واوریمد  دا هم  مشر  خوریې په داسې حال کې 

  :ورته وویل

دهغه داخبره ه   ما په یاد ده چې  ،م داسې مې په یاد دي لکه دا پروپ

 ،لکوکماڼو او اوچتوغرونوسمره عمادت شمويدو  چې څومره له ک :ویل به یې

 ...خلک ه  دي ي همدومره مهربانه اوله عاطفی ډ   

دلکشمی انا سره له د  چې ښی ړس یې  ما پراوږه ایښی و،  ما په لور 

  :په ځیرځیروکتل اوراته ویې ویل

ستا په لیدو مې هره شمیپه دپخوانمو  ،م  ه ډیره نیکمرغه چې تا ګورم

 ،ې له خپلوپخوانومې اوریدلي یویو په ذهمن کمې راچمورلي ا ه یادونه چ هغه

  .همدا اوس  ه فکرکوم چې  ه دخپل ماشومتو  دوراپ ته ورستنه شو  ی 

خپلمه لنمېه مننمه ممې ورتمه  ،ما چې دد  د  ه له کومي مینه ولیده

   :څرګنده کړه

له تا اوستا  ،م  ه خپله ه  اوس نه پوهیږم چې څه حالت رامل شوی دی

 ، ه همداسې فکرکموم ،څخه ډیره مننه چې ماته مو دلته بلنه راکړه له کورنې
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چې په خپل غ  لړلي خوډیرراته ګراپ هیواد خواږه افغانستاپ کې لمه خپلمې 

که څه ه  موږ دا شل کاله داسې نه یو سره یوځای شموي ناسمت  ،کورنې سره

 ..  .ی 

   :هغې پوښتنه راڅخه وکړه

  ؟ییم ما ته لکشمی ویلی چې دلته یوا   

)په موسکا( یوا   ی  خو ځاپ په دغمه ملمک کمې یموا   نمه راتمه  م

خو کله کله لمه  ،پوهیدل راته ګراپ ديه  تراوسه د  داچې ولې په  ،ښکاري

ځاپ سره فکرکوم چې پا  اهلل  ما دجو ولو خټه له همدغمه هیمواده مما تمه 

   ....ځکه داسې راته ښکاري لکه  موږ ښکلی افغانستاپ.. .خوښه کړ  وي

  :  اوراته په خنداشوهلپه اوږه وټپو خپلو نرمو منګولویې په

ځل لمه  دلومړيعلیه سالم وایی چې آدم  ه  هندیاپ ،م ته رښتیا وایی

موږ ه  وایو چمې دهرچما چې .. همداده .پاره خدای پا  په هندکې پیداکړی

اوله هغمه ځمای هغه هلته خوشاله وي  ،خاوره له کوم ځایه اخیستل شو  وي

هغمه خماوره یمې  ،اسې چې پرځاپ ه  س  نه پوهیږي رټه مینمه لمريسره د

 . ..همالتهیې  اوپه پای کېورکاږي 

  :ما بیا ورته وویل

   ؟تاسې خوشال بابا پیژنۍ ،تاسې دخوشال بابا خبره وکړه -

.. .خدای نه پیژنیپښتوپ نه پیژنې، پوه شه چې هغه  م خوشال چې کوم

 ... .کنهلره هرسړی پیدا دی خو خپل کار: ماته معلومه ده چې وایی دهغه خبره
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م چمې داخمو .. حیراپ شو.کړم دد  دغې خبر  په رښتیاه  هیښ  ه

   :ځکه مې په شرمیدلی توګه پوښتنه تر  وکړه ،ترما ه  خوشال ښه پیژني

  ؟يم تاسې دخوشال شعرونه لوست

کوونکې وم، ما دهغه انګری ی  کې  دهړپه اروپا م هو، هغه مهال چې  ه 

ه لوستې وه... هغه ژبا ه مې بیاله ځاپ ه  راو ه اوس ه   ما پمه کتمابتوپ  باژ

 ..  ... اوس یې ه  کله کله وای .کې شته

کمورنې هغمه وروسمتی درنې ګلبانو دهندوستاپ دپښتنونوابانو دیو  

دخپلې نوابۍ د  وال وروستۍ شپې ورځمې  ،چې دد  دخپلې کورنۍ ،څراغ وه

او  ،دهغې اوس ه  په یادوو چې دا و ه وه ،اد و یپه لکه دخو  دلیدو په شاپ 

ددو  په دربارکې به لوی لوی میلمانه هغه سرداراپ اودنامه خاونمداپ وو چمې 

هغوی به له کابله راتلل اویا ه  له کابله راغلي وو اودلته پمه هندوسمتاپ کمې 

خاپ پمه کمال   چې کله به ددو  دربارته سردارایواوسیدل. د  ته په یادوه 

ربه سره ښوریده اوپه ټول دربارکې راته، ددو  دنوابۍ ټول دربا دوه وځلکې ی

له یوه اوبل سره داخبره کوله چې دکابل هغه سردار راځي چې پمه  چایې هر به

کیسمې یمې دماتې میوند کې یې په  رګونه انګری اپ داسې نیمه خواکړل چې 

غه چې اوس هغمه .. خو دری.بابا ګاپ خپلو لمسیانو ته کوي يتراوسه ه  انګری 

اوس هغمې کوممه رسممي دنمده نمه  ،پښتنه شه ادګۍ دژوند د وال پرخواوه

دو  در  دور  یې دپارلماپ دغړ  په توګه کارکړ  و. اوس بمه هم   ،درلوده

عټمو غټمو  ،دنګې ونې ،ښکاریده عادي څو  نهله څیر  سړي ورته کتل چې 

) پښمتنې  :یت چېاو اوچت قد یې اوس ه  په رښتیا دحمیدبابا هغه ب ،سترګو

   ... ( په یونظرسړي ته وریاداوه.په قامت ستر  نه دي څه دي
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    شه ادګۍ  ما نوم له لکشمي څخه اوریدلی و، ما ه  له هغې څخمه 

.. ځکه چې هغه دهند .اوریدلي وو چې دهغې ه  ددولت خاپ نوم ډیرخوښیږي

خاپ پمه  په تاریخ کې خورا لوی افغاپ تیرشوی و. په دغه شپه ه  د  ددولت

که څه هم   مما نموم  ،ستاپ دتاریخ په حواله خورا ډیرخبر  وکړ ا ه دهندو

دولت خاپ و، خو دهغه دولت خاپ له امله چې هغه دپښتنو پرت  خاور  ایمر  

ځکه نو دد  دمینې په ا ه لمه ماسمره  ، ما له خپل نامه څخه ه  بدراتللکړ، 

ه له نامه سره دوممره چې ولې دد  په دومره پښتنوکې دهغ ،یولړپوښتنې و 

  :په هغه شپه ورته وویل مې کله چې ، یاته مینه ده

م دولت خاپ لوی سړ  و، خو لویه ناسیالي اودهغې تور داغ یمې پمرمخ 

 ځکه هغه خپل مټ په خپله توره پر  کړ...  ،باند  پاتې دی

  :دا راته موسکۍ شوه اوراته ویې ویل

 لطاپ بهلول لودي و... م که دا تورداغ یې پرمخ نه وای بیا خو س

 .. .پرتاولې هغه دومره ګراپ دی ،م ستا یې ولې نوم خوښیږي

م ته رښتیا وایې دهغه نوم دسلطاپ ابراهی  لمودي د ممانې پمه خمورا 

دهغه نوم مخکې ترد  چې ناسیاله شي ډیرمه  و، پمه  ،مهموکسانو کې راځي

 ..  .د  چې مخکې یوبریمن سردارو، او وروسته دقام لوی شرم

م نوبیاموولې له هغه اودهغه له نامه سره دومره مینه ده چې وایې پرمما 

 .. .دهغه نوم خوږ لګیږي

    شه ادګې خپل  و  غږپه کړیس کړیس پورته کمړ، ړس یمې  مما 

 پرسرکیښود اوترخوله یې راووتل: 
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هغمه  ،اپ د دوی  دولت خم ،خاپ تور  اتل دولت دم  ما دمینې او ما

پیاو   اونرپښتوپ بچې تر  پاتې شمو... ددغمه  د غونچې خاپ جهاپ لودي 

ویا لی دولت خاپ داتلوالۍ اوپښتنولۍ له مخې هغه ناسمیاله هم  اوس بدنمه 

په مغلي دربارکې ناست و،  ته پوهیږ  چې خاپ جهاپ به چې.. .راباند  لګیږي

اراد  خمالف  د  ه اونه درلود، چې دده  تواپره چا دارانیولی ترپیره دا اله پاچ

،ټول امرایماپ لمه ولوی دربمارجو دمغل پاچا  .. وایی چې یووخت.ه وکړيخبر

وویمل  ا له هوښیارۍ اوکه له بې عقلمۍکوم چ ،هر  خوا په کې راټول شوي وو

درباریممانو هریمموه پممه خپممل وار سممره  ؟چممې دهندوسممتاپ وارک څممو  دي

عمال  پنماه ویلې چې بمس ودغو مالیوپه ژبه دپاچا اودهغه دخانداپ سندر  

دپاچما او  ،کلمه چمې دده وار راغمی ،دهندوستاپ وارثماپ ديغه کورنۍ اوده

   :درباریانو په مخ کې په ډاګه داخبره وکړه

ترهغه پور  چې دهندوستاپ پرلتمو بانمد   ،دي.. .او څه م مغل څو 

پرته له دو   هیڅو  داحق نه لري چې ووایی ،دپښتوپ دتور  شرنګ لګیږي

  ...دي اووارثاپدهند واکمناپ  نورڅو 

  ...پاچا اودرباریاپ ټول چوپه خوله شول اوهیچا ه  نورڅه ونه ویل

ړیې ه  تاریخ راته وایه چمې لکشممي  مموږ خواتمه  ،داړماته غږید ه

هغې خپلې خبمر   ،راغله او د ډوډ  دتیاري خبره یې     شه ادګۍ ته وکړه

   :پر  کړ  اوما ته یې اشاره وکړه

   ....کیسې دیو  ورځې کیسې نه دي اوږد  دا او،م ځۍ ډوډ  تیاره ده
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مره لویه چمې دو ، موږدغه لوی داړپ ته مخامخ د ډوډۍ خو لوکوټه وه

دل چمې داسې ښکلي څراغونه پکې لګیم ،غږ نه رسیده تهله یوه سره یې بل 

یې په رنګارنګ هنمداره دیوالونه اوشاوخوا ،لیدلې دښکالساری ما تراوسه نه و

 ي لمومړ  ېمې دهغمه لموی خمو ن ،نوتموو، کله چې موږ ورن ي وپسولل شو

چې د  یې ه  له ماسره وه،   ه شه ادګۍ  ،ویدی   څنې  ته ړرښوونه کړ لو

داد  ،انمد  مشمهوره دهغه برخمه پمه شمش محمل بد :په باره کې راته وویل

ټولو لویو نوابیوکې نامتو اوبمې سماری شمش محمل و، انګریم   پههندوستاپ 

غمه ځمای اد پالر ددغې سیمې نوا  و، ددویسرای هغه مهال چې ړ  ما ارواښ

څخه ددغه لوی شهکاردلیدو له پاره دلته راغمی  شملېدلیدو هیله وکړه اوله 

 اوڅوورځې دلته  موږ میلمه و... 

هلتمه  ،دا  مموږ پمه مخکمې وه ، ه اودا بیرته دډوډۍ سرته راوګر یدو

 بلکمی ،وم میلمه نه  ه دلته نن یوا نیډیروخلکو  موږ هرکلی وکړ، مانا داچې 

او و ه لمور یې دهرکلي له پاره مشره نګور  مخامخ هلته. نو  څو  وم نییوا 

 :اوراته ویې ویل چې ،هغه یې یوه یوه راوپیژندلې ،وړ   و 

هلتمه بمه  ،راځي ر دود د  چې کله  موږ درانه میلمانهدا موږ ددربا م 

دهغو خاونمداپ او یند میرمنې په تیره بیا لورانې اونږ موږ دکورسرشته دار  

ما پمه دغمه ړس  ...دډوډ  په سر دریږيله پاره هرکلي  دهرکلي کوونکوته د

اودهغه ورور امیرمحمدیعقوخاپ تمه ډوډۍ اچمولې اودهغمو خاپ سردار ایو  

تراوسمه پمالو  مموږدغمه دود .. .همدغه لوی داړپ کې کړ  ديهرکلی مې په 

نې خا  دودی  څه ه  لرو اپ چې ځی.. .اوتراوسه مو ه  له یاده نه د  ایستلی

 اویایی ورته ووایو... چې تراوسه پور  موږ نه غوا و هغه بل چا ته ور وښیو 
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به هغه شپه څه ګلبانو بي بی اوڅه ه  لکشمي ماته خپل ټول خپلمواپ 

پ ړل ټماکر هم  راوپیژانمد، راوښودل اوراویی پیژندل، لکشمي خپل پالر ممد

چې پالرېی  ،غه دګلبانو دویمه لوروهه ،ظمی خاپ مدپ ه  راوپیژندلهعموریې 

 مدپ ړل ټاکر ته چې دهندوانو له یو  خورا درنې کورنې څخه و، اوپه دکن کې

اومما تمه اوس هغمه  ...پلرونه اونیکونه لوی راجاګاپ تیرشوي وو ورکړ  وه یې

 ه ... هدلومړی ځل له پماره روښمانه شمو ندلهولې لکشمي نه پیژ ماخبره چې 

کشمي څمو  ده اوولمې یمې لمه ماسمره ناسمته پاسمته اوس پوه شوم چې ل

شیبه کې یې چې خپله مورراپیژندله یوڅمه  هغه په ،په شاپ نه وه دنوروخلکو

  :وویل دهغې مورتهو ما  ردټوکې په توګه خشاپ شو  وه  ېشرمیدونک

اومسملمانه  ،ماته خو اوس معلومه شوه چې ته دنوا  صاحب لموریې م

  ؟څو  دهنه پوهیږم چې ستاسې لور ،یې

ځموا   سره له د  چې یوڅه حیا ه  ورته دریدلې وه ،وخندل هد  رات

   :راکړ

 .. .م هغه ه   ما لور ده

هغمه  ،پالریې ه   موږ څنګ ته وړ  و له هغه مې چې کله پوښتنه وکړه

 ه  یوڅه ټکنی غوند  شو، ځکه هغه ه   رځوا  راکړ: 

 .. .م هغه  ما لورده

اسې حال کې له خندا شنه وه پرته له د  په د هغې،ما لکشمي ته وکتل

  :چې  ه پوښتنه تر  وکړم ځوا  راکړ

 ..  .دوی دوا ه رښتیا وایی

 ... دباور ړره مې یوه دهچې لوری   د دوا و داسې  ه ددوا و
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(۸) 

 

 ما اولکشمي ا یکي لکه څنګه چې وو ه  هغسې وو. یوځای ممو درس 

ټ وپماس کیمدو. یوځمای بمه کلمه کلمه دهنمد وایه اوپه یوه ښارکې سره ټی

کلکتمه ،ره دوپاجمیمر دیم ،راجستاپ ،بیالبیلوښارونو ته ه  په سفرتلو، اګره

 ما او دد  ترمنځ تراوسه هم  داخبمره ی داټول موږ په ګېه سره ولیدل. اوبمب

نورو ه  نه د  ته څرګنده وه اونه    سره مینه لرم اویادا له ماسرهچې  ه له د

لکمه  ،ځکه ګرانه وه چې  ه یې کله ه  په یوا یتمو  نمه سمپارل  پرما خو ،ته

سیور  داسې به راسره وه، ډیروخو فکرکاوه چې موږ له یوه اوبله بیلیمدونکي 

نه یو، په داسې حال کې چې  موږ دوا و ترمنځ دنژدیوالي داسې څرګنده نښه 

ه پمکمې دټولوخو له د  سره سره ه  موږ پمه خپمل کمالج  ،نه وه تراوسه ه 

  :خولوکې غبرګ نومونه وو

 ...دولت اولکشمي ،لکشمي اودولت خاپ 

 و نومونه دواده په یوه کارت کېدد  دوا اویوځل خو یې یوه خپلواپ  ما

واده داسې فکره  کاوه چې ګواکي موږ سمره ولیکلي وو. مانا داچې ډیره  ګې 

 .یمو غمړي خوخامخمااوکمورنۍ یو اوکه نه نو دیوه کور اویاکوژدپ شويشوي 

خوآره خبره داوه چې  موږ دمینې اوراشه درشې رم  دمینې اومنتو  په تارنه 

خوداسې نه چې  ه بایمد هغمه دهغمه  ماته هغه ښکلې ښکاریده ،و سره تړلې
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پاڼې پاڼې  او  اخلو ماشوم غوند  چې دګل په قدرنه پوهیږي په خپل ړس کې

، څمومره چمې مما ام په خپله ونه ښکلې ښکاریده  یړ ما ته هغه لکه ،یې کړم

 ،هغه تصورمې له نژد  نه کماوه ،لر  لر  تماشې څخه خوند اخیستدهغې له 

خپل کاته دشهواني  هغه مې خوښیده خو داسې نه چې دهغې په سترګو کې د

کاته یمې  ،ته ښکاریدههغه ماته تردغو ه  اوچ ،لیونتو  په اوږدوکې ور  کړم

یمو  درنمې کیسمې پمه شماپ تاریخ تمه د ما ما روح او ما ژوند او،اوس ماته

پوجما دراجسمتاپ  ،رادغا   شوي وو.  موږ په کالج کې نور  نجونې هم  و 

چې  موږ په ټول کالج کې یې دښکال سار  نه و، ه   ،دیوه راجپوت سردار لور

هغې به تل ویل چې دهغمې لمه پماره  مموږ  ،له موږ سره په یوه ټولګي کې وه

خمو  ،له موږ سره ناسته وړ ه درلوده هغېه، دناسته پاسته یوه ناسپړلې غوټه 

یوځمل  ، موږ په با  یې دپوهیدوله پاره چې څومره هڅه وکړه بریالۍ نه شوه

خویی دلکشمي دو اند   ه په یوه اوبله خوا کلک کلک ښکل کړم چې بیمایې 

   :هغې ته وویل

م حال دمعلوم کړه کنه، یوه ورځ به یې همداسې ژوند  درڅخمه ور  

 ..  .کړم

  :   ورته وخندل اوورته ویې ویلهغې یوا

 ..  .ئم ته دومره ښایسته اودی دومره بدرنګه کله سره جو یږ

 ..  .ئد  ه حال ووای تهما هدم داخبر  پریږ

   :هغې ورته وویل
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 ..  .م  ه خو په   ه کې څه نه لرم چې تاته یې ووای 

  :بیایې ما ته مخ راوا اوه اوراته موسکۍ شوه

 ..  .راته ویې وایهوي قبول مې دي  څه م ستا په   ه کې که ه 

 : چېځوا  ورکړ  ماه  ما ه  مړه مړه ورته وکتل اوه  هغه شاپ

 .. .م  ما په   ه کې ه  څه نشته

په موسکانه څیره یې پوښتنه لکشمي یې په غا ه کې ړس ور واچاوه او

   :تر  وکړه

   ؟دولت خاپ ته څه تیریږي م ستا په   ه کې

  :رکړهغې لنې اوګنې ځوا  و

خو دده رضا  ،چې ستا په اجا ه واده ورسره وکړم ، ه تیاره ی  ،م ولې نه

 ..  .حتمی ده

 رمې خبره خپل پښتنې دود ته راوا له او ورته وممې  ،ما ته خندا راغله

  :ویل

 .. .مساپرپټاپ اوته دومره لویه شتمنه راجپوته رم  ه خوا

لنېه  حیرانۍ یېپه  سره تاوکړ، شونې  یې سره کش کړ  اویې  خوځاپ

   :ترخوله راوایسته

Downloaded from: ketabton.com



خوشــــالهديانیدلتهخدا67

 

   ؟م مانا

داچې  ه دومره غریب ی  چې له ډیر  غریبې ممې خپمل هیمواد  نام ما

 ..  .پریښې اودلته دهغې غریبې دلر  کولوپه خاطر درس وای 

 ما پالردومره څمه لمري چمې  ، ما سره واده وکړه ،م غریبي مانا نه لري

 ..  .لمسیانو له پاره ه  بس ديڅه کو  چې د ړهغه  ما اوستا د امنو خو

   :دا ما خندا ته جدي غوند  شوه ،ما ته خندا راغله

 ..  .په رښتیا پور  سړ  نه خاندي ؟وخندل  م ولې د

  :ه ځوا  ورکړما ه  په رډ

 ..  .م خبره د  اوس خرابه کړه

  ؟م څنګه

 ..  .م په د  چې ته  موږ په دود نه پوهیږ 

 ..  .لږ مې پوه کړه پوه نه شوم ،م نه

 له هغې څخه یې نه غوا و...  ،م موږ خپلې میرمنې ته خپل شته سپارو

داسې فکروکړه چې ته اوس په هندوسمتاپ کمې یمې نمه پمه  م خیرته

 .. .افغانستاپ کې
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 )دولت خماپ (نوم کوم ما په د  چې پر ،داسې فکرنه ش  کوړیم نه  ه 

 .. .دیایښې هغه په هندکې ه  دولت خاپ  په افغانستاپ کې ما مور

په همدغمه  ،لکشمی اوپوجا دوا    ما دغه جدیت ته له خندا شنې و 

   :حالت کې یې بیاخپله خبره راغبرګه کړه

   ؟م ته د  له میرمنې څخه مرسته نه غوا  

 موږ خلمک یموه  ،م مرسته بیله ده اوداشاپ آسانه شته اوشتمنی بیله

 ( .. ... دښ ې ګټه.) دخره څټه: یومتل وایی چې ،خبره کوي

یوڅه نیولې  ،هغه  ما په دغه خبره سره له د  چې  ما نه وه اونه ما منله

  :غوند  شوه. خولکشمي  ر داورپسې وتړله

 مموږ  ،م کاشکي دا موږخلک داسمې وای اوداډول تمی یمې درلمودای

 .. .نجونې خو ترواده دمخه همدغه غ    وي

 ،وههماغسې یوه اصمیله هنمدکۍ هم   ،پوجا لکه څنګه چې ښکلې وه

خپلمو  ،په تورو کې څه  یړرنګمې سمترګې ،اننګي خواږه تور و مه ،برابره ونه

راجپوتي دودونو اوآرونو ته یې وفاداره اوپرهغوباند  ویا منه روحیمه، داټمول 

دډیرونمورو پمه انمېول  ،هغه څه وو، چې دد  په کړو و و کې یې  ما له پماره

ل و، ښایی همداسې شماپ ه  دغه اص توپیردرلود، د  ته  ما ددرناوي یوړمل

 ،ټوکې به موسره کمولې ،انګړنې به و  چې د   موږ سره ناسته پاسته کولهخ

رایمادولې چمې  دتاریخ په باره کې به سره غږیدو اوهغه تیر  ورځې بمه یمې

.. په دغمه بماره .له دو  سره څه شوي دي ،کې څه کړي هندوستاپپښتنو په 
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بره د  ته ه  سره ورسیده چې یوه ورځ خو مو خ ،کې موتل خبر  سره کولې

دخبرو په منځ کې یې راته  ،سره کولېموخبر   د  خپله درنه ویله اوما خپله،

وویل ته اوس له ما ددغه عصرله هندوستانۍ سره داسې خبر  کو  لکه چمې 

 ..  .فتح کړی اوپه ډیلي کې ناست یېهمدا پروپ  پانی پت د 

یوه خبمره ده اوهغمه خو  ،ماورته وویل چې  ه اوس هغسې څو  نه ی 

ځکه چې دغه تیرپمه  ،داچې ملتونه داحق لري چې په خپلو تیروباند  وویا ي

 ه اوس هغه څه چې ته  ،ښکلې نښه دهه خپله دو  ته د دو  دروحی تسل یو

   :خو دومره حق راکړه چې درته ووای  ، ما په باره کې فکرکو  نه ی 

 غوستې دینه اوس مې جامې دملنګۍ ا په پخوانو سترګومې ګوره

په د  چې هغه خپمل  ،چې  ه لنې  هروخت نه وای  ،لکشمي پوه شوه

 غږ راباند  وکړ چې ..ځکه یې.اوپه خپل ځای کې باید وویله شي ...اهمیت لري

   :یوځل یې بیا ووایه

.. .اودو  دوا و په خورا غورسمره واوریمده ،وځل بیاورته وویلهما هغه ی

چې   چې  موږ بحث ډیرجدی و، خوکله یې دوا و ته یې خوند ورکړ، سره له د

دوی  بیت یې یوځل  اوهیله یې وکړه چې ،راته موسکۍ شوه ،واوریده ۍلنې ما 

 ...  :.بیا ورته ووای 

 .. .اوس مې جامې دملنګۍ اغوستې دینه 

یې، څموچې ښمه رانمژد  راته کتل  ،څوشیبې په فکرکې راته ډوبه وه

اودد  ټولو خبرو بښنه یې رانمه  ،لړسونه یې راڅخه تاو کړ رګخپل غب ،شوه
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دلته دبښنې هیڅ ا تیا نمه شمته،  ،.. خوما ورته وویل چې ته څه وایې.وغوښته

مموږ  ،موږ دهغو شپوورځو نسل نه یو، موږ خپلې خبر  لمرو اوخپمل قضماوت

بایمد ویمې وایمو، پمه د  چمې  ،موپرتماواپ هم  ويیوڅه داحق لرو چې که 

یمې ته رسیدلې چې یوا   په رښتیاوو باند  نورنوانسانی ژوند داسې یوه پړاو 

 .. .ویمممممممممما لی شممممممممممي اوبممممممممممسسممممممممممړی 

یموا   یمې  ،هغې نوره دتاریخ خبره ه  نه کوله ،هغه اوس له قهره لویدلې وه

هڅه کوله چې ګواکي ما له خپل جدیته راکو  کړي، نوځکه یې خبره بلې خموا 

ورتمه  مخ یې لکشمي ته ور وا اوه اودګوډ  کړ  سترګې په چمل یمې کړه ته

  :وویل

 وخبمر لویواورښمتینوم  ما خو دولمت خماپ یموا   پمه هممدغو لویو

   .نوبیایې ماته راپریږده ،که ته واده نه ورسره کو  ،خوښیږي

 خولکشمي بیا په خندانه خوله ورته وویل: 

لکه  داسې دی  ه خوپه د  باورلرم چې د  ،م په دغه کې تا څه لیدلي

لویې لویې خبر  چمې دی    چې یوشمیرپه د ،د مانې سړی نه ويچې  موږ 

 ...اونه هغه  موږ د  ما نې بوی لريکوي هغه  موږ د مانې خبر  نه دي... 

 مانه به یې له ځاپ  ،م هو،  ماه  مطلب داد  چې که د  صیقل نه شي

 ..  .کړيهمداسې شېل مېل خچې پچې سره 

ه پمه   ،نوره  په دغه خبره نارامه کیدم ، ه دد  پرځای چې آرامه ش 

.. خود  .خپل ځاپ پوهیدم چې داخبر  لکه چې رښتیاه  پرما ښې نه لګیږي
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.. پوجما .ته مې ه  پام و چې که لږغن  ړنده دي نویوڅه خو ژرنده ه  پڅه ده

ممخ  یمې دخپلو خبرو په لړکې یوځل پریو  بلې پوښتنې ورمخه کړه اوماتمه

   :راوا اوه

ومره پښتاته په هندکې وو څدتاریخ په اوږدو کې چې ده ته معلومه  تا م

  ؟نورهند ته راغلل ومرهاوڅ

  :ما پرته له د  چې فکروکړم ځوا  ورکړ

 .. .م ډیر یات

  ؟م هغوی څه شول

 ه سره له د  چې پوهیدم هغوی څنګه اوڅه شول خود  ته مې ځماپ 

  :ناګاره واچاوه اوورته ومې ویل

 ..  .م نه پوهیږم

 ،کتل، لکشممي ماتمه وکتمللکشمي ته یې و ،لږراته جدي غوند  شوه

   :څویې خپله خبره وکړهبیایې د  ته وکتل، 

   ؟داپیژنې ،م داڅو  ده

 .. .لکشمي ،م هو، ولې نه

خبره یې نیمولې پما تمه  ،په دغه شیبه کې یې یوڅه ځاپ ناګاره واچاوه

  :شوه چې لکشمي په نرمه خوله ځاپ راو اند  کړ اوویې ویل
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 ..  .م هو، د  اوس ما ښه پیږني

پمه  ،پوجما بیماه  پمه ځیرځیرراتمه کتل،داسمې چمې تما بمه و خو 

خپلمه  یمې په همدغه حالت کېدتلوتلو  ،روانه وه ،خپلوسترګوکې مې خوري

 : وروستۍ موسکا او سره یوه کړه اوراته ویې ویل

 .. ګوره.ستاسره واده ته تیاره ی  ه اپ اوس  ګوره له لکشمي تیرشه... م

 ..  .تیر  وي ترور  اوبهبیابه بیابه ارماپ کو  او 

 رممې  ،دد  دغې خبر  په رښتیاه   ه پرځماپ پمور  حیمراپ کمړم

 وجمو کړادپوجا ځوا  ته ځماپ  رما  ،ل، هغه راته په خنداشوهلکشمي ته وکت

 ویل: ومې ورته 

 ..  .م  ه خو له لکشمي سره ه  د واده په خاطر ناسته پاسته نه کوم

  رډه راکړ:  ما دد  خبر  ځوا  ه د  خو 

 .. .نو بیا یې ا تیا څه ده ،واده له پاره نه وي د مو چې ناسته پاستهم 

موږ خو په یوه کالج کې یمو  ،م  ه له هغې سره دټولګیوالۍ ا یکي سات 

 اویوځای درس سره وایو... 

 لکشمي بیا  موږ په خبرو کې راوغورځیده اوپوجا ته یې وویل: 

ته یوه  ،به څه ویا وي ستا له پاره ،م که دولت خاپ ستا سره واده وکړي

 ..  .هندکۍ نجلۍ یې او د  یوپټاپ اوبیا مسلماپ
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  :هغه بیا ورته موسکۍ شوه

 ..  .دلته داخبره ډیره مهمه نه وه اونه ده،م دا هندوستاپ دی

سمرونه ښمه رښتیا خبره خوداوه چې موږ په دغه ورځ په دغمو خبمرو 

پمه  هرچا فکرکاوهچې  څو په پای کې مویوه اوبل ته داسې سره کتل ،وخوږول

 ... وهو ه باند  له یوه اوبل سره چنېدکاپ کې سره وړ یو اودکوم ټوکرپه بی

 :ما په پای کې په ډاګه ورته وویل چې

 ه په دغه ملک کې یومسماپر اوتاسمې دلویولویمو کورنیمو نجمونې  م 

چې هغو ته باید دوممره  دياولورانې یاست،  موږ اوتاسې ترمنځ ډیرتوپیرونه 

 ... اده نظرسره ونه ګوروه  په س

پوجا نه پوهیږم چې ټوکې کولې اوکه رښتیاه  جدي وه، هممدا خبمره 

فمداکاري وکمړه  کوله چې ګوره راځه ته ه  لکه دپخوانیو پټانانو غوند  یموه

 ...راځه چې  ه اوته ه  په دغه عصرکې یوه نو  پاڼه سره وا وو

په به مې ځاپ  له اوناغیړي کو ددغو ټولو خبروپه و اند  خو ما به دد  

 ..  .ر  تیراوههغه اودغه ت

ړ دونو لمه ګم  ځنګمل څخمه  ،نژد  ماښام و، چې موږ له کالج راووتو

چې یوبس راښکاره شو، لکشمې نن خپمل ،دعمومي سړ  سرته نه وو راوتلي

اوبوجا یې ه  تمرړس ګاډۍ نه و راوستلی، هغې  ر له ما سره خدای پامانی وکړ

تراوسه نه و راباند  یخ ځکه یې تروروستي شیبې پور  خو دپوجا   ه  ،ونیوه
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ې وروستۍ خبره ه  ماتمه داوه شیپه کې یاپ چې په هغه  ،خپلې خبر  کولې

  :چې

چې ،تاته معلومه ده که نمه ،راځه ګوره ما پښتنه کړه ،م ناځواني مه کوه

 .. .ډیرو راجپوتو میندو خورا میړني میړنی پښتانه  یږولي دي

 .. .پښیمانه به شې ...ه موسکا (ګوره مه کوه )پ

 ما له پاره  ، ه خپل کورته راوګرځیدم،دو  دوا   په بس کې کیناستې

  :وه چېترټولو جالبه  دپوجا داخبره په هغه شپه

میړنمي میړنمي ندو دهند په پراخو لتو باند  داسمې ډیرو راجپوتو می 

 !!! ...ي ديدوا ه ویا ي  یږول پښتانه چې په نومونو یې هندیاپ اوپښتانه
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(۹) 

 

.. کلمه .انامې ناروغه ده :پوره یوه اوونۍ کیده چې لکشمي همداویل چې

به چې له درسه خالصه شوه، په بیړه بمه یمې پمه سمترګوکې خمدای پاممانی 

روانه شوه،  ما ه  پمه  دکورپرخوابه ا ه په یوځل راسره وکړل او  راوروغبړ دو

ځکه هغې  ما خمورا ښمه عم ت  ،  ه کې وه چې دهغې پوښتنې ته باید ورش 

اپ چې هره ورځ به یې ځاپ  ما له حاله  ،کاوه اود  ه له کومي ورباند  ګراپ وم

 اپ ،ځماپ خبرکمړي باید لکشمي ته به یې همداویل چې  ما له هرڅه .خبراوه

ه  ورته ویلي وو، چې موږ هندیاپ دوی ځکه نه پیژنمو چمې دو  لمه یې ړدا

.. ما له .خلک نه ديواړانۍ سره دړس اوږدیدوژونده دسرټکونې اوچا ته په اس

چمې  لج ته ړ م له لکشمي به هیله کوماپ سره پریکړه وکړه چې کله سبا کاځ

خوکله چې په سبا یی  ه کالج ته ورسمیدم ترممامخکې  ،ماله ځاپ سره بوځي

  :لکشمي راته وویل چې

 .. .ویل یې چې یوځل یې راوله ،م انه مې د  ډیریادوي

وویل چې ما ه  نن هوډ کړ  و چې له تاسمره یوځمای بایمد خوماورته 

 ه  ،ه چمې  مموږ درس پمای تمه ورسمیدکل ،یوځای دهغې پوښتنې ته ړ ش 

اولکشمي دوا ه دهغې په موټرکې دهغې دانما دکورپمه لوروخوځیمدو،  مموږ 

وکې موږ دوا ه بشیدکالج او دشه ادګۍ ګلبانودکورترمنځ ډیرواټن نه و، په څو

ه ورسیدو، چوکیدار په ځانګړي درناوي دروا ه راته پرانیسمتله دهغې بنګلې ت
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   هغمه شماپ لکمه چمې پخموامې لیمدلی واوموږ ور دننه شو، حکی  ړړپه ه

 ،دبنګلې دباند  یې دربارکړی و، داسمې چمې کمه چانمه پیژانمدی ،ښکاریده

 نوخامخا به یې ویل چې ددغې لویی بنګې اصلي خاوند که د  اوکه نه دی دی

کله یې چې  موږ په موټرسترګې ولګید  راپورته شمو، اوپمه بیمړه  ،یخپله د

ړ له موټره س  کښته شوی نه وم چمې مما ړس ور  ه بیړه یې ځاپ راورساوه، 

کړه اوپمه غیمږ کمې یمې اوږد کړ، خوده  ما ړس ته ونه کتل اونیغه یې غا ه را

 ټینګ ونیول : 

.. ممیم  .یرراغلمېپمه خ ،.. له ډیر  اوږد  مود  وروسته.م ته چیریې

 .. .یادولې د ډیر ،صاحبه ناروغه ده

لکشمي خپل موټرودراوه موږ دوا ه دبنګې په لورپه داسې حال کې چې 

مو مخکې و، رواپ شو، کله چې تردروا ه وردننه شو، داځمل داوږده  ړړحکی  

قدمونو کیښودل چې دروا   ته مخمامخ پورتمه هغو  ینو رپ ږدهلی پرځای مو

دوی  پو  ته وختو، نن په ټوله بنګله کې دهغې ورځې پمه انمېول .. .ختلې و 

.. .و و اونه د  و غږ راتمهدآرامي وه، اپ له هغه اوږده اولر  دهلی  څخه ه  نه 

 ،په دوی  پو کې یوه کوچنۍ دوه پله یمي دروا ه حکمی  ړړ راتمه پرانیسمته

و، موږ ه   خال رامخامخ یوورته ته و، دغه دهلی یوکوچنې دهلی  ړبل ه  هل

د دویمې کړکۍ څنګ ته د    شه ادګۍ پالنګ  په همدغه وره ورننوتو، هلته

په څنګ کې یې  ،لمونځ یې کاوه ،موږ ورننوتو داپه نمان ه وهچې پروت و، کله 

چې هرچا فکرکاوه خدای  ،دچا خبره یوه بله مامره دنګه ښکلې ښ ه ناسته وه

 ،هڅارله اودهغې په چوپړکې وهغې ګلبانو  ،په خپل حکمت سره جو ه کړ  ده

مخمامخ څوکیوتمه  هلته یې په یوه خوا کمې هغموهغې موږ ته هرکلی ووایه او
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ړرښونه کړو، لکشمي راته وویل چې دایې نګورده. دهغې خاوند اوس ه  لموی 

له هندوستاپ څخه دباند  په اروپااوامریکا کې هغه ټول عمر  ،دولتي ماموردی

د  نیکه ه  ترویش دمخه دهندوسمتاپ لمه د ،خپل ماموریت ترسره کړی دی

 لویو نوابانو څخه و... 

ه  تود روغبړوکړ اومخامخ موږ ته  له موږ سره ،ه وروستهن ا لم لهګلبانو

.. .شمو  وه خوداځل یې رنګ اوڅیر  ډیربدلوپ کړی و، بوه یې  یړه ،کیناسته

 ه  تاوده وو هغه دد  تمود اود  ه لمه کموميچې داځل ترتیرځل ېې خو څه 

ځکه یې په خنمداکې  ،هرکلی و... دا دوی  ځل و چې د  ه حمله پر  راغلې وه

 وویل: 

داده دویمه دیکه یمې هم   ،ده ناروغي نامردهم  ما ناروغي خورا بده او

 ..  .راکړه

 ما  ،سره له د  چې ډاکټر ورته ویلي ووچې ډیر  خبر  باید ونه کړي

 وله هغوسره س  یې وویل: مخکې ته یې کابلي بادام اوکشمش راو اند  کړل ا

همو،  ،موږ ته به دابادام له کابلمه راتلمل ،م هغه مهال چې  ه ړځوانه وم

هغه مهال  ما پالر ژوندی و، هغه دجنرال نادرخاپ هم ولی اوملګری و، هغموی 

، په هغه کال چې  ما خمدای بښملي پمالردا   ډیره موده دلته په هندکې ووه

له موږ سمره یمې  ،دو  ړکابل ته نه ووتللياپ پرهغه مهال ه   جو ولهبنګله 

دوی به په کال کې یوځمل  ،لاپ چې وروسته کابل ته وړ  ،ودهراشه درشه درل

ښه خلمک وو، پمه هغمه مهمال  یدوه دلته راتلل اوموږ به کابل ته ورتلو، هغو

 ..  .وودوی ددوستۍ اومینې خلک 
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   :خه وکړهما دد  خبرو ته غوږ نیولی و، چې یوناڅاپه یې پوښتنه راڅ

   ؟اوس په کابل کې بادام پیداکیږي ،م بښنه غوا م

رادیوګانو،  ،دغو شپوکې پرکابل باند  سختوجنګونو خوله لګولې وهپه  

تلوی یونو اواخبارونو په هغو شپوکې دکابل دورانې اوبربادۍ لمه وحشمته ډ  

کابل به یې ښموده اودوژنمو هغمه ناپایمه  ،خبرونه د نړۍ ګوټ ګوټ ته رسول

ځکه نمو مټو او و رو ته لیواپ شوي وو، خپلو هلته ربه یې ښود چې انساناپ بهی

   : ه ه  ناچا روم چې باید ورته ویلي مې وای

.. دکابل دهغو شپو بادام چې تالیمدلي .بادام شته خوپه وینولړلي ،م هو

 ..  .له اوسنیوهغو سره خورا  یات توپیرلري اوخو لي وو

بیایې لکشمي تمه مخمامخ  ،ه شوهڅوشیبې په یوه اوږده سوک کې ډوب

   :وروا اوه

کابل ټول وسو، کابل ټول وراپ شو، کابلیاپ ټول له کابلمه  ،م رښتیا وایی

سې کمورنۍ اوریدلي مې دي چې اوس په کابل کې داسې کور اودا ،وشړل شول

..  ه خوهره ورځ دغه بده .ي وژل شويیې نه و یویاڅو غړي نشته چې دکورنۍ

خمدای د دکابلیمانو .. .روانه ده پرتلوی یوپ باند  ګورم ورځ چې پرکابل باند 

 ..  ...  موږ خو له دعا پرته نورڅه له وسه نه شی کیدای.مل شي

کلمه هم  هغې به ړماته  شمي ه  دکابل پرحاړتوباند  ښه خبره وه،لک

کله دکابل په ا ه ویل چې  ه به ه  نه وم پر  خبر، هغې به ماته داسې خبرونه 

مموږ  و...دکابل له پاره ویل شموي وکابل ته او ل چې هغه به ټول اوشعرونه راو
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ړه  په همدغه ویرکې وو چې دګلبانو نګور راوترپل او مموږ دخبرولمړۍ یمې 

  :راپر  کړه سترګې یې  ما په سترګوکې راخښې کړ  اوویې ویلیویوپه 

 ،څمومره جګمړ  ،م  ه نه پوهیږم چې ستاسې ماغ ه ولې کارنمه کموي

چې نړ  ستاسې په بماره کمې ئ تاسې پوهیږ ...اوڅومره بربادۍ ،څومره ورانۍ

ماشموماپ اوبوډاګما پ هلتمه  ،ښ ې هلته ممري ،ځواناپ هلته مري ؟څه وایی

په کوڅوکې دانسانانو دمړو غوښې نه  سپی ،دګولیوله ډاره سا نه شی اخیستی

څه شی  ؟دڅه له پاره.. .په دو   ا ولی دی ولې مو جنت غوند  هیواد ،خوري

داڅمه چمې اوس پمه  ،ولې له خدایمه نمه ډاریمږۍ ،ئچې نه پر  جو یږئ لر

داشماپ کمړه  ،افغانستاپ کې رواپ دي دغو ته کوم انسانی وجداپ کتالی شي

   ؟و ه دکوم الهي قانوپ له اصولو سره ورته والی لري

 ما   ه تمه کلمه  ،ماچې کله دهغې دغه په رډو رډو کې خبر  واورید 

ښکلې میرمن خوله به ه  په داسې سپینو ټکولکمه  ه  نه رسیده چې دداسې

اوهمیڅ ممې  ځاپ ورته ناګمارکړپه هرڅه ما  ،وویل راخالصه شي یې چې ماته

هغې ته دویلو له پاره نه درلودل ځکه نو همداسې غلی پماتې وم خمو داچمې 

  :دهغې خبرو ځوا  غوښت ځکه مې په کاږه ورمیږه ورته وویل

ولو ته ږ هیواد داځل دډیروبدوخلکو منګ مو ،م  ه هیڅ ه  نه ش  ویالی

په د  چې  ،ه ترد  ه  وراپ شيحالت بداسې فکرکیږي چې دهیواد  ،لویدلی

پمه د  چمې دو   ،نه د  پوهې دي اونه ه  دخپل هیواد دجمو ونی جګړمار

لمو پردیویوا   دورانیوله پاره رو لي دي اودخپل کور ورانولو اوخپل ورور د وژ

چمې  پله اراده لري اونه غموا ي چمې هغمویخوی نه د ، مریاپ اواستا ي دي

.. .ویمایې و غمميپه خپل څنمګ کمې ومنمي ا ديخپلواکې اراد  خاونداپ د
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سړي  همداده چې لویوځواکونو جو کړي اتالپ نن هماغه لوی ځواکونه په خپله

اوپه دغه پلمه پرافغانسمتاپ رابلوسمیدلي  ...وژونکو او تمدپ بربادوونکی بولي

پربربمادۍ اوورکمې بانمد   سمبااو نمنغه هیمواد دد يداد ،مهاود دوی په پل

   ...سپاري

لکشمی  ما دخبر  له پای ته رسیدو سره داترغوږ راتیره کړه چې د  

 ،خاوند یې تل په سیاسې دنمدو وي .ه  خپلې  ده کړ  په لندپ کې کړ  دي

همه مټولو.. خو  ما له پاره تر.اپ چې په کابل کې یې ه  یوه موده تیره کړ  ده

ن رنګې میرمنې څخه څومره سپینې پیدنګې اوس ،ه چې ما له داسې ښکلېداو

.. تمور  اوږد  .څه شاپ یې د  ه له کومي راتمه وکمړ په خبر  واورید  او

درانمه پښمتانه کاتمه  ،جګ قمد ،تړلې تور  وروځې ،غټې غټې سترګې ، لفی

 غونمد سۍ سترګو هغو داټول هغه څه وو، چې دایې اوس  ما په و اند  دهو

 : حمید بابا شعربه رایاد شوهرځل به مې چې ورته کتل بیا به د ،ې وهدرول

   ...ير  یې پستې ترقامت دبچې دباغ ص 

کولو نه دهغې له پاره اوس دخبرو ،    شه ادګۍ ډیر  خبر  نه کولې

.. په دغه ورځ یې ه  ترډیرو پمور  لکمه .روژه دډاکتر له خوا منظوره شو  وه

خبره د  ه په  ور واورید  چې اصلي خبمره بیماه  داوه چې  موږ خبر  دچا

  :چمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممې

ولې مو دهغه ښکلي هیواد پرت  اولموی ناممه تمه  ،م ستاسې ماغ ه کارنه کوي

.. .ولې مو افغاناپ اوافغانیمت پمه ځمکمه وواهمه ،دومره په سپکه سترګه وکتل

 .. .اوولې موددغه هیواد تاریخ ته ونه کتل
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پمه همدغمه ګنماه   ه یمې هم  ،و   موږ ټولې خبر  په همدغه ټکي

داسې چې ګواکی دا ه وم اویا ه ی  چې افغانسمتاپ  ،ترګوا  ړند  نیولی وم

اویادا ه یم  چمې دخپمل  .اوانسانیت ته په خپل ړس اوراچوم ،افغانیت ته ،ته

 هم  هیواد پرتاریخ باند  دجنایاتو داسمې یموڅپرکې ور  یماتوم چمې هغمه

دګلبمانو   ه هم  پمه .. .یدشرم یوه بیلګه د دافغانستاپ اوه  دجهاپ له پاره

ځکه یې ما ته مخ راوا اوه اوپه ناروغه څیره یمې رانمه  ،همدغه ټکي درد کاوه

  :وپوښتل

تمه راتمه ووایمه چمې دمحممود  ،داڅه هلتمه رواپ دي ،م داڅه وشول

اواحمدشاه پرلتو باند  اوس داسې یوڅو  نشمته چمې دغمه خلمک اودغمه 

لویمو  ..موږ تمل هممداوایوچې ولمې دهغمو.ريوژغوویا لی ملت له دغه شره 

مموږ تمه نمه نوبیما ولمې وي  خمالي نمه اوکمه ،نومیالیو ځای اوس خمالي دی

   ؟...راښکاري

د    شه ادګۍ داپوښتنه ړسمه پای ته نه وه رسیدلې چې حکی  ړړ 

اودهغې درملونکی ډاکتر دوا ه جو ه پرکوټمه راننوتمل،  مموږ دخبمرو لمړۍ 

لکشمي اودګلبانو نګور  ،ولېد  په ټپه ودرګر دډاکترپه لیدومو وشکیده اوهغه

دخپلمو  ودر  وا  ږهلته مو ،موږ هلته وړ و ،دمخامخ کوټې دروا ه خالصه کړه

 ما  ، هغه ستړ  ستړ  خبر  چې دلته یې نه یوا  لخبرو تګلوری په بله کړ

هغمه ممو ګردسمره  ،بلکی دنورو   ونه ستړي کول اودستړو   ونو خبمر  و 

 ه اود     شمه ادګۍ  ،لکشمې ه  په څه شي پسې دباند  ووتمه ،ریښود پ

ښکلې نګور یوا   سره پاتې شوو، داچې  ه یمې دخپلمې خبمر  پمه سمیده 

ترخواښې کمه  هغې ما له پاره داه  اوس د ،ړی ومګو ارونو ویشتلی اوپیکه ک
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ه په ذهن کې نم  ه اوس ه ان وریې  هدهغ ،داچې ډیره ښکلې وه ،اریدهنه ښک

ځکه مې نورهرڅه په خپل ځای پریښودل اودد  دنامه پوښتنه  ،جو وړی  ش

 مې تر  وکړه چې د  راته وویل: 

 ...م  ه ددغه کورناو  ی 

م  ه پوهیږم چې ته ددغه کورنه یوا   ناو  یې بلکې ښکلې ناو  هم  

 خونوم مو؟  یې

 ..  .م نوم مې لیال خاپ دی

 .. .خو مودینوم م ډیرښکلی 

  ؟م ولې خو

 .. .م هیڅ هیڅ ) په موسکا (

.. پمه   ه کمې .راته وواییئ م له خو څخه مو موخه څه ده مهرباني وکړ

 .. .هیله کوم ،یې مه ساتۍ

په د  چې ما هغې ته هسې دسمترګو پمه  ،لیال راته جدي غوند  شوه

هغه په دغه  ،هپوهیدم پر  راوپاریده پیداکړ ناڅاپی پوښتنه چې  ه دارپ کې 

ښکلي ممخ کمې یمې دنمابللې په  چې اپ ،ره نیولې غوند  شوهخبره یوڅه س

ورته وخندل اوورتمه وممې و  چمې مې ..  ر.څپې سره ړ   اوراغلې سرخۍ

ناراممه خوهغمه  ...ته باید دومره سره نارامه نمه شمې ،دومره مهمه خبره نه ده

 شو  وه ځکه یې بیا وویل: 
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وي اوونه ویله  کومه خبره چې دویلو ،ئم  ه هیله کوم چې خبره مووکړ

 .. .سره ځوروي يلور دوهدو  ستون   رامنځ ته کوي او هغه  ،شي

هم  به خبره چې د  ته خپله دد  دسختو احساساتو په ځوا  کې ما 

   :وکړه وه اویابه نه وهډیرنادره 

 ...م وایی چې لیال دومره ښکلې نه وه لکه چې ته یې

دوا   وروځې یمې  ،خندا راته شنه شوهپه ډ    ه یې سره خالي شو، 

 نور  ه  یو  بلې ته سره نژد  شو  اوویې ویل: 

لکه بي بمي پرمما هم  وه چې   ه راپه درد کړ، نژد   دم هې بابا  ما خو

نوم به یې ښمکلی  ،لیال که ښکلې نه وای کیسې به یې نه کید .. ،.راشيحمله 

ې وایې ته چ ،نه و، اودښکالهنګامه به یې ترموږ پور  په ښکالسره نه رارسیده

 .. . ه داخبره نه من  لیالښکلې وه ،ښکلې نه وه

خو دمجنوپ لیونۍ مینه وه چې هغې ته  ،م وایي چې دومره ښکلې نه وه

 ...یې ترښکاله  لو ه برخه ورکړه

داکه دمجنوپ پمه سمترګو وه اوکمه  ،م بس ته داومنه چې لیالښکلې وه

 ...نورود

 .. .هغه ښکلې وه 

چې لکشمي راننوته اوویې ویل چې ډوډۍ  موږ ړپه همدغه دربه کې وو

 ، موږ دخبر  سمپیناوی پیمل کمړ خو لیلې هغه کینوله اوپرهغې یې ،تیاره ده
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، شماربوتراوسه ه  هغه سیاسې خبر  سره په پیل کې فکرکاوه چې موږ  هغې

 :ځکه یې هغې ته وویل

 ،دغه خوارکي ته اوس ه  دکابل غموڅه نه د  ورپریښی ،هپریږد ،ببوم 

   ...خپله   ه له وژنو اوبدمرغیو شین شوی دیدهغه 

ټوله کیسه له سره ترپایمه ورتمه  موږ دپوښتنواوخبروخوکله چې لیلې 

  :نوبیایې ورته وخندل وکړه

چې  ما په ټوله بابماګنۍ کمې ترتاښمکلې  ،خو شک نشتهم په د  کې 

 ...ځی چې هلته ډوډۍ تیاره ده .. ته یې باید ومنې.رښتیاوایی دی ،ښ ه نشته

 ... ما خبره ستاسې دوا و په منځ کې داده چې ته ه  رښتیاوایې اود  ه 

لکه چې لمس تنمه سمره راغلمي وو،  ،دډوډۍ په هال کې موږ ټول یاره

هرچما  ،ښایسته نجلۍ ترهرڅه دمخه تیار اچولی شمرا  رامیمداپ تمه کمړل

نه ممې  ،چې اوس څنګه وکړم ، ماپه   ه غله راګېشول ،یویوګیالس واخیست

په د  چې دلته  ،شوای چې نه اونه مې بله پلمه په درواغوخولې ته راتله ویالی

یموه یوا   لمه  هغه په نظرکې نیولی واییاچې ما باید هغه څه چې  ما فکرواو

ښکلې نجلۍ څخه یوګیالس  ځکه مې له هغې ،دهتظاهره پرته بل څه نه ښکاری

کو سره مې لمه لکه دنورو په شاپ په طبعي توګه واخیست اوله څه خوارکې تو

څو  دچا په فکرکې وو،ما ته هغمه نه ځاپ سره ونیو، هیچا هیڅ ه  ونه ویل او

مهال قومانداپ یارجاپ رایاد شو، چې خارجیاپ به ورته راغلل له هغوسمره بمه 

چغې نه وو، ده به بیا ترهرچا دمخه خو چې هغه به تر  تللی  ،شرا  خو لیې 

شرا  ورسره  ،ړکړ چې ورسره مل ش وهلل چې ځاپ یې راباند  م »  :وهلې چې
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ماویل چې داجهاد به مې په خماوروړهو  ،خو ایماپ مې اجا ه نه راکولهوخورم 

 ..« .شي

 سمترګوکې هغوی پهکې چې د  خپله خلکو لیده چې دپه داسې حال  

 .. .څنګه خاور  ورشني

هیله وکړه  یېپه همدغه مهال کې ډاکټراوحکی  ړړ ه  راغلل اوله ټولو

 :ډاکټر ړداه  وویل چې.. .ه بې بي سره څو  ډیر  خبر  ونه کړيچې ل

له  ،کومه بله حمله ه   رورباند  راشي ،کیدای شي ،م څو  مه ورځې

چمې  ه  ،.. ماته یې وکتل اوپه خنداکې یې راته وویل.ئخبر  مه کو سره هغې

خو باید ورسره ونه غږیږم پمه د  چمې  مما خبمر  دوممره درنمې دي چمې 

 ..  .اوري ه  نه شی ورته ټینګدایو   ونه یې ډیرپیاو ي

 نن لمه هغمې سمرهخوله د  سره سره موږ  ،هغه په رښتیاه  ناروغه وه

نه ورځي  ه پمه دغمه  بهخوداچې ډاکتر وویل تاسې  ،وکړ خورا  یاتې خبر  

ممادهغې  ،.. په د  چې هغې کومه پوښته له مماکړ  وه.خبره یوڅه خپه شوم

 ..  .ییلی واد  ته وباید ځوا  

لکشمي په مخ کمې دسماقی او ه په همدغه سوک کې وم چې لیلې  ما 

 ،.. نوروه  واخیستل.کیښودلدمی پرسرنجلۍ له ټوکرۍ دوه نورګیالسونه ه  

.. ماته یې ړس ونیو .لیلې له ټولو هیله وکړه چې دد  خبر  ته ټول یوغوږ شي

  :اوویې ویل
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کشمي سره یوځای پمه له ل ،له کابله راغلی ،م داښاغلی دولت خاپ دی

موږ تل دخپلو پخوانو مینمه ،نن  موږ ګراپ میلمه دی ،یوه کالج کې درس وایی

 ... .په ده ماتوو، همداده چې دده په سرسالمتي به یې

چمې ټولمو  مما پمه سرسمالمتې  لیلې ړ داخبره پای ته نه وه رسمولې

وه خبمره .. لږ مهال ړ نه و تیرشو  چې له هر  خولې بیا ه  هغه یم.وغړنګول

  :راووته چې

کمه ئ ګمور ،منمئ ، ولې دپردیویم په د  وطن کې مو څه حال جو کړ

څخمه بیا درباند  راځي او داسې غالماپ به در ،ئیوڅل کم وري ورمعلوم شو

جو کړي چې نه یوا   به دو  ملنې  دربانمد  وهمي بلکمی ټولمه نمړ  بمه 

 ..  .درباند  خاندي

  :خوما یوا   دومره ورته وویل

څممه بممه کیممږي  ؟پمموهیږم چممې پرممموږ څممه وشممولممم نممه 

چې  موږ خلک  ،الی ش یوا   دومره درته وی اویاموږدکوموسترګوبالوخو و...

رواپ دي اودهغموی  څنمګ کمېپمه  رهغو را ونو چې داشل کاله ددویړه  پ

دوی یموا   خپلمو ارادو  ،نمه پموهیږيیې کموي چې ددو  پرسمر پرمکاریو

 ،  ه سمواندي دي خلمک د  ه لمه کمومي موږدی  څلتیاوو ته رښتینېیاوسپ

 پرله یوه اوبل سره  ،آ ادي خوښونکی دي ،دي میړاني دي، په خپله خبره وړ 

خو داسې ښکاري چمې یموه ځموا   ،دښمنۍ باند  دتل له پاره باوري نه دي

پر   څو  اسې جادوورباند  کړ  چې تراوسه نه دوی اونه ه  نوراویوچا یود

 ..  .پوهیږي
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   :راواچاوه بره کېلیلې ځاپ په خ

موږدکابلي واړ په نیت اودیانمت  ،وږ له پاره ه  څرګنده دهم داخبره  م

اودغمه ،و، خو اوس پوښتنه داده چې دغمه جادګریباند  له ډیرپخوا څخه پوه 

   ؟څو  دي هیواد ته یې دبدنیتۍ تلک ایښیځوا  چې دغه 

 مما  ،ډاکتر مخکې ترد  چې  ه څه رښتیا او دروغ نوردوی تمه ووایم 

  :وارونیو اوویې ویل

  ؟په څه شاپ خپریدهناروغي په پیل کې ایدس دم تاسې پوهیږ  چې 

 :ما لکشمي ته مخ ور وا اوه اوپوښتنه مې تر  وکړه

   ؟م ایدس څه شي ته وایی

 .. .م یوه ناروغي ده

   ؟م څه ډول

ډاکتردلکشمی ځوا  ته سترګې پمه ړره  ،خو هغې ځوا  راته ونه وایه

  :ماته نورڅه ونه ویل اوهغه ته یې ځوا  ورکړو، ځکه یې 

 ،م که موږ په دغه را  پوهیدای اویاموپه دغه باره کې معلومات درلودای

 ..  .نوموږ به ه  تاغوند  ډاکتراپ وای

ه  دځوا  نورچا ،ډاکټرداپوښتنه  ما دخبر  په ا وند رامنځ ته کړ  وه

   :خپله ځوا  کړهڅه ورته ونه و  ځکه یې بیاپه توګه 

ډاکټراپ ه  نمه  ،م هغه مهال چې دد  ناروغۍ په ا ه خلک نه پوهیدل

هره یوه به ه  داخبره کوله چې داڅه شماپ  ،ناروغاپ ه  نه پوهیدل ،پوهیدل
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 څو  په د  هم ...چې نه پر  پوهیږو اونه ه  کوم دوا درمل لري ،ناروغي ده

هم  اوس دولمت خماپ  ؟راپیداکیږينه پوهیدل چې له چا څخه ده اوله کومه 

دچا له خموا هیواد یې دافغانستاپ په ا ه هماغسې خبره وکړه چې نه پوهیږي 

داسمې  سوځي اوخلمک یمې ولمېاورکې  اوس په دغه ورانوونکيدڅه له پاره 

   ؟کړیږي

خو ه دایدس په مانا نمه پوهیمدم،  ،ټولو ورسره ومنله موږ دډاکټر خبره

ړ اونه ه  دبد اونه مې ه ونه ویله ځکه مې نه د  ښه ځوا  ورکتلکشمي ه  را

.. پمه .دایدس په مانا نه ی  پوه شمویګواکي ورښکاره کړه چې  ه نوره دوی ته 

   :خپله وکړه ه مدغه وخت کې حکی  ړړ ه

نه ړره همدایوافغانستاپ یمې ړره داسمالم دښممناپ  ،م مسلمانانو ړره

ړلمې اوس پر  پوه شول چې داسالم خرابې او آبادی په همدغه هیواد پمور  ت

داسمالم ددغمو  ،چې بایمد وراپ یمې کمړيده ځکه یې داده مالورته راوتړله 

 ...ئدښمنانو په بربادۍ یې پورته کړ

 : لکشمي اولیلی داتیار  پیالې نور  ه  ماته راو اند  کړ  اوویې ویل

یمې پمه هیلمه  حکمی  ړړ ددښممنانو دبربمادۍم وڅښه داه  وڅښه 

داسمالم پمه  خو شکرالحمداهلل  ه .دی ...ډاکټر.. ځکه چې دلته یوا   .وڅښه

... که داونه څښې  ه پوهیږم چې حکمی  ړړ د  دو   .دښمنانانوکې نه راځ 

 ..  .ته لیږي

ما داګیالس ه  په سروا اوه اوحکی  ړړ ته مې دکوټې لمه دغمه سمره 

پمه  دشاباسی په نامه ړس پورته کړ، خولکشمی په دغه نښه یوڅه نارامه شوه

Downloaded from: ketabton.com



خوشــــالهديانیدلتهخدا89

 

 اوس یې ګوره چمې نمور  نمور  ،د  وپړساوهحکی  ړړ  :لد  چې هغې ووی

 ..  ... خوهیله یې تر  وکړه چې نورڅه ونه وایی.نادر  ه  راوباسي

 ،لیاله  ،اوس دنشه یانو سره مل شو  وهلکشمی  ،ټول سره تاوده شول

.. .خویوا    ه وم چې تراوسه ه  نه نشه وم اونه مې دنشمې آحسماس کماوه

وهیده دهغې پرما پام و، هغه راغله اوله ما اولکشمي سره یوا   لیال لکه چې پ

له ناستی سره س  لکشمی بیاهیله تر  وکړه چمې هغمه لمه  ،یوځای کیناسته

ځکه یې هغې ته وویل چې دولت .ماسره دکابل دغمونو په با  خبر  ونه کړي

 ..وایی چې دوه بیته یې سړ  لیونې کوي خاپ یوډول لنېۍ

  :هغې په حیرانتیا وپوښتل

   ؟م هغه څه شی دي

م شعرونه دي لکه ستاسې د روهیلکود چاربیتې خو ترهغو ه  خموږ  

 .. .اوسوځونکې

  :راته موسکۍ شوه اوراته ویې ویل لیال

چې لنېۍ راته ووایې دامو هم  رو پوښتنوته خومې دځوا  رانه کړم نو

  قبولی دي...

ا اوخپل هرچیر  به چې کیناسته  م ، ه له لکشمي سره اوس حیراپ وم

کټ مټ پیښه  ما له تقدیرسره له ډیرپخموا سې دا ،با اربه یې په لنېیو توداوه

هغه مهال چې  ه ړ ماشوم اودښوون ي په دوی  اودری  ټولګي  ،جو ه شو  وه

 مما  ، موږ په کلي اوشاوخوا بانېو کې به چې دچا خوښي اوخوشالي وه ،کې وم

ه به یې ه  له ځماپ سمره رواپ نیکه دخدای وبښي هغه خو به خامخا پکې و،  
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 ه به لمه  ،دیوعال  خلکوپه منځ کې به ودرول  ترانې به یې راباند  ویلې ،کړم

خلکو شرمیدم خو داچې نیکه به مې امرکړ  و، دهغه خبمره چما پمه م کمه 

رابانمد   اوس ه  کټ مټ کانه ،ه ومبس نو دچا خبره چاړپ ب ،غورځوړی شوه

ویمل لنمېۍ نوبیما بمه  مما سمرو  یمېوبه  بس لکشمي وه او ه چې ،شو  وه

.. لنېۍ به مې ویله له هغه وروسته بمه ممې هغمه پمه هماغمه .اودښکلواستانه

 ..  .نا ون اکت سره ورته ژبا له چې هماغه نا کی یې باید دوی ه  احساس کړي

 ،هغه پموه شموه ،مې لکشمي ته مخ وروا اوه وښتنې سره س دلیلې دغ

  :قومانده راکړه چې  ریې

وګموره  ،شرابو په با  خو د  یوه ورځ ه  خوله نه ده خالصه کمړ م د

 ..  .چې دشرابوپه باره کې وی، دښکلو په باره کې ويووایه یوه داسې لنې  

دهغمې  ،چې په دغه ا ه یوڅه ورتمه ووایم  ،لیاللکه چې په د  رضا وه

 مسمتاینه وکمړ وځکه نو مخکې ترد  چې دشمراب ،څیره ه  بل ډول شو  وه

  :یوناڅاپه راغله چې مې خولې ته

 لکه خاصه چې پرګال  وغو وینه  مخ د  په سپین کې سرخي وایي

سره تشریح  هغې ته په خپله ټوله نا کۍدمخه ترما لنېۍ لکشمي هغه 

ګالبمي شموه هم   نوره ،داسې چې دهغې په اوریدوسره نوره  سره شوه ،کړه

دمشرپه   موږوهغه ن ،ورته کتلي وای هرچا داسې چې،اونوره ه  سره وغو یده

   ...ویالیورته  ای شو !؟ نه وای نام خدا او یایې وینا بچی خو مې نه و چې

 خو دومره اغی یې چې پرلیال ،ډیرو ښکلو ته ویلې وه ،ماخودالنېۍ ډیره

مارچې دمداري شپیلۍ تمه  نه و کړ  لکه داسېسره ګرده  پرهغوی یېکړی و
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یمې پمه رښمتیاه  خمورا  ویا ي شمو  وه اواحسماسپه مالراماتیږي هغسې 

داسې احساس ډیرلږ لیدلی اوحس کړی و، هغې له دغمې  ه ماچې  لو شوی و.

هممدا ما به لنېۍ هغې فکروکړ، چې دا ،لنېۍ وروسته ما ته په روغ نظرنه کتل

 ...جو ه کړ  وي اوس دد  دښکالدخیرا ت له پاره

هغه پوهیده چې دد  لنېیو ویمونکی سماده  ،لکشمي ه  پر  پوه شوه

 ځکمه نمو...همداده چې په   ونو لګیږي او  ونه له   ونو خبروي ،و  نه ديڅ

خپلمه اوس پمه داسمې  رښتیاخوداوه چې لکشممی ،دخپلې هغې په انتظاروه

اونه یې غوښمتل چمې نورڅه نه لو لیدل چې له ما پرته یې اوس  لو تیا کې وه

 یمې مټ راکیښود یوه نرۍ  ونګمه پرځکه خویې یوځل چې سر ما ،ویې وینې

 .. .کړه چې ګواکي دا ستا غمونه دي چې  ه اتیرهترغوږ ه  ر

 رمې دد  دبوختیما لمه  ،په د  خاطرچې ما یې پام په بله خواکړی وي

  :پاره ورته وویل

   ؟م لنې  د  اور  که نه

نمه پموهیږم چمې هغمې څمه جمادو  ،م وایه ما ترلیال دمخه غوښتې وه

 مما لنمېۍ د  هم   ،رو هغې ته ګور  هرڅه ترهغې ځما درباند  کړ  چې

  ...ترهغې ځارکړه

 .. .ستادپاره ویل شو  ،غ ،غ  مه کوهم 

 ه باورلرم چې دشرابوپه باره کې به نه وي ځکه پښتانه شرا  نه ،م وایه

 خوري او نه یې ستایي 

 :ما ر ورته وویل
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پښمتانه  ،م نه لنې  دهرڅه په باره کې شته دشرابو په باره کې ه  شته

چې شرا  به نه پیژني او یابه یې په سندروکې ځمای نمه وي دومره ه  نه دي 

   :ورکړی

   :هغې مخ  ما پراوږه باند  کیښود اوماه  په نرم آهنګ سره ورته وو 

 ..  .غولومه  ما ته روا دي دیارغ  پر شرا  په شرعه ناروا دي 

دلکشمي خو سمترګې لمه  ،لکشمی ړڅه چې لیال یې ه  سره وبوږنوله

چې  ه یې د  ه په غمږ بانمد  پمه  ،ما ته یې داسې وکتل ،اوښکوراډکې شو 

اوښکې دسترګو لمه داړنمه  هغې  ر خپلې کوربنې ،پوه شومکې همدغو یوکتو

   :میلمنو کتو څخه په یوه خوا کړ  اوترخوله یې راووتلله  ما 

دجګړو پهلوانماپ چې تاسې به یوا   لکه چې خلک وایې م مافکرکاوه 

تاسې سمره دښمکال اوعماطفی وس پوهیږم چې له خو داسې نه ده  ه ا ،یاست

 ..  .رښته ه  تل خپله ملتیا کويپ لیونۍ

هغې نه غوښتل چې لمه خپلمې مینمې  ،لکشمي خورا ځیرکه نجلۍ وه

ما اوهغې تراوسمه  ،څخه نان که جو ه کړي اویایې دهرچا په خوله کې ورکړي

چې همداوه  ،ېه  یوه اوبل ته په دغه باره کې خپله وروستې پریکړه نه وه ویل

نه وو ویلی چې ګواکي دا اویا ه له یوه اوبل سره مینمه  داتراوسه چا ته  ه  د 

 لرو. 

په دغه شیپه کې یې ه  خپله تلوسه ترپښوړند  کړه اوخبره یمې پمه 

   :خورا ځیرکۍ سره په بله کړه

   ؟م رښتیا ووایه  موږ ببو ډیره ښکلې ده
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   دخپلې ښکال پمه ا ه لمه له کتویې پوهیدم چې غوا،لیال ما ته وکتل

 مابیممممماه  څمممممه واوري ځکمممممه ممممممې  رځممممموا  ورکمممممړ: 

 ..  .ډیره ښکلې دههو،  ،م دخاوند یې دنصیب شي

  ؟م ته څه پوه شو  چې هغه ډیره ښکلې ده

هغه چمې هرڅمو   ،م داخودپوهیدو خبره نه ده شرعه حاضرته ګوري

 .. .ښکلې ده اوښکلې ده ،ګوري وایی ښکلې ده

   ،چې دهغې څه شی ښکلي دي  ه خونه پوهیږم م

 .. .م که  ه درواغ وای  ته  ما په ځای شه اوپه ځیرځیرورته وګوره

  :اوویې ویل هغې بیاه  باور ونه کړ، په خبره کې یې خبره راویسته

خلک هسې شي ته ه  ښکلی  ،م نه ته د  خپله دښکالنښه راته ووایه

 ..  .وایی

  :دلیال ترخوله راووتلما ړدلکشمی خبر  ته ځوا  نه و ورکړ  چې 

رح  نمه و پرتمانومابمه  ،خبره به دومره تمودیږيم که  ه پوهیدای چې 

 اوکړی اوستا به ه  داسې حال و لکه دنورو... 

چمې  ،لږ سوک مې سره وکړ، رایاد شوه ،چې داڅه وایی ، ه حیراپ شوم

ه چې اپ دشرابوله پیله یې  ما ګیالس بیل کړی و او ه یې لم ،دادد  لورینه وه

   ؟ ه حیراپ وم چې  ه لیونی ی  که دوی .خدایی ګناه څخه ژغورلی وم

خوماورخالصه کړه چې  ه ترد  نورڅه نه لمرم  مموږ لموی نا کخیمال 

شاعر، کلونه مخکې پره  دغه هندوبارباند  نصیب ورپیښ کړ  و، ګوره چمې 
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 لمه یوچما ،نن دلته سره ناست یوچې به ده ه  په کوم دیاراودربارکې لکه موږ 

ځکه یې یوه همداسې ښکال چې  ه یې په هسمې  ،له ښکلوسره ناست و ،سره

چې لمیال  ، ه ه  وای  ،ساده الفاظوکې یادوم ده په خپل شعر سره ستایلې وي

  :داسې ،ښکلې ده

  چې دباغ صبر  یې پستې ترقامت دي

 پښتنې په قامت ستر  نه دي څه دي 

 ....  .ښکلي غا  د  مرغلر  نه دي څه دي 

 موږ دمجلس یاراپ ټول هر  خواته سره واسکټ  ،اوخته شو  وهشپه ن

واسکټ شوي وو، خو حکی  ړړ اوډاکټر ناست وو، ما لکشمي ته ممخ وروا اوه 

لیلمې ډاکترتمه  ،چې انایی باید دخداپاماني په خاطروګورو، هغې لیلې ته وویل

اووتمه له د  سره سره ه  لیال ورغله خو چې بیرته ر ،وکتل دهغه خوښه نه وه

ځکه نو موږ ونه شوای کموړی چمې هغمه  ،ویی ویل چې هغه دم ګړۍ ویده ده

دشپې په هغه تنګ   ه کې وګورو، یوا   مې لیال ته مخ ور وا اوه اوورته ومې 

ندل اوراته ویې هغې راته وخ ،بیا ډیر ر راش  به ویل چې که دخدای رضا وه  ه

ه  مموږ لمه داممه پمه .. نورتم.ته رانغلې  ه بمه درپسمې درشم ویل چې که 

  ...سپکوڅانګونو الوتی نه شې

دښمکلې  ،سا ه څانګونه لچې تراوسه په ړره تالی شو ي ما میلمه پال 

لیالچې ړ یمې راکو یمدو تمه دو   ،له ماسره راکښته شو  بنګلې په  ینوکې

داځل خو ممې  اوترغوږ یې راتیره کړه چېبیاراته په خندا شوه، ، ینې پاتې و 

ه  پمه دغو ینموکې داسمې روغ رممټ  تهوبل ځل به که نصیب دلحاظ وکړ، 
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ې لممموږ لمه بنګ ،.. خوما بیاه  مننه تر  وکړه.دم کې ترتله رانه ونه رسیږ 

هغې خواته ترهغمه   ه  ،راووتو لیال مې یو  خواته وه اولکشمي مې بلې خواته

اوڅنمګ تمه ونه ړند  په هغه  ا ه قبرباند  چې تیرځل مې له نژد  لیدلی و

شمې بلید  اونرۍ نرۍ  یمړۍ  ایښی و په روښانه توروکې ه یو و  کتا   یې

ابمه و  ت رڼاو  یې له لر  هغوی ته چې هغې خوا ته به یې کتل داسمې چمې

  .وروستۍ شیبې یې دي کولې

دلویې سردار  بنګلې د انګړدننه مو خدای پامانی سره وکمړ، ډاکترلمه 

یوا   موږ در  وا ه اوس دلتمه  ،تحکی  ړړه  راونه وو پاسه راکښته نه شو،

بیرتمه  ،وړ وو، لکشمي خپله موټر راویست  موږ په څنمګ کمې یمې ودراوه

 لیلې ته یې مخ ور وا اوه نه پوهیږم چې پوښتنه یې تمر  وکمړه ،راکښته شوه

   :اوکه یې تشریح ورکړه

 !  ؟م ببو! دولت خاپ د  خو  شو، بد لمی نه دی

یې نن داسې احساس راوباښه چمې  ماته ،م ددولت خاپ عمرد  ډیروي

هغه ممرور اویولمه  ،هو، هغه ور  احساس ،له ماشومتوبه ترننه چا نه ورابښلی

بمل  یموه او هندواپ ه  وایې چې موږ پمه لکه چې ،یو پیړیو ور  احساسپیړ

. اوموږ ه  لکه چې په یوه جن  کې له یموه اوبمل ..جن  کې داسې وو اویاداسې

 ...سره ډیرنږد  خپلواپ وو

 ونیو،  ما سریې په دوا وړسوکې لکشمي له لیال سره خدای پامانی وکړ،

لکه چې کله به لمه غ نمي څخمه کورتمه په یوه اوبله خوایې داسې ښکل کړم 

ماه  دا داسې کلکمه  ،راغل  اوموربه مې په مینه مینه ښکلول  ستړی ستومانه
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راکمړ ځکمه  کلکه په یوه خوا اوبله خوا ښکل کړه چې د  ه له کومي یې خوند

   :مې داه  ورته ووی

ما ه  نن داسې احساس وکړ چې  مما اوسمتا ارواوی  ،م تا رښتیا وویل

ښایی هغه خوراو ورور وي چې کوم وخت په دغه لوی ملمک کمې کموم ظمال  

 ...کړي وي بیلېڅخه یو  بلې واکمن له 
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(۱۱ ) 

 

د  مغ وبانم رچې د    شه ادګۍ پوښتنه مې پیوه اوونۍ ړنه وه تیره  

له لکشمي سره مې دجمعې مبارکه شپه وټاکله چې دجمعمې  ،درنه درنه کیده

 ه کې داجو ه کمړ  وه له لمان ه وروسته به دوا ه دهغې کورته ورځو، ما په  

 چې ه  به یې دحال پوښتنه

چې هغې تمه ځموا  ورکمول پمه دغمو وکړم اوه  به یې هغه پوښتنه 

کړم،هغه چې په تیرځل لیدوکې  شپوکې ګرانه خبره وه یوڅه  نګه بنګه ځوا 

 :یې له ماکړ  وه

م داحمدشاه اومحمود دبریمنو غا یمانو پمه خیلخانمه او ټماټوبي کمې 

چې نن سبا دغه خلک اودغه ملت له دغې بدمرغۍ څخه  ،یوداسې سړی نشته

  ؟وژغوري

ګوا   غې پوښتنې په رښتیاه  له یوه څرګند   شه ادګۍ دد  ه خو 

د  په دغه ټکمي ټینګارکماوه چمې کمه پمه  ،ی وماواندیښنې سره مخامخ کړ

نمړ  بانمد  پرنیمه وچمه اودابه  ،دیږيږافغانستاپ کې ددغې ګېوډۍ لړۍ او

   ،دتورت  یوپیر  سیوری راټیټ کړي

هسې ه  دلته داوبوځګ شوي یو، که هلته هم  دنیمې وچې مسلماناپ 

  .دغه حال وي بیانو موږ ه  خت  دربوله
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په ذهمن کمې ډول  په دغه ا ه داډیره مودهه چې ما وخودا رښتیا خبره

   :کله به په   ه کې راتیره شوه چې ورته ووای  ،ډول ځوابونه جو ول اوهیرول

 ..  .هغه دبابا خوبونه نورله یاده وباسه ،م نورهلته څو  نشته

 :بیابه مې   ه ته راتیره شوه

  غما ه ولې بدو  دخلک   ونه چې سود و  یاپ د  په کې نه وي 

   :ه مې داله ځاپ سره جو ه کړهځکه ب

.. خمو .یځمرا ،ځواناپ شته ،ته.. شته یاراپ ش.م ځنګل بې  مریه نه وي

 ...اوس دم درحال به دادخداي رضاوي

سمره ونمه خو ه پوهیدم چې  ما داډول نانیولې  رګونه مرغۍ به هغه را

 مني اونه به 

غمو د  ه پمه هممداوه چمې.. .شي هغې درواپ تسل له پاره یوپو  پټ د

داسمې چمې  ،سمره  نمګ وبنمګ کمړی وم ورځو کې دد  دغمې پوښمتنې

 ..  .دخپلوعادي درسونو لړۍ یې راته د   و   کړ  وه

اسمتاد ړهم   ، ه دپنجشنبې په ورځ په خپل پخواني دود کالج ته ړ م

 ما له راتګ سره س   موږ ټولګیوالو نجونو اوهلکانو پمه  ،ټولګی ته نه و راغلی

 ،چې څنګه تراوسه نه ده راغلې ې خواته سترګې ا ولېاوبللکشمي پسې یو  

خوما دوا و ته داسې ځموا  ورکمړ  ،یوه دوو خو له ماڅخه دهغې پوښته وکړه

  ؟لکه چې تاسې نه یاست خبر  ه ه  نه ی  خبر، نه پوهیږم چې ولې
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خمو  ،تریوه وخته خو مې فکرکاوه کیدای شي ګاډی یې وراپ شوی وی

لومړی ځل و، چې هغې رښتیا دا ،چې هغه رانغله وروسته وروسته معلومه شوه

ره غرممه کورتمه کله چې تیم ،راتګ په باره کې څه نه وو ویليه ما ته دخپل ن

 .. .راته وویل چې نن ډیر یات تلیفونونه درته راغلل راورسیدم ګاونېۍ مې

 ،ما ړ خپل کالي نه وو اغوستي چې بیماه  هغسمې تی  نګونمه راغلمل

  :اوغوږته مې ونیوه چې دلکشمي چغه مې ترغوږ شوه رمې غوږۍ واخیسته 

 .. .نوره له اوپرواړ سره یوځای شوه.. ...  ما انا.لکشمي ،م  ه ی 

هغمه  ،دد  په دغه دردمن غږ ماه  د درد احساس وکړ، دیموه ژور درد

.. اوخپل دریغی مې په درد کې ورته .درد چې انساپ یې هروخت نه شی کوړی

سترګې مې په یوا   کوټه کمې دیوالمه تمه  ،ۍ کیښودهڅرګند کړ... هغې غوږ

 ،راتویې شمو  ،چې اوښکې مې راغلېشو لږ ګړۍ وروسته مې ښه پام ،ونیو 

 چې په دغه شیبه کې دهغې پوښتنې ځاپ راته راغبرګ کړ: 

م داحمدشاه اومحمود دبریمنو غا یمانو پمه خیلخانمه او ټماټوبي کمې 

ودغه ملت له دغې بدمرغۍ څخه چې نن سبا دغه خلک ا ،یوداسې سړی نشته

 ؟وژغوري

 له ،له نامه سره درلوده دولت خاپ د دد  هغه مینه رایاده شوه چې د 

دپالر  یب  يري شیرشاه د  وی اودخاپ جهاپ لودهغه دسونامه سره چې هغه 

دولمت  هغه نوم چې دهند دموسیقۍ پالر تاپ سین دهغه ) دشیرشاه د  وی ،و

او    شه ادګۍ په هغه نامه باند   ...اووغو ید ( ترسیور  ړند  وځلید خاپ

اتلولیو، میړانو اوپښتو ته یې په  تیرودهغو ه  و ویا ل...پیړۍ کې  اپ په شلمه
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 خپل هغه چاپیریال کې چې څو  نه پر  پوهیږي اویانمه غموا ي ځماپ لکمه

کابلي فارسي ژبې پښتانه پر  پوه کړي درنماوی  یوشمیرپیښوري اردو ژبي او

   ...وکړ

 ماله پاره دهغې دمرګ غږ ما دموردمرګ ترغږک  نمه و،  رممې خپمل 

، تکسي ته مې تلیفوپ وکړ، هغه ه  راورسید، ډیره شیبه کالي بیرته واغوستل

نګلې تمه چمې نمژد  بهغې ښکلې  ،کورته ړنه وه تیره چې د     شه ادګۍ

پیړۍ ر مو اوب مو ته یې په خپله غیږه کې ځای ورکمړی و، هغمې یو  نیمې د

بنګلې ته چې دیوه پښتوپ نومیالي پرت  یوروښانه څراغ اوس هلته په کې پمه 

خاموشۍ سره غ یدلې و اوددغې نړ  درنګارنګ ګلونو وروستۍ غا ه کۍ یمې 

.. هلته چې نورڅو  نه پوهیدل چې .دغا   پرځای ترتابوت راچاپیره شو  وه

. پمه ..ه کمړيبیا به دلته ه  څو  دهغه تیربرم اوپرت  کیسې له چا سره  م م

  .څیره ورسیدم  مړاو

دهغو ګلونو په منځ کې دهغې پښتنې شه ادګۍ چې احساس مې هلته 

یې دژوند تروروستۍ سلګۍ پور  پښتوپ و، وروستۍ ننداره وکړه اود  ه لمه 

خمالق دخپل اوس یې په و اند  چې  خپلې اوښکې اودعاو  دهغېکومې مې 

میرټولګیوال چمې خبرشموي  مما یوشمهلته ،وښندلې ځاپ سپارلی و، رضاته

رانمژد   ،ما پسې یې سمترګې ا ولمېپرچې  ،راغلي وو، پوجا مې ولیده ه وو

.. .په کمورکې نمه و  ،راته ویې چې ما نن څوڅو ځلې تلیفونونه دروکړل ،شوه

خود  راته وویل چې ماښام  ما له لیدو پرته وړ  نمه  ،ماخپله خبره ورته وکړه

  ه اوته به ګې ځو...  ،شې
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په سملګونو تنمه  ،دبنګلې ختی ته جومات ته څرمه ترسره شوه  هجنا 

ډیره لر   ټول دهغې په بدرګه له هغې سره هدیر  ته چې ،چې دلته راغلی وو

ډیره ګرانه  ،ډیروخلکو برخه اخیستې وه کې ،دهغې په جنا  لنه وه رواپ شو

وه چې سړی پوه شي چې څومره یې خپلواپ اوڅومره نوریې دوسمتاپ وو، مما 

یچا ته نه ښکاریده چې هغه هخوخویوا   دلکشمي پالروپیژاند، چې راغلی و، 

هغه په رښتیاه  ډیرخواشینی و، هغه د  ه له کمومي د     ،وي پښتوپ نهبه 

اودهیچافکرته ه  نه ورتله چې مدپ ړل هندو اومی   ،شه ادګۍ په مرګ ژ ل

دهغمې پمه ممرګ  هلته نورو هندوانو اومسلمانانو په ګېه ،مسلمانه ده هصاحب

هلته سړي ته ښکاریده چې انسانیت اوسړیتو  ترهرډول ګروهې ا یکو  ،ژ ل

اودانساپ  ،دانساپ مرګ دانساپ مرګ دی ،دانساپ غ  دانساپ غ  دي ،لو دي

کور کلمی اوهیمواد ،کمالی ،ګروهمه ،ژبمه انساپ،خوشالۍ دانساپ خوشالی ده

 ،دده غم هغمه  ،یبدلوړی اوله ړسه ورکوړی شي خوڅه چې نه شي بمدلوړ

دژوند له پیله ترپایه په هرځای اوهررنمګ  مینه اوعاطفه ده چې د ،ژ ا ،خندا

مرګ سره له د  چې هرڅو  اوهره ډله هغه ته پمه .. .بدرګه کوي یوشاپ کې

ورځ داسې راځي چې  نه یې خوښیږي خو یوه ،یادوي په کرکه یې ،کرکه ګوري

.. .وني سموداګرباند  وپلموريباید دخپل ژوند قیمتی مرغلره په همدغه بمدغ

هغه له هرچا په هرډول اوهره بیمه چمې  او ئدژوند وروستی سوداګره  دی د

خو هیڅو  نه پوهیږي چې څه یې کوي اوپه څه برخلیک یمې لمه  ،وي اخلي

 ..  .هغه وروسته ور ا وي

موږ ړ په هدیره کې وو چې لمرولوید، لمر، هغه چمې دهرڅمه اوهرچما 

هغه چې هغه ورځ یې هم  پمه یماد وه چمې دغمه  ،ه ديرا ونه اویادونه ورسر

Downloaded from: ketabton.com



112مهبرخه11

 

سمره  اوشموکت شه ادګۍ په هغه ورځ دلوي نوا  په کورکې پمه څمه شماپ

و  محمل پمه سمر نمه و و یږیده اوڅه خوشالۍ نه و  چې په هغه ورځ یې دد

د د  له کورنۍ سره په هغمو  ې نه یې په هغه ورځچ هستۍ اخیستی، لمرهغې

له پماره دیموه  سته اونه یې نن ه  دیو  شیبېپرتمینو خوښیوکې برخه واخی

 هي پرهغه مهمال ولویمدرڼای هماغې ،هماغه لمر ،شاته راوکتل ساده ا  په نامه

 در  ،سا ه سا ه لکه بایلي جوارګر خالي ړسمونه، یمو یمو، دوه دوه اوموږ ټول

 رارواپ شو.  له هدیر  بیرتهدر  او...

ه دروا ه کمې وه، نیمغ یمې کله چې محل ته بیرته راغل  بوچا دبنګلې پ

کله یې چې سترګې راباند  ولګید  راته په کوکمو  ،دلکشمي مورته وروست 

 ،کوم مه  اونژد  غړی یم  لکه چې په رښتیاه   ه ددوی دکورنۍداسې  ،شوه

هغې  ه پمه غیږکمې  ،هله ړسه ورکړي د نژد  څو ه ډیر هرښتیامې کومپه او

  :اوپه چیغو چیغو کې راته وویل ،ونیوم

 ما شه ادګۍ مور خو ستا په لیدو سره دهندوستاپ  ،م دولت خانه  ویه

کاشکي ته خو څوکالمه پخموا راغلمی  ،ټول درانه درانه غمونه له یاده وایستل

 ..  ... پرهغې ته څومره ګراپ و  اوتاته څومره خوشاله وه.وای

لیلې ته مې ه  تسل ورکړ، هغه له خپل خاوند سره چمې نمن سمهارله 

 ،ماتمه راوپیژانمدوړ ه وه اوهغه یې  په مړینه راغلی و،دخپلې مورڅخه  خارج

په توګه داستا ي وس یې په کوم هیواد کې دهند .. چې ا.نوا  رحمت اهلل خاپ

 .. .دنده درلوده

  :لیلې په نیولي غږ راته وویل ،له هغوی سره مې خپله خواخوږي وښوده
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ئ چمې تاسمې وړ .. په هغه شپه .م دببو وروستۍ شیبې و  اوستا نوم

  :له ماپوښتنه وکړه چېیې څو څوځلې 

 .. ... ما هغه ونه لید.م ددولت خاپ ع ت وشو که نه

کاریده دخدای پاماني په وخمت دهغې خاوند چې له څیر  یې پرت  ښ

  :په غیږ کې ونیوم اوراته وویل کې

هیلمه ممن یمو چمې تمه  پریښودو یې یوا   چې لکه ،م مور خو وړ ه

کیلمه راځمه  ... ما اوس فکرکارنه کموي ؟پښتانه څه وایی ،نږدیمویوا   پری 

 ...  .)نورنه پوهیږم ( ...کیله به  ه

  ه لمه اولکمې دبانمد   د نه چې غږ ممې داسېما تراوسه ژ لي وو، خو

نمو نمه یموا   ممې  ،خو کله مې چې د رحمت اهلل خاپ داخبره واوریده ،وو ي

ښایسمته شمیبه سمره تمش کړ...ژ ا مې ه    ه ښه ور کړ بلکی پهنه تسل ور

.. په تلوتلو کې یې بیا ترغموږ .څه خبر  مې ه  ورسره وکړ  ،ورسره ودریدم

لمه خوله مې یې غوږ ته ورنږد  کمړه او ؟راتیره کړه چې هغه سندره څنګه ده

 : خدای پامانی ورسره وکړچېمې دم ګړۍ هغې سره س  

 ...له به  ه درځ  مینهکله راځه ک               مینه په تلو راتلو  یاتیږي

Downloaded from: ketabton.com



114مهبرخه11

 

 

(۱۱) 

 

خدای پاممانی وکمړ،  ه  ماښام تیاره و، ما اوپوجا دوا و له لکشمي سره

یوځمل   ه  ر،ما بوچا ته وویل چې همدلتمه ودریمږه ،ننوته پرمحل هغه بیرته

لمونځ وکمړ، دعما ممې  یوه دوه رکعته  ر مې ،تر    ونې ړند  قبرته ورغلل 

د کتا  هغه چې کرښې یې تراوسمه هم  لکمه په تاخچه کې ایښی درون ،وکړه

دهغمې پمه څنمګ کمې  ،راغلم  بیرتمه ر اومې ښکل کړ مرغلر  روښانه وي

ماپه همدغه مهال پوجا تمه .. .راووتود    شه ادګۍ له کوره کیناست  اودوا ه 

خو  ،وو  چې  ه سیده خپل کورته ځ  ځکه چې ه  خواشینی ی  اوه  ستړی

 د  پرته له ځنېه ځوا  راکړ: 

 ..  .ه  هلته د  بیای  ،م سمه ده ځاپ آرام ونیسه

 ه  ،ځکه نوشپه  رتیاره کیمده ،وروستۍ شپې و  دغه شپې دمیاشتې

به چې په موټرکې وم نه به پوهیدم  هسې ه  په دغه ښار کې نابلده وم، دشپې

په دغه ماښام ه  پوجاموټرته داسمې  ،خوا رواپ ی  چې چیر  ځ  اویاپه کومه

 دا چمې اونمه پوهیمدمسمه نه راته بریښیده ه  ، چې یوه خواپونده ورکړ  وه

دڅه په باره کې ه  کوم ځای دی اوپه کومه خوا رواپ ی ...ه  یې موټرچالوه او

 ،یموا   سمرمې ورتمه ښموراوه ،راته ګېه وه خو  ه نن په خپل حال کې نه وم

همداسې راپورته پورتمه له خبروسره ړسونه یې لکه دځو  شویو شیدوڅپه 

ممال سمحرګل خبمره ښلي دل. په دغه شیبه کې ماته  موږ دکلي دخدای بکی
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کمه  يښم ه داخلم هکوممیې  رایاده شوه چې کوم کال غ نې ته راغلی وهلته

لیدلې وه چې موټریې چالوه، کله چې بیرته رشیدانوته راغی نوټولو ته  يخارج

 :به یې همداویل چې

 ،مموټریې چمالوه آخره  مانه شوه، په غ نی کې مې ښ ه ولیده چېم  

 ..  .خدای تر  وساتل  که نه د  خو غوښتل چې س  دم یې راباند  راوخیژوي

ډوډۍ  یې داچې څومره به یې رښتیاو  خدای به تر  خبرو، څوجمعې 

خیراتوله چې خدای د  تر  بچ کړ  و، آخره  لمه خمره راولویمد اومړشمو، 

  امنویې ه  خیرات پسې ونه کړ... 

ه ماته  ما دماشومتو  همدغه کیسمه رایماده اوس چې پوجا موټرچالو

ا خپل موټردیو  بلې خورا ښمکلې جچې پو ،همدغه سوک کې وم په ،شو  وه

پمه دروا ه دګمراج  ،خو په  ا ه انګری ي ډول جو   بنګلې مخمې تمه ودراوه

 پوجاخپل موټر وردننه کړ، ما په  وره ورته وویل:  ،،شوه خالصهاتوماتیکه تنوۍ 

ست  ما هیله ه  درڅخمه وکمړه چمې وداد  چیر  را م دخدای له پاره

 ما... 

  :د  راته وخندل

 .. .چې چیر  ښه هلته شپه ،انساپ یې ستایې له کورسره څهی م یوسر

 ه نمه غموا م چمې  ،یوځل مې بیا هیله تر  وکړه چې  ه سمتړی یم 

راتمه  ،.. خو د  هیڅ ه  نمه ویمل.نورڅو  راسره سرګردانه اوخواشیني شي

چې په همدغه شیبه کې دوو نوکرانو لمه دوو خواوو مموږ دمموټر  ،موسکۍ وه

پرته له د  چې موږ یې کلپ ورخمال  کمړو خالصمې کمړ  او مموږ  دروا  
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هرکلی یې وکړ، ماهغې ته وو  چې دانوڅنګه کیدای شي چې هغموی دکلمپ 

د  اول راتمه  ،دروا ه چې دننه خوا څخه ورخالصمه نمه شمي خالصمه کمړي

راته وویل چې داموټر یې پالرپمه د  ورځمو کمې لمه وخندل،خو وروسته یې 

هغه کوم کمپیوتري حسا  لري چې دبلدوکسمانوپه ړس ،خارجه راوستی دی

   ...اوغږ باند  پوهیږي

داسې لکه دلکشمي داناغوند  دننه  ،دلته ه  لوی کورو، لویه بنګله وه

ې پمه څراغونه روښانه وو، لوی ډنې یی په منځ کمې و، پماکو اوبمویاوباند  یې 

ځاپ په آرامۍ سره غمو ولی و، ډیرخلمک ننمه کښمته پاکۍ سره په منځ کې 

لویه پیښمه شمو   اویا یوهاوپورته کیدل، داسې چې سړی پوهیده دلته یوڅه 

مشرورو اوکشمره خمور  ، ه اوپوجا دوا ه دماڼې دننه شو،هلته یې مور، پالر. ده

  ته په یوه لنمېه  ه پوجا دو ،ټول داسې وړ وو لکه چې دمیلمنو هرکلی کوي

 جمله کې وروپیژندل : 

سره په یموه دلته له موږ  ،له افغانستانه څخه راغلی ،م دادولت خاپ دی

 کالج کې درس وایی...

 پالریی لومړی ما اوبیا خپلې لورته موسکی شو: 

   ؟دی  موږ پټاپ ورور ،ډیرښه ،م ډیرښه

  :م پوجا  رځوا  ورکړ

 ،پټاناپ هندتمه هرمهمال راغلمي که څه ه  چې ،م پټاپ نوښه پټاپ دی

خو د  لکه چې داسې نمه  ،هغوی دد  خاور  شوي،هرڅه یې له ړسه ورکړي
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په د  چې د  غوا ی ه  غا ي شی اوه  بیرته پټاپ خپل وطن ته ستوپ  ،وي

 ...شي

 : هغه ورته وخندل اوورته ویې ویل

 ..  .م داپه رښتیاه   ما تربوردی

هم  راجپموت هنمدو و، ځماپ یمې  د  ،ټاکر پیاری ړل دپوجا پمالر و

راوپیژاند اوویې ویل چې د  له هغو جنراړنوڅخمه دی چمې جنمرال نیما ی 

اودهغه پوځ یې په ډاکه کې کالبند کړ، دهند اوپاکستاپ په نورو جګړو کې یې 

دتمره  ،خپله داه  ترغوږ راتیره کړه چې یې په خنداکېه  برخه اخیستې وه. 

   ...ډیر  جګړ  کړ  دي   ه  وی د

په نامه نه یادول  تل به یې دتره  ه همدغې ورځې وروسته به جنرال  هل

 وټوله نیمه وچه کمې دود په ځکه ده به راته ویل چې یووخت دهن.. . وی بلل 

دو  سره لمه د   ،چې یو پټاپ و اوبل راجپوت ،قومونویوبل په ویا سره یادول

له یوه اوبل سمره  ،چې له یوه اوبل سره دجګړو اونښتو خورا ترخې کیسې لري

 قومونه ه  وو...  لرونکيډیرنژد  اودیورنګه ځانګړتیاوو

 ما اودپوجا دپالرلنېکۍ کیسه ړپای ته نمه وه رسمیدلې چمې دنمورو 

     ،ځوانماپ اونجمونې ،نارینه اوښم ې ،میلمنو یواوږد ړم پرداړپ راننووت

ډ  شو، په څو شیبوکې دغه سالوپ دچا خبره لکه رستورانت داسې را ،اوپخې

خلک س  نمه راتمه ښمکاریدل، خمو چمې پوجما  ، ه دسالوپ په برسرکې وم

اودا په ذهمن کمې اولکشمي  ما پرخوا راروانې و  په   ه مې غله راګې شول، 

وشاوخواته اراتیره شوه چې ګواکي ټول دو  سره خپل دي، چې ښه ځیرشوم 
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له خپمل  ډیرخلک پیژندګلوي وو، لیال خاپ ه  ،ډیر  څیر  ،مې نوره  وکتل

اود دوی نورخپل خپلمواپ  دلکشمي کورنۍ ،یانو سره راغلې وهخاوند اودوو بچ

ګرده راغلي وو، په همدغه مهال چې کله پوجما اولکشممي دوا   راغلمې ه  

ړه لومړي ځل له پاره په ډاګمه کمددوی ماته داخبره  ،او ما څنګ ته کیناستې

وا   په یموه وی ددامعلومه شوه چې د .ديچې دو  دوا   سره سکنۍ ترلې 

رڅمه بلکمی هپټ نه دي نه یوا   رڅه یې له یوه اوبله ډی،کورنۍ پور  ا ه لري

 یې سره یورنګه دي. دو  چې کله داخبره راته وکړه ما په هماغمه ځمای کمې

خپل تندي ته ټس ورکړاوله خدایه مې شکریه وکړه چې کومه ورځ مې د دوی 

مې ړه  داسې په  ونهړس ...ویليڅه نه دي دیو  اوبلې په باره کې په منځ کې 

و، په دغه شیبه کې ما تمه هغمه  مموږ ددفتردهمکمار  ي وتندي باند  نیول

دروسي یرغل پمه : راته کړ  وه چې چې یومهال یې ،ده شوهشیرنې خبره رایا

شپوورځوکې په پیښورکې دافغانانوله پاره ډیر  مرستندویی ټمولنې جمو   

ته ه  په کې کارونه میالو شول، ماه   انوپیښوریچې دهغو له برکته موږ ،شو 

 يپه یوه موسسه کې کاروموند څوکاله وچلیده خو وروسته دپانګې دنشته والم

مافکرکاوه چې  ،له امله په ټپه ودریده، په دغه موسسه کې ډیروافغانانوکارکاوه

.. دموسسې له رنګیمدو څوکالمه .دوی به دافغانستاپ له بیالبیلوسیموڅخه وي

 ،ړ م دافغانستاپ په لوبه کې سرویس تبدیل شو،  ه جالل آباد تهوروسته چې 

لمه  هم   ه ،پالر مړشمویسې دامرسموپخواني  چاراته وویل چې  موږ دهغې

 ټول هغه دموسسمې ملګمري مې هلته ،نوروپیژندګلووسره بهسود وته ورغل 

ولیدل چې تاوده تاوده یو  اوبلې خواته ګر یدل، بیمامې هم  فکروکمړ چمې 

لمه یموه  ،ځکه راغلي ديدوی به ه  لکه ماغوند  خبرشوي وي ،دها داخودع

هغه راته وویل  ،ئدوو مې پوښتنه وکړه چې څنګه خبرشو  چې دلته نن راغل
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خبره اپ دماما  ،دی بل راته وویل چې  ما دتره  وی ،آمرخو  ماوروردیچې دا 

چمې هغمه .. لنېه داچې راته روښانه شوه .تر امنوپور  ورسیدهانواونورو خپلو

 موږ موسسه ټوله یو  کورنۍ چلوله خو هلته یې ناسته پاسمته داسمې سمره 

جو ه کړ  وه چې هیچاه  فکرنه کاوه چې ددغې موسسې غړي به له یوه اوبل 

   ؟...سره پیژني

ړس له تندي راکښته کړ، پمه مې لکشمي  ،پوجا څه شي ته پورته شوه

تمر  ښمکاریده راتمه  په داسې څیره چې خواشیني له ورایمه ،غمجنه څیره

 موسکۍ شوه اوراته ویې ویل: 

مموږ  ؟څمه بمه د  ویلمي وای ،که د  څه ویلي ه  واي ،م څه خبره وه

پاره هم  تنمدی پمه  خوڅه تاسې غوند  نه یوچې دیو  دومره و   خبر  له

 ،هغه داسې پمه خنداشموه ،تیږه ماته کړو... خوماهغې ته دشیرنې کیسه وکړه

ل کې  یماتروخپلوانو واوریمد. خمو  ریمې ځماپ چې اوچت غږیې په دغه حا

بیما ورتمه دمړینې له امله خپله ژوره خواشینې یوځل  اراخوندي کړ، مایې دان

سترګوکې اوښکې لکه چې پرګال  باند  بماراپ واوري  دد  په ،څرګنده کړه

 ،اوبیایوناڅاپه پر  لمرشی اوس دتاړربلورینو څراغونو تمه سمالمي شمو  و 

ې یې ه  ناچار  کړ  چې باید لکه دد  دهغوپمه شماپ داسې چې  ما سترګ

د  ه  هماغمه تیمره په همدغه حالت کې یې ستونی راډ  شو او ،خونه .شي

   :خبره راته وکړه

پرهغه مهال چمې  مما انما دغمه  ،م کاشکي څوکاله مخکې راغلی وای 

هغه ستاپه راتګ دومره خوشاله وه چې هغې به تل ویل تمه  ،ناروغي نه درلوده

ه  ما ته اپ چې کله کله به یې .. .ی دد  له پاره هندوستاپ ته رالیږلی یېخدا
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په اوسنې نړ  کمې کمه په د  چې  ...له دولت خاپ سرهترغوږ راتیره کړه چې 

په انسانانوکې دوفا، باور اورښتیاینې بیلګې پاتې وي هغمه بمه پمه پټانمانوکې 

 ..  .ترنوروخلکو یاتې وي

  :مایې  رځوا  ورکړخو

ما ته ه  داسې ښکاریده لکه  ما مور، هغمه  ،هغه ډیره مهربانه وهم هو، 

چې ما یې په څیره کې دخپل پښتوپ ژونمد یموه اوږده لمړۍ  ،یوا نۍ څو  وه

مایې دروښانه څیر  په هنداره کې دخپل تیربرخلیک د آواره وری مو  ،ولیده

 ېیم چې په شلمه پیړۍ کمې ،اوهغه یوا نې څو  وه.. .درنې درنې لړۍ ولید 

ساتلې ژوندۍ له ځاپ سره دپښتنې مینې اودرنښت هنګامه  دشپا سمې پیړ 

هغه پوښتنه چې  ،ړایمایې هغه پوښتنه ورځوا  نه شوای ک.. خودریغه چې .وه

  :نه کړ  یې وهرا

م داحمدشاه اومحمود دبریمنو غا یمانو پمه خیلخانمه او ټماټوبي کمې  

له دغې بدمرغۍ څخه ه ملت چې نن سبا دغه خلک اودغ ،یوداسې سړی نشته

  ؟وژغوري

موږ په هغه شپه دپوجادو  کمره وو،  ،ډیره ناوخته شو  وه نن ه  شپه 

هلته دلکشمي اودهغې نورخپلواپ ټول راغلي وو، دپوجا پالر  موږ په دود نمن 

، پرما ه  ناوخته شوی و، پوجا بیاځاپ رادمخه کړی و) ویروسي (  تهدو   شپه

مایې غوږ ته خوله ورو اند  کړه  ،کورته رسوم کړاو راته وویې ویل چې  ه د 

  :خو د  راته وویل ،چې داځل مې په د  نیمه شپه کې په بله خوایونه سې
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 ه ه  له ځاپ سره یوچوکیدارڅو  چې  ،کورته رسوم نه داځل دنیغ م

 ..  .له هغې خوا یوا   نه وم بیای ،

غچې تمه ا موټرهلته و انمد  دانګړبماجدپو ،وپه همدغه دغه کې راووت

 ه  ،غلهنژد  وړ و، ما له کوربنوسره خدای پامانې کاوه چې دا خپل موټر ته ور

ړس ، کله چمې د  غوښمتل دمموټر دروا   تمه اولکشمي ه  ورو اند  شو

برابرمار ځاپ ورښوراوه اودد  پرخوا ه یو دمخې دټایرله څنګه یې ،وراوږدکړي

ه کلکمه لکمه لرګمې لږرادیخواتمه وچم ،چیغه یې وکمړه ،یې ځاپ راوخوځاوه

وا   وختې اوما ته یمې وویمل چمې  ما په څنګ کې د لکشمي دلته ،ودریده

..دپوجا هغه ژبه چې لکه بیاتې داسې به چلیده اوس ګونګۍ .و اند  وړ نه ش 

و، ماپه آرامۍ له لکشمي څخه پوښتنه وکړه چې  را حالت یې ډیرخ ،شو  وه

راته وویمل چمې و انمد   هغې ؟ن  څو  خو به پرما بدنه وایيکه  ه دامارووژ

خمو  ، ه چوکیداراپ رابول  چې هغوی یمې مړکمړي ،ورنه شې داستاکارنه د 

 ،مارهمداسې دپوجا پرخوا رارواپ و، په څنګ کې مې دسیمټو یوه ټوټه پرته وه

ممې  ۍ سره مې دهغه سرپه نښه کړاوپرهغېهغه مې راپورته کړه، په ډیره آرام

نورهمالته له حرکته ولوید. پوجا له ډاره  ،وښتیو دوه لټه واوښت راوا ،شتووی

 ،وویشمتر مما ، خوکله یې چې ولیمد مماووهرڅه یې له ړسه ورکړي  ،لړ یده

ترړس مې راونیوه اومارته مې نژد  ودروله چې یموا    ،یوڅه سره آرامه شوه

ه خو هغم،ل ورکړچې هغه نوردخوځیدو نه دید  ته مې تس ،لکۍ یې ښوریده

 ،شمرمولهدڅراغ پلتمه  موږ دخلکو په وینا  ه چې رنګ یېداسې ډاره شو  و

لمه هغمه وروسمته یمې پمالرا ،خولې په خپل دسمال ورپماکې کړ یې دمخ ما
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ونورخپلواپ اوڅوکیداراپ له اوږدو اوږدو لکړو سره راورسیدل، پالریې پوجا په 

  په سریې ړس ورتیرکړ، ورته په موسکا شو: ،غیږکې ونیوه

..  مموږ .په څنګ کې دی ته لمه مماره ډاریمږ م غټ پیاو   پټاپ د  

کمه  ،ئپټاپ سره به یې کموله نوئ نیکونو به تل موږ ته ویل چې که ملګرتیا کو

هغه درسره وي د مانې بد  بالو  خوڅه کو  چې دځنګلونو  مریاپ بمه هم  

شیرشاه  مری نه و وژلی چې دولت خاپ به یوه مارتمه سم ا  ،ړردرڅخه چپوي

دلکشمي پالر خپل موټرواپ ته غږوکړ، چې راشي اوماخپل  ؟ته ورنه شي کړای

پوجا اوس ایله لږآرامه شو  وه، لکه چې باوریې نه کیده راتمه  ،کورته ورسوي

   :ویې ویل

  ؟م ته ماره  وژلی شې

  :ماورته وخندل

  ؟م ولی څه شک درته ښکاري

 چې په یوه وارسره دهغه ځای پرځای کړ.  ، ده کړیم داچل دله چا 

.. ددښمن په و اند  باید سړی ناګاره .ږ خلک وایی ماردښمن دیم  مو

 ...، هغه هیڅ چل نه غوا ي...نه وي

چادرښمودلی  ،چې دماروژلو درس د  لوستې ،نه مطلب مې دادی ،م نه

  ؟که څنګه

Downloaded from: ketabton.com



خوشــــالهديانیدلتهخدا113

 

هغمه  ،خدای د  وبښی راښوولی دی ته دماروژلوچل  ما نیکهم هو، ما 

لیموه اوکمه یرغلګرانسماپ لمه  کمه ،کمه  ممر  ،موږ ته ددښمن داکه ماروي

 .. .دغوټولوسره دمقابلې چلونه راښودلي دي

مې بیاله ټولوسره هغموی چمې ،ددغې لنې  پیښې له د دنګه وروسته

 ښمې چمې ښکارید  وولکشمی له څیروو خدای پامانې وکړ، پوجا ا وړ دلته 

 ه تمر  موټرتمه اوس نه ویل چې موږ به د  ورسوو،  ځکه یې،ډار  شو  و 

ځانته تل بره یې ورستۍ خاو رونه کړلکه چې عادت یې وب، دپوجا   ه صوخت 

 :  ترغوږ یې راتیره کړه،ساتله رانژد  شوه

نوربه دنیکه ته ه  دعا کوم چې تاته یې داچل  ،م ځه خدای د  مل شه

خمو  ،درښوولی و، اوکه نه نونن شپه بمه  مما هم  لمه ارواښماد  ببوسمره وه

 ؟؟...لږناوخته
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(۱۲) 

 

اختره څوورځې تیرو  چې  موږ دکالج څموملګرو سمره جمو ه  له لوی

دیو  دوو ورځوله پاره باید په  ،په نامهغمرا ي  دکړ  وه چې له لکشمي سره 

چمې  ،سفروکړو، دټولو رضماوه دهند دلیدنوو ښاراوسیمې ته ګېه یو  خواته

چیر  وړ شمو، په نه سره جو یدو چې باید وړ شو، خو توپیرپه د  کې وچې 

دهمره دوپ  ،مسموري یوشممیرخو ړویمل چمې ،راجستاپ اوبه ویل اجمیرچا 

داټول ځایونه  موږ په لست کې .. .نورړویل بنګال اودارجلنګ ته ،اوهریدوارته

موږ سره جو  نه شو، ټولو وا  لکشمي ته ورکړ چې هرځای هغه ووایې وو، خو

په د  چې  ،لپرتاج مح ،راغله دهغې سال په اګره ،دی وو منلده  هغه ټولو ته 

وه خو لمه د   تللېپخوا ه  تاج محل ډیرګراپ و، داهلته څوځلې  پرد  باند 

داځل یې ه  هغه خو  کړ،  ما په  ،شویل ټو را سره سره یې ه    ه نه وتر 

   وکتل اوبیایې پوښتنه راڅخه وکړه:یې ماته  یاد دي چې کله یې اګره یاد ه کړه

   ؟م ستا تاج محل خوښیږي 

 : دل اوورته ومې ویلماورته وخن 

اوداسې څو  به ه  وي چې ووایی  مما نمه  ،داسې خیال ،م داسې   ه

 .خوښیږي

 . خوښیږيتاج محل دهرهغه چا چې په سینه یوڅه د  ه په نامه لري  
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 . موسکا( په) ؟م ولې دهرچا خوښیږي 

  خو بیامې  رځوا  ورکړ:،یوه شیبه ورته غلی شوم 

مم  کړم چې کله تاج محل ته ورسیږو.... وا ځ ه به ستاداخبره هلته  م 

   ...چې بیایې راپه یادکړ  ،خو پام چې که  ما هیره شوه ،سمه ده

تیرماسپښمین و، چمې مموږ  ،فکرکوم چې په هغه ورځ دجمعی ورځ وه 

 ،اګر  ته ورسیدو، هلته مو دشپې له پاره ه  په یوه هوټل کې ځایونمه ونیمول

پوجا اولکشمی په یوه کوټه کې دیمره  ،وهپ له پاره یوه یوه کوټه ونیاهرچا دځ

کوټه ونیوله، په هغه ورځ مو ترما دیګره پمه یوه ما اواکبرخاپ ه  ځانته  ،شو 

ج محل ته وړ شمو، پمه ناوخته تا آرام وکړ، په د  چې موږ غوښتل هوټل کې

 ،ویل چې تاج محل په دغوشپوکې ترورځې دشمپې ښمکلی ويد  چې پوجا 

له ماسره اکبرخماپ هم  و، هغمه  .څوارلسمې دهچې اوس سپوږمۍ ه  دځکه 

 موږ دکټوا  یوښایسته او ده کړ   لمی و، سره له د  چې  موږ داوطنمداراپ 

وږدوکې یې مالورته ماته شمو  وه خو یوڅه چې دکلونوپه ا ،په هرڅه پوهیږی

ونه ورته اونه یې خپل  امن او اوړد دوی ورته لیوال ووچې نه  ،هغه  ده کړه وه

ړ  په خپله کورنې په ښه کړ  وه اوخپلې  ده ک خدایو اکبرخاپ ته هڅول، خ

 ،صر لمیدنوی ژوند په ټولو نا کیوباند  لکه دع،ښه شاپ سره ترسره کړ  و 

..دکورنۍ نوروغړو یې اوس ه  په اسام اوبنګمال کمې .نه دکټوا داسې پوهیده

یمې له هغوټولوړس پمه سرشموی و اومال یددو  په وینامعاملې درلود  خود

اوس یې ه  له یو  جاپانې کمپنې سمره کارکماوه  ،یوا    ده کړو ته تړلې وه

چې هرڅه یې درلودل. خوله د  سره سره یې تراوسه په کومه نجلمۍ بانمد  

په د  چمې پمه عمادي  ،نه و ایښی ړس دځاپ له پاره یې و وبولی چې داسې
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 یمده نمه.هغه چمې ده غوښمته هغمه ورپیداک اونجونو دده   ه اوبه نه څښلې 

په څوشیبوکې راباند  ماښمام  ،ما دیګرمهال و، چې موږ په تاج محل ورننوتو،

شو، ما اومصطفی چې  موږملګری و، هلته دتاج محل دمماڼې پمه څنمګ کمې 

هلتمه دیموه پمرت   ،هرڅو  چې تاج محل ته ړ شيدماښام لمون ونه وکړل، 

چې فکرپکې پرته له د   ننداره دیوه جو ونکي اوهستوونکي قدرت ،احساس

اودرښتینې هستوونکي په پرت  اولویۍ هلته تربل  ،وکړي په خپلوسترګوویني

   ...باورپیاو ی کیږي دسړي هرځای  یات

 ،پینوڅراغونو غیږ  تمه لویمدلې وهسدتاج محل ښکال اوځواني اوس د 

دیوالونو باند  دیاقوتو اومرغلرو ځالوو دهرچما اپ دهغمو مسمتو ننیودماڼې پر

دچما  دښکالپه لحاظ سترګې ه  خیره کولې چې ځانوته به یې نجونو اوشا لمو

دشاجهاپ اوممتا محل ارواو  چې دهغمو پرقبروبانمد  پمه  ،خبره یوڅه ویل

کتوباند  نه میاشتو، اوکالونو کالونو دیوه اوبل په کتو  ،شپوپه ورځو، په میاشتو

رچاتمه چمې پمه دغمو ه دیو  اوږد  اوتلپماتې مینمې کیسمه ،ستړ  کیږي

دلتمه  یستې تاج بی بمېاووریادوي چې ځواپ خرم اوښا.. .وهیږي وایيکیسوپ

چمې تودوخمه یمې تراوسمه  وه دڅه شاپ یو  مینمې هنګاممه جمو ه کمړ 

 .دهنداونړۍ خلک له ورایه احساسوي

کلمه مموچې  ،ننداره وکړه ای وو، کله موچې دتاج ه اولکشمي ه  یوځ

یوه بله دنیاکې ورډوبه هغه اوس ګردسره په  ،ه د  ه په سترګوولیدلهلته هرڅ

 ه پوه شوم چې دهغې جس  له ماسره په تاج محل کې رواپ دی خمو ،شو  وه

رګو په شماپ دهغې دسترګو سپینوالي لکه دتاووس دست،روح یې په کې نه وه

لیونتو  مینتو  او راغونوتهتاج محل په منځ کې دتاج محل سپینو څسپین د
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سمپین یې دتاج دمې یره څ ،تالیما نه شوای ورته ک ،بښلورپه یوځل کتو کې 

ترړس مې  ،دیواله په سپینومرمرو کې لیده چې لکه بت غوند  راته ښکاریده

   :کلکه راونیوه اوپوښتنه مې تر  وکړه

   ؟ما وینې او ما خبر  اور م 

 .. .اورمدټولې خو خبر   ،وین  د  نه: وا  راکړځهغې 

 ؟م پوهیږ  تاج چا جو کړ 

 ..  .پوهیږم ،هو -

   ؟م چا

 ..  .یو  لیونۍ مینې اویوه مینه نا  احساس ،م مینې

 .. .ونه ویلڅه اونوریې 

 ،دجمنما ننمداره کولمهنګه موله تاج محله راووتو او دتاج له څ موږ ټول

دجمنا اوبوپه دغمو شمپو کمې ایلمه  ،وارلس  سپوږمۍ ه  هسکه راغلې وهدڅ

ر په جمنما و لکشمی دسپوږمۍ ان ،دسیند مخ پوښلی و، اوبه یې ډیر  نه و 

   :پوجا غږ ورباند  وکړ ،کې ولید

  ؟م لکشمي پورنیما وینې

 وا  یې ورکړ: ورته وخندل او ځهغې 

 محلمه د  چې دلته له تماج په ،خو په تاج محل کې نه ،م هو ښکلې ده

 .. .نه ښکاري يښکل بل شی پرته
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ړس یمې  ،دوا   سره یو  خواته شو  اکبرخاپ  ما خواته راغیهغوی 

   :س کې راکیښود اولومړۍ پوښتنه یې رانه داوه ما په ړ

 .. .خو د   ما ډیره خوښه شوه )پوجا(دابله ،ویهم دتره  

   :او پوښتنه مې تر  وکړه مامې ړس دده پراوږه کیښود

هرڅه چې  ،همدلته د   ه مراد غوا ه ،داتاج محل دی ،م اکبرجانه ړلیه

   ؟غوا  

رخاپ سره خپل عکس له اکب پاروتی ه  ، ما اودده ان ورواخیستپوجا 

   :ما په ټوکه ترغوږ ورتیره کړه ،واخیست

. شنې کوتر  خو دربانمد  رامماتې ..م اکبرجانه ړلیه خدای دخیرکړي

 ..  ،.دي

  :یرسره وکتلځیرپاروتي ته په ځده 

.. هغه بله خو که ښکلی ده ونمه .داپه ونه و ه ده ...م یه یه داد  درنیسه

 ..  .ه  لري

داګر  دښار په سړه  ،دتاج محل له جادویی غیږ  راووتوتیرماښام موږ 

هلته چې دتاج دشاوخوا په انېول ډیرروښانه نمه و،  ،اوآرامه غیږه کې رواپ وو

دواټ پرغا ه په سلګونو خواراپ داسمې چمې تما بمه ویمل دایمې همیشمنې 

 ،تیاره وهړره استوګنڅی دی یو  اوبلې خواته په خواږه خو  باند  ویده وو. 

ما په همدغه مهال پوجا ته وریماده  ،نګ روانې و اوپوجا څنګ په څ لکشمي

شمپه تیماره چې شاجهاپ لکه چې اګره له ساماپ برجه په همداسې یموه  کړه
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دژوند ترپایه ه  له ده  جهاپ آرا ته هغې ته چېلیدلې وه چې خپلې ګرانې لور

 ویلی وو:  شوه بیله نهپاره خه دیو  شیبې له څ

ل بمه دتمورو اوبخت یاري راسره وکړه داځ ووت  لاځله د   ندانه دکه 

 .. .مرمرو تاج داګر  ښارته ورډالۍ کوم

ه نه وه رسیدلې چې دپوجا پښه په کموم شمي بنمده  ما خبره ړ پای ت

 ترهغو چې هوټل تمه ،اکبرخاپ راکلکه کړه ،مخې ولویږينژد  وه چې پړ ،شوه

ما   ه ته ورسیده مالته  دوی دوا ه ړس ترړس سره رواپ وو. ه،رسیدلي نه وو

 دغروشو....  هسې ه  دغرو واو چې اکبرخاپ ړلی

ټمول سمره په ب  کې کیناستو،  يترناوخته داستوګن  ږشپه مو هغهپه 

لکشممی لمه ماسمره  ،لخپلوخپلمو کمې سمره ډو  و دوه دوه شوي ول اوپه

ږ  کمړ  و  اکبرخاپ ړلي له پوجاسره ګموتې خمو ،ترناوخته پور  ناسته وه

پمه  ،کیمدل ای کښته پورتمهه نور له نوروسره څو  یوځای اوڅو  بل ځاوهغ

ل یمې .. یوځم.هغه شپه لکشمي ډیره هڅه وکړه چې  ما له خولې یوڅه واوري

 راته وویل چې تا خو ویلی وو چې له تاج سره دمینې خبره به هلته درته کموم

 ..  .یې وایهخوهغه وعده پرځای کړه اوراته واوس 

  :ل او ورته ومې ویلمابیاه  ورته وخند

ه چمې د هغه څم ،دمینې،تلپاتې مینې نوم اونښه دیم تاج محل دیو  

پرته دیوه سپیره بیاباپ په  انساپ له هغې،خه انساپ نه دیله هغې څې بانساپ 

 ..  .و  یې ه  په خوند او رنګ نه یادويشاپ دی چې څ

   :دا راته موسکۍ شوه ړس یې  ما پرمخ را تیرکړ
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   ؟پیژنېم ته ه  مینه 

 .. .اپ انساپ ښکاريلږ لږ ځکه چې ما ته ه  ځ ،م هو

   ؟ه ته واییم راته ویالی شې چې مینه څ

  :رګند کړ او ورته ومې ویلخپل عذر ورته څما خو

بلمه  ،م له بده مرغه چې یوخوله بابادمه تراوسه مینه چا تعریف نه کمړه

یمې پمه خولمه نمه دمینې دستاینې او تعریف له پاره ویی او کل داچې ماته ه 

 .... ځيرا

  ؟م په   ه کې د  ه  څه نه درځي

 .. .ه لکه ژبه نه لرمدویلو له پاره یې یوڅ خو ،م یوڅه خو شته

   :بیایی ترخوله راته ووتل ،ځوشیبې په فکرکې راته و نګیده

 نمه ښمه رهواورو نمواولنمېۍ  له تاپرته چې ټیکمۍ ،م نو چې داسې ده

 ..  .واچوهیوه ټیکۍ راته ،درباند  کیږي

ی موږ همدا خبر  سره کولې چې منیش په پاروتی باند  ړس وراچمول

له لکشممي یمې  ،و وار  کلکه کلکه ښکل کړهوو. او موږ په و اند  یې څو څ

 .. .او ما ته یې په وارخطاډول وویل هلته وګوره ،دلنېۍ نشه والو وله

اپ خومما ځم ،مه مچکه سمره ورغبرګمه کمړهوویوه اوبل ته داڅهغوی 

له هغمې  وا  ه  ورغبرګ نه کړ...په دغه ا ه هیڅ ځ ولی و. هغې ته مېناګاراچ

پوجا راتمه  ،رخوا را رواپ وو،  موږ خواته راغللخوا پوجا اواکبرخاپ سره خوا پ

  :وخندل
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... دده ټول عمر پمه .لکه چې خدای ما غوښت و م اکبرخاپ غوند  څ

 ..  .هندوستاپ کې تیرشوی

دپوجما  ،ې یوڅه خړ  راتمه ښمکاره شمو سترګ ،مااکبرخاپ ته وکتل

  :وا  مې په خندا ورغبرګ کړځ

.. تاسې دخدای سره جو کړي موږ دغلمه .م بس نوره ته پوهیږ  او دی

 وو... 

ه شي پسې یو  خوا ته شمو، لکشممی  ر پوهیږم چې اکبرخاپ په څنه 

   :خپله خبره پوجا ته وکړه

پمام چمې  ،اتهتو د یې وسم ،چې درنه خطا نه شي ،جلکۍ کوښښ وکړه

 .. .دولت خاپ غوند  درنه نه شي

لکشممی لکمه چمې اور پمر   ،اپ په ا ه پوښتنه پیداشموهته بیا دځما 

 .. .غرممه غرممه شموهرالګیدلی وی پرمما بانمد  پمه هغمه تموره شمپه کمې 

ه اوسمپنه نمه  ه خو څ ،ال  ه تا اوبه اوبه کړمم ته نه پوهیږ  چې دا یویونی  ک

 . ..خوته داټول ما پرتا پور  تړلي دي.. او .  ه لرم ،یله لرم.. ه...  ه انساپ ی .ی 

 ماددغې خبر  ړره ړډیره پخوا څارله اوپه د  فکرکې وم چې یوه ورځ

مخا دشهوت دتوپاپ له همداسې یو  څپې سره په یوه همداسمې ځمای به خا

 ،راتیرکمړ کمی  ړسیمې په ړس کې ونیو، پرمخ مې ړس مایې .. . کې غا وځ

  :پرښکلي مخ ورلنې  کړ  او ورته ومې ویل ،ړر  مې یې پرمخداوښکو

  ...رما ه  ګرانه یې خوپ ،په کیږه  ه ه  مینه درسره لرمم ته مه خ 
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  ؟هم نوخو یانې څ 

موښمه مما بیاورتمه کې چې ړس یې  ما پرړس بانمد   په داسې حال 

  :وویل

و  دچما چمې څم ،م آیادا ا ینه ده چې څو  له چا سره مینمه کموي 

باید په پمام اوکه نورار ښتونه ه   ؟.. په مقصد وي.هغه باید یوا   د خوښیږي

په پام کې ونیول شمي  هغه ه  په درناوي سره.. ه خو فکرکوم .کې ونیول شي

 .. .یادکړه شی او

  ؟م نور ار ښتونه یانی ځه

م دا خو ا ینه نه ده چې انساپ د  په خپله دومره لو یمي سمره دوممره 

یوا   د  دشهوت جنېه ترنورو ار ښتونو لمو ه وبمولی پمه  کم وی شي چې

ماڼۍ هم   شهواني لویۍخوبیایی د ،شهوت که دانسانیت بنسټ ایښودل شوی

ره انساپ د  ته ا تیالري چمې لمه مورسم .په خورا بده بوه رانسکوره شو  ده

انسماپ سمره  له ،له طبیعیت سره مینه ولري،له خورسره یې ولري ،مینه ولري

تقمدیریې هغه چې  له هغه ابدیت سره باید مینه ولري ي اوپه پای کېمینه ولر

 .. .ورپور  تړلې

ممې پمه خبمره کمې  ړپای ته رسیدلې نه وه چې لکشمميره  ماداخب

  :راولویده

 ه خمو نمه  ؟ فې له مخې  ه په کومه ډله کې راځم ستا دد  لویې فلس

   ؟ه وکړم ه باید څ.. .ستا غرنی طبعیت ی ه ستاخوری  اونه ه  ن ،ستا موری 

  :وویلماورته 
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 ه ه  ستا په ا ه تراوسه وروستۍ پایلې ته نه ی  رسمیدلی اوپمه د  م 

  ؟اویایې نه لرمتراوسه ه  ړس  نه پوهیږم چې  ه له تاسره ولې مینه لرم 

  :کلک ونیو په خپل ړس کېهغې راته وخندل اوړس مې یې 

ه احساس نه د  ه  څ وس  ما په ړس کې ایښی پهام دا ړس د  چې 

 ؟درته پیداکیږي

 ه احساس کوم خو په  ،م داسې ه  نه ده چې ګواکی  ه بې احساسه ی 

 .. .خوند او ار ښت سره نه،  ه په د  پوهیږم چې ته پرما ګرانه یې خو

له اویماداچې نمه یمې در  خودهغې   ه  ما دغه خبره لکه چې یانه من

   :که یې راته وویل.. ځ.کوله

 ه  ،وا م چې ته باید ټول عمر  ما مینې ته دصبرخیمه ووهمېم  ه نه غ

  دا راته ووایه یوا  ،له ماسره داوږدو عمرونو خبر  مه کوه ،شیبه غنیمت ګو 

   ؟ه نیت دیچې دم درحال د  څ

  :ماورته وخندل اوپه سړه سینه مې ترخوله ورته راووتل

ای لکمه وځمدغه سیند له مو و اوپوو سره ی پهاپ چې ځ یم نه ش  کوړ

 ...چې ستاخوښه ده ورړهو کړم

  ؟م ولې

او اپ عواطفمو دنیما خمدای  ،که چې  ما اوستا دژونمد اواحسماسم ځ

پنجرو کې د ژوند اوتماریخ محکومه پیداکړ  ده...  ه او ته په بیلو بیلو کړیو او
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او  ،دی ژونمد ممو  نمدۍ ،حساس مو بندی دیدګناهګارانو په شاپ پراته یو، ا

 ..  .غالماپ دي عواطف مو ړه 

 ..  .داخو ډیره درنه فلسفه وه ،ګهنڅ م پوه نه شوم

 :  مابیاورته وویل

ته وایمې چمې  مما  ،او ه دژوند غ  خورم ،م وګوره ته دم غنیمت بولې

.. .موږ ته په مخ کې وي يې اوږد عمرښایاو ه وای  چ ،مداګړۍ سمه تیره شيه

وا ه  نار او غچې که یوه درو بد وایی او ه وای ته وایی ټوله دنیا د  په ماپسې 

سمتا مموراوپالر بمه وویما ي چمې تمه  ،اپ ووژن  ه باید ځ ،راپسې وویله شي

 ،ه دبل په خولمه هم  وواريخو  ما مور اوپالر که داسې څ ،ړ یوملګری پیداک

 لوی ویما  بمه یمې ،ښایی ټول عمرله شرمه چا ته سترګې ه  ورپورته نه کړي

نګه کوړی شم  چمې ته ووایه  ه څ ...ځانونه داوي چې یاما ووژني اویاه  خپل

 هوپردرنه جونګړه مې دیمو  لنمې ممدتېدهیلو او امیدونو اوګرو ،دپیړیو پیړو

.. هو، دریغمه چمې مما دوممره جمرآت .شیبې له پاره اور پور  کړم ياحساس

... . ه له تاسمرمینه لمرم ، ه ه  انساپ ی  ...درلودای اویامې داکارکوړی شوای

  ؟خو

و  ښکارم چمې ګمواکي دم چې  ه په دغه شاپ خبرو داسې څی ه پوه

چې دا هغه دشګو بندونمه وو  ه په د  ه  پوهیدم  ،آسماپ په توپونو ورته ول 

اپ څپوکې له ځماو دد  د درانه احساس سیال  په خپلو  انته جو ولچې ما ځ

 وتل ایښۍ و، ه  یې ماته اوه  یې موږ دمی په سر دشرابو ب ...سره و ل او و ل

 چې  ه دد  کمارمیړنی ،ه ورته وویلومرما که هرڅ ،ځانته ګیالسونه ډ  کړل

ړی په هغه دنیا دخپلمې دغمې ګنماه  ه نه ش  کو ، ه له دو خه ډاریږم ،نه ی 
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 ه سمتا پرځمای  ،.. خو د  همدا راته ویل چې ته دا په سر وا وه.وا  ورکړمځ

وږ هم  دخمدای مم ،موږ ه  مذهب لمرو ، دهغه سوال اوځوا  میداپ ته ورځ

تاسۍ سره شریک یمو چمې هغمه  لهدړر  پیرواپ یو او موږ ه  په هغه خدای 

.. تمه دا پمه .ه دهغه په اشماره جمو یږي او ورانیمږيدهرڅه بادار دی او هرڅ

خو نن  ،الیونۍ اوبه په څکه ه  نه دي څکلېما ه  په ټول ژوند کې د ،سروا وه

غرونوپمه شماپ لمه توروپلمو دخ هو له تاسره چې   ه د  ،څښ  یې له تاسره

 ه بې غمه اوسه... هرڅ اوله ... وهاته دا په سرو ،ژونده تور دی

همیځ  ،له   ه مې یوا   یوخدای خبمرو،ما چې دشرابو ګیالس ته وکتل

کې دلکشمي لمه خبمر   ړره مې نه درلوده، که رښتیا ووای  په همدغه شیبه

 : سره س  هغه لنېۍ رایاده شوه چې

 ..  .دتمباکیوبه د   ه ضامینه شمه باسه چل  وهه دو   یی

ه  و نورمماڅ ،دجادوګر  په شاپ په سروا اوه پرمایی هغه ګیالس لکه

مې وویل چمې پرسمیند  اپ سرهله ځ ،.. اوتوکل مې پرخدای وکړ.ښلپسې وڅ

.. داپه همدغه شیبه کې لکه بلبلمه راتمه .ه لسخو ړهو شوم څه یوه نی ه اوڅ

 : همدایې راته ویل چېر نه وا ولی چې ړیې ګیالس ه  په سلګیاوه 

 اوس  ما وار دی چمې ووایم  ،چې  ه له تاسره مینه لرم م ته نورمه وایه

اپ دآ ادۍ پمه ا ه فکرکموړی .. په د  چې ته خو نه دځ.ینه لرم ه له تاسره م

 شې اونه ه  دنورو... 

 ه یې دومره راوپاروم چمې  ،نور  ه  راته وویلی یوڅوترد   یاتې یی 

په همدغه و کې مې خپل پالرته ډیره درده مې هغه لیک چې په همدغو ورځ هل
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سره چمې  ا ه استولی وای چې دانوڅه ګناه ده چې که  ه له دغې هندوستانۍ

 ه پموهیږم  ،واده وکړمه باورلرم رڅټول عمر یې له ما سره تیرشواو ه یې په ه

دایموه اوږده  خوهغمه یموا   ...چې دغه نجلۍ به کله ه  ما بدمرغه نه کمړي

 : غونېله راته لیکلې وه چې

هم   له هغې سره واده وکړ  نو هغمه ورځ که ته ،ته پوهیږ  اوکارد  -

نمه پمه کلمي کمې خو موږ بمه  ،مري چې هغه به لکه موږ غوند  راتلونکې ده

به موږ دهغې له پاره دقبربندوبست کوو اوکه  هغې دمرګ په ورځپوهیږو چې د

 ...کړه نوربه خدای خیرکړي ه یې حلیوا   دغه ستون  ؟لرګیود

یمر هغمه  مما پمه ځن  ،څنګه چې وه ولوستهمادغه جمله د  ته لکه 

  پوه شوه چمې  ه او یماه  داخپلمه په د ،او وړنه شوي تقدیرباند  پوه شوه

ه چې  ما په   ه کې دهغې پمه ا ه څمه نشمته هغه پوه شو ،ومره محکوم یوڅ

ل په خپله ټوله ښکال یمې یوځم ،نه دياه لکه په اوبوکې لمر داسې روښاوهرڅ

ې کمړم چمې کړه اوپه یوه اوبله خموایی داسمې مچمبیاد   ه له کومي غیږه را

دغاښود تاو درد یې ترډیرو پوره  ما پرمخ باند  خپل سیور  له نري نري درد 

دخپل   ه درد په دغمه خبمره  سره غو ولی و. له دغه شاپ مچولووروسته یې

  :ترخوله راویوستکې 

چې اپ قبرتمه لمه هغمې سمره  ،هو، دومره مینه ، ه مینه درسره لرمم 

نمه لکمه سمتا پمه شماپ  ما هم   اوسو یدلقبر سره له د  چې ،درسره ځ 

 ..  .هغه ه  درسره من  ،خو که بله ړره نه وه ،خوښیږي

شپه ترنیمایی اوښتې وه، هغې په دغه وروستۍ شیبه کمې هم  هیلمه 

 راڅخه وکړه او راته یې وویل: 
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نوره نو شمپه  ،چې د  ه تسل مې پر  وشی یوه و ه لنېۍ ،یوه لنېۍ م

.. ماڅوګیالسه په سروا ل خوداسمې .ه چاود باند  خپله کېه ورا ويپه سپید

 ،نه ښکاریدم چې  ه به له چتې وتلې وم او نه ه  لکشمي داسې راته ښکاریده

له هغې مې پوښتنه وکړه چې داڅنګه شمرا  دي چمې پرممایې همیڅ اغیم  

 ،داشرا  نمه دي،هغه راته په خندا شوه اوراته ویې ویل ،راوسه ه  نه ښکاريت

..  ماعقیده ه  له .ما له هغو ډډه وکړه،په د  خاطرچې ته دو   ته وړ نه شې

  ....شرابوسره مروره ده

ورتمه ده ما نه شوای هغه چې دا ډیره مو ،ما نن هغې ته د  ه خبره وکړه

وه، خو نن یې   ه ته ورسیده چې  ه  یږدۍ وهلېه یې درنه کاو  ما پر   کوړی

خمو  ،لکه د  غوند  د ژوند په رم بانمد  پموهیږم ،ه  د  غوند  انساپ ی 

ې د  په خپل ژوند کمې پمه یوشممیرهغو خنمېونوچې یوا   په یوه توپیر چ

خه موندلی و اوما نه شوای کوړی چې ځاپ له هغوڅبر   دانساپ په مخکې وي

دا  ما په شې والمي  ،د   ما دژوند شېل تو   خوښیدهچې د همداوه.راوباس 

او  یر دوا ه ورمعلوم وو او په هغو کمې  ور  یې په هاودهغه هرڅ باند  پوهیده

تاریخه دد    ما ژوند  ما له ، ما وفا ،حیا هغې ته  ما ،یې خپله نیکمرغی لیده

ورښودلي شرانو لکه هنداره داسې ه یې انې اونورو مپه مخ کې پراته وو اوهرڅ

یموا    چې دد  په با  مې هرڅه مو ه ، ماته داسې څه چا نه وو ویليخو،وو

ممې هم  دځماپ لمه پماره اپ چې دد  په ظاهر کمې  ،دد  په ظاهرکې کتل

په ځاپ کمې  وه خوماپه د  چې هغه  ما پرخوا را روانه  ،دبدمرغۍ څه نه لیدل

 راګمېیږي ه شماپپه څماخه ورشوچې هغه  ماد اندوژوند پرپر داتواپ نه لیده

 ه اوهغه په یموه وینمه اویموه  سرمن ل ته رسوي لکه چې یوه ورځاپ هغه اوځ
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هو په هغه مینه چې د  اوس په کیسوکې لیمده او .. .تړلی ووهلته مینه پور  

 په شاپ و.  اواحساس لکه  ما دهغې چې تراوسه یې رنګکې په هغه وینه 

دهغې دبمدپ تودوخمه  ړس یې  ما په ړس کې و، ، ه یې ترړس ونیوم

پمه هغمه شمپه یمې د  ،اسولهمادهغې له ړسه په خپل ټول درنښت سره احس

بیما یمې خپلمه ل له پاره دچا خبره پمه مم ه مم ه ښمکل کمړم او وروستي ځ

هو، لنمېۍ  ،غوښتهودنورو ډیرو تودو هیلو پرځای رانه  لنېۍ دپالراونیکه حق

 ه لږ تمر  یمو   ،کاوه هغه چې د  به تل دخپل تاوده   ه تسل پرهغې باند 

  :ترخوله ورته راووته په مینه مینه مېمخامخ ورته ودریدم او ،خواته شوم

 دلر  لر  تماشې به د  کومه...                  یاري دنه کوم ډاریږم

شمو...   اوپه هغه شپه  موږ دمینې بنېار دهغې په موسکا کې تیت وپر

هلته مو له یموه پمرتمین جوممات رسید  موږ موټر متورا ته و لږشیبه وروسته

نمو  وکړ، خو چې لمرراخاتمه ما هلته دسهار لمونځ، اپ ترغوږ شوذ دحق آ څخه

 بیا موږ دهمدغه ښار په   ه کې هلته په لو  باند  د رادها اوکرشنا له طالیمی

هلته چې هندکیو نوي په خورا درنښت سره دهغمو پمه  ،سره وړ  وومجسمو 

 یدهغموشمندل او  ښمندل او هارني ګالپ په مینهپښو کې خپل ارادتونه او س

 ..  .قدردانی یې کاوهاوارات  تلپاتې مینېد

داسې  ،ویلمجسمې لږ رادیخواله ځاپ سره یوڅه ترلکشمي ه  درادها 

انه سره یې له ځوامې وریدل چې  ،خو کله چې را نژد  شوه ،نه اوریدل چې ما

  هو، لنې  ،م مه کولههغه لنېۍ    مااوس ه  

 دلر  لر  تماشې به د  کومه...                  ي دنه کوم ډاریږمیار 
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(۱۳) 

 

و میاشتوکې په پرله په نژد  څله هیواده  وروستی کال و، و ما د ده کړ

وطن  ،ارسیدلوویوپربل پسې رچې مالماتوونکی  داسې پسې توګه بد خبرونه

ن جو ه شمو  وه له هغه اوس دمالنصرو بړست ،لوټ اوبرباد شوی و نه یوا  خو

دکابمل لمه ورانیمواوس هم   .غلو یوبمل وربانمد  واژه کې په هره څنېهچې 

 نمدۍ  ،داسې چې مساپروبه یې کیسې کمولې ،دپټواورونو لمبې پورته کید 

 ، امنو په ړس ورلویمده پوهودخپلونا  غا   ته دددمور پر ندۍ پسې دهیواد

ې په تیریدو سمره بمه ورځ.. دهر  .تربلې پیاو   او کلکه وهداسې چې یوه به 

، مالجاپ خپله وکمړه او وړ  ،عمرکمپله ورلنېولهخپلواکۍ دیې دهیواد دمورد

ور ړهمو کمړه پمه ا يواندهغې له پاره یې خپله ځچې  ه درلودهطالب جاپ خپل

 اوپه خپله سپینه لوبه کې یې سر دغورمې بوی کاوه...

ی شول ا داویالتردغه مهاله خو ه  هرچ ،راغلې اوړ   ،داټولې وشو  

.. ددغمه .هغه په کې کوممه ه مې چې   ه غوا يچې ګواکی دا  ما کوردی اوڅ

و پماپ هغمه تم ،نژد  کولهرو و و و سیلیو مخه دیوه تو پاپ په لور خپله ړره و

پلونمه  لونو خپمل لیمونيدشوروي په پ چې دهغه په پایله کې امریکایی لیونو

نې سرا مۍ سمره راغبرګمه شموه له یو  در کیښودل اولکه لیونۍ غوا پروطن

لمه  ،هپلمه یې یوه وه او کړل یې بل څ ،ل اونه ه  ړندهوک کت داسې چې نه یې

کلی چې اپ  موږ  راتګ سره س  یې یوه توره بال پرهیواد باند  را غبرګه شوه،
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 کمال ددوی وکې ه  په بمونو نه و لګیدلی په دغهځدشوروی دیرغل په شپوور

 ما دموراوپالر شهید   ،موږ  یات کلیوال په کې ومړلپه بمونوکې لولپه شو،  

دهغموی لمه مرګمه  ،کور له انګړه ترهدیر  پور  ورسمید  جنا   ه  د نګ

په همدغمه  ،ه نه ووویلیددغې غمی   په ا ه څچا وما ته نژد  یوکال تیرو، خ

نمېه کمې داهم  ور دخپل لیک پمه څکال چې  ما وروستی کال و،  ما یوه ور

 : چې لیکلی وو

مور اوپالر دوا ه دامریکایانوپمه بمبماریوکې نمژد   م دخدای امر وشو،

  ...دمخه له موږه بیل شولکال یو

چې یو ورور مې ه  په کټ مټ ړره لمه  ،دهغوی ړیوکال نه وپوره شوی

  موږ بیل شو، اوس مې یوا   مشر ورور واو دژوند داټولې ستون  ...

 ،او  ما دسختې ناروغۍ پیلدهمدغوبدو خبرونو را تګ او رارسیدنګ و 

اپ یې هم  پمه ړملونونمه نژد  شپږمیاشتې  ما دغې ناروغۍ دوام وکړ، ډاکتر

له ناچارۍ بمه چې  ،راسره حیراپ شول حده نې ډاکتراپ خو ترد ځ ،پوهیدل

دوی سمره  ،ستا ناروغي ه  د انسانانو ناروغیو ته ورته نه ده ،راته ویې ویلیې 

کوله خو له یوه او بل سمره بمه یمې  مما پمه ا ه له د  چې ماته دغه خبره نه 

کیدای شمي لیمونی  يدغه حالت و ستاکله کله به یې داه  راته ویل که ،کوله

.. سره له د  چې  ما له پاره دلیوني کلیمه کارونه ډیره  یاته داندیښمنې .شې

پښمتنو  د موږ یوه ورځوو،  يورولځرا خو  ما یوشمیردوستاپ یې خو ،هو  نه و

یموه  ، ما پوښتنې ته راغی خاپ ړړ چې په حیدرآباد کې اوسیده ه مشر اسد

 .. .ډاکتردهغه ترغوږ ه  ورتیره کړ  وه چې کیدای شي انېیوال د  لیونی شي

 :  ورته ویلي ووکړی ودډاکټرپه خبره باند  سوک خوده پرته له د  چې 
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خمو  ه دغې ناروغۍ خو به جو شميم خیر، هغه پخوا ه  په حال نه و، ل

   ...ه نه وينورڅ چې

 ه سره په وا  کمېه میاشت راسره پاتې شو،  ه ه  یوڅاسدخاپ ړړ یو

ه  ه نورجو ی  او خپل کارونه که دخمدای ورته ومې ویل چې ته نوردرځ ،شوم

امتحانونه وروستي ته دخپل  ،رضا وه ترسره کوړی ش ، خو هغه راته وویل چې

 چې هغمه ،کارونه نوره  لرم ه وا هیوڅ  ه خال  شول، چې هغه ، ر پاس کړه

.. جالبه خو داوه چې کله بمه پوجما . له هغه ورسته به درڅخه ځ ،ترسره کړم

ترما به یې له اسدخاپ ړړ سمره ډیمر  خبمر   ، ما لیدو ته راغلېاولکشمی 

 به ترډیمرو پمور کولې اپ چې کله کله به له ما ه  سره جالشول او له ما پرته 

 .. .باند  نه خبرول ویې په هغ داسې چې  ه به ،غږیدلسره 

ند په رم ورا  او دهغه پمه نموي اسدخاپ ړړ ه   ده کړی سړی و، دژو

دی تر ما ه  اکبرخاپ ته ورسکنی  ،باند  ه  ترموږ ښه پوهیده ترنګ ترونګ

و، داسې ښکاریده چې دهغه او  ما دوا و په ستون و باند  ه  ښه خبرو، دهغه 

هم   او   اکبرجاپ او پوجا د  ه له کومي پیژندل... ده اوس هپه مینه ه  خبرو

ه   ما دپالر اونورو خپلوانو په رضاپوهیده او ه  داکبرخماپ  ،او هیې لکشمی 

 ... دپالراوکورنۍ

ه ترسره کړل چې مما هغمه پوره شپږ میاشتې له ما سره هغه څلکشمی 

تیما پمه  مما دروغ ،شپو شپو وژ ل پاره پهله  ما  .. هغې.په ژبه نه شوای ویالی

پونې ته تللې وه هلته یې دپښتنې ،ومنلخاطریی د یارتونو اومندرونو نذرونه 

 مما لمه ، باباجاپ پرم ار چې  ما معنوی پیره وه د  ه له کومې دعاو  کړ  و 

ې کړ  چې  ما غوند  پاره یې دومره روپۍ په روغتو نواو درملونو باند  خرڅ
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.. اپ چې ډاکترانوته یمې .شونې و  یا  ده کوونکي له پاره هغه نا کړي یوه  ده

دا تیماره وه  ،خه بهره  شونې ويو چې که  ما درملنه له هندوستاپ څویلی و

 .. .چې ماهلته ولیږدوي

یمارانو او پمه خپلمه اسمدخاپ ړړ هم  پمه ږه ووچې  موهغه څداټول 

چې ما اوس په خپمل ه یوڅ ،ې  ه له ناروغۍ راپورته شومکله چ ،سترګوولیدل

هغمه پخموانۍ یارانو  چې اوس مې له خپلووطنيووهغه دا،محسولشاوخواکې 

   :ه اوریدی لکه چې پخوا به یې ویلیکنایې اوکتر  ه  ن

 ..  .دهندوستاپ نجونه لولۍ مړبه دکړینه 

 ه لکه چې پالرمې ه  په خپل لیک کې راته کښلي وو... اویاه  هغه څ 

خپمل  وږ  خبرو اوس دسړیتو  په و اند دهغوی دغه شاپ  ما ناداچې

.. داسې ښکاریده چې اوس ټول پمه د  .او ګونګې شو  و  ،له ړسه ورکړی و

پیمل کیمږي چمې هغمه  راداسې سمرچینې باوري شوي وو چې ژوند له یو  

وم له خندا خوند وانخلي و   به و  چې دماشداسې څ ،دانسانیت سرچینه ده

کلمن  و  بمه وي چمې دسملداسې څ ؟اودهغه خندا به ورسره بدرګه نه کړي

...؟ که ښت د  راشه درشه ورسره ونه کړيبوډا بابا خدمت ونه کړي او په درنا 

هغمه انسماپ نمه ه  ولید چې دغه ځانګړتیایې نه درلوده  داسې څو  موکله

   ...دی

 له کورهسهار وختی  یوه ورځ ، رم کال ورستۍ شپې ورځې وي ۲۱۱۱د  

 : چې اسدخاپ ړړ دومره راته وویل ،وتل  و
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 ،له غرمې وروسته یې درتمه راو م ،درشي مې درته جو ه کړ   م  ه ځ

 مقصد تر دریو بجودمخه به دلته سره ګورو... 

خو خپل کار مې  ر را خال  کړ، داچمې دهغمه اممر اوس  ، ه ه  وړ م

که نو دده له امراوقومانمد  سمره سم  ځ موږ له پاره دپالر ترهغه ه  مه  و. 

 ،کله چې مې دکوردروا ه پرانیسمته ،رسیدمتردریوبجو دمخه بیرته کورته را و

و ډکمه وه،  مموږ ای نه و، دکورمخه په موټران موږ په کورکې دناستی له پاره ځ

هغوی ټول راغلي وو، داسدخاپ ړړ مشمره  ،ومره دوستاپ اوخپلواپ ووچې څ

و کوټې تمه ورړرښمونه رومیرمنو سره راغلې وه،  ه یې دښ و نوڅخور ه  له 

 :رغوږ شو، چې خپلې خورته یې وویلاسدخاپ ړړ غږ تله شا مې د کړم

نور  ،هغه وروغوندۍ ،دریشی یې هلته ده ،ړس مساس پر  ووهۍ م لږ 

 ..  .به له خیره سره روانیږو

ځکمه دوی  ،ه  سره حیراپ شومړړ په دغه خبره باند  په رښتیا د ه 

هغمه  ،مې وکتلاکبرخاپ ته  ،ویلی وو هپه دغه باره کې له ماسره ډیرلږڅه ه  ن

 :راته وویل چې

څمه  ،ه په خپله جو کړيړړ هرڅ.. .خبره دقام ده ...اپ تیارکړهځه ځم  

   ...تاواپ نه کوو

او لمه  رخاپ له یو  خوا له ویشه په تاړپ رضمادی ه پوه شوم چې اکب

ایو کمې یمې  مما په هرڅه باند  له پخوا خبرو اپ چې پمه ډیمرو ځم بلې خوا

 .  ..کړی واستا یتو  ه  
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اوه چې نور د خورښتیا  ،کالي مې واغوستل ،ه دهچې خبره څ ،شومپوه 

ه چې ما هغمه اوس یوڅ ،سته په ژوند پکو شوی ومه ورونو  ه ه  له اوږده رن 

له اسدخاپ  ځکه نو مې هیڅ ه  ونه ویل اونیغ ،سته وههغه مر ،ته ا تیادرلوده

ه  نه پوهیدم چمې ړ ،ناست ښکلي او نوي ماډل موټرکې کیپه ړړ سره دهغه 

په خپله چالوه... یوا   دړر  پمه  داسدخاپ ماما موټر اکبرخا پ نن وچیر  ځ

   :اوږدو کې اسدخاپ ړړ ترغوږ راتیره کړه

خبمره ممې هم  لمه خره  دد  بل.. .م بچیه اخرمې ناخبره ور واده کړ 

 او .. مانا داچې  ما اواکبرخاپ دوا و ودونه نن داسمدخاپ ړړ.ای کړهتاسره یوځ

اوموږ اوس ټول  مما دواده پمه ورا رواپ  بي بي حاجي په خوښه نیول شوي وو

   ...شوي وو

ما هیڅ ه  ورته ونه ویل اونه مې دومره جرات درلمود چمې دبمي بمي 

ومره چمې څم پمه د  چمې ،ه ووایم په و اند  د  په دغه باره کې څ يحاج

. په دغمه شمیبه ..ي ه  وهاسدخاپ ړړ پرموږ برړسی و، همدومره بی بی حاج

رایماده شموه چمې یومهمال کرستینا خبره  کې ما ته  ما فرانسوي ه  صنفۍ

کیدای شمي کلمه  مموږ  ، موږ پلرونه ټاکي نېماورته ویلی وو چې موږته نجو

.. خوهغه په دغه خبره دومره حیرانه شمو  وه .خوښه ه  پکې وي خو  یاته نه

ځماپ ه وکمړي،  ه خمو بمه که پرما باند   ما پالراومور داسې کانم :چې وویل

   مړکړم...

بي حاجي اوس موږ بي  .نیولی و  وم په شاپ درښتیانياوس اپ ځ خوما 

حمده را رسمیدلی  ه دد  په خوښه اورضا تردغهته دمور ځای درلود او داهرڅ

 وو. 

Downloaded from: ketabton.com



خوشــــالهديانیدلتهخدا135

 

اپ ټمول دلکشممی رشل دیمرش مموټ اریروخت نه و تیرچې  موږ دوډ

ه خوا باغچه کې لویه خیمه چې هغدبنګلی په  ،په شاوخوا کې ودریدل دبنګلې

ه مې دډولونمو دهغه له من ،وه اییدل وهل شو  یات میلمانه په کې ځ تر  رو

مره دوستاپ او یاراپ راغلمی وو چمې کله چې انګړ ته ورننوتو نو دو ،غږ واورید

وکې ډیلی په افغاپ مهاجرو ډ  و، ځحسا  یې په یوه خدای و، په دغو شپوور

کمه .. ځ.به یې لس او شل کوره اوسیدلو هره مالت کې داسې چې په هربا ار ا

ونو  مموږ اسام او حیدرآباد څخه په سملګ ،وو، له بمبینو دهغوی ډیری راغلي 

چمې هم ولی  لمیاپ راغلی وو  ماما خیل اوپه نویو  ده کړو بوخت سود خواره

.. .غرپنده ډولونو ته غو   ځوې اوښمتل را اوښمتل په وار سرهدلته  لټواوس 

ه کښته شو، دلکشممي ممور اوپمالر  مموږ ټردماڼې په انګړ کې دننه له مو موږ

مموږ دلکشممی وو...  هرکلی وکړ، بي بي حاجي مخکې او مموږ ورپسمې رواپ

انګړي سینګار کې چې ڼې دننه ړرښوونه کړو، هلته لکشمي دواده په ځموردما

ې پمه کلمه یمې چم ،ارلمهل ځل لیدو خو ما هیڅ ونه پیژندله  موږ ړره څپه او

 پښمتوتهدبي بي حاجی او اسدخاپ ړړ  ،ماسترګې ولګید  راته موسکۍ شوه

غیمږه ورکمړه او  ته یې لکه  موږ دښم وغوند  بي بي حاجي ،ورټیټه نه شوه

هغه یې ه   ،داسدخاپ ړړ ړسونه یې ه  ښکل کړل ،ړسونه یې ور ښکل کړل

، ولهرګه او وپن رکړ او په درنښت یې بدلکه دخپلې لورپه شاپ په سرړس راتی

وانمانو ځ ما دغې نندار  ته ښه پام و، دډولونو مست دربی اوچمت و،  مموږ د

وانانو په وار وار سره اټنمو ه اپ ترغرمې دمخه هلته رسیدلې و ځمشر خاپ  اد

اودلکشمي دپالر بنګله نن په رښتیاه  درنو خوښیوپه سراخیسمتې  ،نه اچول

ی له سره  موږ سپی لی کتما  پمه چې دلکشمي مور دم ، ه ړناست نه وم .وه

خورا درنښت سره دمی له سره راکو  کړ لومړی یې  مموږ پمه سمرونیواوبیایی 
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.. کلمه چمې .پرموږدوا و باند  ښکل کړ، ماه  ښکل کړ، لکشمی ه  ښکل کړ

چمې  مېکتا  ورپری وتل د  ه هغه در ا يلڅدهغې سترګې اومخ پرهغه سپی

.. لکشمی  مما .اوس آرامه شوه داشو  وهدغې ماڼې ته راننوتی وم او راسره پی

ما په درناوي سره ښکل کړ،  مما لمه رانژد  کړ،  ویلو سره ته له بس  اهلل ېمخ

 او ما ته یې وویل چې لومړی مخ ،درناوي وروسته یې دهغه لومړۍ پاڼه راوا وله

 ،چې ممې ترپایمه رسماوهوو ترڅخ ،.. ما هغه ولوست.)الحمداهلل ( یې  ه ولول 

 ما س   ،دوی  مخ که رښتیا درته ووای  ،و تیروتنې را سمی کړ ا څلکشمی  م

هغه یې په .. .ذالک لکتا  ړریبه    دهغه په لوستلو باند  د  پیل وکړ، ،نه و  ده

دد  داکار  ما لمه پماره  ،چې  ه یې حیراپ کړم ،داسې  ور او یرسره ولوست

کمه پمه دغمه    اووه چې ما فکروکړ  ه کوم خو  ویمن داسې هیښنده جټکه

 اوهغه مخ یې ترپایه ولوست... .. .دنیاکې نه ی 

کیسه خبره وه، یوا    ه وم چې لکمه پمردی ه  په ټوله بی بی حاجی 

هغه راته  ،ما لکشمي ته وکتل ،مکړاوس له داسې یو  نو  پیښې سره مخامخ 

ل له پاره یې داه  ترغوږ راتیره کمړه او راتمه چې دلومړي ځاپ  ،موسکۍ شوه

 :یل چېویې و

 ...په یاد ه  دي قراپ شریف  ما لس سیپار  م

له  ،ې چې کله  یږدلې وهخبره خو داوه چې لکشمی له هغې ورځاصلی 

له هغې سره لویه شو  وه اوهغې یې دمور اوپمالر پمه  ،خپلې انې سره اوسیده

اوپرهغې یې ټولې اسالمي  ده کړ  کړ   ،وه رو لېخوښه او سال هغه مسلمانه 

پالریې ته یې خورا ګرانه وه، د  خو داچې  ،و دهغې نوم ه  بل څهاپ چې  ،و 

اپ اوس دپالرپه خاطر په دغه نامه سره نا متوکړی و...  ما له پاره دنمه منلمو ځ
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 بمه یمې خبره داوه چې اسدخاپ ړړ او بي بي حاجی چې په خورا سختۍ سره

.. .بمهروانمې او داسې یو  خو شالې ته رضایت ښود اوس داسې شوي وو لکمه

ما فکرکاوه چې دد  خبمر   ،نه وو ویلي هغوی په دغه باره کې له ماسره هیڅ

هرڅه ورته  ،يچې هغه  موږ دوا و په ټولګیوالتو  باند  خبرد ،ړمل به داوي

پمه د  چمې  ،ياوه  نه غوا ي چې په دغه برخه کې ما ډیروغمږورګند دي څ

داچې له هرچا بمه  ،دهدوی فکرکاوه  ما داوږد  ناروغۍ یوړمل ه  دغه خبره 

دغې خبر  په خپله پمردوی  ،یې اوریدل چې کیدای شي  ه ډیر ر لیونی ش 

 ؟ه وهچې اصله خبره څم ،اته څرګنده شوهر اوسخو ،باند  خپله اغی ه درلوده

، ویلي وستیوکې یې له ما سره دیوڅه په باره کې ه  څه نه وواپ چې په د  ور

واده دود و، دهغه دهندوستاپ نه وه تیاا  یې یوه ښیګړه چې دپوښتنې له پاره

ونواو سمیالیوباند  دوطن غوند  دهلک مال په خرڅچې په هغه کې لکه  موږ 

  :. دلته هلک دانه شي ویالی چې..نه ماتیږي

 مسته د  تا ه ګر ي     م      غ  دی دړلي په سر

   :ماناداچې ،دلته خبره سرچپه ده

 ..  .تا ه ګر يمست خاپ د  م      غ  دی دړلۍ په سر

 ..  .ماناداچې د واده ټول خرڅی دنجلۍ پر کورنۍ باند  پیټی دی

بله مهمه خبره داوه چې اسدخاپ ړړ او بي بمي حماجي اوس ترمما لمه 

سره یې هغه ټولې خبر  چمې  لکشمي اوپوجا سره ډیربلد شوي وو، له هغوی

خپلوانمو او یابه دوی پوهیدل چمې  مما او  مما دل نه غوښتویل له ما سره یې 

خمو  ،  و شمریکې کمړله دوی سمره ه  فکرونه له یوه اوبل سره توپیرلري 
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ه  ترما اوس په هغه برخمه کمې اغی درلود، همداوه چې دوی  پرما داچې دوی

چې  ما له پاره ډیر  دودونمه  دوی په د  پوهیدل ي وو.په کارشوړس  چټک

نمو وختموکې یپمه ځ په د  چې  ه پوهیمدم چمې ،دياو ارادتونه ډیرمه  نه 

په داسمې ،نورانساني ار ښتونه شته چې هغه ه  سړی باید له یاده ونه باسمي

دا خبره او دهغې  غ  دهغوی له پاره چې  ه ورپمور  ا ونمد وم چې  حال کې

له اسدخاپ ړړ سره یې  .په دغه رم  باند  اوس پوه وه لکشمي ه ګراپ کارو. 

   خماپ لمه لندنمهګل  رکلک شوي وو، داسې چې یوځل ه  ا یکي ترما ه  

، ډیره موده هغه ته چا ړس نمه یو نوی ماډل لپ ټاپ کمپوتر رااستولی و ړړته

 یېاو تیمار و شیبوکې ورتمه کماريخو لکشمي او پوجا هغه په څ ،و ایور شو

ی ورکړي و، له ه  هغې ورځم دده په وا  کې پښتو توري ه  ورته کښته کړي

نودایوه خبره به یمې  ،ه مخامخ شولوروسته به چې دوی هرچیر  له هرچا سر

  :ورته کوله

نوره هغه که ددنیا  ،او کمپوتر  ده کړل )قراپ (چې کراپ اوهلک م نجلۍ

باید چې سړی یې درنماوی وکمړي او پمه  ،په هرکنج کې وي نه بې ړر  کیږي

 ...سریی وګر وي

پرته له څه که یې هرغام سام لویدلی و، ځپیه شاپ یوددغه  په دوی ه 

 جو کړي وو...  له لکشمي دوی سره منلي او وبده سرهښه ا

  دهغې دکمورنې ه تیاره خونه کې چې هلته هرڅاکبرخاپ اوپوجا په بل

خبر هغوخپل کارکماوه  خو موږ له یوه اوبله نه وو وو، ناست له خوا نیول شوی و

 ما خواښې په خپله عقیده د  ه له کمومي باورمنمه اوویا نمه وه،  ،اوموږ خپل

لمه لکه رښمتینې پاچما  ه اوس  شوی واو چې له د  پلوه  ما   ه ډاډه همداوه
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وکاله موږ لمه یموه له هغې نجلۍ سره چې داڅ ،ناست وم پرتخت لکشمی سره

هغې چې  ،خو تراوسه ه  ما هغه نه وه پیژندلې ،اوبل سره ناسته پاسته درلوده

مما هلتمه  ،شوه ، ما ته دهغې مورنې انا رایاده.. ولوست.ذالک لکتابه ړریب لهک

هغه  و  قبر او دهغه پر سر پمه هغمه  ،دهغې په شاهانه بنګله کې هغه   ه ونه

ښکل مې کړ او لکشممی  ،ما پرانیستهغه چې  ،کې هغه  و کتا لو ه تاخچه 

ورته ویلی وو چې پوهیمدل په هغه مهال ماته ویلی وو چې پر  پوهیږ  او ما 

د  چې کتا  ډیر و  و، خمو کلمه .. سره له .ه کو  چې باور ه  پر  لرمخو څ

.. ما تمه .روښانه وو لر  داسېچې ما پرانیست دهر  کرښې توري یې لکه مرغ

 ،چې ما دړپې په توګه لکشمي ته اوهغه دروغ رایادشول ،هغه کتا  را یاد شو

ویلی وو.  ه اوس په دغمه شمیبه  لس سیپار  یې په یاد و پن ه ې ته چې هغ

په د  چې ما لکه  موږ  ،خه شرمیدمد  له هغې څدغو درواغو بان کې په خپلو

سره داسې حال درلود چې غلطۍ مې  له الحمد اهلل مشراپ دیو  دور دهیواد 

 حال و؟  هنو په نور کتا  کې به مې څ ،لکشمي رانیولې

هغمه پمه  ،ه اوس  ما دخواښې ترړرښونه ړند  ترسره کیدل ما هرڅ 

داکبرخاپ په سرخانې کې هم  نه وه، خپله عقیده باند  د  ه له کومي باوروم

ترسره کیدل، هغه ټولې خبمر   چې هړ و، مانا هرڅدپوجا له خوا دهغې ماما و

 خه حل کړي وو. خاپ ړړ او بي بي حاجي له پخوا څاسد

هرڅه مې چمې  ،بره په خپل واده کې ګنکس وم ه ړتراوسه ه  دچا خ

په د  چې ما کله ه   ،وو ه وو چې  ما له تصوره دباند هغه ټول هغه څ ،لیدل

کمور  ،، لکه چې  موږ پمه خپمل کلمینه شوکوړیټولنه کې هغه تصوردغه په 

 ،اونجونو دسندرو غږ ه  اوریدل کیمدهوله یو  خواڅخه دښ  اوهیواد کې و...
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) د راممي  نګه یېوټې ته ټولې راننوتې اودلکشمي ترڅچې وروسته بیا  موږ ک

دهند پټاناپ یې په خپلو ودونمو کمې  رامي خور  ( مشهوره بدله چې ،خور 

درامي خمور  سمندر   ،ای ویلهو اوخنداوو سره یوځبولی په م و م و له ګېاو

خو داچې پښتنو پمه هندوسمتاپ کمې  ،و پ په خپله یوسوچه پښتو و پ دی

او س هغمه سمندره پمه  ،خپله ژبه یې له ړسه ورکمړ کلونه کلونه تیرکړی او 

  ...اردوکې بولي

و شیبې ړنه و  تیر  چې  موږ پخموانې څ لته رواپ وو،اوس ده داهرڅ

خه راغلمی و اوخپلمې الدین صاحب چې کلونه مخکې له غ ني څمولوي اکرام 

او  مموږ هنمدي  ،دیوبند مدرسه کمې بشمپړ  کمړ  وی  ده کړ  یې ه  په

ملګروبه وکرم صاحب باله له نژد  شلوتنو سپین ږیرو او مشرانو سمره  مموږ 

اوس دنکاح له پاره راغلمي وو، او  یهغو ،ورننوتل کوټي ته دکوټې مخامخ لویې

که یمې لمومړی  ه نو ځ ،دا چې  ه تراکبرخاپ مشروم ، موږ نکاحوی یې کولې

 ،شموللکشمي ه  خپل پالروکیل اسدخاپ ماما ونیو، ایاتونه ولوستل  ،وربلل 

قل ن ،هغه ترسر شول ،دنکاح له پاره ا ین وو او هغه مراس  چې ،دعا وکړل شوه

 ه په غیږه کې ونیموم او و ناستوکسانو  ما دخسرپه ګېوپ ټولو ا ،وویشل شول

نګ دد  ترڅمولوي صاحب  ،ما ته یې په وار وار سره  ما د واده مبارکي وویله

راکړه دټولو حاضرو کسانو پمه و انمد  داشماهدي هم  مبارکي  چې ما ته یې

 ورکړه چې: 

نمد  کورنې له هیمواده دبادوا و نجونو ته هغه مهال چې ددوی  ودغم  

بانو سره دلته اوسید  ما قرانی تعلیممات ور و  اودوی دوا   له شه ادګۍ ګ

 ،اواکبرخاپ ه  په عقیده پیاو   ديدولت خاپ هغوی دوا   تر ،دي  ده کړي
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مسملمانې  چې دوی دخپلې انې په همت ي ما دغا   خالصې واوه  په پوهه 

کې ددوی پلرونو او ټول خپلواپ هم   له دوی سره په دغه کار ،رو ل شو  دي

 ..  .نظروو اودي

 موږ هغه ټولې پوښتنې او سوچونه چې له اوږد  مود  دیو  کړۍ پمه 

وا  داسې په اسانې سره ځهغه ټول  ، موږ تر  ونو او ذهنونو تاو راتاو ووتوګه 

موږ په هند کې ژوند نه کوو،  موږ واده یورښتینې واده  ،چې ما فکرکاوه ،شول

خمو  ...بلکه غوا و دلته یوا   دیوه فل  له پاره یوه صحنه جمو ه کمړو ،ینه د

پوه شوم چې  ،یرشومسره وخوځاوه او ښه ځاپ ته ځ وروسته مې چې ښه ځاپ

وری ه صمحنه هغه یې یوه ان  ،داسې رښتیاده چې هرچا ته یې ووایېدایوه  ،نه

 .. .ګوی

اسې اتوونه پکې  موږ واده وشو، په  رګونو خلکو په کې ګېوپ کړی و، د

له ډیر  مود  دلته چا نه وولیدلی اوداسې ډولونه پکې ودربیمدل وشول چې 

یادونو او رنګونو ته یې نوی رنګ ورکړ،  مموږ ټمول  ورکو يکورکلچې د رګونو

، ملمو  مما مما چمې لمه ووسودخواره کلیوال له هر  خوا سره راټول شموي 

بلل کیده ه  راغلی و، هغه په احمداباده تر کلکتې  موږ دغونېواوبانېارونو ګل 

ټول شلګراو غ نمی کمې یونمامتو ټوکممار و، چما بمه ړداهم  ویمل چمې دی 

خه ( له خپلوانو څ خاپ.ردشلګردنومیالی ټوکمار )ولو ( اویاه  دسلطاپ باغ د ) 

 ینو دخلقیمانو پرچمیمانو رژیم  تمه دمجاهمد ولو هماغه لوی ټوکمار و چې ،و

چې کله مالیمانو دده د  ،خلکو به کیسه کوله ،ژهسندرو اوټوکو ویلو په ګناه ووا

نمو یمی د  ،نمه یمېوژلو فتوا صادره کړه او   ه ته یې ورسیده چې بښي خمو 

  :وروستۍ خبر  په توګه ورته ویلی وو
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تاسمې تاسې ټول عمرشکنې خو لې عقل مو په سرکې نشته،  ،اومالیانو

 ، ه خپله دنیالرم ،  ه یوټوکي ی ،ه  په دغه عقل ژوند ي پاتې کیدونکی نه یې

تش پمه ناممه ، له دی ئکار مه لر له ماسره ،خپل خوله لرم او خپله خندا اوژ ا

.. خپلمې شمکنې .تاسې نه یاست .. دوا  او ګدۍ.ه نه جو یږيجهاد مهاده څ

 ...  .وهۍ او ولو ته دعاو  کوۍ

هغه ه   ،ټولو مشرمال ته کتل ،نوره  ورته په قهرشول مالیاپوایي چې 

... دځوشیبو له پاره ارامې شوه، خو معلومه وه چې ټول هغه چا .قارشو ورته په

له څو شیبو وروسته یې له کموم قصما  سترګې په ړره وو،  ،ته چې وژل کوي

ځکمه یمې د  ونمه کمړ  ه طاقمت  ،سره چا ه په ړس کې ولیمده که قاري مال

 :ل له پاره په مالیانو خوله ورخالصه کړ  وه چېوروستی ځ

میند  او  تر دغه وا ه چړي پور  مونو له هغه لویه مو رانیولي اومالیا م

چمې ئ هلۍ  رکړ ...ما خپله کلیمه دوخته لوستې ،ه ته ګورئ... نورڅ.خویند 

 ...  .خه مردارنه ش رڅد

  سر په همدغه وروستې خبره بانمد  پمر نی ددغه نامتو ټوکې دغاو 

  شو...

هغمه تمر  پمټ ،وو دلی( پسې ه  کورته ورلوی خاپ.ر) پهدسلطاپ باغ 

چې دخره تمر  ،په خپله میرمن یې غږ کړی و ،ه یې نه وو موندلینورڅ شوی و،

هغې داکا روکړ، خدای مجاهدین پمر  کاڼمه او انمده  ،پټ کړی یې کته ړند 

غه کته ه .. درناوی کاوه،.یې خره ته تر له هغه وروسته ،کړل او دی یې ونه موند

اوهرچا ته به یې ویمل چمې کې نغښتې وه شال  یې دخپلې میرمنې په بنارسي

ای به چې کیناسمت پمه .. هرځ.دخره کتې وژغورل  ه خدای وژغورل  او دغې 
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مننمه نمه  خه ترانسمانانو دمخمهکتې څله اوله خبره کې به یې له خره اودهغه 

 .. .هیروله

ارله، په هغه شپه یوڅو  وچې دهغوي ړره یې څملو  ماما ه  داسې 

یمې  کې ټوکوپه سلګونو ،یې ژ وله  وخندل اوه  لمونه یې ه  دچا خبره عا

کله امریکایانو پرافغانستاپ یرغل وکړ، هرچا به چې دطالمب  ،داه  وه چې یوه

چې  ،ده ویل ،دداسې خلکو به ډیردرناوی کیده ،اوالقاعدی پرضد خبر  کولې

پوسمتکي کمې  وکلیوال ه  له دغه بدلوپ سره س  ځاپ دداسې کسانوپه ما ی

یوه میلسممتیا  په یوه ورځ ،ماپه خارج کې ولید.. .ړوطن ته نه و راغلیځای کړ

رواپ یم   ،دولت مې غټ سړی ټاکي ماته راترغوږ شو، چې کې سره ناست وو،

.. ملو  ماما ویل چې ما خو هغه سمړی پیژانمد، چمې ددوو خمرو .  کابل تهځ

یسمه اه کینمدلو کماته هغه  موږ دکلی دڅم ،  ویشالیاوربشې یې ه  نه شو

موږ : کلیوالو پریکړه وکړه چېچې دکاری ه اوبه وچې شو  یوکال رایاده شوه، 

باید دغه کوهی چې له کلونو کلونو همداسمې پماتې دی او هلکانولمه تیمږو او 

پریکمړه  ...پا  کړو،که نه پرکلي باند  بده ورڅ راتلونکې ده ،خاورو ډ  کړی

راو اند  شو، او ویمې واپ یو ځ ،ل شي  کړکوهی پاباید  همداسې وشوه چې

چمې یمې کوهي تمه .. کلیوالو هغه په رسۍ وتا ه او .ویل چې  ه ورکښته کیږم

واپ چې کله دکوهی تل ته ورنمژدی شمو، هلتمه یمې ځ، ورکښته کړډیرژور و 

.. .ه ممې کمړئدرپورتم: دستړیا اوډار احساس وکړ، له کښته یې غږ راوکړ چې

 .. خو له کښمته.یوڅه وکړهرکړ چې اوس دومره کښته شو  یې وا  وخلکو ځ

 ..  .ئدرپورته مې کړ.. .درپورته مې کړئ: همداغږ راته چې

Downloaded from: ketabton.com



144برخه13

 

.. او یوڅمه .خمه کمارواخلی غ  څچې له  ،بیاه  خلکو هیله تر  وکړه

 ..  .خواري وباسئ

که یې له کو ه په اوچت اوا ورتمه راغبرګمه کمړه و، ځ واپ نورد غ  نهځخو    

  :چې

 ؟...یې راباند  مرداروئم داکوهی راباند  پاکوئ او که 

  :ملو  ماما وویل چې ما خپل کلیوال ته وویل چې

خو دایوه پوښتنه له ما سره ده اوهغه داچمې  ،م د دولت د کور وداپ وي

   ؟.... ه نه پوهیږم چې پرتاپاکول کوي اوکه مردارول ،ته خو دهیڅ وایې نه یې

 ....لاو موږ ودونه په داسې نه هیریدونکوولولوکې کې ترسره شو
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(۱۴) 

 

نګمه چمې لکه څنګه چې  مموږ هموډ و، لکمه څ  ما اواکبرخاپ ودونه،

دکمورنۍ  خماپاکبراودنګه چې  ما دمموراو پالرلکه څ ،ړړ هیله وهداسدخاپ 

 دهندوستاپ له دود سره سمهیوه جمعه وروسته موږ ،ه وه ترسره شولنغوښت

دخپل واده په  یېده چې هلک  ولیمه هغه میلمستیا په هند کې ،ولیمه ونیوله

سره له د  چې داکمار پمه  ،سینیوروسته  ېځدواده له اصلي وردرنښت سره 

چمې دهغمې پمه  غه غونېه نیسيخو مسلماناپ د ،هندوانو کې ډیردود نه دی

لکشممي  ،په خپل واده کې ښیي پله ونېهه  خ ۍنیولو سره هلک اودهغه کورن

 هغمه هیله وکړه چې نوره خه موږ له کورنې او دوستانه څ موږ له واده ورسته 

انۍ یې دانوم دبی بي مبمارکې لمه  ،یاده کړي (مبارکه پل اصلي نامه )باید په خ

میرمنمې چمې پښمتنې ملکمې ربانمد  ایښمی و، دهغمې سره ا ونمد و نامه

خه کابمل تمه له هند څ واکمن مړی یې په خپل امر مغليلومړي دهندوستاپ د

 هنمدکی خو د  دغه ،ه نامه یادولهتراخره پور  په همدغ انې یې ،راو لیږداوه

داچې  ما ... اپ باند  ایښې وپالر سره دمینې په خاطر پرځ نوم یوا   له خپل

سرګنې دهندوستاپ خورا شتمنې کورنۍ و ، له واده سره دوا و خ اواکبرخاپ

دموټرونمو، دنوکرانمو او نوروټولمو...  ،ه خاونداپ شولو، دکورونوس  موږ دهرڅ

 .. .سوداګري کاروبارونه درلودل خپلو نومونو خپل لکشمي اوپوجا خو په
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 ،ړتري ورته وو یلوڅ لغړ ژوند لکه دهغو ي په شاپ چې یوناڅاپه  موږ 

چې  ما  وی مړوند پیداشمو،  یوپه یو دچا خبره په لو  شو، ړمویوکال نه وپوره

او غوښتل یې  ،دهغه له پیداکیدو سره دلکشمي په سر دافغانستاپ هوا ولګیده

 ،باید هلته ړ ه شیچې 

لې چمې مموږ دافغانسمتاپ پمه لمور کال پای تمه نمه ورسمید ۲۱۱۱ړ  

ټولمو بمه ویمل چمې اوس  ،له هرچا به موچې دحاړتو پوښتنه کوله،یدووخوځ

افغانستاپ داسې آرام دی چې نه غله په کې شته او نمه هم  هغموی لمه غمرو 

اړتو کمې مموږ پمه هممدغو حم ،راکښته کیدای شی چې کابل یې کنېواله کړ

اوس پمه  ميیوه یوه نی  میاشت موهلته تیره کړه ما او لکش ،افغانستاپ ته ړ و

او  رښتیاه  ولیدل چې  موږ پر وطن باند  اوږد  جګړ  څه کانې نه و  کړ 

ی چې مما ممې پمه  ما هغه ښوون  ،دلته نه وو لیدلیه نه وو چې دغو خلکو څ

یموا    ،نمه وجو شموی  ړ کوچنیوالي کې درس پکې لوستی و تراوسمه هم

رتلمو هغه چې موږ بمه و ،ډبرو یې ښوده چې داه  هغه ماڼې دهدرنواو دیوالونو

هلته به موپه اوونۍ کې یوځل د خیرمحممد معلم  صماحب اوقسمی  خماپ او

 .. .خو  په م و م و درسونه سره یوځای  سرمعل  صاحب څپیړ  له

و  نه وو نور څ کې ه  اوس له یوڅو خوارو کورنیو پرته  موږ په   ه کال

لر  شموي وو، اوس هغمه تړلمي ډیرخه له یوه اوبل څ اوس  موږ کلیوال ،پاتې

پرهغو باند  منې  وهلې اودکلیوالو خبمره  به موږ بامونه چې له یوه سره تربله

اوس  ،ړګردسمره نمه وو، اوسه نړیدلی وو، او څه څ کولېخرمستۍ به مو پر  

خمه پمټ کلیوالمو څ یمې لمه نموروه   به بیله کال کې اوسیدل او هرڅوهرڅ

ه هم  پمه دورځې به چې کومه جمه کیده هغمه بمجومات ه   نګ شوی و،وو.
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قومانمداپ وم ک ،خوویل کیدل چې طالبانو امرکړي همدغه وراپ جومات کې وه

 ،بیرته جو نمه کمړي  رتر ره که یې یې په توغندي ویشتلی دغه جوماتچې 

 دوی به خپل قانوپ ورباند  جاري کړي...

اوس یموه  لویې ونې چې  موږ دنیکونو دوختمو و لویې کال دخیاباپ د 

پمه ل شوي وو، سره له د  چې اوس یې کلیوال ټول سره ویش.. .ه  نه وه پاتې

چې کله خوله د  سره سره به ه   ،په خولو ړسونه سره نیولی وودغوشپوکې 

ا  غم ،پرچممي ،نظاري ،خلکی،نویو ورستا ي لکه اخوانياخیست دچا نوم چا 

 ..  .طالب اونوربه ورسره ملګري وو ،ونکي مین

موندلې  چې خورا  یاته پراختیایې ه شيکورونه وا ه شوي وو، یوا   یو 

کمړ  و...  چې ټول ملک یې رنګین قبرونه وو توغونه وواو .وه هغه هدیر  و 

او له ماښامه وروسمته بمه  ږ ماشوماپ ووهغسې نه و  لکه چې مو اوس هدیر 

ې  یاته میندواوخویندو اوس دورځددهرکلی ،کتالی نه شوایرو هغې خواته مو

ماشومانو ته یې نه ښمو ... اوو تیریدهژپه هدیروکې په دعاوو او اوس ه  برخه 

دخپلمو شمهیدو ې په اوږدو کمې ځبه ه  دور یهغو ،ی و او نه ه  و کتوپون 

 یمېدخاوروبمه  دخپلوپلرونو دقبروله ،کې لوبی کولېپلرونو دقبرونو په څنګو

ور یې دلته په میلو راوسمتي کوټنۍ جو ولی داسې چې ګواکي پالر، مور، او ور

مموږ اوږده  ...هلته یو  خواته ډډه ورته وهلې اود دوی څارنه کموي اوخپله یې

موده په هغوشپوکې چې چا یې تصوره  نه شوکوړی په خورا خوشمالۍ سمره 

ر  موږ ټمول  مما ې پاتې و  چې یوما دیګورځ  موږ راتګ ته دو  ،تیره کړه

دمور اوپالر هدیر  ته دوروستي خدای پاماني په خاطر وړ و، هلتمه ممو دعما 

رښمتیا  ،غوښمتنه وکمړهاوبښمنې  مرستېد  ربرقپوکړه او له خدایه مو ددوی 
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دهغوی دقبرونو څنګ ته مې له خپل ځانه ماشوم جو کړلکه  موږ نورکلیموال 

دیمو  ،و باند  لموبې وکړ ماه  دڅوشیبوله پاره دهغودقبروپه خاورو اوشګ

اپ ځبې له پاره مې دخپل ژوند داټولې هسکې اوټیټې هیر  کړ  اویاوږد  ش

 ..  .مې داسې کړ  ولکه چې همدا اوس  ه ددو  په غیږه کې ی 

لکشمي  ما له مشر  خور سره دهدیر  په منځ کې یو  اوبلې خواتمه 

ورښود  اودهریوه لیکلې ډبر  قدم واهه او  ما خور دهرقبر اوهرکلیوال دقبر

میر مماپ  تمورپجمهموری ارګ دمم دا د: کیسه یې ورته کولمه دمرګ ترخه

دهاواپ په ګولې شهید شو... دا دامماپ ګمل  .. چې دنجیب په  مانه کې.قبردی

، دوه کمړشهید  جګړه ماروه جنګو کې د دوست  او مسعود قبردی چې دکابل پ

یوا   په دغه ګناه چمې اوداهغه څلورشهیداپ دي چې اشرارو  ویشت کلن و...

شمهیداپ  وو په یموه ورځیوا   په لیک لوست پوهیدل اودقوم دمخې څو  

دادجواهر  ببمۍ اودهغمې دلمسمۍ آمنمې  .. داڅلوروا ه  ما ترونه وو....کړل

قبردی چې دشورویانو الوتکې پر  راغلې او دوی یې په داسې حال کمې چمې 

 ..  ... اودا ما ترور وه.ړ دانې کدلمسۍ ړسونه یې دد  په غا ه کې وو شهی

لکشممی او مما  ،ناسمت ومونوڅنګ تمه قبرد ه ړه  دخپل موراوپالر

 یوناڅاپمهچمې  غږونه اوریدلیې ما  همداسې دقبرونه په باره کې غږید خور

 ه  ،یرمه بدرنګه چاودنه وشموهاند   ما مشر  خوراو لکشمي ته ورڅهلته و 

چمې دو    دعاو  مې کولې ،ومسره ناست تراوسه دخپل موراوپالرله قبرونو 

 ،هرڅه رانه هیرکړل اپ له پاره دعا اوځدبدرنګه غږ  په دغو دو وکې دغه،شو 

دو دمخه  مموږ کلیموال نارینمه او دچاودنې په لورمې ورمنېه کړه،  ما تررسی

لکشمي پمه  ، ما مشره خور خو همالته ځای پرځای شو  وه ،رسیدلې راوښ 
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یوا   کیوه پښه یې په  ،نګ ته دریدلې وهڅقبردغه مهال چې دیوه جو شوي 

هغې پرما پسمې کتمل او  ،رسیدم کله چې  ه ورو ،یوه پارچه باند  لګیدلې وه

خو داسې ډاره شمو   ،سره له د  چې  یاته خوږ شو  نه وه ، ما په لټه کې وه

نه پوهیمده چمې  خممي  ،چې داجو ه ده که نه ،وه چې په هیڅ ه  نه پوهیده

چغی یمې کمړ ،  ،ه یې چې  ما مشره خورټوټې ټوټې ولیدهخو کل ،شو  که نه

لمه ولسموالۍ ،کلیوالوچغې سمره وهلیداسې چې له ډیره درده بې حاله شوه، 

 ،څخه یوامبوړنس راورسید، لکشمی یې  ر دولسوالۍ کلینیک تمه ولیږدولمه

باند  بوخت شول،  ه ه  پمه  ټولولو اوسمبالولو ما دخور دمړي په  ،نورکلیوال

پمه ړره کمې ممې نهمه کلنمه  ،له هدیر  یې راویست  ،پټ شوی وم دو وکې

ې پښې مخې ته راغله غیږه یې راکړه اوخدای ته دشکرانې په نامه خورځه لوڅ

ه  ورنژدی څو  چې هغه یمې یې سرلوڅ کړ، خو له د  نه وه خبره چې ترما 

ه اوله په غیږکې مې راونیول ،وه لر  شو موروه نوره د دوی له سره دابدله پاره 

 دوا ه دلکشممي پرخموا روغتموپ تمه ،ه سره مې پمه ژ ا ژ ا روانمه کمړهانځ

کله یې چمې  مما  ،ې کړ  و لکشمي سترګې لوڅ ،هلته ورغلویدو، وروخوځ

  :ناڅاپه یې ترخوله راووتل ،ه سترګې ولګید پرخورځ

... )په چیغو چیغو یې ... لکه چې له موره یې نه ده خبره.مماو دماخدایه

 ږه کې ونیوه(.هغه په غی

بیرته  موږ دکورپه خموا رارواپ شمو،  هله کلینیک ،وروسته یو  ګړۍ له

 موږ په کورکې هیڅو  نه وو،  موږ دکورټول غړي  موږ دنورو خپلوانمو کمره 

لکشمي دهغې  ،ایښې وه  مادخورجنا ه ه  هلتهموږ ه  هلته ورغلو، ،تللي وو

ي غږ کې چې په هند کمې باند  دقراپ شریف تالوت په خپل ځانګړ په جنا ه
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پیل کړ، تر سپیده چاوده یمې قمراپ  پرټولو ګرانه وهدقراپ لوستلو له امله  ه 

شریف پر  خت  کړ،  موږ کلیوال په هغه شپه ترسهاره پور  دلکشمی دقراپ 

ه ویل و په ا دښ واوهغه ه  دښاري ښ  کیناستل اوهغه څه یې چېته  تالوت

ددوښ وله هیښمنده  موږ کلیوالواوس دلته  ،کړي وو هیراو اوریدل ګرده سره 

اوس  موږ په ممخ  وه اوبرخلیک سره مخامخ شوي وو،  ما خور چې مین وژلې 

 ..  .پوهیده اوه  په کمپیوتر په قرآپلکشمي چې ه   دکې شهیده پرته وه او

هیلمه  ې نوره  پاتې شوو، لکشمی  موږ لمه خپلوانوڅخمهڅوورځموږ 

.. هغوی ه  ورسره ومنله موږ لمه .ره بوځيپ ساوکړه چې  مادخورکورنۍ له ځ

وکې مودهغو رسمی اوپه څوورځټوله هند ته راوسته اپ سره دهغوی کورنې ځ

دهغې موراوپالر  موږ له دغې پیښې څخه دلکشمي کورنۍ  ،کارونه خال  کړل

نه ووخبر،یوا   یې مور ته ویلی ووچې موږ له یو  کمورنۍ سمره چمې  مموږ 

 و... میلمانه به وی در رواپ ی

،  موږ دوستانو پرهغه مهال چې موږ هیمواد تمه ورسیدورا موږ هند ته 

که نورښایی بیرته هند ته رانه شو، ځ له یوه اوبل سره ویل چې ګواکي ،رواپ وو

.. )کابلي واړ کابمل .کابلی واړ کابل جا رهین هین :به ټولو یوه او بل ته ویل چې

په د   ،وو اند  خورا خواشیني ه رخوړ  موږ په تګ ب.. ( یوشمی.ته رواپ دی

که به ټولوویل چې یوڅه صبروکړئ تراوسه هم  چې هلته حاړت س  نه وو، ځ

لکشمی پریکړه  ډیردخو  ما او ،دکابلی واړ دتګ له پاره هلته شونتیاو  نشته

مموږ خودرتمه  ویل چې شو خو چې کله راغلوهغو به راته همداوه چې باید وړ

 موږ خپلوانو ته ه  دا خبمره کمړ  وه چمې  دوی ،ویل چې حاړت ښه نه دي

.. .پمه د  چمې هلتمه حماړت غه راځيه ...کابلي واړ بیرته راستنیدونکی دی
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 ،دي هلته تراوسه ه  هغموی پمروا هغوی ته دا معلومه وه او په پوهیدل چې 

 اودوی دهغه واکمن پرضمد سمخته جفما وکمړه چمې ،چې خپله اراده نه لري

که دا د وندو او کوو لښکر پردغمه  ..:.ویل یې وهلې او نړۍ ته چغېیې یووخت 

 همو، ،يغه ښارکې به دوینوسیالبونه وبهیږپه د ،ښارهمداسې سرایله راننووت

   بیا ونه وایاست چې داکا رما وکړ...

دلکشمی کمورنې  ممو  ،کورنې ه  له موږ سره هند ته راغله  ما دخور 

نې سره داسې خواخموږي ور ما دخورله ک یهغو ،ږپه وروستۍ پیښه خبرشول

ماشمومانو دلتمه ،فکرنه کاوه هند ددوی خپل هیواد نمه دی وښوده چې هغوی

.. لږ موده نه وه تیمره .کوله ه یې ما او لکشمیرنښوون ی پیل کړل اودهرڅه څا

بیا یې خلکو ته دشورویانو دوراپ  ،چې پرافغانستاپ باند  امریکا ور وبلوسیده

په  رګونو خلمک  ،و کورونو باند  بمبارۍ پیل کړ ورپه یاد کړ، بیا یې پرکلیوا

خلکو پخوانې  خمونمه ړ نمه وو ټپمۍ  د ،لپه شولددوی دیرغل په لمبو کې لو

نه  ېوسه هلته د رګونو بې ګناه وو وینړترا ،شوي چې نور ورباند   یات شول

 موږ هیواد یوځمل بیماد  ..او.چې وینو بیادوینورنګ واخیست ،و  وچې شو 

انودم واوچړچو ډګرشو. په  رګونو خلک چې دکابل له سختو جګړو پردیوخدای

 مهماجرهغمو نموردنړۍ دهممدغو ملکو ،و په نامه راووتملواوو دڅو ورځله نار

پښتو تر  هیره  ،له ژبو خال  شول ،کلونو پر  تیرشول کې باپه نن اوس،شول

نه پوهیدل دکومې عقیمد   شوه، ایماپ او عقیده یې دومره کم وري شول چې

اپ چې یوشمیرخو د  پولې ته ه  ورسمیدل چمې نمه او دياوپیرواپ لویاپ پ

 ..  .پالراونیکه یې څو  وو؟ پوهیدل
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پ وو چې دوی  مموږ ژونمد او مموږ  مادخورماشوماپ  موږ یوا نۍ یارا

ه وه چې لمه مموره دری نو  رنګ ورکاوه، شبو  ما و ه خورځیانو ژوند ته دبچ

شاپ چې انما یمې رالویمه کمړ  وه په  اپهغه لکشمی لکه دځ ،کلنه پاتې شوه

ه کمورکې ممو پم یموه ورځکلونمه وروسمته ،اوس هغه رالویه شمو  وه ،رو له

مهال مما لمه  یوهغه چې  ،وانۍ د دوراپ یوه خبره رایاده کړهدځ دلکشمي مااو

تمه  را او د  ؟چې په هندکې ولې دومره ډیرخدایاپ ديوه هغې څخه اوریدلې 

که یې دغه سیمه چې دلته خدایاپ خوشاله دي ځ له د  امله :ویلی وو چې بیا

ه  ښمه  موږ همدغه خبره سره کوله چې پرشبو .کړ  ده دځاپ له پاره خوښه

   :ته یې مخ ور وا اوه لکشمي ،ولګیده

ښموونکې هم  پمروپ داخبمره دهندي ژبې  موږ ،دا خورښتیادهببو، م 

ې یمو هغموی دي چم ،دوه ډولمه ديخمدایاپ  نن سبا په نمړۍ کمې چې،کوله

چمې لمه  دي او بل هغوی چې هغه رښتینې خدایاپ دي انسانانوته خیر رسوي

 .. .په سترګو نه وینې انساناپ له هغو څخه ښه ورځ انو یې خدایاپ جو کړی اوځ

   :لکشمی بیا پوښتنه تر  وکړه

مو ږ خودیوه خدای چې هغه دهرڅمه  ،م ته داخبره مه کوه ګناهګاریږ 

 ..  .باند  ویا واو پرهغه  یوپیرواپ  ،واکمن دی

.. خویوه خبمره ده اوهغمه داچمې ،.دا ما باور دی ، ه داخبره من  م ببو،

 ،دډیمرواو نه ه   هلته اوس نه څو  دیوه خدای مني،ته ه  وګوره موږ هیواد 

 پوهیږ  هلته څه حال دی؟ ي اونه ه  دډیرو...نه څو  دیوه خدای په ړره ځ
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وراودهغې دمړینمې دهغمې مم ،لکشمي څوشیبې ورته په فکرکې شوه

سترګې یې لمه اوښمکو ورتمه  ،وکتلپه ځیرځیریې شبوته  ،شیبه وریاده شوه

سمترګو ماتمه  وې له اوږ  یې پمه ډکمدهغ، په غیږکې یې ونیوه ،راډکې شو 

  ه یې نور ه  را ډ  شو، خو خپله ژ ا یې دهغې  ،شوهنوره ه  را سره  ،وکتل

پمه غیږکمې  هم ه نوریې ه هغ ،ستوني کې خپه کړه ماشومې په خاطر په خپل

   :وا  یې ورکړسره کلکه کړه او دهغې ځ

 ،موږ په  مانه کې اوس هرڅو  دخدایۍ دعوه کوي  هو، ته رښتیا وایې

عم ت لوټي یې او  ،وژنی یې، ظلمونه کوي دخدای په نامه دخدای پر بنده ګانو

خوتمه پموهیږ  چمې .. .اوخویند  سمرتوروي ،یې تر  اخلی... میند  وژنی

دخنمدا  ،او ژونمددمینمې هغموی  ،دیشمیطاناپ  خدایاپ نه دي هغویهغوی 

مینه نما   اپیخدا،ديهغوی خدایاپ نه  ،هندواپ وایی .اوخوښئ وژونکي دي

، لمه من مه و ي نموم  دانسانیت ضد کړو و و دم کې مور له غیږهغوی  ،وي

همداده چې مینمه خوښموونکي ...او شیطاناپ ورانونکي ،خدایاپ جو ونکي وي

 لمهدهنمدوانو ډیرخمدایاپ  یانو سره مینه لمرو...خدا او موږ له خدای: يتل وای

  ...ځکه دلته خوشاله دي ،م کې سره مینه لريهندکۍ موراو هندکۍ

ډیره موده نه وه تیره چې دنړۍ پرمخ یوه داسې پیښه چې دچاپه خموا  

اولکه چې اوریدل بمه ...اوخاطرکې نه تیریده په معج ه یی ډول رامنڅ ته شوه

 ... موږ دحق داستا ي له پړکیدوسره سمه ونړیده دکسری ماڼۍ مې

 لو .. ترټولو.دنړۍ ترټولو لو  برجونه په یوه شیبه کې پرم که راپریوتل 

 ...پیاو ي.. اوترټولو .ترټولو ښکلي.. .برجونه
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په هغه  ،وه ایستلې ما و   خورځې چې دلکشمي خبره یې له یاده نه  

پمه کمې   موږ ټولمو پمه ممنځ جونه راولویدلچې دنړۍ دغه لوی لوی بر ورځ

 :وویلماشومانه موسکا سره 

..، اوپوه شوم چې خمدایاپ . ه اوس پوه شوم چې شیطاناپ چیر  دي م

ونیسمئ  په خولو مو ړسونه راخئ دغوخلکو ته ووایو چې خوشاله دي... چیر 

.. پمه د  چمې کمه .اله ديچې خدایاپ دلتمه خوشماونوریوبل ته مه وایاست 

 .. .ناپ یې واوري چې دلته رانه شيشیطا

 

 (پای)

 

 ډیلینوی 

 شلمه  کال د نوامبر ۲۱۱۱د  / نتوپنهروپوه
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 یمننه او کور ودان

 شخصتت  هېتتداد لتتا  اه ف هل  تتا    لتت د افغانستتنام ي تتر ک   تت   

( څخ  د زړه لت  ک ت  يللت   تد   تې د د  ا ت        احمداهلل ع  زی) راغ ښ

  ه تتاړ   تتې د ع متتر ا تتامه د  تت تتات کتت   تتې اهړه هم تتتهر ي تتر ک  

 تات لتتتې  تتې ل تته  تت  دهر دا لتتتې يتت  دهاه لتت  ر يتدړ لتت   دلتتد دمنتتد    

هېدادهالد څخ  ل  ختدما دمنتت  ه  ت   تده  تې لت  خ ته ي لتد  اه         

 ياد  هس د  نايدند د  ات دا لتې ال لسې هغځد ر

څخت  د زړه لت  ک ت  يللت       راه  تالدهنک  ل کتدا   د ځه ي ا دد  ا ت  لت    

 اه  الدلد جدګ  شد ر ل ک د ې دد  ا   د   ده

 ل  ف هل ر ي ل 

 د افغانسنام ي ر ک    
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