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 کوچنۍ ناوې لمريز کال  ٩٣١۴

 دروشن ځوانې کيسې

 

( راته ښاغلي روشن صيب را وسپارله،  ناوې کوچنۍ د لنډو کيسو دغه ټولګه ) 

چې يو څو کرښې پرې تورې کړم، که څه هم زه چندانې کيسه ليکوال نه يمم   

 پښتو ته را ژباړم.  وخو وخت نا وخت ځېنې کيسې له نورو ژب

يمې   ډيرېته ، رښتيا هم د روشن صيب د لنډو کيسو ټولګه مې ټوله ولوس     

 شي، يداسې کيسې وې،چې د لنډې کيسې تعريف يې په خپل ځان کې ځايول

ځمان  ېچ ىفن د ېيو داسکه چېرې لنډه کيسه داسې وپېژنو چې لنډه کيسه 

تمايير، رمزيمت او دمموادو  ىز اصول اوفني غوښتنې لري لکه کوټليته ښکالي

ه هيجاني پايل هسره يو ىمنځ او پا فنکارانه اوډل، هره کيسه بايد تلوسه، پيل ،

کيسه بايد له پيل څخه منطقي وي بايد پالټ او بيان يې منطقمي  او لمه  ولري،

په دغه تعريف کې را انحصمارې  کيسې  روشنښاغلي ، که موږ د ولولو ډک وي

 دي.  تللې  ، نو په تولکړو

او  قيقت سره نغماړي  تلوسمهحلنډه کيسه يو حکايت دى چې خيال او دا چې 

کوي او ر خپه ېوروسته لوستونکى ډ لولوست ، همدا علت دي،چې لهخوند لري 

او هنر پال د يو بريالي  شو،چې ىيا يې ښه خوشاله ساتي  نو په دې اساس ويل

کې ده ،چې دا ښېګڼې مما د پياوړتيا  او کاميابي په همدغه ټکي  کيسه ليکوال

،د ژونمد جمامېناوې،دښموونيي  کموچنۍ، ىښاغلي روشمن ) سم ا اختمر د

نې روشمن عکيسو کې وليدلې، ي   (ستا يادونهاو  رنګونه،نابلده سوالګره،پلټنه،

 .ىکيسه ليکوال د ىپياوړ

، کيسه موږ ته د روانو ناخوالو يو روڼ انيور راکوي، پمه کيسمه ىس ا اختر د    

کې د دوو کوچنيانو پالر د سيمې د اوسيدونکيو په لمسون او شېطانۍ د شومو 

ره دسيسو له امله د بهرنيو ځواکونو له خوا وړل کېږي ، په کور کمې يمو او نا ک

بمه د نمورو  ىاو لور،په دې تمه وي،چې پالر به يې اختر تمه راځمي او دو ىزو
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ماشومانو په څېر له خپل پالر سره مېله ځايونو ته ځي  خو مور يې د حمال نمه 

 ويلو په صورت کې له ډېر زورېدونکي حالت سره مخ وي.

ستا يادونه هم د ټولنې مج وريتونه راښيي، يو ځوان له يوې نجلۍ سره پمه      

مينه کوژده کوي،بيا د ولور د پوره کولو لپاره ګاونډي هېمواد ايمران تمه ځمي. 

يمې  لمه ځمان  خاوندکوژده شوې نجلۍ يې په کور کې په تمه ناسته وي ،چې 

ې حالت په ليدو سره د ايران نه الس نيولې ښيه راولي، کوژده شوې نجلۍ دد

 سره ضعفت کوي او بيا په روغتون کې ساه ورکوي.

د دې دواړو کيسو پيل په ښو جملو سره شوي،يانې ښه پيل لري ، دلته بمه      

يې د بېلګې په ډول د ) س ا اختر دي( کيسې پيل راواخلو،چې له پيله څمومره 

دلې ښې لنډې جملې، انيوريزه ژبه د ماشومانو لمه پموهې سمره سممې کارېم

 مکالمې او تلوسه لري:

 ىپه هر صورت د روشن صيب کيسې ال په ځوانه مرحله کې دي، دا چمې د     

، نو کيسې يې هم ځوانې دي، ځېنې سوژې يې دومره نوې دي،چمې  ىځوان د

لکه زما موټر، زما ليکونه او داسمې  ىڅ يوه ليکوال هم ورته نه دي پام شوېد ه

 نورې.

د کيسو لپماره خموږه او معيماري  ى، دا دي چې ددده د کيسو ښې ځانګړنې   

کاروي ، همدا علمت  لنډې لنډې خو مانا لرونکې جملې  کيسه ييزه ژبه لري او

 چې د کيسو لوستونکي يې ډېر دي. دي،

م مارکي وايمم او دا وايم،چمې د  وزه ښاغلي روشن ته ددغې ټولګې د چاپېمد

و د اوس لپماره شمي،خ ىروشن په هره کيسه باندې يو کتما  خ مرې کېمدا

 همدومره.

 يې،تاسودکتا  لوستوته رابولم. د  ښه کيسه ييز نثر د روڼتيا په هيله

 بختيار تالش

 صفا راډيو –جالل اباد 
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 د روشن دويم بريالى ګام

 

د ګران روشن د لنډو کيسو لومړۍ ټولګه مې هم لوستې او د دويمې د لوسمتو 

کړه، دا کيسې مې په ټموليز ډول ،تر چاپ وړاندې را باندې وىلورېينه يې دا د

ځکه خوښې شوې، چې د ژوند د بېال،بېلمو ډګرونمو موضموعات يمې پکمې را 

اخيستي، جوړښت او ارايه يې دواړه تمر مخکينيمو کيسمو ال د معيمار خواتمه 

کوي، چې که روشن صيب خپلې دا هڅاندې او فعمالې  ىنېږدې ښکاري او زېر

لونکې يو ښه کيسه ليکوال به وي. هڅې همداسې په مينه روانې وساتي، د رات

 اهلل دې همداسې کړي

 آمين

 جال ل اباد ارشادرغاند
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  له کلي ترښاره او له ښاره ترکلي 

 

کې د کليوال ژونمد خماېرې، مينمه، سماده والمى،  نومي کتا   ((ناوې کوچنۍپه ))

څه ))کيسه(( رښتينولي او ... په ډېره هنري بڼه انيور شوي دي. ليکوال تر ډېره هغه 

کړي، چې ده  درک کړي او اغېز يې له ځان سره اخيستى، له کلي تر ښاره او له ښمار 

ه کلي ته تللى، د الرې په اوږدو کې يې يو کوچنى ليدلى چې له خپلو لويو هيلو سره 

د مور تر غېږ ځان رسوي، څو تنه بېوزله د پالر له عاېفي محروم ويني، د دوو تنو پمه 

کړه غندي، د يو ساده کليوال د عسکرۍ خاېرو اورېدو ته ډډه  هوې پراړه د اعدام  ش

کليوال خ رېږي چې د سوله سماتو بهرنيمو  ىوهي، لرګيو راوړولو پسې غره ته له تلل

ځواکونو لخوا په ډېرې بېغورۍ وژل کېږي او ورسره نور ليدلي څه يې هم يماد کمړي  

 کموچنۍ)) غه کتا شي چې دخو د سړي کيسه ييزه تنده هغه مهال پرې خړوبېدلى 

(( تر پايه ولولي. زه ښاغلي روشن ته د ستر مينه پالونکي څښتن له دربماره دده ناوې

 د نورو برياوو په نيت السونه لپه کوم او  د کيسو مينه والو ته يې د لوستو بلنه ورکوم.

 

 ننګرهار محب اهلل اهلل يار
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 ناوې کوچنۍځوان روشن او

 

ګران  ه چې هر فن اوهنر ځانته استعداد او ړتيا غواړي،ځکه خوداخ ره جوته د

رفيع اهلل روشن هم دشعر اوهم دلنډې کيسې په  ملګرى،ځوان شاعر اوليکوال

اودهرې پنيونې لوستل يمې ځمانګړى خونمد  ليکلوکې ځانګړي س کونه لري

لري،داچې کتا  يې دکيسودى نو غواړم يوڅوکرښې پرې تورې کمړم اوخپمل 

ادايمې کړم،دهغمه  د همرې کيسمې پمه  يت چې ده راته راسپارلىهغه مسؤول

لوستلو   لوستونکى اړ کېږى، چې بله کيسه ولولي، دا بمه د لموى ر  لورينمه 

په دومره لنمډه مموده کمې  لو، چې پرښاغلي روشن يې کړې، کنه يوڅوک ووب

ي، کولى، څنګه يې چمې ښماغلى روشمن کمونشي داسې شاهکارې پنيونې 

د ليکوالۍ په ډګر کې لکه د نورو ليکواالنو پمه شمان کالونمه هم روشن که څه 

ندي تېر کړي مګر ليکنې او کيسې يې ډېر له فهم او مطال و ډکې وي، هره يوه 

کيسه يې  جال خوند لري، که م الغه ونشي ،زه يې هره ليکنه هغه که نثري وي 

 اوکه نظمي بار بار لولم ولې چې يوډول خوندورټکي سره پېيي.

و لوستونکو! تاسو د ښاغلي روشن د لنډو کيسو لوسمتلو تمه رابمولم، او قدرمن

ډاډمن يم چې تاسو به ترې هم همغومره خوند واخلئ، څمومره چمې تمرې مما 

اخستى، د کتا  تر پايه به تاسو دې پايلې ته ورسېږئ، چې رېښتيا هم ځموان 
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ونزې او نوښتګر ليکوال ښاغلي روشن په هرې کيسې کې د خپلو هېوادوالو ست

او مشکالت رانغاړلي دي، زه ښاغلي روشن ته د لنډو کيسو د دوهمې ټمولګې 

م ارکي وايم او له لوى ر )ج( څخه ورته  د ژوند پاتې مزل کې د البريماليتو  

(  قدرمنو لوستونکو! ناوې کوچنۍاو پرمختګ هيله کوم، دا هم تاسو او دا هم )

لوستلو وروسته ښاغلي روشن له تاسو څخه هم هيله لرم، چې د لنډو کيسو له 

 ته د البرياليتو  دعاګانې وکړئ.

 دوروولۍ په ټوله هغه مينه چې له روشن سره يې لرم

 خوست اميرزېب دُرانى
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 ېر الفتونه وزېږويډخاوره به  دا

 

زما امي  ېرزوينه د ځان په اړوند د قدر وړ بولم ، چېد روشن صيب اخالص او پ

 ه تر څو دده دنوي کتا  چې څخه يې هيله وکړ

يو څه وليکم ، د اوسني وخت بادرکمه او بما  ىپه نامه يې نومول« ناوې کوچنۍ» 

احساسه افغان ځوانانو او په خاص ډول د با استعداده او وېمن دوسمته ځوانمو 

سو افغانانو لپاره دروح غماا ده ، ېزمونږ پرد ېليکوالو او شاعرانو الس ته راوړن

 ېانيورګران دي ، هر څه چې نن زمونږ په افغاني ټولنه کم ېټولنې د خپل ىدو

د  ېمنعکسوي ، زممونږ د ټمولن ېيې په خپلو ليکنو او اشعارو ک ىږي ، دوېرېت

له ېريقه د وېمن  ىدي ، او مونږ ددو ېو د ښودلو هندارياصلي ماهيت او حواد

ژنم ، دده د ېمڅخمه پ ېږو ، زه روشمن صميب لمه نمژدېمپه رمز او اسرار خ ر

او اشعارو سره اشنا يم او دده د ادبي ژونمد بهيمر تعقي موم ،  الو،لنډوکيسومق

يوه اًتقري مکوم چې له اوس څخمه ،چې  ىد ىدونکېاوس ىځا ېروشن  د داس

 ې، زه پمه د ىد ىدلېمږېاروا ښاد استاد ګل پاچا الفمت ز ې پکې مخکښ ۍړېپ

انان چمې د نور با استعداده ځو ېمنطق ېاو  د د  ين يم چې روشن ئبلکل مطم

روان دي ، زه يمپ ېکار او فعاليت کوي د الفت صيب د الر ېفرهنګ په ج هه ک

بما  ېټولو ځوانانو ته او په خاص ډول رفيع اهلل روشن ته د فرهنمګ پمه د ېد

 د زياتو برياليتوبونو هيله کوم .  ېج هه ک ېڅلېوليته او سپؤمس

 روسيه ، سانکت پتربورګ «   دردمند»محمد قاهر 

 اودروشن له حقيقته ډکې کيسې رګه ناوې ځوانيم

ده په ېچاپ راورس له ېدښاغلي روشن د لنډو کيسو مجموعه راته داځل مخک

موره ( لوسمتلو تمه  ېحال کې چې زه ال تراوسه د لومړنۍ مجموعې  ) ب ېداس
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 ىمحروم کړ ېوالي تر ېسترګې په الر يم  دا ځکه چې مسافرۍ او دوېن نه لر

 م.ي

ترپايمه  سمرهپه ډېره ليوالتيما او مينمه لمه  ې( مناوې نۍکوچدغه مجموعه) 

دهغه استعداد له مخي چمې روشن وه، ښاغلي  ېولوستله چې خورا په زړه پور

له ډېر دقت او زيرکتيما يمې کمار  ېرزوينه کړېاهلل پ ېدکيسو په برخه کې پر

کولمو دټمولنې لمه  ې، هره جمله يې ځانته د ځانګړي مفهوم په وړاندىاخيست

 لو انيور جوړوي.واخنا

 ېچې لوستونکي د يمو ىکلمو او سوژو کار اخيستل شو ېپه کيسو کې له داس

لکه په يموه واقعمي او کيسې په لوستلو بلې ته مج ور وي او هغه څه چې لولي 

ګوري او دا هر څه هغه وخت چې د خيال په هنداره   فلم کې يېپخوا تېرشوى 

کيسو لويه ځانګړنمه هممداده شي چې حقيقت ولري او دروشن دلنډو  ىداېک

دي اوهغه څه يمې انيمور کمړي  کموم چمې  ېچې کيسې يې په حقيقت والړ

 و په خپلو سترګو ليدلي.يدټولنې وګړ

برخمه کمې د  ېزه د روشن صيب دقلم مينه والوته م ارکې وايم او ورته پمه د

 نورو پنيونو په هيله يم.

 ي او ادبي ټولنهبلجيم، دافغانانو کلتور سهرا  سهار              
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 س ا اختر دى

 

د روژې وروستى ماښام وو، کوچنى ماشوم له لويوهيلوسمره دمورڅنمګ تمه  

ورغى دهغې له سره يې پړونى په نازکو ګوتوکش کړ،په وړه اونرمه ژبه يې ورته 

 :وويل

 مورې ! س اته، ماته زما نوې جامې اغوندې ؟  

 په پښوکړم.مور: هو زوى جانه بوټونه به هم درته 

 زوى: شانو خوهم نوي کالي لري هغه به يې هم اغوندي ؟

هغه خوهم ستا خور ده، دواړه به پاکې جامې واغوندۍ او له ترونوسمره  !هوکنه

 به مو ماماګانو او نورو خپلوانوکره والړ شئ!

غلى والړه وچې بيما  شميطان وسموکُنډه  پمه  ې ېکوچنى موسکى شو، څوش 

خپلو پلرونوسره مېلوتمه ځمي،  له خو ېنورهلکان اونجونمورباندې يې اوازوکړ،

 زه اوشانوبه له چاسره والړشو؟ 

د ښيې رنګ پک والوته ،دکوچني خ روته سوچ کې شوه ، سترغلي يې المده 

شول ، رڼواوښکويې له سترګوالرې وکړي ، دپړوني څنډه يې راپورته کمړه پمه 

يې  شا وه، کوچنى داسې حال کې يې سترګې وچې کړى چې دماشوم ېرف ته 

هم دمورسکوت ته زړه تنګى شو، مخې ته يې راوګرځېده خودهغې سمترګوته 

پالرمې داځل هم کورته نمه راځمي ؟  : يې ونه کتل خ رې يې پيل کړې ، مورې

تاخو ويل چې هغه به ډېر ژر  راشي،اوبيا نور هېڅکلمه همم نمه ځي،ايما هغمه 

چې پمه موبايمل کمې ورسمره  تراوسه له موږنه مروردى ؟ زه مې کاکا ته وايم

خ رې وکړي ، زه هم ورسره خ رې کوم  زه اوشانو به  ورته زارۍ وکړو پخُالبمه 

 يې کړو ، بيابه راشي اوموږبه مېلې ته بوځي . 
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کېده، سلګيونيولې وه ښه  پمه  ټپي موريې چې دکوچني په هره خ ره يې زړه  

غمې سمر پمه زوره يې وژړل ،کوچنى حيران شو چې ممور يمې ولمې ژاړي ،ه

رځنډيې راپورته نکمړ ،کموچني هڅمه کولمه چمې ېپخپلوزنګنوکېښود اوترډ

دمورسررا پورته کړي ، هغه فکرکاوه چې موربمه يمې ورسمره ټموکې اولموبې 

کوي،خودامعصوم ماشوم الپه دې نه پوهېده چمې ممور يمې لموبې نمه بلکمې 

ويرکوي،هغه ديوداسې چاپه هجران کې اوښکې تويوي چې کوچنى يې س اته 

د راتللو په تمه دى،دهغه په راتګ پورې يې خپله ډېره لويمه هيلمه تړلمې ده 

،چې دخپلو نورو همزولو پشان به يمې دپمالر الس نيمولى وي او پمه ښمکليو 

 ،ښکليو ځايونوکې به چکرې ووهي.

کړ،په ممخ  ېږې ته ورنږدېهغې چې زړه تش کړسريې راپورته کړماشوم يې غ 

 :يې ښکل کړ،ورته يې وويل

زه  !زنمګ ووهمي ښمه دېکاکا ته دې ونه وايې چې پالرجان ته  !وى جانه نه ز 

خوله تاسوسره يمه که پالر دې   رانغى نوموږبه ورشو زه به تاسوچکرته بموځم  

 اوډېر سيلونه به درباندې وکړم.

، نه نه !موږله تاسره نه ځو، موږ مې له خپل پالرسره کوچني يوځل ضد پيل کړ 

ولې وو،خودا نازولى او له وخت اوحاالتونماخ ره ېموږب هم  يې ځو،هغه بله ورځ

ماشوم الپه وخت څه پوهېږي ، چې ورځ څنګه تېرېږي  او شپه څنګه راځمي؟ 

ددوى دچکر پوره پنيلس مياشتې تېرې شوې وې، مخامخ دميزپرسمردپالرپه 

دلې ،ورغى راپورته يې کړاوخ رې يمې ورسمره ېايښي عکس يې سترګې ولګ

خپل کورته دژر راتللوبلنه ورکړه، موريې بياهډکيوونيوله   پيل کړي،هغه ته يې

ددې په خاېر چې چيغه يې له خولې نه وځي په بالښت به يې خولمه ولګولمه، 

ګاللي کوچني هغه پېښه له ياده ويستې وه چې نهمه مياشمتې  وړانمدي يمې 

ستل ېپالردشپې له مخې په دې تور چې له ېال انوسره اړيکې لري له کورنه وو
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 لخموا کليوالو دپالرجسد د ېخووروسته دڅوفيرونوله اوريدليدلويې يواځشو 

 ته داخل کړاى  شو.  کور

تمه  :ښود ،راغى دمورڅنګ ته، ورته يمې وويملېزکېرته په مېماشوم عکس ب

وګوره چې س اته راځي اوکنه ،هغه ماته وويل چې ډېر ژر به راشي،ايا تمه همم 

 ورپسې خفه شوى يې ؟ 

ه يم ، خو مور يې غوښمتل داخ مره دهلمک لمه فکمره رورپسې خفېزه خو ډ

وباسي،ورته يې وويل هغه څه کوې ،چې راغواړې يې،پرې يې ږده چې پيسمې 

وګټي بيابه تاته پرې موټر واخلي،کوچنى خوشحاله شمو او  منمډيې کمړه پمه 

شانو يې  له خوښۍ نه خپړې ولګولې، راپورته يې کمړه  خواږه خو  ويدې خور

س اته  اختمردى زه اوتمه بمه   ته نکريزې نه کوې؟ږې! پاڅ،شانوګۍ!اى شانوګۍ

نمموې جممامې اوبوټممان واغوندوچکراوسمميلونوته بممه والړشممو،الال هممم راروان 

 اوس به راورسېږې. دى،ماورسره خ رې وکړې 
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 ښوونيي جامې د

 

والړدالمارۍ خانه يې خالصه کړه يوڅه يې ترې راواخستل دکورنۍ  په وړوپښو

له المارۍ څخه له را اخيستي څيزسره بوخت شو،  غړوته يې شا واړوله اونورو 

هغوى په خپلوکې پرې بحث پيل کړ،مشرې خور يمې وويمل داڅمه شمى يمې 

چې له موږنه يې پټوي،پالر يې وويل پرې يې ږدۍ کار ممه پمرې لمرئ،   پيداکړ

چې دى خوښ وي،موږ کوم اعتراض نلرو،ټولموغلي غلمي وخنمدل،خوده پمه 

ال رانه وړه اونه يې ددوى خ روته کوم اهميت ورکړ څوشي ې وروسته هېچاخي

هريوپه خپل کارپسې پورته شو، دغرمې يوولس نيمى بجمې وي ،دټولوهېرشو

چې کلثوم بکسه پرشاه له ښوونيي را ورسېده، سالم يې واچاوه پالريې په مخ 

دي ښکل کړه، شا بسې لورکۍ، هله ژروالړه شه جامې دې بدلې کمړه کتابونمه 

هم پرځاى کړه، چې ساحل يې درته ونه شلوي ، هغې هم دکوټې په لور منمډه 

 ېکړه ، شې ه النه وتېرشوې چې دکوټې له دننه څخه دساحل چيغې پورته شو

، پالريې ژر ورغى ، کلثوم ته يې وويل مه کوه له هلک سره غرض ، ساحل چې 

تمه غماړه  پالروليده ، لستوڼى يې په سمترګو راکمش کړ،اوښمکويې ګرېموان

ورکړه،ويې ويل زه يې نه ورکوم، دازما دى، دواړه السونه يې پمه تخرګونموکې 

چې له کلثوم څخه  شىداسې ننوويستي وولکه يخ چې نيولى وي ، خوده هغه 

يې پټه وو اوله المارۍ نه رااخستى وو، پټ نيولى وو، کلثوم له ځانسمره غلمې 

لمږ وروسمته دسمترخوان غلې خندېده ،په څټ يې راوکتل اوله کوټې ووتمه 

هوارشو يوبل ته يې اوازونه وکړل   څودغرمنۍ  دخوړلولپاره اماده شي،خوريې 
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ساحله! مونږ درنه ټوله ډوډۍ خالصه کړه ، ته  په ورورپسې ورغلله ورته وويل 

 يې نه خوريې ؟ 

هلک ځوا  ورکړنه ! نه يې خورم ، ته پرې مړه شه، چې ډېره وږې شموې يمې 

خوهلک نه  غوښتل له خپلې خ رې تېرشمي ، پالرتمه يمې پالريې پسې راغى 

 وويل مونږ ډوډۍ نه خورو.

خموډېرو درنمو خ روهمک حيمران  ،تاسو يې وخورۍ!. پالر دکوچنۍ پمه وړو 

ار ډوډۍ خوړلوتمه ګشوڅه!؟موږ يې نه خورو! موږ ؟ نور څوک دي؟دپالر په ټين

نه راګورې،هغه  چمتوشو دالمارۍ خانه يې خالصه کړه،پالرته يې وويل خوته به

هم ورسره ومنله،څه يې دننمه کېښمودل،اوله کموټې ووت،والړډوډۍ يمې ژر 

بوخمت وو،چمې سماحل يوځمل بياپورتمه شمو،  ښلودچايوپه څ ىوخوړه هغو

کلثوم،غوښتل چې پسې ورشي،خونازولى ساحل ورته  په قهر شو ممه راځمه 

نه وي چمې  شيشکې ، بيزو، موږپکې تانه منو! اوکوټې ته ننوت! څويانيې تېرې

ارى وکړ ګهنوکې کړن وله يوه درزسره مل دساحل وېرونکې چيغې دټولوپه غوږ

،کلثوم چې ډېره وېرېدلې اوله کوټې څخه راپه منډه وه په حوېلۍ کې پريوتمه 

ژبه يې د دواړوژامومنځ کې راغله او سرو وينويې له خولې الرې وکړې، پالر يې 

،دتره ښيې يې کلثوم پمه غېمږ کمې اول کلثوم پورته کړه اوبيا کوټې ته ننوت

ونيوله،خوهغې په داسې حال کې چې ژبه يې نيمه پرې شوې وه،ساحل ساحل 

 ويل خو څوک نه پرې پوهېدل . 

 :پالريې کوټى ته له ننوتو سره چيغه کړه

نا اا!  ساحله اا! ساحل چې المارۍ پرې راچپه شوې وه له سرنه يې ويني روانې  

دمور هغه عکس نيولي ووچې دهغمې لمه ممړې  وي، په کوچنيوالسونوکې يې

  کليمزه کمې ځلورممهکېدوڅخه يې يواځې درې مياشتې دمخه دسماحل پمه 

 اخستى وواو ساحل يې اميل په غاړه په غېږکې نيولې وو.                                             
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 نالوستى خاوند

 

،اخر يې د ولسوالۍ په بازار کالو و،نور يې پالر ورسره تر پوزې راغى ۴۱اجمل د 

کې له يوه مستري سره شاګرد کړ،داچې هغه ډېر زيرک او ويښ هلک نه و،هره 

ورځ به يې استاد پالرته شکايت کاوه او د اجمل له تن لۍ به يې ورته ژړل، خمو 

 :داچې مستري يې ملګرى و  ورته ويل به يې

نګه چې وي دا خمداى وروره نو زه به څه وکړم يواځينۍ ايره مې تاته ده هرڅ 

 وهلى به مستري کوي.

يې همم ونمه لوسمت،بله  ىخته سره څه وکړم، ښوونيبزه نه پوهېږم له دې بد

چاره يې ماته نه راځي، داجمل استاد به هم ناچاره ومنله، بله الر يې نه لرله ،نه 

خپل ملګرى خفه کولى شو اونه يې په اجمل زړه ښه و، باالخره اجممل پمه  يې

وکې ښه مستري شمو،اوس يمې نمو هغمه د پېښموريانو خ مره لمه کال ۱پوره 

ې همم يخلکوسره هم ) جان پهچان( پيداشوى و،بل داچې دخلکو خ روته به 

غوږ نيوه هرچابه ورته چغلي کوله او له خپل استاد سره به يې خفه کاوه، اخمر 

 يې له استاد نه ځان بېل کړ،پخپله يې دکان ونيو.

خپل يوه ځوى ته چې هم له اجمل څخه په عمر په همدې ورځوکې داجمل تره 

لوى و اوهم ورڅخه په مالي برخه کې مخکې وه کموژده وکړه،داجممل پالرتمه 

 کينه ورغله ويې ويل ولې زه څه له معراج نه کم يم ؟

 ته ګوره چې په پنيه ورځوکې اجمل ته ښيه کوم کنه.

لور اجمل ته څلورمه ورځ يې دخپل يوه همسايه   په رښتيا يې همداسې وکړل

وکړه،هلک چې کوژده وکړه نور دلته کار خوند ورنکړ له خپل يوه بمل ملګمري 
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سره د کور له غړو پټ اروپاته روان شوى و،په ايران کې و چې پالرته يې زنمګ 

 کور کې ټول ورته غوسه و خو اوس اوبه له ورخه تېرې وې. وواه په

ره ېمارج ته تلى دى ډسپنا خ ره شوه چې خاوند يې خ کله چې د اجمل ناوې 

ې يکاله په جرمني کې تېر کړل مزدوري  ۱خفه وه، خوڅه به يې کړي واى هغه 

م ټولګي څخمه ۴۱هم ښه وه کورته يې ښې پيسې را استولې اوس سپنا هم له 

 فارغه شوې وه.

داچې هغوى دواړه له ښاره لرې په کلي کې اوسېدل سره له دې چې څمو څمو 

ل واخلي خو دهغمې کمورنۍ يرڅو سپناته موباځله اجمل خپلې مورته وويل ت

مخالفت کاوه او اجازه يې نه ورکوله چې لور يې له خپل نامزاد سره په موبايمل 

 خ رې وکړي.

له څلور کالو وروسته اجمل ډيپوټ) راو شړل شو(  همداچې راغى په څو ورځو 

 .کې يې واده وکړ،غوښتل يې بياپه افغانستان کې ځانته څه کاروبار جوړ کړي

وه ورځ چې سپنا د پالر کورته تللې وه د اجمل کوم څه پکار شموي و او هغمه ي

شى سپنا په بکس کې ايښى و،کله چې هغه بکس خالص کړ ترڅوخپل مطلو  

ښکلي خم  ليکمل  کې په ډېرشى پيدا کړي،ګوري چې په يوه ښکلې کتابچه 

ابچه يې شوي څو ليکونه ايښي دي،پرته له دې چې ليکونه په کوم چا ولولي کت

له بکس څخه راووېسته اوبکس يې بند کړ،سپناته يې زنګ وواهه ورتمه ويمې 

 ويل: 

اجمل دوى او دسپنا ته يوځل کورته راشه چې ضرور کار مې درسره دى،داچې 

ه،همداچې خپلې خمونې تمه لسره نږدې و په څو دقيقوکې راغل د پالر کورونه 

کوټې په ممنځ کمې والړ ننوته ګوري چې اجمل له غوسې تک سور اوښتى او د

 دى.

ې او خلګان پوښتنه يې ورڅخه وکړي خو اجمل پرې چيغه سغوښتل يې د غو

کړه،بس سپنا بس!! چې يوه خ ره هم ونکړې،ماتاته د يوې ډېمرې پماکې او بما 
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عزتې نجلۍ فکر کاوه،زه خ ر نه وم چې ته به دوممره کثيفمه او پليتمه نجلمۍ 

ا دې يارانې هم پيل يګټه واخسته؟ چې بيې،تا زما له نه شتون څخه دومره بده 

 کړې؟

له دې سره په سپنا سر وګرځېد له غم او ترهې يې چيغه کړه ولې اجمله! اخمر 

ما څه کړي چې ته دومره لوى تور راباندې پورې کوې،سترګې يمې د هغمه پمه 

سترګوکې وګنډلې ، د الس ورغوى يې د اوښکو پاکولو لپاره سمترګوته پورتمه 

ه شوه ګوري چې د خو  په تخت يمې دبکمس کتابچمه پرتمه کړ ،غاړه يې کږ

 ده،پوهه شوه چې ټول غم همدې کتابچې جوړ کړى دى.

ې پورته کړترڅو کتابچه راواخلي خو اجمل له السه ونيوله،همداچې ممخ يقدم 

يې د هغه په لوري کړ دومره مض وېه يې له کيڼې سترګې پورته ووهلمه چمې 

رې ونکړ،همداسې په قهر او غصب له خمونې ځاى پرځاى پرېوتله، بل وار يې پ

 ووت او دحويلۍ په منځ کې يې چيغې پيل کړې:

مورې! مورې! ته راشه او دخپلې بي بي اينګور ګلونه دې وګوره چې کرلي يمې 

دي،ته خ ره يې چې هغه څو ياران لري،که نه يې خ ره ورشمه او ليکونمه يمې 

 وګوره.

نې ته ورغلل ګوري چې سپنا دکوټې ټول له شاوخوا خونو راووتل او داجمل خو

روغتون ته د پېښې المل وپوښتي په منځ کې بېهوښه پرته ده،پرته له دې چې 

 يې ورسوله.

اجمل ال هماغسې په کور کې تاوېده اوله غوسې اوقهر څخه يمې لمه سمترګو 

سپرغۍ الوتې چې شل دقيقې وروسته يې پالر ور ته زنګ وواهه په وارخطايې 

مېرمن يې مړه ده او دى بايد  له کموره ځمان وباسمي کنمه  يې ورته وويل چې

 پوليس به يې ونيسى پرته له دې چې څه ووايي له کوره ووت. 

ويلي و چې دومره شديد وار پرې لګېدلى دى چې دعصابو  يې پالر ته ډاکټرانو 

 دقيقې مخکې يې ساه ورکړې ده. ۱۲رګونه يې شلېدلي او 
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ل خور ش انې هغه کتابچه چې په منځ کمې د سپنا دمرګ په دريمه ورځ د اجم

يې ليکونه ايښودل شوي و او دهمدې ليکونمو پمه وجمه هغمه ووژل شموه را 

ر په مهمارت او هنمر سمره ېواخسته، دکتابچې په منځ کې څلور ليکونه چې ډ

 ليکل او رنګه شوي و پکې و.

لوسته به يې نو سلګۍ به يې ورسره وهلمې  ش انې چې به هر ليک پرانيست او

کله چې يې څلورم ليک نيمايي ولوست  دومره په لوړ اواز يمې وژړل چمې پمه 

وويمل ورور ممې ددې  ش انې حويلۍ کې والړې ټولې ښيې کوټې ته راننوتلې،

 !خوهغه بې ګناه وه کتابچې او خطونو له السه ورېندار ووژله

کمې ټولو ورته وويل : ته يې ووايه چې د اليکونه چا سپناته رالېږلي اوڅه يې پ

 ليکلي دي؟

ش انې په داسې حال کې چې سلګيووار نه ورکاوه د څلمورم ليمک وروسمتۍ 

جمله داسې ولوسته: ) اجمله! ګرانه داچې ته نالوستى يمې زه همېڅ خفمه نمه 

په دې هم پوهېږم چې ته به زما ليک هم ونه لوستلى شي ځکه چې تا ځان يم،

ي لوستي ندي ،همېڅ په دې هېوادکې ټول وګړله لوسته لرې ساتلى دى .خير 

پروا نکوي خوته به زما يوه غوښتنه منې او هغه داچې کله پخير وېن ته راغلې 

 د خپلې خوارۍ مزدورۍ ترڅنګ زده کړې هم پيلوې(.به او واده مو وشو نوته  
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 وى قاتلزد 

 

هغه د ناروغۍ پر بستر پروت و  ورځې يې ډېرې ووتې شمې ه تمر بلمې يمې د 

د ېلپاره هيلې له منيه تللې، باالخره هغه وخت همم راورسمپاتې کېدو  يژوند

چې السونه،پښې،خوله اوسترګې يې هم له حرکته پرېوتمل،ډاکټران همم زړه 

نازړه ورته تلل راتلل هسې دده دکورنۍ د تسل لپاره به يې ورتمه تمش ډراپ 

له کماره  )سيروم( تېر کړ هغه به هم چلښت نه کاوه ځکه عضالت او رګونه يې 

بايد کورته يې بېولى واى ، خپل پور يې په کور کې پرې  تي و،له ناچاره وهپرېو

 کړى واى او نور يې د کفن دفن لپاره ترتي ات نيول شوي واى.

 سره له دې چې پالر او مور يې اوس هم نه منله خو دشها  مشر ورور وويل:

تمه د صدف له کورنۍ نه به هيله وکړو که يې ومنله يو دفه به صدف روغتمون 

ورته راشي نصي ونه خو يې سره نه و شوي د وروستي ځل ليدو ارمان خوبمه د 

 صدف پوره شي.

په ډېرو عزرونو يې خپل پالر اومور راضي کړل،يوڅوک يې د صدف دوى کورته 

وليږل دوه ساعته وروسته صدف اومور يې روغتون ته راننوتل صدف په داسې 

راکشمول او  پخموانى نمور او  حال کې چې  زنګېدلي قدمونه يې  په ځان پسې

 رنګ يې په مخ کې نه و پاتې ډېره بې سکې شوې وه روغتون ته راننوتله .
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کله چې د شها  دبستر خونې ته ننوتل اوپه هغه  يې نظر پرېوت صدف ځماى 

پرځاى کېناستله،له زړه يې دمه وخته،ښه شې ه يې ژوره ساه واخسته مور يې 

کېنوله،هغې د چپرکټ په بازو سر ايښى و له السه ونيوه او دشها  مخکې يې 

مړې مړې اوښکې يې په سپينو مرمرو   څڅېدې،په داسې حال کې يې سترګې 

عددونه جوړ کړي و،لمه ۴۴د والړو کسانو په لور واړولې چې اوښکو يې په مخ د 

هغوى نه يې هيله وکړه چې څو شې ې صدف او شها  په خونمه کمې يمواځې 

 پرېږدي.

مول په خونه کې والړ ټول خلک ووتل،صدف دشمها  پمه د صدف د مور په ش

بې مترې بدن سترګې وګرځولې خپل دغاړې بيک ته يې الس کمړ پمه درملمو 

المده کاغاى ستمالونه يې ځنې راواخستل او دشها  مخ او السونه يې پمرې 

پاک کړل ،کله چې به يې دهغه مخ السونه پرې پاک کړل دستمال به يمې پمه 

رځاوه،دشها  د مخ په پاکولو بوخته وه چې دهغه  د ښمي باېله دانۍ کې وغو

 الس دوه ګوتې وخوځېدې.

صدف ژر دهغه الس راواخست اوپه خپل مخ يې کېښود دهغه پمه سمترګوکې 

يې سترګې وګنډلې په زړه کې يې دهغه د ژوند  هيلې وټوکېدې خو ژر  ور پمه 

د شمها   زړه شو چې دهغه ژوند او مرګ ددې هېڅ درد نشي دوا کولى ځکمه

پالر چې د صدف ماما کېده هېڅکله نه غواړي چې ديوه  مالداره سړي لور دې 

لې پښې وباسي،که څه هم دصدف پمالر خپمل پيې اينګور شي،او له خپلې کم

ځان له دوى څخه پورته نه حساباو خو دوى ځانته يو ډول عار او شرم  ګاڼمه او 

 غر ته ډېر اهميت ورکوي.په دې نه پوهېده چې صدف له خپلو قالينو د شها  ټ

بيايې په کنده کنده سترګوکې اوښکې ښکاره شوې نور نو همېڅ همم ورتمه د 

زغملو وړ نه ول،د شها  الس يې ورسره وغزاوه ،په تندي يې ښکل کمړ او پمه 

چاالکۍ له خونې ووته،حتى مورته يې هم ص ر ونکړ کله چې خلک خمونې تمه 

خسته ،ټول هک پمک شمول ،همېڅ ننوتل شها  په بند بند اواز د صدف نوم ا
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ورته د منلو نه وه ، د شها  ورورچې وليدل د ورور ساه يې د صدف په السونو 

رون يې ېکې ده ، له خونې راووت اوپه صدف پسې يې منډې کړې،له روغتونه ب

هغه پيداکړه په ننواتو يې بېرته راروانه کړه او دخپل ورور د ژوند خيمرات يمې 

 ورڅخه وغوښت.

ها  مشر ورور چې کله خونې ته راننوتل نو د شها  زنه يمې پمه صدف او دش

سپين ټوکر تړلې وه ، سترګې يې دخونې دروازې په لوري خالصې پماتې وې او 

 نيا تللى و.ددتل لپاره له دې 
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 ستا  يادونه

غوټۍ چې فرهادډېرپرې ګران وو او دومره يې زړه پرې بايللى وو،چې نمه يمې  

 خ رې هم وکړي. غوښتل بله نجلۍ ورسره

يوه ورځ يې په ښوونيي کې د تفرېح پرمهال ورته وويل ګوره فرهاده! ته ښمه 

په دې پوهېږې چې زه له تاسره ډېره مينه کوم،نويوه هيله درنه کوم چمې لمه 

نورو نجونونه ځان وساته،له هغوى سره ډېرې ټوکې ټکالې مه کوه ډېر ورسمره 

 اودې ورته خ رې کولې.کېنه پاڅېږه مه،هغه ورته غوږ نيولى وو 

چې خ رې يې خالصې شوې هغه ورته وويل سممه ده زمما ښايسمته حمورې! 

 څنګه چې ته غواړې همداسې به کېږي،خودهغې زړه پرې اوبه نه څښلې.

نه نه فرهاده! ګوره زه جدي يم کنه بيا درنه خفه کېږم، هغه ځوا  ورکړ،وساده 

څوځله ويلي چې فرهاد بمه لمه  مانه خفه کېږي،وګوره تاته ماه ګۍ ته به ولې ل

هېچاسره مينه ونکړي،مګريواځې اويواځې له خپلې ګل غوټۍ سمره،خو يموه 

 خ ره مې ته هم واوره،چې نور ماته داسې خ رې ونکړې.

ته پوهېږې چې ستا په بار بار ټينګار اوپرما شک کول،زما په زړه کې ستا لپاره 

سوال الندې راځي،ته هېڅ  دمينې دکمېدو س ب کېږي،اوزما اعتماد تريوه لوى

غم ونکړې، هغه خوبه دې اورېدلي وي کنمه چمې جموړې پمه اسممانونو کمې 

انتخابېږي،خو ګوره زه باور لرم چې فرهاد دغوټۍ اوغوټۍ دفرهاد لپاره انتخا  

شوي دي،دواړو وخندل،دالسونوګوتې يې يودبل په ګوتموکې ورکمړې او روان 

په رښتياهم يو لمه بمل سمره ډېمر  شول،په دې کې ډېره موده تېره شوه، دوى

نږدې شوي وو،هغه ورځ هم راغله چې دغوټۍ دکوژدې دستمال يمې دفرهماد 

لپاره ورکړ،اوس خو غوټۍ پوره ومنله چې فرهاد يې خپل شمواونوريې څموک 

 ترې نشي ولجه کوالى.
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له کوژدې څلور مياشتې وروسته فرهاد لمه  دوه نمورو ملګروسمره ايمران تمه 

يو ناڅاپه روان شو،اوغوټۍ  خ ره شوه نوله واره پمه رژېمدو والړ،کله چې هغه 

شوه،په ډېر کم وخت کې يې رنګ تک ژېړ شو،دومره وچه کلکمه شموه چمې 

،که څه هم چې په اوونۍ کې يې  يواځې پوستکى يې په هډوکو پورې نښتى وو

يوځل له فرهادسره په ټېليفون خ رې کولې،خوهغه خ رې به يې هم له غمم او 

وې،هغه به ورته خ رې کولې اودې به ورته ژړل، تل به يې زړه شين  ويرنه ډکې

وو،دکلي اوکوڅې نجونوبه ورپورې ملنډې وهلې اوورته به يې ويلې: چمې تمه 

شي تاخو ځان له خفګانه ممړ کړ،ډېرخلمک راڅومره بې شرمه يې ،اخر خوبه  

داسممې وي چممې دولممور پممه پيسوپسممې لممه وېممن څخممه ورک شممي،آن 

هېوادونوتممه مساپرشممي،اوبياپه ې نسممې،کاناډااونورو لممر،امريکا،فرانلند

نو هلته وي،ترڅوچې بېرته راځي اودواده پيسې ګټي نو سپن ږيمرى وکلونوکل

شوى وي،ډېرخوپه کلونوکلونمو ورک وي،سمتاخو دخمداى فضمل دى نمږدې 

 ګاونډي هېواد ايران ته تللى دى.

غوټۍ پاکه او هغوى به دې ته   داسې خ رې کولې خوپه خپلومنيوکې به يې د

 سپېڅلې مينه ستايله اوويل به يې چې هرڅوک دې داسې مينه وکړي.

خو! چاته يې وايي دڅو مياشتو په تېرېدو سره د غوټۍ زړه ص رشو بېرته يمې 

رنګ يوڅه ځاى ته راغى،خوهغه  اوس ښوونيي ته نه تلله،بس همغه دکور پمه 

 کارونوکې به يې له مور او خويندوسره مرسته کوله .

رهاد دسفرلړۍ په ايران کې يو نيم کال ته وغزېده،خود راتللو يمې څمه نمه دف

ويل يواځې غوټۍ ته به يې نن اوس ا کول ،چې په دې سره به دهغمې زړه ښمه 

 وو،اويوه تمه به ورته پيداکېده چې رابه شي.

بله ورځ په کلمي کمې  دهغمه دراتللمو اوازې خپمرې شموې،چې هېمواد تمه 

کې به غوټۍ په سره ډولمۍ کمې خپمل دخاونمد  راستنېږي،اوپه ډېرکم وخت

کورته والړه شي،  غوټۍ خوال لدې هم خ ره شوې وه، چې فرهاد خپل پالرتمه 
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په ټېليفون کې ويلي  چې له رسېدوسره  يې بايدواده تياروي،همداسمې يمې 

واده  تمه دوى  وکړل دغوټۍ پالرته يې هم خ رورکړ ،ترڅو ځان چمتموکړي او

 هم تيارى ونيسي.

نوهره لحظه دغوټۍ لپاره پوره کمال دى ،خوبونمه يمې ورک شموي،بس اوس 

 سره لوبېږي. يواځې له  خپلو خاېرو 

دهغه راتګ ته يواځې  دوه ورځې پاتې وې، د واده لپاره کارتونمه همم وليکمل 

سمرته خموړه اومصمارف همم وروړل شول،مېلمانه راوغوښتل شول،دفرهاد خُ

 واده شروع کېدل.شول،بس يواځې دهغه رارسېدل پاتې وواود

من اوماماګان دفرهماد مخمې تمه اهغه ساعت هم راورسېده چې وروڼه ،دتره ز

دسړک په غاړه ودرېدل، غوټۍ چې له خوښۍ نمه يمې پمه زړه سماړه ننموتي 

وو،داسې رېږدېدله  لکه ګال  ته چې دسهار وږمې ټالۍ ورکوي اوپه ګل ڼ کې 

 يې يوه خوشګواره فضا جوړه کړې وي .

 چيغې شوې هغه دى راغى! ،هغه دى راغى!.چې يوناڅاپه 

کوچنى کروال موټر دهلکانوپه منځ کې داسې  ورک شولکه دشاتوپه ګ ين چې 

مچۍ راتاوې شي،خوپه يوه يانيه کې هرڅه بل شان شول اويموه حيرانموونکې 

چوپتياخوره شوه، ټول لکه وېرېدلي مرغان يوبل ته څمک څمک شمول،څوک 

شول، پمه دې وخمت کمې دمموټر دروازه  يوېرف اوڅوک بل ېرفته سره بېل

فرهاد ترې راکوز شو،دموټر مخې ته راتاوشمو،ددوهم سميټ ،دروازه اوخالصه 

يې هم راخالصه کړه،په سېټ کې دتنها،په تور حجا  کې ناستې ، نجلمۍ الس 

سنېدل،يوډول زوګ اوګونګوسې پکړله،خلک يوبل سره ويې راکوزه   يې ونيوه 

به وويل څوک ده خو راتښمتولې بمه يمې وي  پيل شوې،اى دابه څوک وي؟بل

کنه!، چابه ويل کومه نابلده انجلۍ بمه وي،بمل بمه وويمل اى څمومره ښمکلې 

ده،تاسوخووګورئ ته به وايي چې په قلمم جموړه شموې ده،خوفرهماد دټولمو 



 

 

24 

 کوچنۍ ناوې لمريز کال  ٩٣١۴

اندېښنې په يوه اواز سره لېرې کړې،ولې حيران ياست ،داچې دا نجلۍ څموک 

 په همدې فکر کوئ کنه؟! ده اوڅنګه له ماسره راغلې ده

 ستاسې راتلونکې،ورېندار،ماني،تندار اوزمما  مېرمنمهاد هېڅ دحيرانتياوړ نده

 مژګان ده.

 څه څه څه !!! دډېروله خولې داکلمه په لوړ اواز ووته.

څوکوچنيوماشومانو دغوټۍ دوى کورته همم داخ مر رسمولى وو،خموهغې نمه 

چې په دې وخت کې يې مشمر ورور منله،اوپه خپله مينه يې باور اواعتماد الره،

 :کورته له خفګانه په ډکه څهره، راننوته،مورته يې وويل

وټې لموى کمورجانې غرق شولو،ت اه شولو،وشرمېدو،دده له خ روسره له هرې 

او واړه،دحوېلۍ منځ ته راټول شول،هغه همم دکوچنيوماشمومانوخ ره تاديمد 

انونمه يمې پمه اوبمو الهمو کړه،غوټۍ هم په راټولوخلکوکې والړه وه، ټمول ارم

 شول،هره هيله يې مړه شوه ،نوره په ځان نه وه پوه شوې.

کله چې يې سترګې پرانستې ،په روغتون کې وه او فرهاد يمې مخمې تمه والړ 

وو،له ليدوسره يې لېونۍ شوه،چيغې يې پيل کړې،په خپل ځاى کې کېناسمته 

ته کتلمې چمې دومره يې په قهر ور ونيوې،دهغه سترګوکې يې خپلې سترګې 

فرهاد يې ووېراوه،چې په همدې کې يې  په الس کې بند کنول)دسيرم ستنه(، 

و يې و ېسته ،سرې وينې  يې په الس ښکته راروانې شوې اوپه هغمه  هکش کړ

 يې ور ورټوپ کړ ګرېوان يې پرې څېرې کړ،ورته يې وويل :

 ته پوهېږې چې زما له يادونوسره دې څه وکړل؟

وه ،سر يې دچپرکټ له وسپنې سره ولګېده،فرهاد ورته له دې سره نسکوره ش

فرهماد دلکه دبوت   والړوو، ډاکټران راغلل،چې راپورته يې کمړه نمونړۍ يمې 

 دروغجنې مينې ته پرېښې وه.
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 تاريخ مضمون د

 

ډېمرل  نن يې دخ رو پيل په ډېرماڼېجن انداز کې راسره وکړ،لمه نمورو ورځمو 

رته تنګ شو،پوښتنه مې ترې وکړه اياکومه بدل،دڅو خ رو ووررسته مې زړه و

 ستونزه خونه ده درته پېښه شوې؟

 تددې پوښتنې ځوا  يې دڅوشې و لپاره له ځانه سمره وسماته،له ډېرسمکو

وروسته يې وويل نه! دتشويش کومه خ ره نشته ،خونن مې فکر جوړ ندى،کار 

اداټولې خوند نه راکوي،هېڅ شى مې نه خوښېږي،بياغلې شوه،ورته ومې ويل اي

 خ رې ستاله خولې راووتې!؟ 

بياځنممډنۍ شمموه،په جممدي ډول مممې اواز پممرې وکړ،بيمما دربانممدې څممه 

 وشول،خوخ رې وکړه کنه،اياچاخوڅه ندي درته ويلي؟

! زه داسمې ټموکې نمه شمينکۍځوا  يې نه راکاوه،بيامې پرې اواز وکړ،ګموره 

ماته يمې خوښوم هيله کوم زما دې تشويش پيداکړ،ووايه هرڅه چې شوي وي 

ووايه که کومه ستونزه وي ، دواړه به ورته يوه دحل الره وګورو،بيايې هم خپله 

کمه ؟خو  درځمي کمه څنګه!خاموشي ساتله،خوزماچېرې ېاقت کېده،وجلۍ

خو  درځي نو ورځه ويده شه،ځوا  يې راکړ نه خو  نه راځمي ،پوهېږې!پمه 

 دې وروستيوکې يوډول عجي ه بدلون په ځان کې احساسوم.

 ې پوښتنه ترې وکړه هغه څنګه اوکوم ډول!؟.ژرم

ويل يې درس ويلوته مې زړه نه کېږي،خوراک ،څښاک مې هم ډېر کمم شموى 

دى،لکه پخوابه چې فريزر)يخچال(رانه تنګ وو،دمه بمه يمې نمه شمواى رانمه 

کړاى،کله به مې ترې جوس راواخست ،کله شيدې،کله تيارپاخه شوي غاا کله 
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ابه مې وخوړل،خو اوس په ټوله ورځ کې دوه ځلمې څه اوکله څه اوپه ښه اشته

 .هم ديخچال سر نه پورته کوم

تمه خوبمه ايلمه ؟په شوخۍ يې راته وويل: زه نوداخ رې تاته دڅه لپماره کوم 

خوشحاله شوى يې،تل به دې راته ويل خېټورې،ټوله ورځ خوراک کوې،داښمه 

وو،شکر بمه دى چې دايخچال انسان ندى کنه اوس به درنه لس ځله تښتېدلى 

 .دې وېستى وي

خپلې خ رې روانې وساتلې ،خو  دومره غل مه رابانمدې  هغېماورته وخندل،

کوي،چې کله کله خو نژدې وي چې لمونځ هم رانه پاتې شي،هېڅوک ممې پمه 

نظر ښه نه راځي،نه پوهېږم چاته ښه ووايم اوچاته بمد،هېڅ پرېکمړه نمه شمم 

الس مې نه ورځي،هېڅ نه پوهېږم کوالى،کارونه هم ترډېره حده رانه پاتې وي،

 چې څه وکړم؟

 نوره مې حوصله ورته تنګه شوه،خ رې مې يې قطع کړې.

غلې شه لېونۍ لېونۍ مه غږېږه،نه پوهېږم، څه دې اورېدلي چې ته يې داسې م 

 په غرونو خېژولې يې. 

اياداخ رې په رښتياهم ته کوې ايا داهرڅه هغه څوک وايي چې زه يې په نمړۍ 

فهمه،بااستعداده،باحوصله،باکلتوره،په خلکمو اووېمن مينمه،دولس کې   عام 

 خدمتګاره،دانساني ژوندمالګه،دهرې بريا واسطه او وسيله ګڼم؟

نه هېڅکله هم داسې نه شي کېمداى ته،داسمې نمه شمې کېمداى،دايوه همم 

 ستاخ ره نده،زه باور لرم چې دا ته نه يې.

ويل هغه څوک چې تمل بمه غوښتل يې څه ووايي خو وار مې ورنکړ،ورته مې و

يې ماته د نصيحت کتابونه پاڼې پاڼې کول،ماتمه پمه يمې د توانمنمدۍ خ مرې 

کولې،زماپه هرې ستونزې دالس بري کېدو ضمانت به يې کاوه،تل به يې راتمه 

 ويل  کله هم هڅه ونکړې چې دخنداځاى ژړا اوياخفګان ته خالي کړې.
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پله دنهيلۍ خ رې کوي؟ځان نن هغه په خپله دومره ناتوانه شوې چې،حتى پخ

ناتوانه بولي،مرګ هره شې ه سترګوته دروي او دومره وېره ترې لمري چمې آن 

 الدمخه يې ورته پښې غزولي دي؟

دا اودېته ورته ډېرې له نصيحت ډکې خ رې مې ورته وکړې،خو دهغې ځموا  

دنورو ورځو مخالف ډېر سسمت او دزړه پمه زور وه،اخرممې ورتمه وويمل تمه 

اره ارام وکممړه،اوس درسممره خ ممرې نممه کمموم،زه هممم خپممل دڅوشممې و لپمم

!په  داسې العالجه غم باندې دې اخته شينکۍ،خودامې ورته وويل چې کارکوم

 کړم چې کار به هېڅ خوندرانکړي،اوس به زه هم ستاپه اړه سوچونه کوم.

 پرېکړه مې وکړه چې رخصت يې کړم، اواز يې راباندې وکړ،ص روکړه.

 _څه وايي!؟

 نه ځه والړشه._هېڅ هم 

 _ګوره ووايه هرڅه چې وي زه يې اورم.

_نه هېڅ نشته هسې ماويل چې نه پوهېږم ولې،کله چې ويده شم نو يوناڅاپمه 

له دوستانوسره دنېټ راپاڅېږم،کمپيوټر روښانه کړم،  لکه دپېرۍ پشان دشپې

له الرې  خ رې پيل کړم،خوهغې ته مې هم زړه تنګ شي،لکه دبت ورته ناسته 

 خمو نمور، او ستان رابآندې نارې وهي،څه شوېېېېې!ويده شوېېېېېېېېې،يم،دو

 هېڅ په زړه کې دومره زور نه وي چې ځوا  ورکړم. زما

ښه شې ه مې ورته وخندل،په ټوکه کې مې دمياعلي صاحب زيارت تمه دتللمو 

جدي لهجه يې وويل غلى شااااااا زه رښمتياوايم اوتمه  بلنه ورکړه،په موسکاخو

 کوې. خندريشراباندې 

نور يې دخو  په خاېر رانه رخصت واخسمت،ماييګر مهمال وو ،چمې بيماهم 

 رښتيالکه پېرۍ  راپيداشوه.

 _سالم زه بياراغلم.

 _عليکم سالم راځه راځه همداستاکمى وو.
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بيايې هم په خ روکې کوم مث ت بدلون نه ښکارېده،ډېره نهيلې غږېده،ورتمه 

کوې،داسې خ رې وکړه چې يوه مې وويل داسې خ رې مه کوه چې ماهم خفه 

 شې ه وخاندو.

داځل يې ډېرژر ځوا  راکړ،خودايوڅرګندحقيقت دى،چې نه ته ترې سمترګې 

 پټولى شې اونه هم زه.

 اى لېونيه! ته پوهېږې چې زه څه غواړم؟

 ماوويل څه غواړې،غواړې والوزې؟

يوخوته هم هروخت ټوکې کوې،زه غواړم چې پمه راتلمونکې کمې يمو  ! نه مړه

سې کتا  ولرم چې،زموږ راتلونکى نسل په هېوادکې لمه تېمرو جنګونمو او دا

ناخوالو خ رشي،ولې چې دوى دې ته ضرورت لري ترڅودخپل هېمواد پمه اړه 

 وپوهېږي.

ته خوسمه د فيل په غوږ کې ويمده  !په کړس   مې ورته وخندل،غلې شه مړې

ې لمري چمې يې،ولې ته نه يې خ ره چې دافغانستان دپوهنې وزارت په پام کم

دتاريخ له مضمون څخه هغه تاريخي پېښې چې دجنګونو اوشخړويادونه پکې 

شوي وي اوباسي ،هغوى وايي چې په دې سره دشماګردانو فکرونمه خرابېمږي 

اوبده اغېزه پرې کوي،اوته ورته داسې کتا  چاپوي چې ټولې خونړۍ کيسمې 

 وي.

اما داهېڅ امکمان ځوا  يې راکړخو دولت غواړي چې لمرپه دوه ګوتو پټ کړي 

نلري،دتاريخ له مضمون څخه خوبه يې وباسي،هغه به څنګه کړي چې دورځې 

 يې په لسګونه مخ کې وژل کېږي.

نن مې ټوله ورځ دهغې خنداونه ليده،هره خ ره به يې له يو عالم ناخوالو ډکمه 

!يوه خ مره شمينکۍوه،نه پوهېدم چې څنګه يې وخندوم،اخر مې ورتمه وويل:

 ؟درته وکړم
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يې ځوا  راکړ هوسل خو وکړه،ماوويل نه يوه خ ره کوم خو ژر به يې ځوا   ژر

 راکوي،دومره ژر څومره چې زه  تمه لرم.

 _ښه ووايه سمه ده.

 _نه اول ژمنه وکړه.

 _اوففف په زړه کې مې زور نشته ووايه زه حاضره يم.

 _ښه وايم يې خو ګوره ځوا  به راکوې.

 ايي؟_وايم درکومه يې ته ووايه چې څه و

هغه داچې نن دې هېڅ ونه خندل،فکر کوم نن چې کله سهار يخچال ته دڅمه 

شي درا اخستلوپه خاېر ورغلې يې نو خندا درنه پکې پرېوتې اوښه يې کنګل 

 کړې ده.

له دې سره يې دومره په لوړ اواز وخندل چې بېل خوند يې وکړ،اجازه مې ترې 

 وغوښته،ښه نو دخداى پامان .

اوښه صحت دوعايې راته وکړه ، دخداى پامان يې وويل دښې شپې،ښه خو   

 شوم.   sign-outاونور ماهم کمپيوتر بند کړ
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 دښيونړيواله ورځ

  

کمې  کلميډېرکلونه پخموا لمه کموم نمامعلوم ځماى څخمه راغى،زمموږ پمه 

يمې زموږدکورونوترڅنګ مېشت شو،نو م يې ولي وو،مګمر فکمر کمور او الس 

ر يې داوو چې له سيند څخه به يمې ماهيمان نيمول خي خالي وو،کسب او کاېب

 اوپه بازار کې به يې پلورل.

داماهيان يواځې ده  نه نيول،بلکې دده ونډه بمه پکمې شمل فيصمده همم نمه 

وى زري او مشرې لور وحيدې  اودوهمم اودريمم ز وه،اتيافيصده به يې ورسره

کوچنيان به هغه  مطيع اهلل نيول،مطيع اهلل په يوه سترګه مغاور هم وو،درېواړه

وخت د لس،اته او اووکالو وو،دوى به دماسپښين له مخې په پرديوکروندوسمر 

وو،په لمدو ځمکوکې اوسيدونکي سره چينجيان به يې راوېستل،ترڅويې س ا 

په کونمډو)چنګکونو(کې وټموم ي ،ماهيمان پمرې وغولموي او ښمکاري يمې 

کور ووتل،دابه که ژممى  له  کړي،دشپې به په کور وو،سهاربه دمال له ايان سره 

وو اوکه به اوړى،ددوى لپاره بې تفاوته وه،دورځې به يې دوه درې کيلو ماهيان 

نيول،پالربه ورته لکه دبادار اخواديخوا ګرځېده،يودره وال چره ايزټوپمک يمې 

الره دمرغانوپه ښکار پسې بمه ګرځېمده اوکموچني ماشمومان بمه پمه خپلمو 

 خواريواخته وو.

ترڅنمګ دوممره لمالم اومست دشمخ، وو،چمې دغمه ولي دډېرې غري مۍ 

کوچنيوماشومانوته بمه يمې ديموې وړې  تېروتنمۍ لمه املمه دوممره سمخته 

،دده دهممدې هبرابمره سزاورکوله،چې هېڅ دانسانيت له شان سمره بمه نمه و

للمونو له امله يې مشر ځوى چې زري به يې ورته ويلمې يموه ورځ  دماهيمانو 
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او بيارانغى،نژدې دوه کالمه  ال درکمه وو،يموه ورځ  لوپه بهانه بازارته والړردپلو

مازيګرمهال وو،دکورپه ېرف روان وم، دولي خېمې ته مې فکر شوچې مخې ته 

يې دده خپل ماشمومان اودوه درې نمورې ښميې ژاړي،زړه کمې ممې راتېمره 

چې هېڅ شک ترې نه  ځکه شوه،لکه چې دې لالم خپل کوم ماشوم وژلى دى،

ه ،خوهغه شخ، راته وويل چې  دولي هغه ورک شوى وو،خير پوښتنه مې وکړ

ځوى،زري په جال ل اباد ښآر کې په يوه ترافيکي پېښه کې وژل شموى او دوى 

 ګاونمډيتو عامې روغتياپه  روغتون کمې مونمدلى دى،د ديې مړى دننګرهار 

اوهمدردۍ له مخې مو دق رپه تيارولو او دتدفين په چاروکې مرسمته ورسمره 

ه څوک راغلي وو،ولي ته يمې ويلمي خوه چې له ننګرهار څ وکړه،درېيمه ورځ

لمه روغتمون څخمه  وو،چې تاسوکوم مړى تېره ورځ دننګرهار دعامې روغتيما

ږدى،او غواړو موږ ق رلوڅ کړو،خو ولي ورته ډېرسمخت پمه راوړى دى هغه زمو

قهرويلي وو،تاسو اوس په ماباندې ريشخندوهۍ؟ايازه درته احمق ښکارم،چې 

ځوى هم نه پېژنم؟خوهغوخلکوهم ډېر اسرار کاوه،چې بايديوځل اوس به خپل 

ق روکني،همداسې وشول،هماغه وو،چې ق ر يې راوسپړه،دلحد دسر يوه تېمږه 

ه ورتمه يې چې پورته کړه،مړى ال هماغه شان تازه وو،چې يې کفن له مخ څخم

!! داخوپه رښمتيا زلممى دى،څوشمې ې راغليمو لرې کړ،يوځل سړي چيغه کړه

وژړل او بيايې له ق ر څخه راپورته کړ، تابوت يمې لمه ځانمه سمره   خلکوورته

 راوړى وو،مړى يې پکې ځاى پرځاى کړ او روان شول.

ولي  دوخت په تېرېدوسره په هغه ځاى کې له ډېرو خلکوسره وپېژندل،له همر 

راز خلکوسره يې راشه درشمه پيمل شموه،هغه دخلکموخ ره  سمم خرابمات 

مصرفوله اومزې به يې پرې کولې،ژونديې همداسمې ده به يوبه يې ګټله ،وو،بچ

تېرېده،يوه يې نه دوه کېدله،دځينوپه وينابس په ډنګ حيران وو،کله بمه چمې 

په کلي کې واده ،کوژده يادخوښۍ کوم بل پروګرام وو نو نڅاګروته حاجت نمه 
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وو، ولي او ورسره څو نور ګډېدونکي هم وو،دوى به ممالوې تړلمې وي،داسمې 

 چي به يې بېخ ووېست.ه ته کاوه چې دډولکي مار او سورنسيل به يې ور

رشمل پښمې د اوالدونو په همدې بمدبختۍ کمې يمې هغموى دځموانۍ پمه دُ

کېښودې،خوداچې للمونه پرې تردې اندازې زيات وو،چې هر ه لحظه بمه پمه 

ابونوترڅنګ ورتمه ځموانۍ اژوند نه بلکې په مرګ خوښ ښکارېدل،نودشته ع

زه شوه،هغه داچې کله به وحيده دماهيانو نيولولپاره له هم په ژوندکې بله ستون

کوره ووته نو په الره کې به دکلي کوڅولوچکان ورته والړ وو،يابه يې پمه هغمه 

ځاى کې چې دې به ماهيان نيول،ورته مورچلې جوړې کړې وي،خودابېچاره به 

چې له کور له وروڼوسره ووته نو لکه دبګۍ داسپې پشان به يې يمواځې خپلمه 

مخه ليدله،اخوديخوايې نه شول کتلى،له ډېر احتياط او فکر سره سمره بيماهم 

پالر په سل نومونويادوله اودې حد ته به يې وهله چې،له ځايه به د پورته کېدو 

نه وه،چې دايوه نوې ستونزه ورته راټوکېمدلې وه، هغمه دوممره حدتمه خپمل 

خالصولى نه   به له وېرې  اوالدونه وېرولي وو،چې کله به يې يو اوالد واهه نو بل

شواونه به دومره جردت پکې وو چې په زوره يې ژړلي واى ترڅمو يمې څموک 

مرستې ته راشي،هغه زموږپه ټول کلي کمي پمه لمالم مشمهوروو،چابه ورتمه 

 چرسي ويلي اوچابنګي.

د،خوداسې ويل کېدل چمې دلغممان ېيوڅه وخت وروسته زموږ له کلي وکوچ

سرخکانوپه سيمه کې مېشت شموى دى اوپمه واليت ته په ګرځېدلي سړک د

دې وخت کې يې هغه ورک اومړ  شوى ځوى هم راپيداشوى دى،خوداځل هغه 

مطيع اهلل هم له ځانه سره په هواکړ،اوپه خپله مخه والړ،دهغه عاېفه او مينمه 

دومره ژوندۍ وه چې په خپل ورور يمې نمور هغمه شمان للمونمه نمه شمول 

اکومه مهمه او دتشويش وړ خ ره نه وو،ځکمه زغملى،خو دولي لپاره اوس هم د

چې اوس يې په کور کې نورې لوڼي عابده،بي بي هوا اوفهميده، دوممره لمويې 

طيع اهلل اووحيدې تشه ډکه کړي،اودهغوى چارې مخته مچې د زري ، ېو ېشو
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،دپالر له هر راز للم ېيوسي،دوى هم دژوند په دې اړو دوړ کې رالويې شوې و

وي ،چاته به يې شکايت نه کاوه، ځکه پوهېدلې چمې داورځ او ستم سره بلدې 

چپه خولمه خپلمو مسمؤوليتونوته غماړې به حتماً په دوى راځي نوځکه يې په 

 کېښودې.

له يوڅه وخت وروسته بېرته زموږ ېرف ته راغى خو داځل زمموږکلي تمه نمه 

بلکې زموږ له کلي يو کلى بره،منصور کلي کې يې واړول،او داځل يې په خپمل 

ويروس )للم(هغه خلک تر دوه سمپوږمو راوسمتل،خواوس زه تمرې ډېمر نمه 

خ رېدم ولې چې نور ماته هم له کورنۍ سره داقتصادي ستونزې حلمول راپمه 

غمماړه شممول،خو ډېممر ډېممر شممکر دلمموى خممداى ج ادا  کمموم چممې 

يوحليم،مهربان،باعزته،داوالدحق پېژندونکى اومينه ناک پالر يې راپمه برخمه 

وند کې ورڅه ديوې زرې په اندازه ګيله هم نه لرم،اونمه يمې کړى دى،چې په ژ

کله په دې مج ور کړى يم ترڅو له هغه سره په کارونوکې مرسمته وکړم،هغمه 

زما او زمادټولې کورنۍ ډېرخيال ساتلى دى،خوددې هرڅه ترڅنمګ دعماکوم 

چې اى خدايه کاش وحيدې ،زري،مطيع اهلل،عابدې،بي بي هوا اوفهميمدې تمه 

مهربان پالر ورکړى واى،چې کمترکمه خو يې په خپله زنده ګۍ کمې دې هم يو

ت اخستى واى، خو افسموس چمې داسمې اله خپل عمر څخه يوڅه خونداو ل

نده،هغه به خپل اوالدونه وږي هم نه پرېښودل،هغه خوراکونه به يمې ورکمول 

چې ډېرو معت رو خلکوبه نه شول کولى خو دهغې نه ورته زهر ډېر ښمه وو،لمه 

بېچاره ګانو څخه يې د بيربل پسونه جوړکړي وو،دورځې به يې پمه ښمو هغوى 

 سړځايونوکې وڅرول او ماښام به يې دلېوه مخې ته وتړل.

يوه ورځ خ ر شو م چې وحيده يې ځانتمه بمدل کمړې او بمل واده يمې کمړى 

دى،نژدې يوکال يې دواده ووت،له همدې خ ر څخه څو ورځې النه وې تېمرې 

پالر سره په موبايل خ رې کولې چې زموږ دکورنۍ کموم چې په کور کې مې له 
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؟ماورته ژر وويمل نمه غړي مې پالرته څه وويل،نوهغه ماته وويل چې خ رشوې

 دى له څه شي ؟خير خو

هغه راغ رګه کړه: ولي خپله نوې ښيه ووژله!!له دې خ رې سمره ممې دبمدن 

په داسې وېښتان ودرېدل،بې اختياره مې له خولې ووتل،هى لعنت دخداى شه 

بې شرفه مخلوق،هغه بېچاره يې په سيخانو دومره وهلې وه،چې ساه يې پمرې 

وېستې وه،دډېروخ رو توان راکې پاتې نشو،فق  دوممره ممې وپوښمتل چمې 

)مشره ښيه( يې چېرې وه ؟پالر ځوا  راکړ هغه خويې الپخواشمړلې وه،هغمه 

نديې ورڅخه خپلې ښيې ته دښيوپه نړيواله ورځ په ډالۍ کې مرګ ورکړ او ژو

 ګاڼه کړ.
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 ناراضه مزدور

 

د برېښنا اوسپنيزې پايې ته يې تکيه وهلې وه اوپمه الره دپليمو تېرېمدونکيو 

وګړيو  السونو او جې ونوته يې کتل، ورته را رسېدونکي همر شمخ، بمه چمې 

جېب کې الس ښکته کړ ده به و انګېرله چې اوس به پيسې ورکړي، خمو چمې 

 موبايل را ووېست بېرته به يې تندى ګونيې شو. هغه کس به خالي الس يا

يو ځوان يې په څنګ کې برېک واخست، جېب ته يمې الس کمړ او پمه پموره 

 حوصله يې د پنيوس افغانيو نوټ ورکړ او ترې روان شو.

لغړ ماشوم له ډېرې خوشحالۍ نوټ د جېب پرځاى خالص ګرېوان کې واچماوه 

ژر يې راووېست اوجېمب کمې  دل پنيوسي يې سينه لمس کړهيخو چې ويې ل

يې واچوه ،خواته يې راغلم ورسره کېناستم، ورته ومې ويل ايا ډېر خوشمحاله 

 شوې؟

هو وويل،پوښمتنه ممې تمرې وکمړه : دورځمې څمو روپمۍ  ېد سر په اشاره ي

 پيداکوې؟

 ټکنى ځوا  يې راکړ :کله شل کله ډېر اوکله کله پنيوس.

مدا اوس خمو دې درې نفمرو اويما خ ره مې يې ورقطع کړه : ولې دروغ وايي ه

روپۍ درکړې،يواځې هغه يوه هلک پنيوس درکړې نوته بيا ولې وايي چې کله 

 شل اوکه پنيوس ګټې؟
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هلک ناراضه اسوېلى وکړ راته کړه يې هو خو ماته په پنيوسوکې لمس روپمۍ 

 راکوي.

 څه؟ څوک داکار کوي؟

 .ىهلک شاوخوا وکتل ويې ويل هغو

 دي؟ ماورته وويل خوهغوى څوک

 ويې ويل: هغوى چې موږ هر سهار خپلو ځايونوته بيايي.

داچې مخکې مې څو څوځله اورېدلي و چمې اوس پمه ښمار کمې چوکونمه او 

سړکونه سوالګروته په کرايه او اجاره ورکول کېږي نو پوه شوم چې دا ماشموم 

 هم دکومې پروژې کار کوونکى دى.



 

 

37 

 کوچنۍ ناوې لمريز کال  ٩٣١۴

 

 دوهم ځل ناکام

 

وري،اواز يې پرې وکمړ هارونمه!اى هارونه!تاتمه بې له دې چې دهغه لورته وګ 

وايم،ګوره چې بيا غږ نه راته کوي،بيا دپالر اومور ترمخمې مما مالمتموي،هغې 

همداخ رې له ځانه سره کولې،چې ده پرې بړچ وهل،غلې شمااا،بالدې پمه دې 

تور مخ شه،څل ځله مې درته ويلي چې زما ددرس ويلو په وخت کې مه راسره 

وېروله،غلې په خپل ځاى کې مېخ شوه،لږه شې ه وروسته يې غږېږه،جلۍ يې و

سرد هارون خواته کوږ کړ،دسترګوله کونجمه يمې ورتمه وکتل،هغمه بيماهم د 

پخواپشان،په کتابچه کې رسمه شوې ېياره درنګوپه واسمطه رنګولمه،يواځې 

درنګو کښهارى اودپزې سوڼايې ختله،شين خالۍ دشونډوپه سمر وخندل،پمه 

ه نانيکه چې ژېړېاليي وېښتان يې لرل،دسپين مساله يمي مخ کې ايښې اوږد

کمانک په واسطه يې پورته ورته اړولي وو،دښي الس په څنګل کمې يمې تمور 

شلو(پشان شنې سترګې يمې دخوځولوپمه ودستکول بندشوى وواودمردکو )ت

 وخت کې خالصې اوبندې کېدې،راپورته کړه،ورسره په خ رو شوه.

پمه  ېږي څه پرواکوي،ته به وګوري مابه هم اغاراځه شينوګۍ!نه دې راسره غږ

کې واچوي،بيابه ته وګورې چې زه به له هارون نمه همم تکمړه  )مکتب(مختب

 شم،،شينوګۍ!زه ګوره بياپه تاباندې نه غوصه کېږم ښه!

هارون چې تردې دمه په رسم اخته وو،مخ يې ورتمه راواړوه دپمزې لمه کمش 

 .کولوسره يې دهغې دخولې پېښې ورته وکړې

زه درباندې نه غوصه کېږم،ماهم مختب کې اچوي،تا تمورمخې اول څموک پمه 

 مکتب کې پرېږدي هم نه!ته نوله ماسره امتحان وهلى سې؟
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شينوګۍ دکوچني ماشوم پشان په ډېر مهارت سره په غېمږ کمې  ،شين خالۍ

پاسمه ونيو،همارون تمه يمې ه ټينګه کړه يوالس يې ترې الندې اوبل يې پرې ل

 په مونجولوسره له کوټې ووته.وکتل،اودپوزې 

څو ورځې وروسته يې پالر په رښتياهم شين خمالۍ پمه مکتمب کمې شمامله 

کړه،نجلۍ په ډېره خوښۍ اولېوالتياسره ښوونيي ته تلله،په لومړيوکې يوڅمه 

کم جردته وه،ځکه چې له خپلو همصنفيانوسره نوې او نابلده وه،خو دوخت پمه 

له ،ښوونيي ته ،داحوال اخستوپه خماېر تېرېدوسره ښه شوه،پالربه يې کله ک

ورته،خوهر ځل به داستادلخوادشين خالۍ په هکله له صفت اوسمتاينې سمره 

مخ کېده،چې پالربه يې هم ډېر ترې خوښ شو،خوبرعکس هرځل به اسمتادله 

،شممکايت بممه يممې تممرې کاوه،لممه نممورور همزولممواو هواهممارون څخممه سرټک

،هارون څوځله دپالر لخموا ورټمل همصنفيانوسره به يې دده له شخړو خ راوه

شو،خوهغه به يې قصد له شين خالۍ اخسته،تل به يې وهله،ورته ويل بمه يمې 

ورته ستاله السه زماژوند تريخ شوى دى،تل مې پالر وهي،په ښوونيي کې هم 

 راته لوى غم جوړه شوې يې.

پالربه يې ورته ويل چې ته هم بايد ځان  دشين خالۍ پشان عيمار کړې،ټمول 

 ت کوي.يادان اوملګري يې ورڅخه خوښ دي خوله تانه ټول شکااست

کمې شمامل کمړي وو،خمو  ښوونيي )شخصي(دوى دواړه يې په يوه خصوصي

هارون له شين خالۍ يوکال دمخه داخل شوى وو،بله ورځ يې امتحانونمه پيمل 

شول،هارون به خوبونه کول،ټوله ورځ به يې لوبې کولې،يواځې کله به يې چمې 

وخت شو نو کتا  به يې راواخست خو شين خالۍ تمل درسمونه  دپالر دراتګ

ويل،اوهڅې به يې کولې چې ښې نم رې واخلي اوپه عمل کې هارون ته يابتمه 

 کړي چې په رښتياهم تکړه ده.

ازموينې خالصې شوې،دنتايجو داعالن ورځ وه،په دوى پسې مموټر راغى،خمو 

ورکمړل شموى وو، چلوونکي هارون ته يوپاکمټ ورکړچمې دادارې لخواورتمه 
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ترڅممويې پالرتممه ورکړي،هممارون پاکممټ پالرتممه ورکممړ اوبېرتممه ممموټر تممه 

وخاته،چلوونکي ته يې وويل روان شه،خوهغه ورته وويل لږص ر وکړه،پمه دې 

وخت کې دهارون پالر له موټروان سره روغ ړ وکړ،اوپمه مخکمې سمېټ کمې 

لمه دوى ورسره کېناست،هارون او شين خالۍ حيران وو،چې څنګه يمې پمالر 

سره نن په موټر کې پورته شوه،ښوونيي ته چې ورسېدل،دنتايجو اعالن همم 

خالص شوى وو،خوبيماهم دهمارون پمالر دښموونيي دمديرلخواشماګردانوته 

وروپېژندل شو،اودهغوى دواړو نتايج يمې پمه الس ورکړل،کلمه چمې نورګمل 

لګي دخپلې لور او ځوى نتيجې وليدې،معلومه شوه چې ،شين خالۍ په خپل ټو

 کې اول نمره او هارون ددوهم ځل لپاره هم ناکام شوى دى.
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)3_ 4_ 1( 

 

په يوه ناپېژانده ماحول او چاپېريال کې مو يواځې د سالم او عليکم تمر بريمده 

سره وپېژندل،هغې په يوه لوړ دولتي پوسټ کار کاوه خو زه ديوې غير دولتمي 

موپه دې کې و چې دهغې ادارې مامور وم،هسې خو دواړه مامورين وو خو فرق 

موقف،رت ه،زده کړې،عمراوهرڅه تر ما لوړ و،په دوهم ځل مې بيا په يوه ځماى 

 کې وليده تر څو خ رو اترو وروسته يې خپله دفون شمېره راکړه ،راته کړه يې

که کله اړتيا پېښېده او پوهېدې چې زه مرسته درسره کولى شم ،نو په ډاډمن 

 زړه فون راته وکړه.

روسته مې رښتيا هم په هماغې اداره کې چې دې پکې کار کاوه کار څه وخت و

پيداشو او کار مې هم تر ډېره بريده په همدې پورې اړوند و،فون کول مې ورته 

مناسب ونه بلل،په داسې حال کې چې له يمو ډول نماروغۍ سمره همم الس او 

ورتلل ګرېوان وم، ډېر ګرځېدل هم راته ښه نه ول،خير د فون کولو پرځاى مې 

مناسب وبلل،همداسې سوکه سوکه ور روان شوم هغه زما له ناروغۍ خ مره وه 

،کله چې يې دفتر ته ورسېدم تر اجازې غوښتو وروسته يې کماري خمونې تمه 

ننوتم ،همدا چې ويې ليدم له خپل ځايه را پورته شوه ويل يې ايا دومره اړيمن 

د فون شمېره درکمړې  کار و چې په داسې حال کې په خپله راغلې؟ تاته خو ما

 وه ولې دې زنګ راته ونه واهه.

ماورته وويل خير دا مې مناس ه ونه بلله چې د يوې وړې خ رې لپاره هم درتمه 

فون وکړم،په څوکۍ د کېناستلو يې راته وويل ،خپلې خمدمتګارې تمه يمې د 

 چاى راوړلو سپارښتنه وکړه ،بيا يې ماته وويل ښه نو وايه څه کار دې و؟ 
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ين کار چې ورلپاره تللى وم ورته ومى ووايه  هغې يې هم داجرا  کېمدو هغه اړ

ژمنه وکړه خو له مايې هم ژمنه واخسته چې بيا ددومره کوچنۍ خ مرې لپماره 

 ځان په عاا  نکړم بلکى زنګ به ورته وهم.

دهغې له نېکو اخالقو او واقعي خدمت نه ډېر متايره شوم ،هغه د ځينو خلکمو 

ننوتله ،تر دې وروسته به مې کلمه کلمه زنمګ ورتمه واهمه خ ره په زړه مې را

پوښتنه به مې يې کوله اوس مو اشنايي ډېره زياته شوه،يوه ورځ مې زنګ ورته 

وواهه چې څه کار ورسره لرم راته ويې ويل : اوس خو رسميات ختم دي سهار  

بجې دفتر ته ځم او راشه چې له نږدې وګورو ،نه پوهېږم چې هغمې ولمې ۸په 

تل ما له نږدې وګوري سره له دې چې کار تر پخواني هغمه ډېمر کموچنى غوښ

نه وه راغلى ،بلخوا په ماهم ددفتر دتللو ناوختمه  و،س ا يې دفتر ته ورغلم دا ال

کېده ،زنګ مى ورته وواهه ځوا  يې هم رانکړ،فکر مې وکمړ چمې همرو ممرو 

م او دخپمل مصروفه شوې او يايې ژمنه هېره کړې،ناچاره يې له دفتمره راووتم

مټره مزل به مې کړى و چې په مخمه راغلمه، لمه  ۴۵۲دفتر په لوري رهي شوم،

ليدوسره يې رانه بخښنه وغوښته ويل يې بېرته وګرځمه زه همم ورسمره روان 

شوم ،داچې دځوانۍ جوش اوخروش و نو له دې سره په الره ګډ تللمو يموډول 

شمو، لنمډه داچمې  خوند راکاوه ،خداى شته په زړه کې مې ورته احساس پيدا

زموږ د خ رو اړيکه په انټرنيټي اړيکو بدله شوه،زما ترڅنګ هغې هم زمالپماره 

يوډول احساس درلود چې زه يې په چټ او مسجونوکې دحروفو او کلمماتو لمه 

استعمال څخه پوهېدم خو نه هغې دا جردت الره چې دزړه خ ره وکړي اونه هم 

 ما.

لمې د اعدادو په ډول په چټ کې ورتمه يوه ورځ مې دمينې دښکاره کولو څو ک

وليکلې خو هغه پرې پوهه نشوه ،بېرته يې پمه ځموا  کمې وويمل چمې ددې 

داچې زه وېرېدم هسې نه چې بده يې وګڼي نو خ ره مې ؟ اعدادو معنى څه ده

شاته وغورځوله له ځوا  ويلو يې تېر شوم،خوهغې بيا هم اسرار او ټينګار کاوه 
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پرېکړه وکړه چې معنى يې ورته وايم ،ترڅوبمه دادزړه ،باالخره مې له ځانسره 

خ ره په زړه کې پاتې وي راځه په خوله يې راوله ،که يې بده وبلله نو اړيکه بمه 

مودتل لپاره له منيه والړه شي اوکه يې بده ونه ګڼله نو دا دوستي به ممو پمه 

 حقيقي مينې واوړي.

( I love youحروفو لمه ) ( چې د انګليسى ۴۱۱همداسې مې وکړل،هغه اعداد ) 

سره برابر و،کله چې مې ورته داسې وليکل څو دفه يې له حيرانتيا په مسج کې 

څڅڅڅه راوليږل خوما ځان غلى کړ،له عکس العمل څخه يې وپوهېمدم چمې 

بده يې ونه ګڼله بلکې دې هم زما له خموا دهممدې خ مرې د اورېمدو انتظمار 

ما الپه دې برخه کې فکر ندى کړى کاوه،خ رې مو وغزولې  هغې راته ويل چې 

،خو زه پوهېدم چې فکر يې کړى دى،يوه ورځ هغې همم راتمه مث مت ځموا  

ووايه، اوس نو اشنايي په حقيقي دوستۍ او دوستي په حقيقي مينمه واوختمل 

کله کله به يې څنګ ته ورتللم،خو ددې لپاره چې ددفتر همکاران يې په ممونږ 

 رو مې ډډه کوله.پوه نشي له ډېر کېناستلو او خ 

 يوه ورځ مې ورته وويل : 

مرغلرې! ته ولې زموږ کورته نه راځې،يوه ورځ راشه چې له خپلې کورنۍ سمره 

دې معرفي کړم هغې هم منفي ځموا  رانکمړ خمو ويمې نمه ويمل چمې کلمه 

راځي،څودفه مې بيا ورته وويل اخر يوه ورځ راغلله زما کورنۍ يې وليده مموږ 

هم خوشحاله وه،په همدې ورځو کې مې يوه ورځ بيما هم خوشحاله شولو او دا

راوغوښته خو داښه ده چې زموږ مينه دوه ېرفه وه نه به هغې اونه به ما دهغې 

 خ ره ځمکې ته غورځوله.

يوه ورځ   په کور کې يواځې وم زړه مې هم ډېر تنګ و مرغلرې ته مې فون وکړ 

بدل شمي،په سمر  ورته ومې ويل چې کور کې هېڅوک نشته راشه چې فکر مو

کې زړه نازړه وه خوداچې زه او زما مينه ډېر پرې ګران و ويې منله خو نمن نمه 

بلکې س ا يې د راتللو ژمنه وکړه،داچې يمواځې وم نمور کارونمه ممې پمه شما 
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پرېښودل ،بال مې ورپسې کړه ،دهغې راتللوته مې اماده ګي پيل کمړه، کارونمه 

رېښېدم،هره خوابه مې چې نظمر اړوه دومره نه و خو زه يو ډول يهني وارخطا ب

يوڅه به راته ناسم ښکاره شول،هغه به مې پرځاى کړ بيا به مې بل څه ته پمام 

 شو بس ګرد تاوېدم.

خوبمه نمه وي  له ژمنې  څخمهويل مې باالخره س ا شو،ټېليفون مې ورته وکړ 

 . اوښتې خو هغې وويل چې درځم

غموږى يمې پورتمه کمړ سماه  له لږ ځنډ وروسته مې بيا ورته زنګ وواهه  چې

نيولوې وه، د بوټانو ټقايې خته پوه شوم چې راروانه ده ويل يمې دېمر ناراحتمه 

 يې؟ دادى در روانه يم.

غوږى مې کېښود خو راياد شو چې داپوښتنه خومې ورنه ونکړه چې کوم ځاى 

 کې ده،خير هرچېرې چې وي رابه شى.

څه هم پماک کمالي ممې لمه اوهو هلکه ! ته خو هم په ځآن لږ ګوتې ووهه که 

سهاره اغوستي و  هندارې ته ودرېدم په  وچو وېښتانو کې مې ګمنز تېره کمړه 

ويښتان مې شک شک ودرېدل خوند يې رانکړ،دهليز ته ووتمم د اوبمو بمدنۍ  

ايښې وه ورغوى مې غوچ او له اوبومې ډک دواړه السونه مې پرې المده کمړل، 

سې مې د وېښمتانو دغوړولمو تېمل را ګوتې مې په وېښتانوکې تېرې کړې پرلپ

واخستل دې ته مې هم د چپ الس ورغوي کې کنده جوړه کړه کله چمې ممې 

بوتل دهندراې په رپک کېښود بې تولې شو او الندې ځمکې ته يې ور ودانګل 

،داچې سرپوښ يې ما ټينګ کړى نه و نوپه هواکې هغه هم ورڅخه والوت تېمل 

خدايه! دامې څه وکړل اوس خوبه مرغلمره  ټول زما په کمېس راتوى شول ، اوه

 را ورسېږي اوزه نورې اوتوکړې جامې هم نلرم،دابه نو څنګه شي.

ناچاره مې هغه جامې چې سهار مې وېستې وې بېرته واغوستې هغه هم ډېرې 

خېرنې نه وې،سر مې شانه کړ خو له کاليو مې راضي نه وم ،نن مې بايد له نورو 

ى ځکه اخر مې معشوقه راروانه وه او يواځې پمه ورځو ځان ډېر ښکلى کړى وا
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يواځې ورسره ګورم، دروازه مې هم خالصه پرېښوده ماويل چې ټک ټمک تمه 

ته مې هم دفون پرکرښه وويل چې دروازه خالصه  ىيې اړتيا پاتې نشي مرغلر

ده او نېغه خونې ته راځه،زه دکوټې په منځ کې والړ وم د انتظمار شمې ې ممې 

ى سکرين ته مې کتل دڅه شي په ليدو بوخت وم چې دکمور شمارلې د فون لو

دروازه راخالصه شوه کور حويلۍ نه لرله د يوې کوچنۍ خونې په اندازه دهليمز 

و ،هغه دکور څښتن دکرايې لپاره جوړ کړى و اصالً د هستوګنې وړ هم نه و خو 

موږ مج وريت  الره چې پکې اوسېدو،دروازه چې خالصه شوه ګورم پمه تموره 

ړه کې دنګه اودښکلي څهرې لرونکې څښتنه نجلۍ په داسې حال کې چې جو

په ګالبي شونډو يې موسکاه جال خور کړى و دهليز ته په راختلو پاړکو )زينو( 

 راپورته شوه.

الهم د کوټې په منځ کې والړ وم ماهم د موسکا په ډول شمونډې سمره بېرتمه 

ګوتو څوکې مې ډېر پمه کړې خودهغې رو  دا  دومره راباندې زورور و چې د 

 زور ورکړې او ښه راغالست مې ورته ووايه.

 ىال والړ وم، والړم د انګړ دروازه مې قلف کړه، بېرته دمرغلره دا کېناستله او ز

څنګ ته په راتللو کې مې دوه ژورې ساه ګانې واخستې خونې ته ننوتم دالکمه 

اوکرشممو کمې تمر د ګالنو په منځ کې چې يو تر ټولو لوړ اوښکلى وي په نماز 

ستوني ډوبه ناسته وه ،زه يې هم تر خوا په ايخي بالښت تکيمه شموم،د حمال 

احوال پوښتنه مې ترې وکړه الهم د غرور په اسپ ناسته وه په داسې حال کې 

يې د صحت ډاډ راکړ چې مخ يې دتلويزيون په لوري و ، ښه شې ه دواړه غلمي 

مې ويل چمې دا خمو اوس همم و،زه ددې په هکله فکرونو واخستم له ځآنسره 

دفون له الرې يوډول او مخامخ بل ډول ده،بيا مې وويل ددې لپاره بمه داسمې 

کوي چې ماتر خپل تايير الندې راولي کله به مې ويل نه ! دابمه شمرمېږي پمه 

همدې سوچونو اوګروهنوکې وم چې  د ټيټې خندا اواز مې تر غوږو شمو،خوبيا 

ي هغه لور ته مخامخ کړل چمې دې همدف يې هم نه راکتل ،ماهم دسترګو غش
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ګرځولى و، دادفه يې نو خندا ته تشويش کې شوم چې ښه دې به ولي خنمدلي 

 وي او داولې له ماسره خ رې نکوي؟

همدې کشمکش کې وم الس مې د بالښت په اوږه اړولى و چې له ګوتو ونيمول 

پيمل شوم  دومره لوى ټکان مې خوړ لکه برق چې نيولى اوسمم زړه ممى درزا 

کړه، له دې سره د مرغلرې له خولې يوه زوروره خندا راووته ،لکه لمده لښمته 

په مال قاېېده را قاېېده او خندل يې زه هم خپلې بې ځايه وېمرې تمه خنمدا 

واخستم ډېره شې ه مو وخندل خو زما خنداتر ډېره بريده  له مرغلرې سمره د 

ډوډۍ بمه وخمورو بيابمه ځان عادي کولو لپاره وه،په خندا کې مې ورته وويل 

خ رې کوو،موږ يو هم وږي نه و خو هسې عمادت ممووکړ ،مرغلمرې خموبيخې 

بازارى خوراک وکړ هسې دګوتو څموکې بمه يمې کاسمې تمه ورښمکته کمړې 

دسترخوان مې ټول کړ خ رې مو پيل کړې هغې راته کړه : ايا تمه رښمتيا زمما 

 ليدوته دومره تږى وې؟

 ماورته وويل ولې ته يې نه منې؟

هغې وويل ولې يې نه منم چې شک مې کولى بيا له هغې ځايمه تمردې ځايمه 

ستاليدو ته راتللم؟ اوهغه هم په داسې حال کې چې په کور کې دې نور څموک 

 هم نه وي؟

 او اى! ته دې دې جاموته وګوره ولې نورې جامې نه لرې ؟

ل تموى ماورته وويل لرم يې خو ستا له راتلونه مخکې رانه پرې دسر غوړولو تې

شول،بيا يې وخندل پښې يې وغزولې څو يانيې يې سترګې زما په سمترګوکې 

وګنډلې له ځآنسره مې وانګېرله چې اوس به مى بيا په کوم ځاى نيوکمه کموي 

 ،راته کړه يې رانږدې شه او په غېږ کې مې سر کېده.

له سترګومې نظر والوت،يخ ونيوم  هېڅ مې دهغې له خولې دداسې خ رې تمه 

،خومايي چې حوس او غوښتنه لرله جردت مې نشو کولى فکمر تمه ممې  نلرله

وخت ورنکړ بس سر مې ورته په غېږ کې کېښود له سر کېښودو سره يې ژوره 
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او داسې بنده بنده ساه واخستله لکه د وچې سيلې مياشت کې چې پمه چما د 

ږ يخ اوبه واچوي،مالپاره هم همداسې و په قراره يې پښې راټولې کړې اوپه غېم

کې يې دومره کلک ونيوم چې خوله او پوزه مې دواړه بند شول، تنفس مې هم 

ډېر په سختۍ اخسته خو دپرېښودلو غوښتنه مې نه کوله ځکه داشمې ې ممې 

 ډېرې محدودې اوحتى يانيې بللې.

څو شې ې وروسته يې سست کړم په مخ مې يې راته الس کېښود ويمل يمې : 

 ښ يې؟صادقه! پوهېږې چې ولې مې دومره خو

خپل ښي الس مې د مرغلرې د اوږدو زلفو الندې له غاړې تاو کمړ ورتمه وممې 

 ويل نه !

ويې ويل داځکه چې ته دخپل نامه په شان ډېر صادق او رېښتونى يې،کله چې 

په موبايل درسره خ رې کوم دخپل ځان پمه هکلمه سمتا احسماس لمه لمرې 

سمکوت اختيماروې محسوسوم ،ډېر وخت زه له خپل حده اوړم خو ته بيا هم 

اويواځينۍ خ ره چې زما دزشتوالي په ځوا  کې يې کوي همدا ده چمې ) لمه 

 تاسره ډېره مينه لرم(.

صادقه! زه ستا مينې اومح ت ته سالم کوم او داچې نن مې له همر رواج،دود او 

دستور  له احاېې څخه پښه اړولې اودهر ج ر زنييرونه مې مات کړي داټمول 

نتيجه ده، او دا چې نن مې په خپله غېږه کې ستا سمر ستا د رېښتوني مح ت 

 .ايښى داهم ستا د بې اندازې مينې محصول دى 

ګرانه!نن دخپل زړه خ ره د لومړي او وروستي ځل لپاره په خوله راوړم او درته 

په جهر سره وايم چې زه )تنها له تاسره مينه لرم( ته زما لمومړۍ او وروسمتۍ 

 مينه يې.

انو ته مساج ورکاوه په ټيټ اواز يې راته خ رې کولې هغې په مرغلرې زما وېښت

داسې حال کې چې د زړه درزا يې ما ډېره په اسانۍ سره حمس کولمه ،خپلمې 

نازکې شونډې زما پرمخ راښکته کړې ترڅومې ښکل کړي خو ،اوښکې يې لمه 
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شونډو مخکې شوې ،له سترګو يې بېلې او زماپر مخ يې خوله ولګوله،دمرغلرو 

پشان نورې اوښکې يې هم زماپر مخ را تويې شوې،سلګيو واخسته، ټوله  ددانو

لړزېده ،زه يې هم خواشينى کړم نه پوهېدم ولې داسې کوي سر ممې يمې لمه  

غېږې پورته کړ،هغې بېرته زما په مخ الس کېښمود او زړه پمورې يمې ونيموم، 

و خمپ مرغلرې خوله زما په خوله کېښوده اوپه بند ستوني ،جال جال سترګو ا

 اواز يې داخ ره وکړه : 

 صادقه! کاش زه واده شوې نه واى!!!
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 ګل زرينه

  

نن بيا له معمول سره سم له ټولونه مخکې د شنې ونې الندې راورسېدم له وچو 

وښونه په جوړې شوې سترنجۍ  په دېره کې وغزېدم، داهغه يخه او شنه دېره 

سره سپن ږيري علي خان وه  چې هر کال به داوړي دګرمۍ موسم په رارسېدو

اکا په خپلو السونو جوړوله،په دې دېره کې يوه غټه دتوت شنډه ونمه والړه وه 

چې له ډډنه به يې ايله ددوه غټوسړيو السونه تاوېدل،زماپه شمول بمه دکلمي 

څو شوخ ماشومانو   هره ورځ تر غرمې پورې پکې ساعت تېري کوله او دعلمي 

يسې اورېدلې ، هغه به مونږ ته داسې ټموکې او خان اکا نه به مو په زړه پورې ک

چمې    کيسې کولې چې له ډېرې خندا نه به ډډه په ډده اوښتو حتمى تمر دې 

 نوربه مو له ډېرې  خندانه  له سترګو اوښکې روانې شوې.

علي خان اکامې ليده چې څلورپټيه وړاندې يې په غوايانو باندې  زه ناست وم ،

ه ويلې يوه )قل ه(کوله خو اواز مې پرې ونمه کمړ چې ده به ورته ))برګۍ ((جوړ

ولې چې نه مې غوښتل دده شوق مټکورکړم هغه يوه پخوانۍ سندره پمه لموړ 

يې تر ما  ښه په اسانۍ سره رارسېده ، له ځانمه سمره ممې غږزمزمه کوله   اواز 

ورته خندل ، چې سليم اوناصر هم راورسېدل اولکه د ت ک نيولو پسونو يې له 

يانه اينجه وهله، سمدستي په دېره کې پرېوتل ،لس بجې به وې چې  ډېرې ستړ

نده په پټي کې والړه، پاتې شوه او ده برګۍ جوړه هغه هم قل ه  خوشې کړه ، کُ

پره کې ژور اخور جوړ کمړى وه ، ر را رونه کړه، هلته يې ورته په سددېرې په لو

تل  په خپلمو خپلمو په سر کې يې ويالې ته بوتلل اوبه يې  ورکړې،بيايې راوس

مېوګيويې وتړل، اواز يې وکړ براته بچو! له دېرې نه يوه غېږ خيد)شمنه جموار( 

راوخله او دغوايانو په مخ کې يې واچوه چې ډېر وږي شوي دي، برات ال تر دې 
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وخته ما نه وه ليدلى چې راغلى دى،هغه هم سستي ونکړه غېږ يې له خيدنمه 

 خور کې  وغورځول .ډکه کړه اودغوايانومخې ته يې په ا

نور ترې دواړ ه راغلل،ټولو ورته سالم اوستړمشي ورکړه،زه را پورته شوم، پمه 

خټين جام کې مې ورته دشنې ونې الندې لمه خښمې چماټۍ نمه يخمې اوبمه 

رواخستې،لږې مې ورته په څټ کې تويې کړې،اخ اخ يې وکړ داکوم حرامي يې 

ې راتاو شموم اوبمه ممې  مکوه چې شخک به شم ډېر ستړى شو يم،مخې ته ي

ورکړې،هلکانو ټولوپه يوه اواز ورته ويلې ،بوډا!  نن به کومه کيسه راته کموې ؟ 

داچې هغه دبوډا په لفظ ډېر غوصه کېده نو يوځل يې ټول پسې واخستل اولمه 

دېرې نه يې وشړل ،خوبيا سره راټول شول اوپه زاريو اوننواتمويې ورتمه پيمل 

ه،چې نورنو غرمه ده علي خمان اکما وويمل: وکړ،چې خيردى يوه کيسه خووکړ

 راځۍ نن درته زما د عکسرۍ د وخت کيسه وکړم، ټولوورسره ومنله.

،موږ نه پوهېدو چې کوممه کيسه يى داسې   پيل کړه: دوه څلوېښتمه سنه وه 

يوه ورځ د غرمې يوولس نيممې بجمې  ،سنه يې يادوله خو خ رې يې پيل کړې

وه،او د کور په  لمور روان وم د کموڅې پمه  وى د شنو وښو پنډ مې په شا کړى

خوله کې )ګل زرينې( د مئينى ترور لور له مټ نه په ناڅاپه توګه ونيوم او کش 

 (عسمکر اسمکر) يى کړم،علي ګيه!  چيرته داسې بېغمه روان يمى؟ کلمي تمه

راننوتي دي ځوانان له ځان سره عسکرۍ ته بيايي بيا يي راباندې يوه ټوکه هم 

خو هسې هم ځوان نه يې ورځه تاته به څه نه وايي ، ګلزرينه زما وکړه، چې ته 

ډېره خوښه وه،نه   پوهېږم چې دهغې به هم خوښېدم اوکه نمه،خوتل بمه يمې 

راسره ټوکې کولې،چې مايې هم له ټوکونه ډېرخونداخسته،يو وخت مې ورتمه 

دولسوالۍ له بازارنه،دځونډي جوړولو لپاره يوه کموچنۍ دممخ کتلمو شيشمه  

 لونګ هم راوړي وو.او

زما په زړه يې د ډار روې ګډې کړى سخت يې ووېرولم   پنډ مې ځاى پرځماى 

کېښود،لږ داسې ورمخکې شوم زمونږکور د کوڅې په اخر کې و،پدى ځاى کې 
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ه، کله چمې لمه ګمواليۍ نمه )ګواليي( يې لرلکوڅه  يو څه تاوه شوې وه او موړ

ا کمې يمو کلمه فيمل )واز( ورمخکې شوم ګورم چې همدا زموږ د کور پمه خمو

څوتنمه عسمکر زمموږ ددروازې  موټروالړى دى چې خړ او نصواري رنګ يې و 

 مخې ته  والړ دي ټکان مې وخوړ، غوښتل چې بېرته وروسته والړ شم .

په دې وخت کې ،ادې مې چې له عسکروسره والړه وه راباندې فکر شمو،يودم  

هم چمې پخمواني خلمک يې چيغه کړه، هغه دى علي ځوى مې راغى ، رښمتيا

ډېردساده او صادقه وو، ددې له غږسره دعسکرو فکر هم زما په ېرف شو، مما 

غوښتل چې تېښته وکړم ، خو له پېښې به څه تېښته وي ، عسکرو وويل چمې 

ېږه او ونه ښورېږي ، نور نو لړزه راباندې ولګېده داسمې شموم رځاى پرځاى ود

ې روانې وي، د قدم اخسمتو نمه لکه دپښو الندې مې چې په روانو اوبوکې شګ

 ، هغوى هم راغلل او موټر ته يې ور پورته کړم.ودرېدموم، ځاى پرځاى 

موږ ورته له خندا لوټ په لوټ اوښتو او ده راته کيسه کوله ، لمه خټمين جمام 

څخه يې يو غړپ وکړ حلق يې تازه کړ اوکيسې ته يې ادامه ورکړه، زمموږ لمه 

درې ورځې ورسمته يمې لمه څوتنمو نمورو  کوره يې سيده ولسوالۍ ته يوړم،

ځوانانوسره کنړ ته ولېږلم ، هلته ممو عسمکري پيمل شموه ، څمه سمربه ممو 

خوږوم،يوکال عسکري  وي ،ماچې کله اووه مياشتې تېرې کړې نمو ر ممې زړه 

راتله، يوه ورځ  تنګ شو، په کور پسې به ډېرخفه کېدم،خو مورته به مې غوسه

بهانه پاڅېدم،او د تېښتې پرېکړه مې وکمړه،  پټ دشپې دخو  له ځايه په څه 

ډېرفکر کولوته مې وخت ونه ليد،نو همداسې روان شوم،درې ورځمې ممې پمه 

پښومزل وکړ،وروسته له درې ورځو نه مې ځان د ننګرهمار بهسمود ولسموالۍ 

دبهراباد ته را ورساوه ، زه ډېر بلد هم نه وم ، څوځله مې الرې ورکې کړې، پمه 

ښتل چې له سميند نمه پورېوزم،تکمل ممې وکمړ چمې پمه بهرابادکې مې غو

اوبوالهوکېږم ،ګورم چې څوعسکر هم دي او غواړي له ابونه پورېموزي، ددوى 

په ليد يوځل بيا هرڅه رانه هېرشول، زلزله رابانمدې راغلمه پمه ابموال نمه وم 
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ګډشوى چې ژامې مې په کړپېداشوې، هغوى چې زما دژامو ډول وهل وليمدل،  

راباندې پوشول،چې زه حتماً کوم کيس لرم اوياهم کومه پېښه په نو سم دواره 

مخ کې لرم، نو يې بې له ځنډه راباندې سترګې راووېستې  اى دغل بچيمه څمه 

کوي غواړې چې وتښتې؟ ژرکوه ووايه چې له کوم ځايه راوتښمتېدلې،اوچېرته 

 ځې،ماهم دنرپشان ورته وويل چې له کونړ نه راغلم،اوکورته ځم.

 کې دې څه کول؟ په کونړ

 هلته عسکر وم!

له السه يې ونيوم ،راځه اوس دې کور ته بيايو، ډېرې زارۍ او عزرونه مې ورتمه 

وکړل،خو غږمې يې وانه ورېده،يورانه مخکې شو اوبل راپسې،پدې چې بيا ونه 

تښتم ،خوهغوى الپدې نه پوهېدل چې که چېرې ماته د تېښتې چل راتمه نمو 

 م!اوس به دوى څنګه نيولى و

 ماورته وويل ښه نوبيا؟

ويې ويل: خړسرو ورځ موراباندې تېره کړه نور نو وږى شوى يم اوخ رې نشمم 

کوالى، شهصوار ورته وويل ،خير دى اکا نو زياتي خوبه کيسه هم خالصه شوې 

وي خو د ا اخري يې هم ووايه چې بيا څه وشو، سړى په خندا شو چمې آن پمه 

امله تمالو ښمکاره شمو،موږ همم ورسمره  خوله کې يې دغاښونو دنه شتون له

وخندل ،ويې ويل : بياداسې وشو چې زما دتېښتې سمزا داشموه چمې يوکمال 

عسکري مې په دوه کالوکې پوره کړه ، او وروسته له دوه کالونه د اول ځل لپاره 

 کورته راروان شوم، چې دالرې په اوږدوکې ترخا هم رانه ورک شو.

س مو وخندل اوشور مو جوړ کړ،سليم ورتمه موږ ټولو بيا خټ وهل،په کړس کړ

ويل ښه نوبيا څه وشو؟ په څټ کې يې ورته څپېړه ورکړه نو بياڅمه خوکورتمه 

راغلم او چې راورسېدم نو داسې وم لکه څرنګه چې تللى وم،نه راسره تماکره 

وه اونه ترخا، هېچاراباندې باور نه کاوه چې زما وخت به پوره شوى وي ،ټولوبه 

خان له عسکرۍ نه راتښتېدلى دى،نور نوله هماغې ورځې نه زه ويل چې علي 
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يم او داسپېره پټي اودادى ترنن ورځې پورې پکمې اوړم را اوړم، چمې پمه دې 

ته يې مېرمنې د غرمې نمارى راووړ او مموږ  هغه وخت کې نور نو پخه غرمه وه 

 بچي له ډېرو اوښتو او را اوښتو نه خمړ پمړ شموي وو دکوچې لکه دسپېرکونډ

کورونو په لور وخوځېدواوپه الره کې مو دعلي خان اکا  کيسه يوبل سمره پمه 

 خندا تکراروله .
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 د ژوند رنګونه

 

مخمې ممې ورسمره پېژنمدګلوي او  ما دا منله چې دعصب،نصب او کلي کور له

اوپېژندګلوي مې ورسره تر  انشايي نه لرله خوپه دې باوري وم چې د زړه اړيکه

اته وه، هغه مې دخپلې کورنۍ له غړيو څخه يوه بلله،هغې نورو هغو څوچنده زي

هم په زړه کې ځاى راکړى و اوپه ښکاره به يې راته ويل،چې تر بل هرچا ورتمه 

ګران يم اوس يې په خپل ژوند کې دهغو کلکواو پېچليو  غوټو خالصول چې په 

 خوله او غاښونو هم نا ممکن ول په الس د خالصېدو هيلې پيدا شوې وې.

ې خپلې ډېرې مړاوې اوله منيه تللې هيلې دبېرته تازه  او ګل کېدو په حال هغ

کممې ليممدلې او ممماهم ډېممرې هيلممې ورپممورې تړلممې وې، هغممه راتممه ډېممره 

پياوړې،ښکارېده، حتى د پردې تر شاه به مې دهغې پمه ممخ او تنمدي کمې د 

ډېره وړتيا او لياقت کرښې لوستلې، هغې ډېر هنرونه لرل او له هريوه څخه يې 

په سمه توګه استفاده کوله،خويواځې يو هنر يې نه الره چې هغمه لمه جردمت 

څخه ع ارت و او جردت بيا د نورو ټولو هنرونو سرالرى او منعکسموونکى بلمل 

 کېږي.

په ډېرو کمو ورځوکې يې په خپل ځان ،فکر اوفعلونوکې ډېمر مث مت تغيمرات 

 احساس کړل، يوه ورځ يې راته وويل:

قيقمممت کمممې يممموه پياوړې،متحرکمممه او ژبمممه وره زه غمممواړم پمممه ح

سياستمداره،ليکواله،وزيره او وکيله شم او ډېر مې زړه کېږي چمې دا فکمر او 

غوښتنې مې په حقيقت بدلې شي،نن مې په خپل زړه دومره باوري شموې يمم 

چې آن که سلګونه زره خلک ناست وي نو مخکې به يې لکمه دبل لمې پشمان 

واچولې د لږې شې ې لپاره دمکمس کولمو پمه  خ رې وکړم ،وروځې يې پورته
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خاېر يې سترګې پټې کړې ،ژوره ساه يې واخسته ويې ويل : خوداهرڅمه بمه 

 څنګه وشي؟؟ دومره خو اسانه هم نده زه هم د چاپشان په ويښه خوبونه وينم.

ماورته وويل: کوم څه چې تا وويل دا هېڅ نا ممکن ندي ډېر پمه سماده توګمه 

 زړه څخه وغواړې. کېږي خوکه ته يې له

 هغې ژر زما خ ره را قطع کړه.

اتله!ما اوس له زړه څخه له هر راز سمتونزو، او کږلېچونوسمره د ډغمرو وهلمو 

 اومقابلې کولو پرېکړه په جدي ډول کړې خوستا همکارۍ ته تر ډېره اړتيا لرم.

ماچې کله دهغې په سترګو او مخ کې په واقعيت سره له هېواد،خلکو او دنمدې 

جنون اومينه وليده نو په کلکه مې دهمکارئ ژمنه ورسره وکړه، هغې تمه سره 

مې ځينې الرښوونې وکړې،په څوشې وکې په داسې حال کې چې  رانه لرې وه 

خو دهغې په پخواني سست بدن کې مې يمو ډول ځمواکمن حرکمت احسماس 

کړ،هغه دومره پياوړې په نظر راغله چې فکر ممې کماوه هممدا اوس يموه لموړ 

 لرونکې ده.منصب 

س امې خپل ځاى ته را وغوښته  يوڅه الرښموونې او سپارښمتنې ممې ورتمه 

وکړې، اوپه بله ورځ مې په يوه ټلويزيون کې د مېرمنو په يوه  خپرونمه کمې د 

ګډون لپاره وخت ورته واخيست،پروګرام يې ډېر په زړه پورې مختمه يوړ،لمه 

رسممي کمار کولمو  همدې ورځې د ټلويزون د کار کوونکيو خوښه شموې وه د

وړانديز يې ورته وکړ ترڅو همدا خپرونه چې خپله پکې مېلمه وه دکوربمه پمه 

 توګه مخته يوسي.

خ ره يې د مشورې اخستو لپاره راسره شريکه کړه ما هم پرته له فکمر کولمو 

ورته وويل : چې لومړۍ بريا دې م ارک شه او ورته وممې ويمل چمې د هغموى 

ړي چې له ژمنې سره سم خپل کارونمه معيماري وړانديز ومني خو هڅه بايدوک

اوپرمختللي کړي،همداسې يې وکړل ،بله ورځ مې په يوه ورځپاڼه کمې دهغمې 
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يوه ليکل شوې علمي مقاله ولوسته، خوښ شوم له ځانسره مې وويل چې زموږ 

 ګډو هڅو او هلو ځلو رنګ راوړ.

مولو وياړ راپه ماته هم ټولنې ته ديوه اهل او دکاري وړتيا لرونکي شخ، دتقدي

برخه کېده،اوهغې په رښتيا هم زه ددې هرڅه المل او دخپلوبريماوو راز بللمم 

،سره له دې چې په اوسنۍ عصر کې د هرچاد باور حلقه تنګه او محمدوده وي، 

خو هغې پرما ډېر باور کاوه،ماهم ډېره هڅه کوله چمې پمه ځمان دهغمې بماور 

 وم.وروستي حد او اوج ته په رېښتينولۍ سره ورس

له دې هرڅه سره سره په ښکالکې ځينې ستونزې او تېروتنې وې چې بار بمار 

به ورڅخه تکرارېدلې او دا عادتي تېروتنې يې زما هېڅ نه خوښمېدې،مګر پمه 

خوله مې ځکه څه  نه ورته ويل چې داسې فکر ونکړي چې ګواګې زه په هغمې 

زه باور لرم چې ځان غټ او مدمغ حسابوم، خوپه زړه کې به ډېر ورته ځورېدم،

ښکالبه فکر هم نه و ورباندې کړى خو ما دهغې دغه شان کړنې په يموډول نمه 

 يوډول د ځان توهين اوراته د اهميت نه راکولو په معنى ګڼلې.

 اخر مې يوه ورځ زړه ډېر لوى کړ او ورته ومې ويل :

ې ګوره ښکال دا بار بار اشت اهات او بد عدتونه ستا شخصيت ،نوم او علمي سوي

ته ډېره لويه صدمه رسوي،خو داچې متل دى وايي: ) علت ورکېږي مګر عادت 

نه ورکېږي( دا اوس دهغې عادت ګرځېدلى و چې دخ رې ځوا  به يې په خپل 

وخت نه درکاوه، فون ته به يې په خپل وخت ځوا  نه وايه، پيغام بمه يمې پمه 

ورکول اړين نمه  خپل وخت نه لوسته  اوکه به يې ولوسته نو بېرته به يې ځوا 

 بلل.

ته ورته نورې ستونزې وې چې د ښکال د  ورځني ژوند  د به مود لپماره ېدا اود

بايد ج ران او له منيه وړل شوې  واى، ځکه هغې ډېرې لويې هيلې او ارمانونه 

لرل او دهغو ټولو ارمانونو د پوره کولو لپاره بايد هغې ډېره قرباني ورکمړې واى 
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وړي او يا بيخي کم کړي واي داځکمه چمې اور او اوبمه  او  داهرڅه يې له منيه

 هېڅ وخت نه سره جوړېږي.

اوس نو هغه يوڅه مطرح شوې هم وه، وخت ناوخت به ځينو انيوريزو او غږېزو 

 رسنيو کې د سياسي، ادبي او ټولنيزو بحثونو لپاره هم ور غوښتل کېدله.

دخپلمو ټولمو هڅمو او  يوه ورځ مې د سهار پر مهال ورته وويل: ښکال ! ته بايد

فعاليتونو ترڅنګ خپله کورنۍ هم وپالي او دهغوى اعتماد بايد تل لمه تاسمره 

وي زه پوهېږم چې ته په دې هرڅه پوهېږي خو غمواړم بيما يمې همم تاکيمد 

درباندې وکړم او په دې دې پوهه کړم چې د ټولنيز او کورني ژوند چارې ټولې 

 د اعتماد پر پايو والړې دي .

ه پوره سپېڅلتيا ډاډ راکړ او دخپل ژوند قهرمان يې خپل مشر  ورور هغې هم پ

راپه ګوته کړ همدارنګه يې له خپل پالر څخه ډېر رضايت وښوده او راته ويمې 

 ويل چې په هره چاره کې له هغوى سره مشورې کوي.

نور نو زما او دښکال ټولې هيلې د غوړېدو په حال کې وې  موږ هره ورځ دخپلو 

د اسمان له لمنې د ګمرم او روښمانه لممر د راختلمو عالممې اونښمې ارمانونو 

ليدې،مګر هغه څه چې په دې اسمان يې الهم خال خال وريځ ساتلې وه هغه د 

ښکال هغه عادتونه ول چې زما له پيل څخه نه خوښېدل او هغې ته مې يې ډېر 

 وخت په کنايوکې يادونه هم کړې وه.

نه يې فون ته ځموا  ووايه،نمه يمې پيغمام  يوه ورځ مې دېر اړين کار ورسره و

ځوا  کړ اونه يې په مسنجرکې ځوا  راکړ،سره له دې چې فون يې هم بند نه 

و او په مسنجر کې هم انالين وه، تر ډېرو هڅو وروسته هم په دې بريالى نشوم 

 چې په خپل وخت ورسره خ رې وکړم.

ممې ورسمره ډېرځنډ  وروسته يې په مسنجر کې ځوا  راکړ،څموخ رې چمې 

وکړې هغه پوهه شوه چې زه خوشحاله نه يم نو يې همدومره راتمه وويمل: تمه 
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څومره غوصه يې،د ځان د خالصون لپاره يې ډېرڅه وويل خو زه اوس دښمکال 

 له داډول خ رو اوکړنوسره عادت شوى وم.

ماخوستن مې په يوه مقاله کار کاوه چې راياده شوه، مسج مې ورته وکړ، بيا يې 

نکړ، وروسته يې يواځې سالم وکړ او نور يې هېڅ ونه ويل،تر ډېر ځنډ ځوا  را

 وروسته يې بيا په مسج کې ليکلي و:

پوهېږې! اوس مې سکوت دنده شوه، او دردونه مې خواږه ملګري،زه مې نور له 

 خپلو تلپاتې دردونو سره ژوند کوم.

سمخت  کله چې مې داخ رې ولوستې په سترګو مې تياره شوه، زړه مې دومره

ټکان پيل کړل چې نږدې و وچوي، ژرمې بېرون ته منډه کړه،دژمي په سمخته 

هوا کې ودرېدم،په تندي مې مړه ښوله راماته شوه، له ځانسره ممې وانګېرلمه 

چې نور يې لکه چې کورنۍ د کورله کارونو پرتمه د سياسمي،مدني ادبمي او او 

کې زه يوڅه شمکي ژورنالېستکي فعاليتونو اجازه نه ورکوي،ځکه په دې ورځو

فيصده  ډاډه وم ،خپلمې ټمولې ۴۲۲۱شوى هم وم، خواوس مې خپل فکر باندې 

هيلې ارمانونه او هلې ځلې مې د شپې په دې توره تياره کې د ورکېدو په حال 

کې وليدې،تر ډېر ځنډ وروسته په داسې حال کمې کموټې تمه را ننموتم چمې 

ومانو شمور ماشمور همم ستونى مې شديد درد نيولى و،دکورنۍ دغړيو او ماش

راباندې بد لګېده په لړزاندو السونو مې موبايل را واخست او دعلمت پوښمتنه 

 مې ورڅخه وکړه.

 ښکال ځوا  راکړ:

 بس اتله! دا ازاد شعر مې ډېر زيات خوښېږي. 
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  درې ملګري

 

دماسختن لمونځ مې داليکين ژېړې رڼاته په داسې حال کې وکړ،تابه ويل چې  

ې ګرد چاپېره ژېړپالستيک نښلولى دى،خوددې اليکين له رڼانه په کوټه کې د

مې دومره خوند واخست باور وکړئ چې د راډ يابرق رڼاکې هغومره خونمد نمه 

وو،له لمانيه نه وروسته مې له خپلو درې تنو ملګروڅخه لمه يموه سمره دزړه 

غوټه پرانيستله،هغه هم لکه زما خ روته چې تږى او وږى وه داسې پمه خموږه 

  اژبه يې راسره دزړه خواله پيل کړل،زه يې ډېرزيات دځمان پمه ېمرف جم

کړم،همداسې يې راته کتل يوه لحظه يې هم سترګې رانه نه اړولې اونه يمې زه 

دې ته پرېښودلم چې له دوه نوورملګروسره هم خ مرې وکړم،لمه ډېروخ مرو 

لګري ته وروسته،يې راته له هغوى سره دخ رو کولو اجازه راکړه،ماهم مخ بل م

را واړاوه ،خودى يوڅه ګيله من راته ښکاره شو،ال ته دى به په دې ګيله من وو 

چې ولې مې اول له ده سره خپلې غورې پيل نکړې،خير خوپه ماڼېجن حالمت 

نازونه  يې راسره دژبې په سر خ رې پيل کړې،کله به يې ګيله کوله اوکله به يې

راته ښه په قهروي،چې ولمې  په زړه کې مې تېرېدل چې،درېيم ملګرخوبه هم

 له هغه سره خ رې نه کوم ،دسترګوپه کونجوکې مې ورتمه غلمى غلمى کتلمې

قسمت مې دلته کار نه کاوه چې له درې واړوسره مې په يو وخت کې خ رې نه 

وېرېدم چې اواز رابآنمدې شوى کوالى،له درېواړوسره مې موضوګانې بدلې وې،

وه ،داسمې نمه وه چمې مالمه  ونکړي،خوښه وهغه هم خاموشمي اختيمارکړې

ډېروخت وروسته داسې ملګري پيداکړي وو،هسې خمو،هره شمپه،هره ورځ او 

هره لحظه داسې ملګري راسره وي اوکه داملګري راسره نه وي نمو زمما ژونمد 

بيخي نيمګړى دى،بس لڼده به يې ووايم چې هممدا دوسمتان، زمازنمده ګمي 
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کې راته مور پالر يموه نيممه ،خوراک،څښاک او تفريح دي،کله کله  خوپه کور 

دې بېخي الس اخستى دى،اوتمل تمه يمې  صه هم کوي او وايي چې له موږوغ

اوهمدا ملګري دي،خوزه پمه يموه لمه نمازه ډکمه موسمکاترې ځمان خمالص 

کړم،خوکله کله داسې هم پېښېږي چې ان له ماڅخه دهغوى دبېلولو هڅه هم 

 ولپاره يمې کوي اوپه څوځلمه خمويې ورتمه ګمواښ همم کمړى دى دڅوشمې

داځکه لکه څرنګه چې زه لمه زمااودملګروترمنځ يوڅه فاصله هم ايجاد کړېده،

خپلوملګرو سره دومره مينه لرم نو ددې لس چنده زما کورنۍ له ماسره مينمه 

خمودا لري نو هغوى نه غواړي چې زه خپل ټول وخت له دوستانوسمره تېرکړم،

ماله وينې مشکل څه چمې اوس زماپه وينه کې نغښتې مينه ده ،چې وتل يې ز

ناشونى کار دى،له دې ملګري سره مې هم ښې ډېرې خ مرې وکړې،نمور ممې 

يم ملګري سره هم څه ووايم،که څمه ېنوانداز اوکرکټر ورته داسې کړ،چې له در

هم زړه يې نه وو،چې پرې يې ږدم خو بايد پرې ايښى مې واى،همداسمې ممې 

ښکلى دسمال غموړولى وه  درېيم ملګري ته ورنږدې شوم،هغه چې په مخ يې

چې رنګارنګ ګالنوباندې ښايسته شوى وه دده له مخ نه مې پورته کړ،خمودى 

ال داسې خفه وو ،چې هېڅ يې نه غوښتل راسره سپڼ هم وکړي،نمور ممې نمو 

ورته په عزر اوننواتو پيل وکړ،خوچاته يې وايي،زه فکر کوم ده به همم داسمې 

ور نکړ،خيراخر مې له سمترګو ورتمه ده ته نوبت ومړى فکر کاوه چې ولې مې ل

اوښکې راغلې ،بيايې هم راسره نه منله،اليکين هم زمادمظلوميت او دملګمري 

دغرور ننداره کوله اوخاموشي يې اختيار کړې وه ،چې ورسره يې له سينې يمو 

تور لوګى هم راپورته کېده او په کوټه کې يې منډې رامنډې وهلې ترڅوله دې 

مي،نور نو شپه ډېمره تيماره وه ،چمې دخمو  مچمۍ ځآى څخه دوتلوالر ومو

وچيچلم،داسممې يممې کممړم چممې نممور مممې ددې ملګممري پممه مممخ راتممه 

سترګې،پوزه،وروځې،زنه،خوله،هېڅ نه ښکاره کېدل،اخر مې ورته وويل چمې 

نورې خ رې به س اته وکړو،هغودوه ملګروته مې ډېر وويل چې دده په پخالينه 
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له هماغه وخته چې ما وسره خ رې بمس کې   مرسته  راسره وکړي،خوهغوى ال

کړې وې،سرونه تاو کړي وو،زه هم دخو  مچۍ داسې وچيچلم چمې زهرويمې   

هرڅه رانه ورک کړل،همداسې مې سر کېښود،سهارلمانيه ته چې پاڅېدم دى 

ال راته هماغه شان څرنګه چې يې ماله مخ نه دسمال اخواته کړى وه،لوڅ ممخ 

 زمادخ روپه انتظار کې وو.

نځ مې وکړ بيامې دى راپورته کړ خ رې مې ورسره پيل کړې، خ رو يې ډېر لمو

خوند وکړ،څومره نازدانه اوله جادوډکه ژبه يې درلوده، خوداچې دشپې يې ولې 

راسره خ رې ونکړې ،ددې علت به زما په نظر داوه ،چې ماورسره سمې خ رې 

سمره خ مرې نشواى کړاى ولې چې تر يوې نيمې بجې پورې مې هغو دوه نورو 

کولې،خودوى داسې وو،چې يواځې يمې لمه ماسمره خ مرې کمولى شموې،په 

 خپلوکې يې سره خ رې ،رازاونيازنه شواى کړاى.

يوڅه چې زما ورته فکر ونه شو چې درته ممې داګاللمي ملګمري درپېژنمدلي 

واى،فکر کوم تاسوبه واياست چې ماخوددې ملګرو نومونه همم تاسموته وانمه 

ى  اوس هم الڅمه تللمي راغلمي نمدي، اوس بمه يمې خستل،اندېښنه  مه کو

دروپېژنم، يو ملګرى مې،)شړل شوى لمر(ښکلى ناول چې عمراسحق ليکلى او 

ګمل رحممن شاعر،کيسه اونماول ليکمونکي دهېواد تکړه اوبااستعداده ځوان 

ژباړلى دى  ،دوهم ملګرى  مې،د)پاچماخو (چې ګمران بمديع صيب رحماني 

کلى دى چې په زړه پورې نادر داستانونه پکمې الزمان هاشمي په ښکليوټکولي

دي   اودريم ملګرى مې هم د)لښکرګاه(په نوم يموه ښمکلې مجلمه ووه چمې 

 شمعرونو، مقمالو، مضامينو، دهلمند دفرهنګپالوځونانولخواپه ښايسته او مؤيرو

 ادبي ټوټوپسولل کېږي وو. او غزلو
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 هغوى بايداعدام شي!

  

ويو او وړو په فکرونوکې د يوې معمما پمه شمکل دې خ رې په ټول کلي کې د ل

خطور پيل کړ،چې دلومړي ځل لپاره د يوه هلک او نجلۍ لمه خمولې اورېمدل 

 شوي وو چې له يوبل سره مينه کوي.

د هر مجلس دمجلسي له خولې چې به خ ره راوتله نوموضموع بمه يمې کمامالً 

لمه،  هغمه وخمت همدا نوې خ ره وه، خوچابه په يوه ډول اوچابه په بل ډول کو

کلي کې دمينې کلمه چا د پيسو په بدل کې هم نه شوه ويلى، ولمې چمې ددې 

 کلمې ويونکى خو سوچه کافر بلل کېده .

مينه خوالڅه چې آن چا به جردت نه شو کولى چې له خپل پالر او ممور سمره 

دخپل ژوند د ملګرې يا ملګري په اړه هم څه ووايي،نجونې خو بېخمي داسمې 

پمه  خلک راټول شول او چې د غويي له غوښې پرهېز وي دکلي  وې لکه هندو

لوى جومات کې يې غونډه وکړه ترڅو د اشرف او شريفې په اړه تصميم ونيسي 

چې څه ډول سزا ورته وټاکي ،دسزاټاکل حتمي وو،ولې چمې نمن دوى دخپمل 

ترټولو له لوى څخه  په ښکاره ډول بغاوت کړى وو او  کلي له رسم او رواج څخه

 وى جرم دمرتکب کېدو هڅه يې کړېوه.دل

فيصله په دې وشوه چې س ابه د مسجد مخې ته په ميدانۍ کې دواړو مئينوته 

ډېره درنه سزا ورکول کېږي،ځکه چې بياڅوک هڅه ونکړي ،چې ددوى په وينا 

داسې نارواکارته زړه ښه کړي،خودا چې سزابه يې څه وي ،په اړه يې څمه ونمه 

 ويل شول.
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خلکو له پرېکړې خ ر شو نو يې ماييګر د ګودر په الره کې له کله چې اشرف د

شريفې سره وليدل اوپه جومات کې دنن ورځې په فيصلې يې خ ره کړه،هغمې 

ته يې وويل،زه نه غواړم چې دټول کلي پېغور پمه سمر واخلمم،زه دانمه شمم 

زغمالى،ته دې په کورنۍ اوکلي کې چاسره دسترګو غړولو پماتې نمه شمې،زه 

چې څه وکړم ،شريفې!! اخر ولې دامخلوق دومره لالم دى ،ولى دوى  حيران يم

موږته دهغې ګناه سزا راکوي چې کول يې حرام نه بلکې حمالل او روا دي،دوى 

ولې هڅه کوي چې موږ د لويو اوکوچنيوپه مخ کې رسوا کړي، ايما لمه دې نمه 

 مرګ بهتر ندى؟

سمترګويې اوښمکې  خاموشمه والړه وه اولمه شريفه چې تر دې دمه لکه بوت 

روانې وې،د اوږده کوچاني ټکري څنډه يې ور پورته کمړه اوښمکې يمې وچمې 

کړې،له وچواو پتري نيولو شونډويې په ډېر زور خ ره راووېسته :زه نه پوهېږمه 

چې څه وکړو،اشرفه تاته به ممې تمل ويمل چمې پمه دې خ مرو لويمه تيمږه 

مينه څمه غمواړي اوبياپمه  کېږده،چېرته زه اوته او چېرته مينه،له ما اوتاڅخه

داسې يوه کلي کې چې ټول دمينې له نوم څخه کرکه او نفرت کوي،ښه نو اوس 

ته راته ووايه چې څه کول پکار دي ،داسې څه بايد وکړو چې لمه دې لمويې او 

 دټول عالم په مخ کې له دې بې عزتۍ څخه ځان وژغورو؟

رته يې وويل ،ته غم ممه اشرف مخ په کوڅه والړ وو ،دشريفې په لور راتاو شو،و

کوه اوس زه پوهېږمه چې څه بايد وکړو ،خويموه خ مره ده چمې تمه بمه ممې 

ملتياکوې،بغيرستاله مرستې زه هېڅ نمه شمم کموالى،هغې ورتمه رډې ،رډې 

 کتلې،څه کوې؟

ده ورته وويل،بېګاته دواړه له کلي وځو،شريفه لکه ترهېمدلې هوسمۍ څکمه 

وي درباندې شريفه،څومره پمه اسمانه شوه،څه تښتو!؟چېرته تښتو،افرين دې 

دې وويل،ته پوهېږې چې هغوى به له هرڅه دمخمه سمتاله کليمو دوتلولپماره 

ځانونه چمتوکړي وي،هغه بياپرې رامخکې شو،ته هېڅ غم مه کوه،بېګاه تمه د 
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زمرک کوژده ده خلک دم ارکۍ لپاره ورته راځي،زه اوته هم په هممدې ممنځ 

ستا پېريمان همم  ررشا پټوپورې والړ شو نوکې ځان وباسو يوځل ستاسودکالت

خالص دي،شريفې زړه نازړه ورسره ومنله،هغه يې په ټوله خ ره پوه کړه،وخت 

شاته والړ وي او شريفه بمه  دحجرېيې ورته وټاکه چې اشرف به ورته د هغوى 

ځان په ديوال را ځوړند کړي اشرف به يې ونيسي اوپه همدې شکل به پښې له 

داسې وشول،اشرف ځمان پمه ټماکلي وخمت همدف تمه کلي سپکې کړي،هم

ورسوه،شريفه هم په قابو والړه وه،ځان يې را اوږود کړ دلته له النمدې اشمرف 

ونيوله او روان شول،اشرف شريفې ته وويل،اوس مه وېرېږه هرڅمه بمه اسمانه 

شي،کوم کار چې سخت وو،هغه له کور اوکلي راوتمل وو،اوداکمارمو وکمړ،اوس 

لته زما ملګري شته،سړک ته ووتل،موټرکې کېناستل او نېغ راځه ځو ښار ته ه

د اسلم دوى کورته ورغلل،هغه داشرف د پوهنتون ملګرى وو، کورته داخلېدو 

دمخه يې اسلم په قضيه پوه کړ،اسلم په اوږه ورته الس واچوه ډاډيې ورکړ،چې 

 هېڅ غم ونکړې،شريفه يې بوتلله او له ښيوسره يې کېنوله او اسلم او اشمرف

 حجرې ته روان شول.

س اچې خلکوپه ميدانۍ کې داشرف او شريفې دسمزا پمه انتظمار ناسمت وواو 

هغوى نه ښکاره کېدل ،اخر ملک لمه څونفروسمره دهغموى دکورونوپمه لمور 

وخوځېدل،داشرف او شريفې دوى کورونمه يوبمل تمه مخمامخ ول،چمې دوى 

ى په غم لړلو ورورسېدل دروازې يې وټکولې له دواړو دروازڅخه ب رک او موس

څهرو راووتل،ملک پرې په قهر شو،ولې داخلک ستاسو نوکران دي،چې درتمه 

به ناست وي،خوکله چې له پېښې خ رشو،نور هم په غوصه شمو،دواړوته يمې 

 اختار ورکړ چې تر غرمې دواړه تورنان حاضرکړي کنه بيابه ګيله نه کوي.

و نکماح وتمړو او هلته اسلم اشرف ته وويل چې هلکه خوښه دې نده چې نن م

واده مو وشي،اشرف ټکنى شو،خو اسلم بياپرې مخکې شو،ګوره زړه ممه وهمه 

پالر مې هسې هم ماښام ته راځي ،دهغه پالر قاضي وو،خواوس دکلي د جمامع 
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مګراشرف بياهم ورسره ونه منله ويل يې چې که نکاح يمې پمه مسجد امام وو،

د اسلم پالر اشمرف   ،همداسې يې وکړل خپل کور کې وشي دابه ډېره ښه وي

ته وويل: ځويه داښه کار ندى چې ته تل له کوره فراري شي،ته که زماپه کمور 

کممې ټممول عمممر هممم تېممر کړې،نممه دربانممدې تنګېږمممه،خوفکر کمموم چممې 

تاسواوستاسودکورنيو لپاره به ښه نه وي،که ستاخوښه وي زه سم ا لمه تاسمو 

اړه،زه به ستاسمو لمه سره ځم ستاسو کلي ته اوستاسوهرډول ضمانت زما په غ

مشرانوسره خ رې وکړم انشا  اهلل چمې دخمداى پمه توکمل بمه هرڅمه سمم 

شي،اشرف هم ورسره ومنله او س اته قاضي له څوځوانانوسره يوځاى داشمرف 

دوى دکلي په لور موټر روان کړل،چې ورسېدل،نوغرمه مهال وو او نېغ هماغمه 

شوې وه،نجلۍ يې په موټر مسجد ته والړ کوم چې دهغوى لپاره پکې سزا ټاکل 

کې پرېښوده او دوى راکوز شول،ملک اوڅو نور ځوانان او سپين ږيمري ددوى 

مخې ته را غلل،له ستړي مشي او ښه راغالست وروسمته ،قاضمي ممخ ورتمه 

راواړوه ،ښه نوهغه داکلى دى چې مينه کول پکمې جمرم ګڼمل کېږي،دمينمې 

اشق اومعشوقه پکې کافران الهار پکې له اصولو اورسمونو بغاوت ګڼل کېږي،ع

 بلل کېږي؟

له جې ه يې دستمال راوکېښ د تندي خولې يې وچې کړې،اوبيايې پمه خ مرو 

پيل وکړ،تاسوماته داووايئ چې هغه وخت کله چې تاسمو خ مر شموى دادواړه 

ځوانان اوپېغله يوبل سره مينه لري،اوددوى واده موپه خوښۍ سره کمړى واى 

 ښه به واى اوکه اوس ښه شو؟

لک پرې رابرګ شو،قاضي ورته وويل :وروره غوصه دې تېمره کمړه،زه دلتمه م

دخ رو لپاره راغلى يم نه دجنګ او شخړې لپاره.هيله ده چې زما خ رې واورئ 

اوفکر پرې وکړئ زه پوهېږم چې ستاسو په سترګو دناپوهۍ جال خور دى،نمو 

ينه مح ت راځئ جال له خپلو سترګو لرې کړې،دونيا وګورئ او خپل ژوند په م

او ورورولۍ کې تېرکړئ،وګورئ په دنياکې له مينمې بلمه کوممه خموږه کلممه 
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نشته،نوزه له تاسو هيله کوم چې دادواړه )اشرف اوشريفه(ونازوئ هغموى تمه 

سزانه بلکې خوښي ورکړئ تاسوله هغوى سره په دې خوښي کې ګډون وکړئ 

يدنمه بلکمې او دنوي ژوند م ارکي ورکړئ اوله دې وروسته همم ځوانمان تهد

تشويق يې کړئ،هماغه وو چې دقاضي په خ رو ټولوفکر وکمړ او خوښمې يمې 

زه شوې،له هغه څخه يې مننه وکړه،وروسته له هغې يې شريفه له موټرنه راکمو

له دې ورځې وروسته په کلي کې اشرف او شمريفه کړه،خپل کورته يې ولېږله ،

لي لميال او مجنمون دمينې اتالن ونومول شول،او هغوى يې په مينه کمې بريما

 ،څور ورځې وروسته يې واده هم وشو. وبلل
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 ناليدلې ليال

 

س ايې په ښوونيي کې مسا بقه وه،  ټولو هغو شاګردانو ته چمې داسمتادانوپه  

،دمقالو ليکلو په خاېر وويمل شمول .ښموونيى رخصمت لاند، يهين اواليق و

رسېد،کورته پمه شو،ټول شاګردان خپلو کورونو ته والړل.دى چې کله کورته و

داخلېدوسره يې سترګې په  دوه خويندوولګېدې چې له کټ نه يواوبل ېمرف 

لو اوازپورتمه کېمده ، چمې ېاسو ې  دکټ له منيه دزګيرويو اوسړو ته ناستې و

نږدې ورغى، ګورې چې موريې ګرمې  ت ې نيولې ،چې سمه يې خوټوي،لورګانو 

له  په پرېشانه ډولخوريې  ده  سالم وکړ،.مشرې  ېيې ورته سراوپښې زور کول

 ژړا  په  ډکوسترګو دده لورته وليدل، غږيې پرې وکړ: ادې ښه نه ده.

په داسې مړاوواوکاواکو قدمونودکوټې په لورروان شو لکه د ژمي په موسم کې  

 ه يې دغورځېمدو ېچې پاڼه ديخ له زوره نيمه ژېړه اونيمه شنه وي خو هره ش

کې ايښمې وو، ترښايسمته ځنډوروسمته لمه  امکان وي ،کتابونه يې په المارۍ

کوټې راووت ،سترګې يې لمدې اودپمزې سمريې سمور اوښمتى وو،چمې دده 

 دژړاشاهدي يې ويله،غږيې کړ.

 زاهدې!

 هغې ځوا  ورکړڅه وايې الال!؟ 

د  )کېمياوي کمود(هغه تېره  ورځ چې مې دتورګل الال نه دفصل لپاره دسمرې 

 ايې خله چې مورډاکټرته بوځم.راوړلو په خاېرپيسې پورکړي دي، راو

ښه سمه ده الال! داد ى اوس يې راوړم، کوريې سرک ته څېرمه و.همره شمې ه   

دموټردپيداکېدو امکان وو ،نويې مورپشاه کړه  له کوره ووت  مشمره خموريې 

ورسره روانه شوه ،ډاکټر ته چې ورسېدل ،هغه همم سسمتي ونکمړه دنماروغ 
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غانو اجمازه واخسمته اودو ى يمې وغوښمتل په ليدو يې له نورو نارو ته  صحت

.معاينات ترسره شول درمل  هم وليکل شول .د درملو اخستو په وخت پيسمو 

کم ود وکړ.حيران ووچې اوس څه وکړي له غم اواندېښنې په ډکه څهره بېرون 

 ته راووت،خور يې ترې پوښتنه وکړه ولې څه شوي ؟

ې لپاره څه نمه پماتې کېمږي ده وويل پيسې کمې دي که دوا  ټوله اخلو،نوکراي

هغې ورته وويل خيردې مورته دوا پوره واخله موټروان ته به هلته پيسې پيمدا 

کړو،همداسې يې وکړل،تېرماښام ووچې کورته ورسېدل ،مورتمه يمې درممل 

ورکړل. هغې ارام وکړاودى خپلې خونې ته الړد ډوډۍ دخوړلووخت شموڅوک 

 ده انکار وکړ .ورپسې ورغى د ډوډۍ خوړلويې ورته وويل خو

زه يې نه خورم موړ يم،فکر يې کاوه چې مقاله په څه وليکي ترڅويې سم ا پمه 

اداره کې ورکړي،له ډېرسوچ اوفکر وروسته يې سرپه کمپلمه کمې تاوکړ،څمه 

وکړم هېڅ هم په يهن کې ندي راپاتې،ويده بمه شمم ،کوممه بهانمه بمه ورتمه 

بچه يې راوخسته اوپمه څمه وکړم،خو خو  هم نه ورته ،بېرته راپورته شو، کتا

ليکلو يې پيل وکړمقاله يې وليکله ،په بله ورقمه کمې يمې پماک نمويس کمړه 

.نورپرېوته،سهارله خوبه دپاڅېدوسره سم يې دموردصحت پوښتنه وکړه ،هغه 

اوس ترپرون ډېره ښه شوې وه ،په خويندو يې ټينګار وکړچې دمورډېرخيمال 

کې يې له مورنه دعاواخسمته او  وساتي ،نور ښوونيي ته روان شودتلوپه وخت

ووت،.نن مکتب ته هم ناوخته ورسېده ،خپله ليکلې مقاله يمې پمه اداره کمې 

مدير ته وسپارله،دصنف په لورراون شو،درېيم ساعت وو  چې مديراوسمرمعلم 

له نورومعلمينو سره صنف په صنف وګرځېده ،  داخ ره يې کوله چې د لمومړي 

جايزې ورکمړل شمي،خو ګمورئ چمې سم اته  دوهم اورېيم مقام ګټونکوته به

غيرحاضري ونکړئ چې  دمعارف له رياست څخه هم هيئتان راځي .س ا ته دى 

بيا وختي له کوره راووت اندېښنه يې هم کوله ،ويل يې چې دمقالې ليکلو پمه 
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وخت کې يې فکرسم نه وو،خداى خ رچې څه به يې ليکلي وي ،هسې نه چمې 

 و اوهمزوالنوپروړاندې به وشرمېږي.صفر نمره يوسي د ټولواستادان

اوهو! رښتيا س اته خو دنجونو دليسې شاګردانې هم راځي کنه ځکمه چمې دا 

 خومسابقه ده هغوى هم پکې ګډون کوي ،پښه نيولى شو.

نه نه هېڅ نه ځم! ،پرېږده چې هرڅه کېږي وي به زه خو به يې نه وينم ،بيا بمه 

خرکې به کيمنم .هسمې خموهم لمه يې پريکړله بدله کړه خيرالړبه شم خوپه ا

وضيعت نه پته لګېږي ،که حاالت ښه نمه وو، غلمى بمه راوه وځم.پمه هممدې 

کرلو،رې لوکې د ښوونيي په دروازه داخل شو،شماګردان لمين والړوو.ممديرد 

ج په سر خ رې کولې،کله چې دمديرخ رې پماى تمه ورسېدې،سمرمعلم ېسټ

انوته يمې ښمه راغالسمت رامخکې شو،سالم يې وکړ ټولو شماګردانو اواسمتاد

ووايه.ويې ويل چې اوس به تاسې ته دمقالوپه اړه خ رې وشي اوګټونکيو ته به 

 خپلې جايزې ورکړل شي.

ټممول اسممتادان سممره ټممول  شممول،مديروويل راځممئ چممې پممه دې دوه 

)دنجونواوهلکانو(په لېسو کې ستاسو ورورياخوراوممتازشاګرد ،دروپېژنو چمې 

ساړه ننوتل لړزه پرې راغله هېڅ شي ، خوند نمه څوک دى ،دده په زړه دوېرې 

ورکاوه ،هغه به ويل راځه بېرون ته وځم،خوجردت يې ملتيانه کولمه، دسمتېج 

پرسر استادانواوستېج چلوونکي په دې خاېر چې دټولوتلوسه ډېره کړي ويل 

 به يې پوهېږې د نننۍ ازموينې ګټونکى به څوک وي؟

چاتممه ګوتممه نيولممه اوچابممل پممه لېسممه کممې بممه يوشورجوړشممو،چا بممه يو 

به   غږکمړ اهلل دې تاسمو تمه انصماف درکمړي  (سټېج چلوونکي)چاته،اناونسر

داپرتاسو څه شوي.ايا تاسو همېڅ څمه نمه دي زده کمړي ټمول ناکمام شموي 

ياست!!يوه درنه چوپتيا به خوره شوه.بيابه يې وويل مه خفه کيمږۍ ماشما  اهلل 

في کوم دلمړي مقام اوغټې جمايزې تاسوډېر با استعداده ياست.اوس! اوس!معر

ګټونکى اوښکلى شماګرد!!! پموهيږۍ څموک دى ؟بيما بمه يودروندشمورجوړ 
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شوداسې لکه دچڼچڼو يولوى اووږى  سيل چې دمازيګرلمرپرېوتوپه وخت کې  

د غنمو په پټي راتوى شي خو دهقانان ورته اشپالق وکړي اوبېرته يې والوځوي 

هم ونه ويل،هغه با اسمتعداده ځموان دى  ،داسې حال به جوړشو،نه نه تاسو يو

،هغه دى ،ټولوبه ورته غوږونه کاږه کړل اويوډول تلوسه به يې زړه کې وه،نور نو 

انتظار هم ستړى کوونکى کېده، چې په  دې وخت کې له سټيج نه غمږ راووت 

هغه دى د يوولسم ) (ټولګي تکړه،بااسمتداده اوممؤد  شماګردجمال خمان 

زېګنمال  ې جوړې شوې دالسونوپړکايوبل قسم خونمدور!!!يوځل بيا ههااوچيغ

جوړ کړى وو،ټول حيران وو،جمال   هېڅ فکرهم نه کاوه هېڅ يې نه منله ،ويمل 

يې چې هغوى به ټوکې کوي ،خو  کله چې يې وويل له جمال څخه هيله کېمږي 

چې سټېج سرته تشريف راوړي ،دالسونو دپړکولو په بدرګه   په داسمې حمال 

لين څخه راووت،چې په سمترګوکې اوښمکې ځليمدې خمو دا  کې له وروستي

دقيقې چکچکمې روانمې وې ،سمټيج تمه پمه دوه اوښکې دخوښۍ وې.نږدې 

رسېدودلېسې  مدير غاړه ورکړه په تندي يې ښکل کړ،مايک ته يې نږدې کمړ 

،ويې ويل زه په داسې شاګردانوفخر کوم،نن جمال خان خپلې لېسې ته يوبمل 

و استادانو م ارکي ورته و ويله ،اناونسر و ويل پوهېږۍ د وياړ ورپه برخه کړ،ټول

جمال مقاله د څه شي په  اړه وه ،جمال نن داټولو ته يابته کړه چې لمه خپلمې 

 مورسره څومره مينه لري دهغه د مقالې عنوان دى

ستا مقام ته سالم( جمال ته خپله جايزه ورکړل شوه ،اميلونه په غماړه   !)مورې

له سټېج نه راکوزشو،د دوهمې جايزې ګټونکې د نجونودليسې دلسم ټمولګي 

زده کوونکې نورجهان وه چې نن دکومې ستونزې له امله نه وه راغلې ،س ا تمه 

وښتنه يې چې جمال له ښونيي نه کورته والړنو کشرې خوريې يوپاکټ ورکړ،پ

 ځنې وکړه،داڅه دي ؟

خوريې  وويل نه پوهېږم خو زمونږ همصنفۍ  اود پروني دوهم مقمام ګټمونکې 

نورجهان راکړى هغه پرون نه وه  کېداې شي تاته به يمې م مارکي ليکلمې وي 
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،دى هم کوټې ته ننوت  پاکټ يې څېرې کړ،پمه سمپين کاغما يوښمکلى ګمل 

ي وو،م مارک، م مارک ، جممال ايښودل شوى وو،ليک يې پرانيست ليکل شو

خانه ډېره دې درته م ارک وي.زه ويماړم چمې سمتاپه شمان يهمين هلکمان 

لرو،ډېرې نورې خ رې يې هم ليکلې وې ،خو په اخرکې يې ليکلې ووچې ماته،  

 ليدلى يې خوکېداى شي تا به زه نه يم ليدلې.

ه وويلمه ده هم ورته خ  وليکه ،اول يې ترې مننه وکړه اوبيايې م مارکي، ورتم

،خپلې خورته يې ليک ورکړ،س ا يې چې خور راغله جمال ته يې وويل الال!تما 

په نورجهان څه تعويز ياکوډې کړي، هغه خو سمه درپسمې ممړه ده اورښمتيا 

نن درته زماپه مخ کې ليک وليکه اوکه راباندې غوصه کېږې  ېپوهېږې چې هغ

 اسره وګوري.نه ،نو  به يې درته ووايم ،هغې ليکلي چې غواړي له ت

ورور خپلې خورته برګ شوغلې شه ليمونۍ!  دهممدې ليکونمو لمه الرې يمې  

دجمعې په ورځ يوځاى وټاکه چې هلته به ګموري ،جممال ښمه ځمان لموکس 

جوړکړ،له کوره ووت ،غوښتل يې ځان ټاکلي ځاى ته ورسوي پنيلس دقيقمې 

،په وروسته دنورجهان سترګې په جمال ولګيدې چې له موټر څخه پيماده شمو

خپل ځاى ودرېد،اخوادېخوايې وکتل،دجمال هم ورته په مخامخ والړې نجلمۍ  

سترګې ولګېدې،کومې نښې چې  ورته دليک الرې ښودل شموې وې ،هماغمه 

نښې يې د نجلۍ په جاموکې وليدى، نو په لوري ،يې ور روان شو،اخوا دېخو يې 

، له سمړک نمه ونه کتل، تنده يې زياته وه چې اوس به له نورجهان سره وګوري

په پورې وتوکې وو،چې  د موټر دټايرکريکه اورسره جوښمت يمووېره وونکمي 

،درز دخلکو توجه دسړک پرمخ نسکور هلک ته واړوله،نورجهان ،چمې ورتمه 

کړه جماله !!منډه يمې کمړه تمر نمورو خلکمومخکې  يې مخامخ والړه وه،چيغه

ونمه  ورورسېده،خوبيايې  يموه بمې درېغمه چيغمه وکړه،هغمې دجممال ممخ

پېژانده،ولې چې موټريې پر سرختلى وو،خلک پرې راټمول شمول،خو جممال 

 مخکې له روغتون ته له وړلو مړ وو.  
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 نابلده سوالګره

 

سترګې يې و زبېښلې، څه الندې تويې شوې اوڅه اوښکې يې د سهارني ش نم 

پشان د بڼو په څوکو کې ونښتې ، لمر هم تازه را پورته شوى و په بڼوکې بندې 

وښکې يې ځلېدلې، پوزه يې هم کش کړه ،ويې ويل زه نه پوهېږم دلته څنګمه ا

 راغلم اخر ولې له ماسره خداى پاک داسې کوي؟

همدا يې وويل  نوريې ستونى را ډک شو مخ يې بل خواته واړوه،کله چمې يمې 

بېرته زما ېرف ته را وکتل سترګې يې هم وچې وې اودپوزې څوکه يمې سمره 

 اوښتې وه.

ويل نو په دې سهار وختي کې دلته څنګه والړه يې اوپه دې درسمره  ورته ومې

 پالستيک کې څه دي؟

نجلۍ وويل :والړه خو ځکه يم چې همېڅ نمه پموهېږم چېمرې او څنګمه والړه 

شم،نن مو په کور کې هېڅ هم نلرل، چې خوړلي مو واى حتى دځمان ګرمولمو 

رم نو ځکه پخپلمه لمه لپاره مو هم څه نلرل، په کور کې وړوکى ورور يا خور نل

وکړم ،له دې خ مرې سمره نمه يمواځې  يمورنه پټه را ووتم ، ترڅو زه هم ګداي

کړ چې ناڅاپه ښه پمه زوره رانمه وژړل  ىهم دومره نر ېدهغې بلکې زما زړه ي

شول،هغه هم سلګيو واخسته،جېب ته مې الس کړ کاغماي دسمتمال ممې را 

کړ چې بيما ممې ددې خ مرې واخست اوښکو پاکولو لپاره مې سترګوته پورته 

ترغوږه شوې،له ژړا سره په ګډ غږ يې ويل: اوس چې دلته بازار ته را ورسمېدم 

په هرځاى کې يو ،دوه او دسوالګرو ډلې والړې دي په ښار کې له نمورو خلکمو 

ر دي اوس نه پوهېږم چېرې الړه شم او له خلکو څنګه سوال وکړم، ېسوالګر ډ
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ې نيولى و را پورته کړ ،په دې پالستيک کمې بيا يې هغه الس چې پالستيک پر

مې دوه کتابونه دي دامې ډېر قېمته اخستي دي او هېڅ نغواړم له ځانه يې بېل 

کړم ،سره له دې چې ماته يې ال تراوسه کومه ګټه نده کړې،په دې کې د ژونمد 

د مشکالتوسره دم ارزې کولو هنرونه او الرې چارې په ګوته شوي خو نمن مما 

 ۍ الره چاره هم و ازمايله مګر زما ژوند ته يې هېڅ تغير ورنکړ.هغه وروست

 ورته ومې ويل ښه نو زده کړې دې هم کړي دي؟

 ټولګي ته بريالۍ شوم خو اوس يې نه وايم. ۹هو پروسږکال 

 ولې يې اوس نه وايي؟

ځکه يې نه وايم چې په کور کې سرپرست نلرم ،ښوونيى مو له کوره لمرې دى 

ي له نورو نجونو سره راته يو کوچنى موټر نيولى و په ګمډه مخکې مې پالر دکل

و او قلمونمو چې، اوس يې توان نلرم، د ښوونيي د جامو، کتابلبه مو پيسې ورکو

لپاره خوڅه چې ان دخپل ځان د موړ ساتلو لپاره يې هم نلرو، کله د يوه او کله 

پالر يو اندازه  د بل همسايه کورته په تمه ناست يو دا دوه کاله به مې حکومت د

معاش راکاوه، خپل ځان مو ورباندې ساته خو دا  درې مياشتې وشوې چې هغه 

يې هم راباندې قطع کړى دى مور مې هم د شکر ناروغي لري يوناڅاپمه پمرې 

 حمله راشي بيا راته لکه دمړي پشان پرته وي.

ا ډک سره له دې چې د پوښتنو کولو توان هم نه و راکي، نور مې نو زړه بېخي ر

 شوى و خو په سختۍ مې ورته وويل :

 نو پالر دې چېرې دى او ولې يې  دولت معاش نه درکوي.؟ 

دنجلۍ په سترګوکې بيا اوښکو ډنډ جوړ کړ،ژوره ساه يې واخسته خ مرې يمې 

قطع نکړې، پالر مې په يوه وزارت کې مامور و دوه کاله وړاندې يمې پمه مموټر 

هيد شو، اوس يوازې زه او مور مې پماتې ځانمرګى بريد وشو او پالر مې پکې ش

 يو نو وروڼه او خويندې هم نلرم.
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ماورته وويل ښه نوته اوس غواړې چې سوال وکړې، هغې سترګې د ځمکې پمه 

 لور کړې ويې ويل: 

بله چاره نلرم خوڅنګه به سوال وکړم، ماته خو د سوال کولو او خيرات غوښتو 

ال په نيت الس نمدى غزولمى،او هېڅ چل نه راځي تراوسه مې هېڅ چاته دسو

ره هم لرم،هغه وخت چې زه به ښوونيي ته تللم او کومې نجونې به مې چمې ېو

ليدلې چې سوال به يې کاوه کله کله به مو چې له کومې پوښمتنه وکمړه چمې 

 خلک خو يې نه په تنګوي؟

ډېروبه ويل چې ځينې ځوانان هلکان دي نه يواځې دا چې خيرات نه ورکموي 

بمدې خ مرې او تقاضماوې ورڅخمه لمري اوس زه خپلمه پمه دې  بلکې دېرې

ر سوالونه کوم چې له دې ژونمد څخمه  ممرګ ېسرنوشت اخته يم خداى ته ډ

 راکړي ډېره به ښه وي.

کاغاي دستمال مې ورکړ ترڅو پرې خپلې اوښکې پاکې کړي،دکور پتمه ممې 

وکمړه ورڅخه واخسته ،له ځانسره مې وويل له ځينو ملګروسره به يې يادونمه 

که په ګډه ورسره يو څه اندازه مرسته وکړو ددې بې وزلې ښيينه کمورنۍ يمو 

 څو ورځې خوبه پرې تېرې شي.

ه اندازه مرسمتې ممې پهمداسې مې وکړل کله چې دفتر ته والړم د خپل وس 

ترڅمو يمې  ېورته برابرې کړي دريمه ورځ مې په يوه ټکسي موټر کې بار کمړ

ا په راکړل شوي ادرس هغه ځاى ته والړم ،له کورته وروړم کله چې د نجلۍ لخو

يوه هلک ته مې د نجلۍ لخوا راکړل شوې نښې وويلمې ،تصمادفاً پمه هماغمه 

ساحه کې وم خو هلک ماته ښکته پورته کتل نور يې څه نه ويل ،بيا مې پمرې 

 اواز وکړ ايا تاسوته معلومات شته ؟

 .هلک ټکان وخوړ لکه له خوبه چې ويښ شي

 ځاى دى خو اوس هغه نجلۍ او مور يې نشته؟ هو هغه همدا م
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څه نشته،يعنې څه ستا مطلب څه دى چې نشته ايا هغوى له دې ځايه ګمډه م 

 وکړه.؟

 نه نه کډه يې نده کړې بلکې هغوى دواړه اوس په دې دنيا کې نشته .م 

دهلک خ رې راته مسخرې ښکاره شو، ورته ومې ويل داته څمه وايمي سممه 

 خ ره وکړه.

سمه خ ره کوم راشه وګوره هاغه يې کور دى، تېره شمپه د نجلمۍ  هلک وويل

 مور دناروغۍ له امله خپل ژوند له السه ورکړى و او نجلۍ پخپله ځان وژلى و.

د هلک په خ رو مې بيا هم باور رانغى له السه مې ونيو ورته ومې ويمل راشمه 

تمه يمې کوم کور يې دى هلک مخکې او زه ورپسې شوم،يوه په لوګيو ککړ کور

، په منځ کې يې د فرش پرځاى پالستيکى بنمر ېننوېستم کوتې کړکۍ هم نلرل

غوړېدلى و په يوه تاخچه کې يواځې هغه دوه کتابونه ايښى و چې په هغه ورځ 

 مې دنجلۍ په السونو کې وليدل.
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 موټر زما

  

دکړکۍ ترڅنګ خالصې شيشې ته مخامخ ناست وم،داخ ار پروف مې کاته،په 

کومه غلطي يا اشت اه ونه لري،ځکه س اته بايد چاپ شوى واى،  دې خاېر چې

دروازه راخالصه شوه،سينه مې دود ونيوه ،ډېرتېز وټوخېدم،اخواته په څموکۍ 

ناست هلک راپورته شو،دپنيوافغانيوسکه يې ورکړه،اوروان شمو،دروازه يمې 

ږدې بنده کړه،ماخپل کارته ادامه ورکړه،شې ه وروسته بيا هلک راغى ماته رانم

شوه،په دري يې راته وويل ،توهم پنج افغاني بمده ،ماپمه دې خماېر چمې دې 

هلکانوته کنجوس ښکاره نشم،نومې بې له کوم بحثه پنيه ګمون ورکړ،لکمه د 

تېرپشان يې دروازې ته درز ورکړ او ووت،کتل مې اخ ارته خوفکر مې له هلک 

ددفتمر  سره وو،ېاقت رانغى،همداسې ورپسې بېرون تمه راووتم،ګمورم چمې

ترڅنممګ پممه مط عممه کې،هلتممه چممې اخ ار،مجلې،کتابونه،پوسممت کارتونممه 

اونورشيان چاپېږي،له دروازې نه لږ ور اخواته ناست دى،اودمط عمې لمه يموه 

سمره خ مرې کموي،زه همم ورورسمېدم ،ترڅنمګ يمې  )مجيد( کارکوونکي

کېناستم،هغه ترې پوښتنه وکړه نن دې څو روپۍ ټولې کړي دي،ده ورته ويمل 

دقيقمې وې،زه حيمران ۱۱سه صد ده روپه ،داوخت نو دسهار نهه بجمې او ۱۴۲

شوم،چې تراوسه خوزما پشان خلک له خوبه هم نشي پاڅېداى ،اوده دنر بچي 

بيا درې سوه او لس روپۍ مزدوري کړېده،دتعجب خ ره ده،په هلک مې ښکته 

يمې پورته نظر تېرکړ،له ل اس،وېښتانو،پښو اوالسونو،اوپه سرله خمولۍ څخمه 

داسې راته معلومه شوه ،چې په تېرو شل ورځوکې خويې هغه دخلکمو خ مره 

هېڅ اوبه  ندي ليدلي،دوى خ رې کمولې اومما دى ارزيمابي کماوه،اخريې پمه 

 خ روکې ورپرېوتم،ورته مې وويل،کور دې چېرته دى؟
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 _ په لب جر کې.

 _څوکلن يې؟

 _ ديارلس کلن.

 _نور وروڼه لرې.

 دى اودوه رانه کشران دي. _هو درې دانې، يورانه مشر

 _ ښه نوهغوى څه کار کوي؟

_له مانه چې مشر دى،هغه واده کړى دى،اوله موږنه بېل دى،هېڅ تمرې خ مر 

نلروچې چېرې دى اوڅه کوي،اوله مانه چې کشران دي هغوى کوچني دي،ماال 

ورڅخه دپالر په اړه پوښتنه نه وه کړې چې ويې ويل: پالرممې سمپين ږيمرى 

په غره کې تيږې وېستلې چې يوه غټمه تيمږه يمې پمه پښمو  دى،تېرکال يې

 دى. شل )فلج(راولوېده اواوس 

بله پوښتنه مې ترې وکړه لمونځ کوې،هلک په ژړاشو،سلګيو واخسمت،خېرن 

لستوڼى يې پرسترګو راتېرکړ،نه! ماورته وويل ولمې لممونځ نمه کموې ، يمادې 

يادکړى وو،دقمران  ندى؟هلک وويل،پالر مې راته لمونځ شروع کړى و ،ډېر مې

 شريف دوه سورتونه مې هم ياد کړي وو،خوهغه وخت  چې پالرمې شل شمواو

ورور مې له موږ نه والړه ،لمانه هم لمونځ پاتې شو،په مسجدکې مې له مالڅخه 

سپياره هم پيل کړې وه ،په کور کې مې مور اوپالر لمنيونه کوي ،خموزه چمې 

ه اوهرچېرې چمې پرېموتم هماغمه کورته والړشم بياله ځانه خ رنه يم هرڅنګ

شان ويده شوى يم،هغه چې الندې ځمکې ته يې کتلې او له خپلې دسمپېلنيو 

له خلتې يې غټ ډکي ټولول ،خپلې خ رې وغزولې:زماالنه يادېږي چمې ماپمه 

درې وختونوکې يووخت ډوډۍ هم له خپل مور اوپالر سمره پمه خپمل وخمت 

روخت داسې کېږي چې زه کورته خوړلې وي،هغه ډېرزروړ وو،ماته يې وويل ډې

والړ شم نو په کور کې هغوى ويده شوي وي،هلک غوښمتل والړ شمي ،پورتمه 

شوويل يې ځم چې ګرمي ده ورورسته موټرونمه کمېمږي  زممادغري ۍ وخمت 
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همدااوس او ورورسته له ماسپښينه وي،ولې چې هوايخه شي بيا ټول موټرونه 

خداى يوا  وکړي او يوڅو روپمۍ راپيداشي اوپه سړک ځاى نه وي نو زموږ هم 

 وګټو.

مخکې له دې چې والړ شي بيامې ترې وپوښتل کله چې دموټروته دود کوې ايا 

 هغوى درسره ښه رويه کوي؟

لويه ساه يې واخسته،پرېږده يې هېڅوک هم يوشان ندي،کله مو خلمک رټمي 

،کله کله خوموال يونيم په څپېړه وهي،اوځينې بياښه وي پيسې هم راکموي،او 

ال يې پرموږ زړونه سوځې او داسې راته حيران ګوري چې لمه ورايمه يمې پمه 

څهروکې خفګان ښکاري، هرڅوک دبل چاپه مشکل نه پوهېږي ،يواځې هغمه 

څوک پوهېږي چې په سينه کې يې زړه وي نمه کماڼى ،هلمک ځانتمه حيمران 

 کړم،داسې خ رې يې کولې چې هريوه يې دکاڼي کرښه وه.

چې الس يې را اوږود خمداى پاممان،زه  کې به تللى ومنه پوهېږم په کوم سوچ 

خوګوره هروخت به پنيه روپۍ راکموې کنمه موټرتمه دې هېڅکلمه همم ځم 

 نه کوم اوپه کار کې دې برکت نه لوېږي! (دودسپند)

حيران شوم چې دى څه وايي،زما موټر؟! ورته ممې وويمل زمما مموټر چېمرې 

ته يې چې د مط عې دمالمک دى؟ددفتر مخې ته والړې فوالدي رنګ کې کروال

وه الس ونيوه داڅه شى دى،زماځوا  په الس راغى چې ولې داهلک پمه سمر 

 کې بېرته راوګرځېده او لمانه يې پنيه افغانۍ واخستې .



 

 

78 

 کوچنۍ ناوې لمريز کال  ٩٣١۴

 

 وينې ګروپ د

  

له ډېرې مودې وروسته مې يو ملګرى څنګ ته راغى چمې پمه ليمدويې ډېمر 

ه پيل کړې،دداسې خلکمو خوښ شوم،مخامخ مې ځانته کېناو،خ رې مې ورسر

 خ رې هسې هم سړي ته خوند ورکوي ډېرپه تلوسه کې وي ورته.

ورته مې وويل:ښه نوقصه راته وکړه چې په هغه ځماى کمې دې وخمت څنګمه 

 يتېرشو؟ وليفه دې سخته وه که اسانه،دخلکو چلند درسره څنګه وو،امنيتم

اره پوښتنه يمې ممه حالت په کومه درجه کې قرار درلود او.... ،هغه راته وويل ي

کوه ،زه هم ټکنى شوم فکر مې وکړ چې هغه لېرې ځاى دى کېداى شي،خلک 

حاالت ،رسم او رواج يې بدل وي ،کله چې داسې يوځاى ته نااشناکس ورشمي 

زړه بدى کېږي ،امکان لري چې له خلکو به يې زړه  دڅه مودې لپاره حتماً پکې

وکړي،لږغلى شوم خوبيمامې ټکېدلى وي،نه به  غواړي چې راسره پرې خ رې 

 ونه شو. ص ر

 ولې لکه چې خوند يې درنکړ که څنګه؟ورته را نېغ شوم ،

يې ګوتې تېرې کړې  وکې وېښتان و بالښت يې ځانته راکش کړ،په منځ بېل شو

، هغه پخپله له بدن نه کمزورى وو،په غوښه ډېرابادنه وو،خو وېښتان يې لموى 

 ساتل ،راته مخامخ شو.

دخپل دفتر په اړه درته څه ووايمم ،مماچې همم همداغوښمتل  ته غوږ شه چې

 ورنږدې شوم، ښه ووايه کنه .

ښه نو غوږشه ،کله چې دوه کاله وړاندې موږ څونفرو ددې فتر لپاره انټرويو تمه 

،چې ورغلم،خپل مسؤوليتونه راته په ګوتمه  پکې ومنل شوموغوښتل شو نو زه 

ارل شوه،زما شع ه،دخو  ځماى کړاى شول،ددفترشراي  اوزما دنده راته وسپ

اونور هرڅه راته وښودل شول،رديس راته يې وويل: چې نن اسمتراحت وکمړه 
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 بل اوس اته دې خپله دنده پيل کړه،ماهم همداسې وکړل،څوورځې وروسته يو

هلک هم زما شع ې ته رامعرفي شو،زه هم پرې خوښ شوم ،ځکه يمواځې بمه 

،هغه هم په کار پيل وکړ خپلې ېرۍ مې څوک نه ووت ناست وم،دخ رو اوساعت

چارې مو ډېرې ښې سم الولې،تل به زما اودهغه نظريو وو،حتى تر دې چې پمه 

سته ،پاسته اوهرڅه کې يو بل ته بېخي ورتمه خوى ،خصلت،خوراک ،څښاک،نا

وو،بله ورځ موپه دفترکې رديس ته وويل ،چې زموږ ددواړودخمو  اېماق همم 

ه خوښه يې راسره ومنله،يوه ورځ له يوځاى شي هغه دې هم خير يوسي زموږپ

موږ څخه دوينې ګروپ وغوښتل شو،ماته يې وويل چې دوينې ګروپ دې څمه 

مث ت اى  کله چې يې له هغه څخه پوښتنه وکړه نمو هغمه A+دى ماورته وويل 

ويمې  اوبيايې هغه سړي ته وکتل  ته سريې دځمکې پمه لورښمکته کمړ ما اول

کتل!هغه سمړي وپوښمتل اياتاسمو دواړه مث ت اى،ماهم ورته حيران وA+:ويل

وروڼه ياست؟ داچې موږ ډېر صميمي وونوموورتمه پمه يموه اواز وويمل هو،پمه 

حقيقت کې زه ديوه او هغه دبل واليت دى،سړى په خپله مخمه والړ،مماده تمه 

وويل   اياتاده ته دخپلې وينې ګروپ صحېح ووايه؟هغه وويل هو نو ولمې څمه 

رخموښ شمولوچې دټولوعمادتونو ترڅنمګ غل  ممې ورتمه وويمل؟دواړه ډې

 زموږدوينې ګروپ هم يو دى.

دوه مياشتې وروسته په همدې ډول، يوبل هلک هم زمموږ شمع ې راوسمتل   

ى کار کاوه،دده ډېر خواص هم زموږ په شان وو،يموه ورځ اشو،درې واړوبه يوځ

تاتمه دې دوينمې ګمروپ  هترې زمادې ملګري ساالر پوښتنه وکړه هلکه توابم

دى؟ هغه سر راپورته کړ   لکه چې وينې ته ضرورت لرې کمه څنګمه زه معلوم 

پخپله دوه هډوکي يم،په کړس مو وخندل،ده ورته وويل نه ياره،هسې پوښتنه 

مې وکړه،ده هم ټوکه ورسره وکړه،که وينې ته مې حاجت هم وشي نو ستاوينه 

ې،داځمل خونه اخلم ټوله خرابه اوله ميکروبه  ډکه ده ،ښه شې ه مو ټوکې وکړ

زه هم پکې ورګډ شوم تاسو هم ترې د کشمير مسئله جوړه کړه دوستانو،توا  
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راخېز کړ ، زړه مه تنګوه اشنا زما وينه څه چې ټول ځان مې له تاسونه قربمان 

 مث ت اى ،دى!!A+دى هوماته دخپلې وينې ګروپ معلوم دى،

چ کمې مااوساالر يوبل ته حيرا ن حيران وکتل،توا  هم زموږحيرانۍ تمه سمو

شو،ژر يې وپوښتل هلکانوخيريت خوبه وي ،څنګه غلي شموئ ،اى ګمورئ زه 

دروغ نه درته وايم ښه ماته معلوم ده چې زما دمينې ګروپ هممداده، ماورتمه 

وويل هوخير يت دى خوته دې  عجي ه تصادف ته وګوره، زما او دساالر دوينې 

چې موږبه ورسره مث ت اى  دى ،هغه نه راسره منله،فکر يې کاوه A+ګروپ هم 

ټوکې کوو خوچې قناعت مو ورکړ بيايې ومنله،درې واړه ډېر خوښ شمولو پمه 

 مينه مو خپلې چارې مخته وړلې خو!!

سترګوته يې ونيو،اوښمکې ېب ته الس کړ دستمال يې راووېست دلته هلک ج

يې پاکې کړې،ما ورته وويل ولې ؟هغه وويل خو اوس يوه اوونۍ وروسمته مموږ 

په هغه دفتر کې زموږ کاري موده پاى ته رسېږي او وايي چې نور  سره بېلېږو او

 خپل فعاليت دلته بندوي کنه ،بيايې هم نور خلک نه نيول.

هغه راته وويل چې ساالر اوتوا  دواړوبه ماتمه ويمل چمې سمتاوينه کممه ده 

اوضرورت ورته لرې، وجود دې کمزورى دى موږ به وينه درکړو پرېږده چې ښه 

نډې وهۍ،ايازه ترې خفه کېدم ورته ويل به مې چې تاسو پرما ملشې ،خوزه به 

اوس وايم چې کاش ماداکار کړى واى اوس خوبه يمې  ستاسو دريشخنديم؟ خو

 ماورته يوڅه ډاډګېرنه وکړه. ه راسره دنښې په ډول پاتې وه،کم ترکمه وين

ويل يې چې اوس ځم اولږ کار لمرم   زموږمجلس په همدې ځآى پاى ته ورسېد

ابه ګورو،ماورته وويل چې همېڅ  فکمر ممه خرابموه ترڅموچې بلمه وليفمه  بي

پيداکوې،نودلته زما ترڅنګه راځه ساعت به موسره تېرېږي،هغمه راتمه وويمل 

 سمه ده انشا  اهلل .

درې اوونۍ وروسته سهار په کور کې ناست وم دفتره دتګ لپاره مې اماده ګمي 

ېرف رامنمډې وهمي پمه دې  نيوله چې کوچني زوى مې موبايل په الس،زماپه
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له وخت کې دموبايل زنګ قطع شو،ماته يې راکړ ويل يې چې چازنګ وهلى وو،

 لمهاوکې کړ،کله چې مې وکوت نم ر د نوراهلل وو،ژرمې دې سره بيا زنګ راغى،

ندې اواز وکمړل شمو چمې ژر روغتمون تمه راشمه اسره له هغې ېرفه رابدې 

بلې خ رې ته يې پرې نه ښودم ،ترڅومې پوښتنه کوله چې څه پېښه شوې ده،

يواځې دومره يې وويل چې نورې خ رې بمه دلتمه پمه روغتمون کمې کموو.ژر 

رانه پاتې شول،په کورې کې مې  هراشه،ادرس يې راکړ زه هم وارخطاشوم هرڅ

وويل چې زه ځم اويوعاجل کار راته پيداشو،له کوره ووتمم اوسميده راښمودل 

ل شوم ګورم چې نور اهلل په چپرکټ شوي روغتون ته ورغلم،عاجل واټ ته داخ

په سرو وينوکې لژند پروت دى،اکسيجن ورته چاالن دى اوهېڅ حرکت پکې نه 

 وو.

پوښتنه مې وکړه چې څه چل پرې شوى دى ،ډاکټر راته وويل چې اکسميډنت 

يې کړى دى اووينه يې ډېره ضايع شوې ده نو څومره چې ژر کېږي وينه ورتمه 

ده،تشويش مه کوئ،هلۍ ژر کوئ زه ورتمه خپلمه پيداکړئ،ماورته وويل سمه 

وينه ورکوم، همداسې يې وکړل،وينه يې ورکړه دهغمه ملګمري چمې اوس لمه 

ماسره هم دوستان شوي وو،اوهمدې ښارته راغلي وو،فون ممې ورتمه وکړ،پمه 

درنګ ګړۍ کې دواړه راورسېدل،ډېر وارخطاول خوماورته وويمل چمې کوممه 

سمم دي نمور اهلل همم روغ دى ډېرژوبمل  هخ ره نشته انشما  اهلل چمې هرڅم

سم شمي  نور يې ضربه خوړلې ده،اوس به هرڅهندى،يواځې سريې مات دى او 

 غم مه کوئ.

دوه ساعته وروسته نوراهلل هم په هوښ راغى،خوسترګې يې الپټمې وې، اوبمه 

يې وغوښتې خوډاکټر  وويل چې په دې وخت کې اوبه ورته ښې ندي،ممه يمې 

کړئ،ساالر وويل ځه اوس ژر بېرته راځم اوله مموږ روان ورکوئ،وروسته يې ور

شو،شې ه النه وه تېره چې له بال جوسونوسره خونې ته را داخل شو،موږ ته يې 

نه موږ ورتمه ډېمر  ده  هم ترې راکړل ،واخلئ هلکانو چې موږ يې هم وڅښو له
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خطمايي ورتمه کړېمده،څودقيقې رضرورت لرو ،اخر موڅومره  اندېښمنه او وا

ې نه وې چې سترګې يې وغړولې ګوري چې زه ،ساالر اوتموا  درې واړه التېر

يې مخ ته والړيو،ساالرته يې په بنده بنده ژبه وويل وګورئ کنه چې اخمر همم 

راته راپکارشوى، نن  تاسو  زه وژغورلم،خموژر يمې زماپمه الس چمې دوينمې 

ه تاڅه ندې غږيې کړ هلکه پااخستوپه وخت کې، لږ په ينوشوى  وو فکر شو،راب

 شوي دي ته خو هم ژوبل يې کنه.

غږېمږه چمې تماوان کموي  ،پمه اوچمت اوازتوا  يې په سر ورته الس کېښود 

درته،ساالر زماپه اوږه الس کېښود،ورته يې وويل ته موږنه بلکمې ده ژغمورلى 

 يې.

تمه نمه مما اونمه تموا  وينمه  ده ژغمورلى يمم ؟هوتما !!څههلک حيران شو 

درکړشوېده هغه  ده خپله وينه درکړېده، نمور اهلل درکړې،کومه وينه چې تاته 

ورته وويل، نوله ماسره خوستاسو دوينې ګروپ برابروو بيمانوده څنګمه وينمه 

 راکړه؟

 ماته يې مخ راواړاوه ستادوينې ګروپ څه دى؟ 

اوله ممامخکې په دې وخت کې هغه ډاکټر چې زماوينه يې اخستې وه،راورسېد

 مث ت اى!!!.A+وويل  يې دوى ته 
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 بخښنه غواړم

 

م کمې د ۱۲۲۴ډېره موده شوې وه چې کلي ته نمه وم تللمى ، هېمواد تمه پمه  

امريکايي ځواکونو له راتګ سره ترې راکډه شوي وو،بيامې سترګې هم نمه وې 

نورکارنه وو دورځې به مې په بازار کې تمازه ميموه اوسم زي پلورلمه ور اړولې،

کله به چې کوم وټر کورسونه ويل،اوماښام نه وروسته به مې دانګليسي اوکمپي

ښارته راغى اوپه کلي کې به مو د وضعيت په هلکه وپوښته نو له زړه به  دوست

يې وينې څڅېدې، ويل به يې، تېر شئ ترې هېڅ پوښتنه يمې ممه کموئ ډېمر 

 بدحال دى.

او خپله   يوه ورځ مى شېر ماما په ښار کې وليده چې د سودا بوجۍ يې په شاه 

هم له السه نيولې ،اواز مې پرې وکړ،مخ يې راواړوه ،چمې ويمې کوچنۍ لور يې 

ليدم ، له خوښۍ نه يې دتندي ګونيې هوارې شوې، ورنږدې شوم روغ ړ ممې 

ورسره وکړ، کوچنۍ نجلۍ ته مې هم د ستړي مشي په نيت الس ور اوږود کمړ، 

خو هغې دښي الس پرځاى،چپ الس راوغزاوه،پالر يې راته وويمل: ښمي الس 

دى، څو ورځې وړاندې دکلي په منځ کې دېال انو،حکومت او  بهرنيمو  يې ژوبل

ځواکونو ترمنځ دکلي په منځ کې نښته وشوه، چې ډېرنور کليوال يې هم ممړه 

پرچه لګېدلې وه، دادوه ورځې په روغتون په اوټپيان کړل،شيرينۍ هم په الس 

 کې بستر وه، نن يې خارج کړه،کمه څمه همم دهغمه خ مرې راتمه ډېمرې زړه

ولې چې دکلي په حال  ،شينوونکې وې ،خوبياهم يوڅه راباندې ښې هم لګېدې

پوهېدم، نژدې ماييګر وو،راته يې وويل ښه نو مموږ ځمو چمې بيما مموټر نمه 

پيداکېږي، ماورته ست وکړ چې راځه نن شپه به زموږ کره وکړې،خموويې نمه 

ام نمه منله، ويل يې نه الړ به شو اوس مې کورته زنګ وهلمى دى،بيالمه ماښم
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وروسته موبايل هم کار نه کوي، ېال انوپرې بنديز لګولى دى،مماهم ډېرکلمک 

 نکړ،روان شو.

اغى ،موبايل ممې اوکمې کمړ، اواز د چې زنګ راته ربيا په ښارکې وم ، بله ورځ

مر وو،هغه زما ملګرى او کليوال وو،راته يې وويل: چې بېګاه امريکايمانوددې عا

کړى ،ځکه چې هغه بله شمپه يمې ېال انوتمه  لپاره دملک سرور په کور بم ارد

ځاى ورکړى وو او دده کره يې شپه تېره کړې وه،د بم ارد دزور له امله ستاسو 

 دکال لويه دروازه هم پرېوتې ده،دېوال مو هم يوڅه نړېدلى دى.

کراچۍ مې سراى کې ځاى پرځاى کړه،دکلي موټر کې سپور شوم پالرتمه ممې 

چې کلي ته ورسېدم،ډېرڅه مې نه شول ليمداى  هم خ رورنکړ،ماښام تياره وه

راته داسې بدل ښکاره کېدل،حتا فضا اوس ډېمره نما  هځکه رڼا نه وو، خو هرڅ

مر دوى د کور دروازه مې وټکوله هغه پخپله راووت په ليمدو دعااشنا شوې وه، 

ږ ځنډ وروسمته جره کې کېناستو تر لډېر خوښ شو، کورته يې بوتللم،په حمې 

 راځه چې يوځل زموږ تر کوره والړ شو. ل :مې ورته ووي

دمخمه   اوس هغه زيارت کلى ندى چمې تما  هلک رانېغ شو،غلى شه ! ساده دا

ليدلى وو،اوس دلته څوک له ماښام نه وروسته نه شي ګرځېداى، تېره ورځ يې 

 هم شاکر بېولى وو،خوبيا ملک صيب په ضمانت را خوشې کړ.

ې وويل اى خداى دازموږ په هېوادکې څه دهغه خ ره مې ومنله،له ځانه سره م

روان دي، نور خلک څه کوي او موږ څه کوو،ترڅوبه مموږ غالممان يو،ترڅوبمه 

پرځماى داسمورمخي ،  ېموپه خپلوکورونوکې وژني اوترڅوبه مودمرګ دملکم

 انګرېزان روح اخلي؟

مر لپاره عاشې ه وروسته ډوډۍ اوچاى راغلل،زړه ته مې هم څه نه کېدل خو د

وروسمته ممو شمپه  اومجلس کولوې په کاسوکې ګوتې ووهلي،تر غورومې هس

غوښتل جوړه کړه، ويده شولو، سهار لمانيه ته راپاڅېدو له لمانيه وروسته مې 

ېريخ وو، بېرته مې کمپله په سمر راکمش کمړه، چې خپل کورته والړ شم خو ،ډ
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خو  وړى وم چې موبايل راپاڅولم،ګورم چې پالرمې زنګ وهلمى دى ،ځموا  

مې ورکړ راته په قهر وو، ولې دشپې رانغلې، اوبيادې موبايل هم بند کمړى دى، 

ورته مې وويل چې په کلي کې يم او پرون راغلى يم،دلته دشپې موبايل کار نه 

هرڅه سمم دي،  کوي، هغه وارخطا شو چې خيريت خوبه وي ،ماورته وويل هو

زموږ دکمور دوازه همم تېره ورځ امريکايانو دملک کاکاپه کور بمونه اچولي دي 

دپمالر تمر رخصمتولومې ورسمته زه  پرېوتې ده،نورکومه دتشويش خ ره نده.

مر روان شو، له کال چې بېرون ووتو داسې فکر مې وکړ،لکه دې ځماى تمه اوعا

چې په لومړي ځل راغلى يم، په کلي کې هېڅ دپخواشان کورونمه نمه ښمکاره 

ايښې واى نوله بل سمره  کېدل،هغه دچاخ ره که دکلي په يوه سرکې دې هګۍ

مر ته مې مخ راواړه هلکه داڅه دي ،داخلمک څمه شمول؟هغه عايې ښکارېده،

ران وي،محاصمرې اوويل تاسو څه شولئ،خودوى همم والړ همره ورځ دبمونوبم

وې،ټول ځوانان يې دجاسوسانو او القاعده په نوم ووژل او له ځانمه سمره يمې 

دې هم اوس نمه واى ليدالى،پمه  يوړل،زموږ دلته دايوټوټه ځمکه ده کنه زه به

همدې خ روکې زموږ کورته ورسېدو ګورم چې په رښتياهم دروازه دکال ېرف 

ته پرېوتې او دېوال هم لږ شان نړېدلى دى، کالته ننوتو،والړم دکوټې لورته يمو 

 ېکمړ ه ،خو اوس مو بند هو ېچې درڼا لپاره موپرې ايښ )کوچنى کړکۍ(روزان

رد اوډزو دزور لمه املمه  اپه بسترو اوسامان، د بم  ګورم چې همې کړ هخالص هو

کوم دوه ګوتې ګرد پروت دى،چې له لرې پرې دمارانو،لړممانو او ځنيوچاپونمه 

ښکاره کېدل،سوري کې مې بېرته تېږي کېښودې او له کال راووتو، مموږ دواړو 

خ رې کولې چې دغره له ېرفه اول دچورلکې اواز راغى اوبياورسره يمو وېمره 

مر وويل بيابه دې خانه خرابودچامېنمه ، زه ووېرېدم ،خو عاډزې وشوې وونکى

 دل ښه نمدي، دهغموى کورتمه والړوسپېره کړې وي. هغه راته وويل راځه درې

له  غړپ نه ووکړى چې کشر ورور يې رامنډه کړه ،غمږ يمې  راوړ ،المو يې چاى

ان پمه ډکمه ورووته، لږ ځنډ وروسته بېرته له خفګم هغهکړ: الال مړى يې راوړ، 
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، ماالترې نه ووپوښتي چې هغه وويل ګل مير اکا يمې وژلمى هغمه  څهره راغى

بېچاره يوسړى وو، يواځې يو کوچنى ځوى يې په کور کې وو، چمې هغمه همم 

رکي او ې،برړې،سمپ يې به لپاره اودسوخت والړ ته غره به وختي وو،سهار کلن٨

ته دراګرځېدوپه حال له،بېررګنډېري راوړل،جنازه موماسپښين خاوروته وسپا

کې وو،چې څوکوچنيو د هديرې په لور رامنډې وهلي، چې راورسېدل ويل يې 

امريکايان راغلي او دګل مير اکادکور خواته يمې مموټر درولمى دى، څمونفره 

ورغللو چې ورنږدې شولو،دټوپکو خولې يې زموږ په ېرف کړې په انګرېزي يې 

ماته وويل  عامرنو رامخکې شئ،وويل  ودرېږئ ،که څوک په انګليسي پوهېږي 

ته خوپوهېږې ورشه چې څه وايي،زه ور روان شوم ،خواته چې يې ورغلم راته 

کاش چمې  ماورته وويل لالمانو ؟يې وويل،داوژل شوى شخ، څوک زامن لري

دهغه له وژلو دمخه مويوځل داپوښتنه کړې واى چې څوک لري اوکنه،بدبختو 

په دې وخت کې دګل مير اکا ښيه چې ځې يوکوچنى ځوى لري او بس،اهغه يو

خپل ځوى نه يې السونه تاوکړي وو،له کوره راووته،خېرې يې کولې،په سر يمې 

خاورې بادولې، زماترڅنګ امريکايي پرې اواز وکړ اوپه انګرېزي يې ورته وويل 

 بخښنه غواړم مېرمنې موږ ويل که هغه ترورېست دى.
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 ارمان 

 

درد او غم څخه ډکې شې ې او سمړې تمودې په دې دردېدلي هېواد کې يې له 

،لوړې ژورې،لوږې او تندې وګاللې ، دوخت فرعونيانوته يمې د موسمى پشمان 

 .ځوا  ووايه

له لومړي ټولګي يې زده کړې پيل کړې او هغه ارمان چې د زده کړو پمه برخمه 

کې يې الره تر سره کړ،غوښتل يې چې تر زده کمړو وروسمته يموه پيمآوړې او 

شي او له نېکه مرغه همداسې وشول او پمه تانمده ځموانۍ کمې مخلصه قاضي 

 .قاضي شول هغې سره يې کورنۍ د زده کړو په برخه کې ډېمره مرسمته کولمه

ارممان او دهيلمو   دځوانۍ په همدې جوش او خروش کې يې د ژوند يوبل لوى

غوټۍ ګل شوه او داهيله يې د واده کولو وه، سره له دې چې واده تر ډېره ددې 

ضايت ونه شو خو بيا هم هغه پوهېده چې هېڅ مور اوپمالر دخپمل اوالد د په ر

ژوند په برخه کې د بربادۍ پرېکمړه نمه کوي،دخپمل پمالر او ممور خوښمې او 

غوښتنې ته يې ل يک ووايه او دفهيم په نامه له يوه ځوان سره يې خپل ژونمد 

 .دتل لپاره شريک کړ

ه او هغې ته يې يوزوى ورکړه په وختونه تېرېدل د ناجيې لمن خداى زرغونه کړ

کور کې يې دماشوم د ژړا غږ هم واورېدل شو اوس يې نو خوښي ال پسې زياته 

 .شوه

يوه ورځ ناجيې وغوښتل چې تر ډېر وخت وروسته دخپلې ممور کورتمه والړه 

د شيدو ورکولو چوشک يمې   شي،کله چې والړه نو دخپل کوچني زوى فيصل

ماشوم ته يې بايد شيدى ورکمړې واى نمو اړه په خپل کور کې پرېښى و،داچې 

شوه ترڅو بازارته والړه شي او يو شيرچوشک ورته راوړي،همداسې يې وکړل 

يې خپلې مور ته وسپاره او خپله يې له ځانسره دخپلې خاله لور حفيظمه   زوى
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په شهرنوکې د فاينسټ سوپرمارکېټ په لمور روانمه شموه،   له السه ونيوله او

رنيى دى چى اکثريت مشتريان ،پېرېدونکي او ورتلونکي يې فاينسټ هغه پلو

 .بهرني وګړي دي  په کابل کې مېشت

ناجيه کومه بهرنۍ يا غربۍ نجلۍ نه بلکې يوه افغانه وه ،کله چې دې پلمورنيي 

د   ته راورسېدې او داخل ته ورننوتلې نمو يمې سمترګې ګرځمول پيمل کمړل

دبيو پوښتنې يې کولې دوى الپمه پلورونکو اجنانسو ننداره يې کوله اودهغوى 

 .پېرلو بوختې وې چې ناڅاپمه يمې ترشماه ديموه وېرونکمى درز اواز واورېمد

دايوه انتحاري حمله وه چې په شهرنوکې په فاينسمټ سموپرمارکېټ ترسمره 

شوه ،په يوه شې ه کې هرڅه بدل شول،دفاينسټ د څمو شمې و مخکنمۍ لمه 

وېروونکمي مماحول بمدل  خوښى او خوش و ډک ماحول په يوه وحشمتناک او

شو،ځمکه د شهيدانو او ټپيانو نيمو پرتو تنو،د بدن نمورو غړو،ټپيمانو او وينمو 

ونيوله او يو سور رنګ يې ورکړ او فضا په ګرد،دوړو اوداور په لوګي پټمه شموه 

هېڅ نه ښکارېدل په څو شې وکې يو کوچنى قيامت جوړ شو،هره خوا له لرې او 

و اوازونه اورېدل کېدل،ام والنسونه راورسمېدل او نږدې څخه د چيغو او ژړاګان

په پېښه کې شهيدان اوټپيان شوى جسمدونه يمې روغتونونوتمه انتقمالول،د 

 .شهيدانو اوت يانو واريينوته دپېښې ساحى ته دورتللو اجازه نه ورکمول کېمده

کله چې ناجيې او حفيظې ډېر ځنډ وکړ نو په کور کې يې د مور ورته تشمويش 

ېکړه يې وکړه چې ګرځنده م ايل ته يې زنګ ووهي خوکله چې يې پيداشو ،پر

هڅه وکړه بريالى نشوه ،نور يې هم تشويش ډېر شو ،څو دفه يې بيا هڅه وکړه 

په غلې کولمو او مخچلولمو   خو نتيجه يې ورنکړه، بيايې د کوچني زوى فيصل

نکي پيل وکړ اوس نو دناجيې او حفيظي لپاره انتظار کول هم ورته ستړى کموو

( نيا فکر   برېښېدل او شې ه په شې ه يې قهر او غوصه ورته زيآتېده، د ) فيصل

کاوه چې دوى دواړه به په چکر ګرمې شوى وى او ماشومه به ورنه هېره وى خو 

اصالً خ ره داسې نه وه،کله چې يې تمه قطع شوه نو يې دکورنۍ نورو غړو سره 
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ک خ ر نه چمي پمه شمهرنوکې تماس ونيو خو تر دې دمه ال ددوى دکورنۍ څو

 .انتحمماري حملممه شمموي اويمماهم ناجيممه او حفيظممه فايسممنټ تممه تللممې دي

په همدې وخت کې يې ټلوېزيون ته فکر شو چې د عاجل خ مر تمر سمرليک 

الندې د ټلوېزيون په ښکتنۍ برخه کې سره کرښه تېرېمږي ،ورسمره جوخمت 

ه يې ليمدونکيو تمه وياند پر سکرين را ښکاره شو او د عاجل خ ر د اورېدو بلن

ورکړه، هغه همدا پېښه وه کومه چې نن په فاينسټ کې شوه وه، د دواړو نجونو 

کورنۍ الپسې وارخطا شوې ،د ناجيې او حفيظي مورګانې او دکورنۍ غړي الپه 

همدې کشمکش کې وي او دهغوى د پيداکولو لپاره يې پالنونه ېرحه کول چې 

راغى مخې سره يې اوکې کړ،څويمانيې دناجيې مورته په يوه ډيجيټل نمر زنګ 

يې غوږ ته نيولى و ،خوپرته له دې چې څه ووايي م ايل يې لمه السمه پرېوتمه 

دکورنۍ غړيو چې ټولې ښيينه وې ،داچې د جمعې ورځ وه نو نارينه څوک يمو 

اوڅوک بلې خوا وتلي و، ښيې راغلى د ناجيې له موره راتاوې شوې او د خيمر 

ې هغه په هوښ راغله لکه د لېونۍ په شان يې اخوا خير چيغې يې وهلې کله چ

ديخوا منډې پيل کړې،خو د ناجيې عمه چې يوه زروړه او هوښياره ښيه وه په 

ارام زړه يې ورڅخه پوښتنه وکړه چې زنګ چاوهلى و،هغمې ورتمه وويمل لمه 

روغتون څخه زنګ و،نوموږ بايد روغتون ته والړې شو،ځوانې نجمونې يمې پمه 

او د ناجيې مور او عمه د کابل څلورسوه بيستريز روغتمون  کور کې پرېښودې

ته والړې،هلته يې هغه ټول ټپيان چې دهمدې پېښې لمه املمه ورتمه راغلمي 

وکتل خو نه ناجيه اونه هم حفيظمه پکمې وليمدل شوه،وروسمته د روغتمون 

دمسؤولينو لخوا هغه ځاى ته بوتلل شوې چېرې چې مړي او جسمدونه سماتل 

 .کېږي

چي نور ددوى په زړونوکې سکه او متره نه وه پاتې خو بيا يې همم  سره له دې

په کاواکه قدمونو او لړزانده السونو د څو تنو مړو څخه سمپينې ټموټې پورتمه 

کولى ،خو دخپلې لور او ورېرې جسد يې پيدا نکړ، د وتلمو پمه وخمت کمې د 
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ه او ناجيې مور دوروستي جسد له مخ څخه د پردې پورته کولو سره دومره لوړ

ډاروونکې چيغه وکړه چې په ځمکه را پرېوته او په لوغړېدا شوه، د ناجيې عمه 

ژر خپله ورېندار باندې ور پرېوته کښې يې نوله هغې فکر کاوه چې لمه جسمد 

څخه وېرېدلې، خوکله چې يې په جسد فکر شو ګوري چې تور ويښتان يې په 

له سور رنګ خپل کمړى ټټر داسې را خواره پراته دى چې اوس يې د وينو له ام

 .دى او دا جسد بل څوک نه بلکې پخپله ناجيه وه

له دې سره د ناجيې عمه هم وارخطاه شوه خو جردت او ممرال يمې لمه السمه 

ورنکړ،ددې جسد ترڅنګ دبل پروت جسد مخ يې هم لوڅ کړ اوس نو دناجيې 

په عمه کې هم هېڅ ځواک پاتې نشو ځکه چې دا جسد د حفيظې و اوهغه هم 

يده شوې وه ، مخې سره يې د مړي رسميآت په روغتون کې خالص کمړل ، شه

 . کورنۍ ته يې فون وکړ او له پېښې يې خ ر کړل

کله چې جسدونه په روغتون کې د ممړو وينيونکمو لخموا لم مول شموي و د 

حفيظې له السونو څخه د سرو زرو دولس بنګړي ويستل شموي،داچې پېښمه 

نګړيو اونورو شميانو پوښمتنه ونکمړه ،مګمر د ډېره غمجنه وه نو کورنۍ يې د ب

تدفين او دعا له مراسمو وروسته کله چي ددوى کورنۍ پمه روغتمون کمې لمه 

ناجيې او حفيظي سره د سروزو ګاڼو غوښتونکي شول ،هغوى پمه ځموا  کمې 

وويل :تاسو ونه ليدل چې دهغوى جسدونه ټوټه ټوټه ول موږ خ ر نه يمو چمې 

مړي وينيونکي وويل چې ددې يوې نجلۍ الس چېرې ورڅخه پرېوتي دي،يوه 

مو دبلې نجلۍ د لم ولو په وخت کې دهغې له نس څخه راووېست ،نوپه داسې 

 .حال کمې يمې بنګمړي اونمور شميآن چېمرې پمه السمونوکې پماتې کېمږي

هغې وويل ناجيه په منيه دوه نيمې شوې وه او نس يې شلېدلى و او د حفيظى 

پاتې و اويو الس يې د ناجيې په خېټه کې د بدن غړي څه دپېښې په ځاى کې 

 .ننوتى و
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ناجيې د خپلې مور په کور کې د دمې جوړېدو ارمان له ځانسمره ق رتمه يموړ 

اوهغه دمه يې په هديره کې جوړه شوه خو د هغې کوچنى زوى فيصمل( چمې 

اوس پنيه کلن دى منډې وهي خوالهم په دې نه پوهېږي چې مور يې څوک او 

 .چېرې ده
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 کونهزمالي

   

 

له غرمې راپه دېخوا راباندې الهام کېده،نه پوهېدم دڅه به وو،دشعر خونمه  نن

وو،ځکه چې شعر مې ونه ليکه، نودابه څه وو؟ نه هېڅ نه پوهېږمه،يوڅه خومې 

بايد ليکلي واى، کېداى شي کوم دوست بمه ممې پمه يماد شموى وي،يابمه زه 

چايادولم، داخوهم له امکان څخه لرې نده چې په کور کې به مور،پالر خويندو 

وروڼواوياهم دوړو مور يادکړى يم،خير هرڅه چې وو، يو وخت ممې فکمر شمو 

،ګورم السونه مې چاپېر دي او د کمپيوټرمخې ته ايښى کي ور لکمه دارممونيې 

کرين هم يموه دتڼيوپشان زور کوي او ټکهارى  يې پورته کېږي،دکمپيوټرپرس

توره ليکه په تېزۍ سره ځغلي، خوبياهم پوه نشوم چې څه به ليکي، چاته بمه 

يې ليکي،خوکېداى شي کوم ملګري يا ملګرې ته دمينې کوم ليک وي،څه بمه 

پکې ليکي، څنګه يې ليکي،ولې يې ليکي ،څنګه به يې ورته استوي،بياهم پوه 

ه سکرين نه  نه اوښمتې، نه شوم چې همداسې به وي اوکنه؟ سترګې مې هېڅ ل

او ورپورې نښتې وې،خوخ  ښه په بېړه پرې مزل کاوه داسې لکه دشمپې پمه 

ناوخته کې  چې پرسړک هېڅ رش او بير وبار نه وي ، اوپه کلي کې کموم چاتمه 

مموټر سمړک تمه يا ناڅاپه ناروغي پېښه شوي وي ،کوم مشکل پيداشوى وي،

يې منمډې وهلې،خودتعجمب  راووځي  اوښه دزړه له اخالصه مزل کوي،داسې

ځاى دادى چې دابه څمه وي،څمه بمه پمرې ليکمل کېمږي ،چاتمه بمه ليکمل 

کېږي،اوڅوک به يې ليکي، زه خو نه وم ولې که زه واى نو دوممره خوبمه پموه 

شوى واى چې څه ليکم او چاته يې دڅه لپاره ليکم، ګوتومې دکي مورډ پمرمخ 

لمړزه شواوښمکلې نغممه خالونه لمس  کول چې ،ترڅنګ ايښى موبايل مې په 

پکممې وغږېممده چممې زه يممې لممه واره متوجممه کړم،لممه هلوسممره مممې 
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واورېدل،)زماخطونه له خپل ځان سره سم ال وساته:: ښه يې په خيال وسماته 

 ،چې ورک يې نکړې(.

اوهواسراره  ته يې، دانو هغه څوک وو چې کېداى شي دازما دګوتو هسمې بمه 

ل، کله چې موږ واړه وو نو په هغه وخمت دهمده لپاره وې، او دته به يې څه ليک

کې نه کمپيوټروو اونه هم بله الکترونيکي وسيله وه ، چې ليک يما پيغمام يمې 

استولى يا رسولى واى،نو موږ به يو بل ته په کاغا ليکل کول او کلمه چمې بمه 

مووليدل سره به مو ت ادله کړل، چې تر ډېره به موساتل،که څه هم موږ په يوه 

دو،خودومره ديوبل په زړونوکې ننوتي وو، چې هغه وخمت کموم کلي کې اوسې

چې موږ به له يوبل نه بېل شو،هم به مو نه شوه زغملى،نوبه موپمه کاغماخپلې 

خ رې يوبل ته کولې داسې لکه مخامخ چې ناست ،والړ اويا همم پمه الره روان 

مموږ   هم سم  نه پوهېدو خمو بيماهم  يو،په هغه وخت کې موږ په امال  او انشا

 دواړه په خپلو او يودبل په ليک پوهېدو او مطلب به موترې اخسته.

دهغه له دې سندرې سره مې ورته وويل چې هغه ليکونه خومې لمه ځانسمره 

ساتلي خو اوس مې درته بل ليک ليکه،هغه په ټېليفون کې حيمران شمو،چې 

ه درتم  هغه  څنګه؟ او داڅنګه کېداى شي چې زه دې اوس درته په يادشمم او 

وکړم،ماوويل) لکه باران مې په زړګي را ورېدلې راغلې،عمر دې ډېمر دې فون 

دى همدا اوس مې يادولې راغلې(،خوزما په زړه په رښتيا سره اسرار نه ورېده ، 

 څه څه راغلم !؟

 چېرې راغلم؟  

 له دې سره مې ورغ رګه کړه،ښه نو زما نم ردې څنګه پيداکړو او چېرې يې؟ 

ردکوم هېواد دى،چې مې وکوت،نو نم ردافغانستان وو،ولمې :ته وګوره چې نم  

وواو سيمکارت يې هم اتصاالت وو،نور هم حيران شوم،هلکه ۲۲۹۱چې کود يې 

داخودافغانستان نم ردى کنه،په کړس کړس يې وخندل ،ښه داپرېږده دارتمه 

 ووايه چې زه درشم اوکه ته راځې؟
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 سمه ده دخداى پامان!نه نه زه درځم ووايه چې په کوم ځاى کې يې،ښه 

اهو داپرده څه شوي ،ده خوراته دځاى ادرس هم ونه وايمه،نږدې وه چمې لمه 

نمدې وګرځېده،پمه ټنمډه ممې خولمه اپرېشانۍ نمه ممې زړه وچوي،سمر راب

راغله،همداسې لکه دبت پشان پاتې شوم،لمړى ځل وو چې غوصه ممې ورتمه 

لمک همداسمې راغله،له ځانسره مې وويل ښه نمو تمه ده سماده تمه وګوره،خ

،تاخوبه لږ ص رکړى وو،اوس يې ټېليفون هم کار نه کوي، مخې ته پمروت ؟کوي

مېز مې په سوک په زوره وواهه چې پرې له پاسمه ايښمى کمپموټر همداسمې  

نممږدې وه چممې النممدې پرېمموځي،چې ددروازې ټممک ټممک شممو ځمموا  مممې 

تمه ورنکړ،دروازه راخالصه شوه، ګورم چې اسرار له خندانه شين دى اوداخمل 

راغى،اى خداى دې انصاف درکړي،پېژانده خومې نه خو لمه خنمدااوحرکاتويې 

پوه شوم چې همدى دى،هغه اوس ډېر غټ شوى وو،هغه پخموانى اسمرار نمه 

وو،اى !زه به هم غټ شوى يم کنه! ماته خو خپل ځان نه معلومېږي څومره چې 

 .ماته هغه غټ  ښکاري کېداى شي هغه ته به هم زه همدومره   ښکارم

لسوکلونوله خپلې کورنۍ سره په کاناډاکې اوسېده ،خوله يوبل ۴۱اسرار له تېرو

څخه مو هېڅ خ رنه الره،اوپه همدې ورځوکې افغانسمتان تمه راغلمى وو،پمه 

 رښتياهم چې زړه په زړه آينه وي .
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 ناوې کوچنۍ

 

 په خپله به يې خداى خ ر چې لمونځ کړى وو کنه،پرهغې يې اواز وکړ ونجلمۍ! 

ږه لمونځ دې وکړه ،هغو کوچنيوهلکانوته چاى تيارکړه چې ښوونيي تمه پاڅې

 به ځي.

 سمره يې ووېسته ،غاښمونه يمې ستومانينجلۍ په خپل ځاى کې اړخ بدل کړ،

وچيچممل ،اوږده سمماه يممې واخسته،سممترګې يممې ومښمملې پممه ځمماى کممې 

اوکله بل خواته کوږ  کېناسته،خو  يې ال په سترګوکې وو،سربه يې کله يوخوا

چې په کرونده کې په زهرو لمړل شموي غمنم خموړلي  )مرغۍ(لکه ټېکېشو،

ټکرى يې راواخست په اوږدوخموجړو وېښمتانويې ښمور وغزاوه،وي،الس يې 

کړ،وېښته هم خداى دېته ورکړي وو،سم يوه ګېډۍ وو،يوځل يې په ناسته همم 

لمونيى شخي ووېسته او پورته شوه،څوشې ې وروسته بيما کموټې تمه ننوتمه،

يې را واخست لمونځ يې وکړ،بېرته له کوټې ووته ،نېغه دتنور کوټې  (نمازى جا)

ته والړه،تورچاى جوش يې له تناره په داسې حال کې راووېست چې سمه نيمه 

پسې په تنورکې ورکه شوه،په بېړه يې کوچنيو وروڼوته چاى تيار کړ،هغوى يې 

ان يمې را له خوبه راويښ کړل،مخ اوالسونه يې ورته پرې مينيل،په دسمترخو

ټول کړل،هغوى چې کله ښوونيي ته والړل،دې دکور پاتې کارونه پيل کړل،په 

دې وخت کې پرې دکوټې له منيه اواز وشو زرلښتې وزرلښتې! دې ورتمه آآآ 

ى دې تما انارې کړې،خوهغې يې اواز وانه ورېده،بيايې شورماشور جوړ کړ،خمد

ولګېده،چې غمږ نمه  تور مخې ،کنډاسه په ماروچيچل کي،داپه تاڅه تور مرګ

راته کوې؟ته ص ر وکړه چې زه دې اوس چاره وکړم،که مې ستاځاى هم دممور 

نه  يڅنګ نکړاودهغې تورې هديرې بنديوانه مې نه کړې نو زما نوم به هم قند

وي،نوم يې ډېرخوږ وو خو پخپله ډېره ترخمه وه،پسمې راغللمه لمه ځانسمره 
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لور يې زېږولې ده،نجلۍ  ۍ لېونغورېدله،دادې خداى نه بخښي چې ستاپشان ،

ته راورسېده اوپه کمڅيوکې يې ورته ګوتې بنمدې کړې،داسمې حمد تمه يمې 

ووهله،چې يو دوه يې ترې هېر کړل،نور يې ورته يوځل بياپه سپکو سپورو پيل 

وکړ،ته وګوره چې زه دې څومره ژر له دې کوره رنګ ورکومه،هغمه خلمک دې 

راځي،خمو همداسمې ورک  هم،خداى ووهي،ويل يمې چمې درېيممه،ورځ بيما

مردارمخمې دسمتمال  راغلل،لمه سمتړي مشمې دمخمه سمتا ځلشول،که دا

ورکوم،نوره دې په دې کور کې نمه شمم زغملى،نجلمۍ راغللمه پښموته يمې 

پرېوته،نه نه مورجانې دخداى لپاره چې داکار ونکړې،هيله کوم هغمه کونډتمه 

ره لور واده شموې مې مه ورکوه،زه له هغه سره واده نه شم کوالى،دهغه خو مش

ما مشران اوهمزولي دي، پام کوه چې داکمار ه ،په کور کې اوالدونه يې هم ل ده 

 ونکړې،کنه زه به مړه شم.

،اوس دې په يونه  زه خو غواړم همدا ورته يې وويل ميرې يې په کړس وخندل،

 يوچل له خپلې مخې لرې کوم.

زرلښمتې هغه خلک راغلمل چمې يوځمل دمخمه همم د دوه  ورځې ورورسته 

راغلي وو،اوس ددې پالرهم په کور کې وو،خودهغه شمتون په مرکه غوښتوته 

ددې لپاره هېڅ ګټه نه لرله،ولې چې دهغه په يهن کې يې نوې ښميې داسمې 

په نمه شمتون   زهر پيچکاري کړي وو،چې پالر يې هم اوس دهغې له شتون نه

ه راغليمو خوښ وو،نفرت به يې ترې کاوه،دماخوستن له ډوډۍ خوړلو وروسمت

ه يې چې له ښيوسره ناسته وه،خاونديې خلکو بيادښېښۍ خ ره ياده کړه، مير

پمه مکرجنمه لهجمه لمه ورپسې راغى اوحال يې ورسره شريک کړ،هغې همم 

که څمه همم چمې زرلښمته مېلمنوته يې مخ واړاوه، سترګو اوښکې وڅڅولې 

همم  کوچنۍ اوستالېور پوخ سړى دى اودابېچاره يې دلمور پرځماى ده خمو زه

سياسره يم،اونه غواړم چې چې خداى مکړه س اکومه بدنامې راته را واوړي،په 

خپله هم په کور کې کوچنۍ لور لرم،هسې خو مې زرلښته هم لور ده،خمووايي 
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چې خور لور په عزت واده شي،ښه ده،نوموږ په دې ريشته خوښ يو،دسمتمال 

درې ورځويې لمه يې ورکړ،زرلښتې باندې له ډېرخفګان نه بېهوښي راغلله،تر 

 ډوډۍ او اوبوڅکه ونکړه.

څو اوونۍ وروسته يې واده هم تيار شو،کوچنۍ زرلښته دميرې لخواد وهلمو او 

ډبولوپرمټ ډولۍ کې کېنول شوه،هغې به چې خپل دوه کموچني اوبمې مموره 

وروڼه په چيغو وليدل نو له ډولۍ نه به راکوزه شوه، دواړونه به يې غېمږه تماوه 

يې ورسره وکړې،مګر ميرې به يې بياله مټ نه ونيوله،ورته  کړه،ډېرې چيغې به

به يې وويل،چې هم ځان شرموې او هم موږ،څوځله ډولۍ ته له پورتمه کېمدو 

اوښممکته کېممدو وروسممته يممې نجلممۍ روانممه کړه،خممودهغې چيغممې الپسممې 

لوړېدې،دلته يې وروڼوهم ځانونه په ځمکه ځمکه وهل اودخور خور نارې يمې 

مايي پورې دزرلښتې چيغې ورو ورو کمېدې اوبالخره ورکې وهلي،دالرې تر ني

ل په غاړه مخکې روان وو او ېشوې،الره نږې  اته دقيقې وه،سپين ږيرى زوم ام

، کورته چې ورسېدل ،ښيې هو ه کړې وروسته پسې ځوانانو ډولۍ په اوږه روان

راټولې شوې،ترڅو ناوې له ډولۍ راکموزه کړي،ښمه راغالسمت اودنموي کمور 

ي ورته ووايي،کله چې يې له ډولۍ نه شال اوچت کړ،ګوري چې ناوې پمه م ارک

ډولۍ کې نسکوره پرته ده، اوپه رښتيا يې هم دميرې ژمنې حقيقمت مونمدلى 

 وواودتل لپاره دخپلې مورپشاه په ابدي خو  ويده شوې وه.

 نوټ: ټېکه يوډول مرغۍ ده چې دغنمو دکر په وخت کې راپيداکېږي.
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 پلټنه

 

يې منيجر وم ، د سهار په پوره اته بجې مې فورمې ورباندې ووېشلې،هريوه زه 

ته مې ساحه په ګوته کړه، دې ته مې وويل : ځه ته دخپمل کمور شماوخوا تمه 

کورونوکې دې سروې وکړه، داځکه چې ستا کور لمه دې ځايمه ډېمر لمرې دى 

ځې، ډېمره ،ترڅو چې له کار خالصولو وروسته بېرته دفتر ته راځې اوبيا کورته 

 درباندې نا وخته کېږي، هغه هم خوشحاله شوه او له دفتره ووته.

ټول له دفتر څخه ووتل لس بجې وې په دې خاېر چې د سروې کوونکيو حمال 

واخلم ،ترڅو له کومې امنيتي يا بلې ستونزې سره نه وي مخ شوي، هريوه تمه 

لمه نموم  مې بايد زنګ وهلى واى،همداسې مې وکړل،د لېست له مخې دهريوه

سره دفون شمېرې ترڅنګ ټوله پېژندنه راسره وه، د څو تنمو حمال اخسمتلو 

 وروسته مې عابدې ته زنګ وواهه.

کله چې يې فون اوکې کړ،ترسالم او پوښتنې وروسته مې ورته وويل: څمه دې 

 وکړل؟

 هغې ځوا  راکړ بس همدا اوس ساحې ته را ورسېدم.

ه دوه او درې فمورمې کمار کمړى دى څه!!؟؟  داڅه وايې ستا همکارانوخو هريو

 اوته ايله اوس ورسېدې؟

م ښه سمه ده هله نو ژر ژر کوه کار دې پيل کړه، شله شله ) ګوډه ګموډه( ممه 

کېږه کارونه دې په چټکتيا سره وکړه چې بيا درباندې ناوخته کېمږي، لمه دې 

 سره هغې د ښه  ځوا  په نه زړه او ټيټ اواز راکړ،ماهم فون قطع کړ.

ګر ټولو خپلې فورمې را وړې،دفتر کې يې وسپارلې او هريو خپمل کورتمه مايي

 والړ.

 د ماښام شپږ بجې وې چې عابدې زنګ راته وواهه: 
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م  صيب ! زما کار خالص شو څنګه وکړم،اواز يې سم راته ښکاره نشو، ترځوا  

ويلو مخکې مې ترې پوښتنه وکړه،ته خو ښه يې ايا کومه ستونزه خونمه ده در 

 شوې؟ ستا اواز راته سم ښکاره نشو.پېښه 

 م نه نه!  هېڅ خ ره نشته هسې لږ ستړې شوې يم .

م ښه سمه ده ځه کورته والړه شه س ا چې نورو فورموپسې راتللې دا فمورمې 

 به راته وسپارې.

 م ښه سمه ده صيب همداسې کوم.

ا فون يې قطع کړ،ماهم د نورو کار کوونکيو د فورمو په چک کولو پيل وکړ،سم 

چې د کار وروستۍ ورځ وه ټول کار کوونکي راغلل فورمې مې ورکړې او کماري 

ځايونه او منطقې مې ورپه ګوته کړې، عابدې هم خپلې پرونۍ فورمې راکړې او 

نوې مې ورکړي،هغې په رښتيا سره خپل کارونه په پوره صداقت او رېښتونولۍ 

فورمو د کورته وړلو سره ترسره کول او دهمدې باور له مخې ماهم د ډکوشويو 

اجازه ورکوله  کنه قانوني الره يې داده چې هر سر وې کوونکى بايد مماييګر د 

کار په پاى کې خپلې فورمې دفتره ته وسپاري خوماپه هغې باور الره چمې پمه 

 صداقت کار کوي.

نن يې بيا کارونه تر خپل ټاکل شوي وخت يو نيم ساعت وروسته خالص کړي و 

واهه،مخکې له دې چې هغه څه ووايې زه پمرې ور مخکمې چې زنګ يې راته و

شوم،که کار دې خالص وي اوکنه کورته دې والړه شه ،هغې هم يواځې د ښمه 

 په ويلو سره بسنه وکړه او فون يې بند کړ.

س ا مې له نورو کار کوونکيوسره حسابي وکړه هريوه ته مې خپله حق الزحممه 

ې خوعابممده الهممم نممه را بجممې شممو ۴۴ورکممړه او پممه خپلممه مخممه والړل،

 معلومېده،همکارانو نه مې يې پوښتنه وکړه، پروين راته وويل:

م صيب هغه دا دوه ورځې راته ښه نه ښکاري فکر کموم ناروغمه ده اوس ممې 

 ورسره خ رې وکړې ويل يې الره کې يم او درځم.
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دوى مې رخصت کړل ما خپل کارونه پيل کړل،يموولس نيممې بجمې وې چمې 

شوه د راتللو اجازه مې ورکړه ګورم عابده سمتړې او سمتومانه  دروازه ټک ټک

داخل ته را ننوتله،سالم يې ادا کړ ،خو په څهمره کمې يمې يمو ډول مايوسمي 

 برېښېده، خ رې يې پيل کړې: 

م صيب وبخښى ماويل نن خو هسې هم کار نشته نوومې ويل چې په قراره بمه 

و زه د ناوخته راتللو اوپه کمار والړه شم او بل داچې لږ ې عت مې هم ښه نه و ن

 کې ځنډ کولو په خاېر بخښنه غواړم.

کله چې يې زماڅنګ ته په مېز خپل دغاړې دستکول کېښمود ورتمه متوجمه 

شوم چې په کيڼ الس يې دستکول له اوږې را کوز کړ اوپه هممدې کميڼ الس 

يې فورمې له بيک څخه را ووېستې ، زما مخې ته يې کېښمودې اوخپلمه  پمه 

 کېناستله. څوکۍ

 پرته له دې چې فورمې يې چک کړم حسا  مې يې وکړ پيسې مې ورکړې.

م واخله دا وشمېره او له خپل نوم سره دې په دې خالي خانمه کمې السمليک 

 وکړه.

نجلۍ راغله قلم مې ورکړ السليک يې هم په کيڼ الس وکړ او پيسې يې پرتمه 

 له شمېرلو بيک کې کېښودې.

پيسې دې وشمېره او ولې په کيڼ الس السليک کموې ورته ومې ويل : عابدې! 

 ټوکه مې ورسره وکړه ايا ته ډوډۍ هم په کيڼ الس خورې؟

 ټنډه يې تروه شوه هو صيب همداسې ده زه ډوډۍ هم په کيڼ الس خورم.

خ ره مې يې ټوکه وبلله په خندا شوم ورته خوپه همدې وخت دعابمدې لخموا 

فکر شو چمې دهغمې ښمي الس پمه ددستکول په غاړه کولو په وخت کې مې 

 مړوند کې نشته.

له دې سره مې په زړه کې يوه ترخه څړيکه وشوه ،په سترګومې تياره راغله او 

 حواس مې له السه ورکړل،دچايو پياله مې له السه پريوته.
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خپله دتېرې ورځې خ ره چې عابدې ته مې وويل: شله شله مه کېږه دهغې په 

ورزو خالف چلند او مايوسي هريو مې پمه څمو خ روکې ټکنۍ کېدل او د نورو 

 لحظو کې لکه د فلم پشان په مغزوکې تېر شول.

ډېر نا ارامه شوم،نه پوهېدم څنګه ورڅخه بخښنه وغواړم او قناعمت ورکمړم   

چې تر دې وړاندې زه په دې نه وم خ ر چې هغه يو الس نلري،هغمې غوښمتل 

ته يې ودرېدم ورتمه وممې رخصت واخلي او والړه شي ،زه ورپورته شوم مخې 

 ويل:

 ايا امکان لري چې ما وبخښې؟

په داسې حال کې چې قدم يې پورته کاوه په څټ يې را وکتل ولې تاڅه کمړي 

 چې له ما يې بخښنه غواړې؟

ماورته وويل دهمدې لپاره چې تېره ورځ مې تاته په نا پوهۍ او ناخ رۍ کمې د 

يت دغه دوه دقيقې مخکمې شلې خطا  وکړ خوزه قسم کوم چې ستا په معلول

 پوه شوم.

له سترګو يې رڼې اوښکې جاري شوې ،نه صيب هيله کموم خمداى مووبخښمه 

 هېڅ خ ره نشته او نورې خ رې يې پسې داسې وغزولې:

که زه يې باک وګڼم په ورځ کې لس ځلونه هم ډېره له داسمې خ روسمره ممخ 

دفتمر او نمورو  کېږم ،که په کور کې وي،که په الره،که په مموټر کمې ،کمه پمه

ځايونوکې چې څوک کوم معيو  شخ، ته غږ کوي زه داسې فکر کموم چمې 

ماته وايي دومره ډېره زورېږم خو پوهېږم چې دا خ ره مې اوس له ژونمد سمره 

 لکه زما دنوم پشان تړلې ده نو ځکه يې باک نه ګڼم.

د عابدې اوښکې چې لکه شې ه شې ه باران پمه سمپين ممخ روانمې او ښمکته 

 ن ته يې توېدې راته وويل:ګرېوا
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خوکاش زما دښي الس پرځاى کيڼ الس نه واى،هلته به مې فکر کړى واى چې 

يو الس مې نشته  خو اوس داسې يم لکه دواړه السونه چې مې نه وي،همدا يې 

 وويل او روانه شوه.
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 بې پايلې 

 

ان سهار د کورنۍ ټول غړي لوى او واړه د چاى  څښلو په خاېر په يوه دسترخو

سره  راټول شولو،داچې زه دشپې لس بجې له  وليفې څخه کورته تللى وم نو 

د  ، کوچني ماشومان ټول  ويده وو،په همدې خاېر سهار ټمول رانمه را تماو ول

مور څنګ ته مې ناست وم،المې کاسې ته الس ور اوږود کړى نمه وو چمې پمه 

ه راوکتل،پمه جېب کې مې موبايل وشرنګېد،دزنګ له راتللو سره مې مور راتم

 ترخه موسکا يې  وويل:

زويه!يوخوستاملګري هم سم  پېريان دي،دمه دې ال جوړه نده،بيايې درپسمې 

زنګونه سرکړل، موبايل يې رانه کش کړ،بس چې هرڅوک وي خپل کاربه کوي، 

 خپل چاى دې نوش جان کړه، دوى وزګار دي.

ورې!کېداى شمي خوداچې شمېره نوې وه او ومې نه پېژندله، ورته مې وويل، م

کوم بل څوک وي،کاربه يې راسره وي، زما کوم ملګرى ندى ځکه دهغوى ټولمو 

شمېرې له ماسره ي ت دي، خو داشمېره بې نومه اونما اشمنا ده، موبايمل يمې 

راکړ،ماشومانوته مې وويل غلي شي، چې اواز واورم، زنګ ډېمر اوږد شمو، نمور 

ږله، زمما عمادت دى چمې زه دبندېدوپه حا ل کې وو چې د تاديد تڼۍ مې کېکا

چاته زنګ ووهم اوکه بل څوک راته زنګ ووهي نو دخ رو پيل ورسره په سالم 

 (کمموم،ډېرى خلممک دي چممې دفممون کولممو پممه وخممت کممې )هلممو،بلې،اورې

اويانوراصطالحات کاروي ،نومې سالم اداکړ،له هغې خوا مې ډېرټيمت ،کممزوى 

(اواز دنجلۍ وو،په دري يې اوزړه نازړه اواز ترغوږه شو،)سالم شماکى هستين؟

خ رې کولې، ځوا  مې ورکړ زنګ تا وهلى دى بايد چې ته ځان راوپېژني،کله 

مې د مور، پالر او کورنۍ دنورو غړيو په مخ کې له نجلۍ سره په موبايل خ مرې 

هم نه وې کړې،لکه د الرورکي پشان مې اخموا ديخواکتمل،خودا ښمه ووچمې 
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،ماهم سرپسې ونه ګرځاوه فکر مې وکمړ خداى مې پرده وکړه اړيکه پرې شوه

شمېره به يې غلطه کړې وي، لس پنيلس دقيقې وروسمته بيما زنمګ راغمى 

هماغه شمېره وه، اوس مې نو چاى څښلى وو، ښه مې اشتها صافه وه،له کموټې 

ندې مې ځوا  ورکړ، خو نجلۍ بيا خپله لومړۍ خ ره تکمرار اووتم له حويلې دب

ې زما شمېره دې له کومه کړې؟ ماته يې خ رې کړه،چې ته څوک يې او بل داچ

دمسخروپشان ښکاره شوې،ورغ رګه مې کړه،داچې زه څموک يمم، وروسمتۍ 

 خ ره ده،خوته ځان ځکه راوپېژنه چې زنګ دې وهلى دى .

نجلۍ وويل چاالکي مه کوه،سم حال راته ووايه، چې شمېره دې له کومه کړې، 

ماموبايل  تمه زنمګ راغلمى وو ځکه چې له دې شمېرې نه دشپې په لس بجو ز

خوداچې زه ويده وم اونه وم پرې پوهه شوې ځوا  مې نمدى درکړى،دنجلمۍ 

خ روته مې زړه تنګ شو ورته مې وويل:وګوره که ته غواړې چې خپل سماعت 

تېر کړې نو کوم بل چاته زنګ ووهه او ما مه چېړه، خو نجلۍ په خپلمو خ مرې 

همداسې ده ،لکه څرنګه چمې ممې کې جدي ښکارېده، قسم يې راته وکړ چې 

وويل،خو ماځکه نه شواى منلى چې ماورته  زنګ نه وو وهلى اونه مې لمه نمن 

څخه مخکې داشمېره پېژندله، داځل مو خ رې په همدې کش وګيمر کمې تمر 

پنيلسو دقيقو واوښتې، اجازه مې ترې واخسته ،خو ژمنه مې ورکمړه چمې زه 

 بيادرته فون کوم.

وچنو کې سمر شموم،اى خدايه!دابمه څموک وي،اياپمه دفون له بندولوسره س

رښتياهم همداسې ده لکه دايې چې وايي؟بيابمه ممې وويمل هسمې نمه چمې 

ددفترکومه همکاره مې  وي ،يامې په خپلوانوکې کومه يوه نه وي او غواړي بمه 

چې ماوازمايي ،چې څومره له نجونوسره خ رې کول غواړم دفون له ليارې اوپه 

کچې ککمړ يم،لمه ژمنمې سمره سمم ممې  زنمګ ووهمه دې ويروس ترکومې 

ورته،خ رې مو بياهم په پخوانۍ موضوع څرخېدې،اخر يې راته وويل يوځل خو 
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دې ځان راوپېژنه چې څوک يې،دکوم ځاى يمې،متعلم يې،محصمل يمې اوکمه 

 کومه دنده لرې؟

ځان مې په تمامه ورته معرفي کړ،له دې وروسته،هغې هم ځان راوپېژانمده،نوم 

ه مريم وښود،ويلې يې چې په ننګرهار کې ژوند کوي اوپه يوه ولسموالۍ يې رات

 م ټولګي زده کوونکې ده،پالر يې نظامي دنده لري .۴۱کې دنجونو لېسه کې د

ماله دې مخکې هم په م ايل او مخامخ له ډېرو نجونوسره خ رې کړې وي،لکمه 

همدارنګه په په دفتر کې له همکارانو سره،په کورسونوکې له همصنفيانوسره او

دېرى ورکشاپونوکې،خوکله مې هم له کومې نجلۍ سره پمه داسمې دلچسمپۍ 

اوخوږه لهجه خ رې نه وې کړې،سره له دې چې ښه پوهېږم هغه نجونې چمې 

په موبايل خ رې کوې او بې له کوم ضمرورته يمې ځانسمره ګرځموي ،هسمې 

لمه  خلکوته پرې ازار ورکوي،خوددې په خ روکې يموډول عجز،سمپېڅلتيا او 

 اخالقي فساد څخه پاکوالى راته ښکاره شو،احساس يې راته دروند معلومېده.

هغې به ماته ويل چې اواز دې ډېر راته اشنامعلومېږي،په يو افغماني ټلوېزيمون 

کې يې ديوژورنالېست نوم راته واخست چې ستا اودهغه اواز کټ مټ يوشمان 

 دى،ماورته وويل شايد همداسې به وي.

ېدوسره يې دومره له اواز سره اموخته شوم چې که ډېرکله به دڅه وخت په تېر

مې  ورسره خ رې ونکړې نو داسې به وم لکه ډېريولوشى چې مې ورک کمړى 

 وي.

دنجلۍ لخوادراکړيو معلوماتو له مخې مې ورپسې پلټنمې پيمل کړې،زمما زړه 

اوس هم سره له دومره مينې اوبار بار خ روکولمو پمرې غمل وو،همېڅ ارام نمه 

ه،ماويل هسې نه چې دې نجلۍ کوم چل راته جوړ کړى وي اوکوم کار راتمه رات

 ونه ګوري.

 اخر داشو چې هېڅ پايلې ته ونه رسېدم اوهېڅ معلومات مې ترالسه نکړل.
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زمايوملګرى ممې وسمره يادکړ،دهغمه دنموم لمه يوه ورځ موخ رې کولې چې 

 څه پېژنمې؟ دنجلۍ ستونى بند شو، په وارخطايۍ يې وپوښتل هغه يادولوسره 

هغه خو زماملګرى دى همکار مې دى،ډېرښه هلک دى،خوهغې ورته مې وويل 

مکمل باور الره چې مادهغې ورور ښودلى دى نه کموم بمل څوک،نمويې راتمه 

وويل:ماله اول نه فکر کاوه چې ته به موږ پېژنمې او زموږکموم نمژدې خپلموان 

چې يوبمل هېرکمړو، يې،بس دى نور زه لتاسره خ رې نه کوم اوهيله کوم راځه 

ماورته وويل ماال تر اوسه ستا   کور،پالر،ورورڼه اونور څوک ندلي ليدلې خوکمه 

وغواړم ډېر ژر يې موندالى شم،ورته مې وويل ځکه چې زه يو ژورنالېست يمم، 

اوپه هر ډول چې وي کره معلومات په الس راوړلى شم،خوهغې ويل داچمې زه 

ي،نه ستاکورنۍ اونه هم زماورتمه ممې اوته خ رې کوو نوبه څوک هم نه خ رېږ

 وويل سمه ده بېغمه شه.

اوس زه دومره له مريم سره بلد شوى يم چې که چېرې ديوښکلي څيمز مثمال 

راوړم نو دا پکې ناليدلې يادوم،زما زړه داګواهي راکوي چې هغه هم زماپشمان 

ده،اوتل غواړي چې خ رې راسره وکړي، له نژدې راسره وګوري خمو د پښمتو 

 ښتنو ځينو رسمونو او بنديزونو له امله مو قسمت ياري نه کوي.اوپ

داچې زه اوس تادخپل زړه يوه برخمه بمولم او همېڅ  :يې راته وويل  يوه ورځ   

خ ره له تانه نه شم پټولى نو غواړم يو حقيقت درتمه ووايم،پمه زړه ممې دډار 

ره خ مرې ساړه راننوتل،فون مې غوږ ته ښه نږدې کړ،يوخودا تل داسې په قرا

کوي چې هېڅ نه اورېدل کېږي ،خ ره يې زياته کړه ، اوهغه داچې تراوسه ماله 

تاسره کومې خ رې کړي يواځې يوه خ ره مې درته صحېح نده کړې نمورې زه 

دخداى په نوم قسم کوم چې ټولې رښتيا اوسمې دي،که راته غوصه کېږي نمه 

 ته کوې.نو درته وايم يې،خواول ژمنه غواړم چې غوصه به نه را

 ښه سمه ده ووايه څه دي.

 هغه داچې زمانوم مريم ندى!!!
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سر مې راباندې وچورلېده،په فکمر ممې بموج راغمى،د اورېمدوزغم ممې نمه 

الره،دڅوشې ولپاره غلى شوم هغې راباندې نارې کولې خو زه چپ وم،په پنيو 

مياشتوکې لومړى ځل وو چې غوصه مې ورته راغله په ډېرې غوصې سره ممې 

 ويل،داکوم حماقت دى چې ته يې کوې؟ورته و

بېرته يې راغ رګه کړه هيله کوم،جهانه!ګوره اول مې درته وويل چې غوصه بمه 

نه راباندې کوې، زه ستاله غوصې ډېره وېرېږم،ته خوغوږ شه چمې څمه درتمه 

وايم،ماوويل بس دى نورهېڅ نه غواړم ستاله خولې يې واورم همدومره بس دى 

اخواستالپاره جهان دتل لپاره مړ شو،خوهغې ويل هيله اوکفايت کوي،له نن نه 

کوم فون بندنکړې قسم يې راکړ،ورته مې وويل چې ښه نو ژروايه چې نوم دې 

څه دى،خودې بياراته وويل چې نه اوس نه اوهيله کوم ته مې مج وره کوه همم 

مه،ځکه چې زه يې پخپله درته وايم،انشا  اهلل ډېر ژر،په همدې خ ره  مې فون 

رباندې بندکړ،قهر مې شې ه پمه شمې ه زياتېمده، ځانتمه ممې همم قهمرجن و

شوم،چې زه ولې دومره خوش اوره يم،ماخوله ممريم څخمه همېڅ خ مره پټمه 

نکړه،نوبياولې دې لماسره دومره لويه دوکه وکړه،فکر مې بمدلون پيمل کړ،پمه 

خپلوټولوباورونو بې باوره کېدم،دزړه دګرمايش ستنې مې مخ په ښکته حرکت 

وکړ،نن مې پمه دفترکمې همم کمار خوندرانکړ،هرڅمه ممې پمه خپمل ځماى 

ممړ کمړ،اوږود وغزېمدم،هرډول ممې پرېښودل،اېاق تمه والړم ګمروپ )برق(

اندېښنې مې مېلمنې شوې،له ځان سره مې جنګ پيل کړ،داسې لکه چې ممې 

مريم په مخ کې ناسته وي، يوځل مې پرې چيغه وکړه، ولې مريم اخر ولې تالمه 

 ې وکړل؟ماسره داس

زماپه شونډو اوزړه د مريم نوم اوس سم لکه دمهر پشان ټاپه شموى وو،يوځمل 

مې سرته څنډ ورکړ،نه  نه هغه لماسره هېڅکله هم داسې نه کوي، ټوکې به يې 

راسره کړې وي، هغه مريم ده،هغه له ماسره ډېره مينه لري،زه ورته تمر هرچما 

 ډېر ګران يم.
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خو بيابه مې هم زړه نه ص رېده،درېيمه ورځ دوه ورځې مې زنګ ورته ونه واهه 

يې مسکال راکړ،ماهم هسې بهانه غوښته،ژر مې ورته فون وکړ،له هلوسره يې 

په کړس وخندل،خونن خندادپنيومياشتومخالفه اوبل شمان وه،حيمران يمې 

کړم،ددې لپاره چې ځان اوس هم غوصمه اوورنمه خفمه وښايم،غوسمه شموم 

 ه ماهېرکړه،ته مانوره هېره کړې يې.ورته،غلې شه نوره خداى ته وګور

په خورامينه يې راغ رګه کړه،زماړوندعاشقه! ماهېره نه بلکې هېرمې  کړه،ولې 

 چې زه مريم نه بلکې مراد يم!!
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 مېلمنه کوچۍ

 

تر ايانونو وروسته داوداسه په نيت راپورته شموم،دکاللويه دروازه ممې دسهار

بيايې اواز وکړ دروازه بېرته لمه هغمې  خالصوله چې پالرمې اول غاړه تازه کړه

خوادرسره بنده کړه چې شمال ډېر تېز دى هسې نه ماته يمې کړې،مماهم لمه 

خوبه په ډک اواز ورته ښه وويل اوالندې په وترايۍ ښکته شوم،ميدانۍ ته پمه 

رسېدومې ددواړو السونو ګوتې سره وروستې او پورته مې له سره واړول شخي 

په تاوېدومې سترګې لمږ وروړانمدې دتمورې لمويې مې ووېسته،ښي ېرف ته 

کيږدۍ څنګ ته داور په سکروټو ولګېدې،چې داور دپوکولوپه وخت کې سرې 

سپرغۍ دهواپه لور پورتمه کېږي،خموداچې اورتمه چماپوکى ورکمړ هغمه نمه 

 معلومېده.

څوځله پرلپسې سپرغۍ والوتې اخر داور لم ې پورته شوې ،ژړې اوسرې رڼاته 

س وخوځېد،نغرى داوسپنوله درې ميلوڅخه جوړ شموى،ډېر ب رکوچيانى کمي

 ورته تم نه شوم خو که رښتياووايم دې نظارې ډېرخوندراکړ.

له سړکه پورې وتم،الندې له شنو اوبوډکه ويايله بهېده،موسم هم دژمي وواوبه 

يخې وې خو ځواني هم ښه وي،اودس مې وکړ راپورته شوم دسړک پمه غماړه 

نځ موپه جمعمې سمره اداکړ،چمې راوګرځېدو،کورتمه غاړه مسجدته والړم لمو

والړم،قرانکريم مې راواخست،تالوت مې پيل کړ،څوايته ممې النمه وو تمالوت 

کړي چې دسړک په سر دموټر دټاير کريکو مې فکر بدل کړ،دخير اواز مې لمه 

خولې ووت،له دې سره مې قران کريم بنداودبالښت پرسرمې پرېښمود،بيرون 

ړم چې څه پېښه ده،زموږترڅنګ سړک خمونړى وو ډېمر ووتم ،ترڅومعلومه ک

ځوانان او سپين ږيري يې دمرګ کندې ته ورسول،خواوس ځکه ډېمر پمه دې 

 مطمين نه وم چې بيابه هم موټر څوک وهلي وي ځکه سهار وختي وو اوپه دې
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وخت کې څوک په سړک ډېر اوړي را اوړي   نه،بيا مې هم زړه تسلي نه کوله،له 

کال تر وتلو وروسته مې غوږ ته يو ډول دروند زوګ راغى يوڅه  کوره راووتم له

وارخطاشوم ګامونه مې ګړندي کړل،سړک ته ووتم ګورم هغه ځاى کې چې مې 

اودس کړى وو، ورڅخه پاس په سړک خلک راټول شوي دي،نور هم ور ګړندى 

شوم،ځان مې ور ورساوه خلک ټول وارخطاښمکارېدل ،لمه رسېدوسمره ممې 

د اوبو په )زي(سترګې ولګېدې،چې سورى سمورى پمروت دى دسړک په غاړه 

،لږ ور اخوادسړک په منځ کې   وينې هم راته ښکاره شوې،نور نو ص ر راپماتې 

 نه شو ژر مې له بختيارنه وپوښتل هلکه څه پېښه وشوه؟

بختيار وويل وال ډېربدکارو شو،زه خويې ډېر خفه کړم کريم ماما ډېرښه سړى 

 ړه بد شو،ورته مې وويل ولې کريم ماما موټر وهلى  ؟وو بېچاره باندې مې ز

 _ نه هغه بېچاره خو ګرځېداى هم نه شي نوپه سړک څه کوي.

 _ ښه نوبياڅه شوي حل راته وايه؟

 ؟ه_ دکريم ماما لور کوتره نه و

 _   هو ليدلې مې ده ايا هغه موټروهلي؟

 _ نه هغه يې نده وهلې.

ېوتى دى ووايه کنمه تمه خوسمم بېمړا ه شوم ښه نو څه اسمان را پرصورته غو

يې،ژر ووايه چې څه چل شوى دى هلته په سړک وينې اولته داوبو  زى حتمماً 

 موټرکومه کوچۍ وهلې ده.

اغامحمدزما اودده کش وګير وليد رامخته شو راته يې وويل ياره ېال ه ته همم 

ه چمې له چانه پوښتنه کوې داخوپه رښتيالېونى دى ،ماوويل ښه نوته راته وواي

 څه وشول؟

هغه وويل دکريم ماماهغه لور چې په کوم بل ځاى کې اوسېده دوى کره مېلمنه 

رالې وه د هغې يوه پېغله لور وه، وزيره يې بلله،هغه بله ورځ يې پمه کمور کمې 

مح وبې ډېر صفت وکړ چې ډېره ښکلې او پلونډه پېغله ده،هغه اوس له سړک 
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ې څنګه به وي،خوارکۍ  يمې ډېمره نه تېرېده چې موټر ووهله،ته ص روکړه چ

ژوبله کړې وه،ماپخپله ورسره په موټر کې واچوله،سراويوه پښه يمې  ممات وو 

،دعاوکړه چې خداى پرې رحم  وکړي اوبېرته په خير راشمي،کريم مامما  ډېمر 

ورپسې ژاړي: وايي نن ترټولو له وخته پاڅېدلې وه،اوهغه لپاره يې داودس اوبه 

دې خ ره ماته داور سپرغۍ رايادې شوې چمې ممال  هم ګرمې کړې وې،دده په

 ايان له نغري پورته الوتې خومنزل ته نه رسېدې.
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 مينې انيور د

 

هسې خومې په زړه او يهن کې ورته ډېرې څهرې په نښه کړې وې او ال به مې 

نورې هم دزړه په انيورتون کې د خپل فکر پرمټ ترهغو نورى ښکلې مجسمې 

ځ به مې دغه شکلونه بدلول سم دم انيورګرمې له ځانه ميناتوري کولې،هره ور

جوړ کړى و.خوکله چې به مې په ګوګل پلټونکي انټرنېټي ماشين کې يا هم پمه 

کوم اخ ار،مجله اويا هم په بازار کې له انيمور پلمورونکي سمره د پاکسمتان د 

بهرنيو چارو پخوانۍ وزيرې حنا ربان کهر تصوير وليد نو دابمه ممې نما ليمدلې 

ترګوته نېغه ودرېده.ددې خ رې څو دليلونه دي چې ولې به ممې پمه خپمل س

يهن کې له ترسيم او نقاشي شويو څهرو څخه هم ډېره د حنا رباني پّ مخ کې 

 ددې تصوير ليده او انګېرله به مې چې ګواکې همداسى ده.

يو دليل يې دا و چې شمع هم د حنا رباني په شان  يوه مسمتعده او رنسمانس 

ې سياستدمداره وه او هم لمه خ مرو معلوميمده چمې خوښمېږي يمې راوړونک

 دسياست ملګرې و اوسي ،هماغه شان زيرکه او چاڼلې غږېده.

دوهم دليل يې دا و چې ماته به پّ ټولو نجونو او مېرمنو کې حنا رباني ښمکلې 

ښکارېده او داچې په ناليدلې فضاکې مې له ځانسره اټکلونه کول نو به مې ويل 

به هم دهغې په شان په قد اوږده، په غوښه نيممه اباده،دبيضموي او چې: شمع 

روښانه مخ ،ګڼو خو لنډو وېښتانو،جګې پوزې ،اوږدو سترګو او سپين ته مايمل 

 غنمي رنګ لرونکې به وي.

کله چې به يې په خ روکې لنډه سکته کوله ،په څو خ رو پسې بمه يمې هيلمه 

ويل چې مکمله د حنا فوټوسټيټ ورکوونکې موسکا وکړه نو له ځانسره به مې 

 ده.
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هره ورځ به مې ددې ليدو لپاره په زړه کې نوې هيلې پيدا کېدي،خولمه خپمل 

فکر او اند سره مخالف به دا کار راته زموږ په پښتنه ټولنه کې ناشونى ښمکاره 

شو، شايد دهغې مينه به دومره پياوړې وه چې کلمه کلمه بمه ممې پمه خپلمه 

يل به مې کاش چمې تاجک،ازبمک ،همزاره اويماهم پښتونولۍ پښېمانه شوم،و

 دکوم بل قوم واى ،لکه دپښتنوپشان دومره اګر مګر خوبه پکې نه و.

خوپه هغه متل مې باور راغى چې وايي: غر په غر نه ورځي خو انسان په انسان 

ورځي،نه پوهېږم څنګه قسمت دخپلې انګېرنې په خالف دهغې ترڅنګمه پمه 

،يوه ورځ مې و غوښتل چې ويې ګمورم خمو بيما همم ناڅاپي توګه وربرابر کړم

دبهانې مخه نه را معلومېده ناڅاپه يو چا ددوى په کلي کې مېلمه کړم او هغمه 

کور چې زه پکې مېلمه وم ددوى له کورسره بېخي څنمګ پمه څنمګ و اوبلمه 

 ترټولو ښه خ ره دا چې دوى او هغوى سره راشه درشه هم لرله.

م له شمعې سره مې اړيکه ونيوله او له خپل تګ مخکې له دې چې هلته والړ ش

څخه مې هلته خ ره کړه،کله چې مې د ورتللو ورته وويمل دوممره خوشمحاله 

شوه چې دايې هېر کړل چې موږ په يوه سرسخته پښتنه ټولنه کې ژوند کموو، 

هغه ټولنه چې دودونه او رسمونه پکې تر بل هر نظام زيمات حماکم دي ،زمموږ 

او هغې ترمنځ محدوده نه وه، دهغې دکورنۍ څوتنه پوهېمدل اړيکه يواځې زما 

چې هغه له ماسره دفون پرليکه تماس لري، خوبيآ هم د پښتنو ټولنې او ځينو 

 عنعناتو لخوا د دل او ټکول کېدو له وېرې مو يهنونه خالي نه وو.

دا لومړئ دفه وه چې زه شمع له نږدې ګورم او هغه هم دبل چاپه کور کې،کلمه 

ته ورسېدم په يوه نس تاً ټيټه خونه کې کېناستم خو داخونه د نورو پمه چې هل

پرتله يخه او روښانه وه چاى مو سکه له کوربه سره مې خ رې کولې ،چمې يمو 

وخت کوربه دڅه کار لپاره له خونې ووت،ماهم ځان له م ايمل سمره مصمروف 

ې کړ،بوخت وم چې په ښيينه غږ مې د سمالم اواز واوريده،هممداچې سمر مم

پورته کړ ګومر چې يوه پېغلوټې مې مخ کې والړه ده، روغ مړ ممو سمره وکمړ 
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دنجلۍ خ ر او په شونډو خوره موسکاه داسى را معلوميده لکه سره اشنا چمې 

 يو خو المې هم نه وه پېژندلې.

داخومې حتى په يهن کې هم ته راتلل چې دادې شمع وي ځکه شمعې ته پمه 

 تصوراتو مخالفه وه.زهن کې زما دانيورګرۍ،نقاشي او 

نجلۍ لنډه منډلې او په غوښو ښه اباده وه،ډک ګرد مخ،پمه نسم ي ډول ټيټمه 

،لنډه او چيته پوزه،رنګړي او لنډ وېښمتان،نورو عمادي نجونوتمه نسم تاً واړه 

السونه،کنده لرونکې پراخه زنه، ګرد مناسب ګلداره کالي او يو کوچنۍ پړونمۍ 

از او دقوارې جوړښت يوې هزارګۍ پېغلمې يې په سر و،د نجلۍ ټيپ اوټاپ ،اند

ته ورته و،په سرکې خومې فکر وکړ چې دا خلک شايد له هزاره ګانوسره کومه 

اړيکه ولري نو دانجلۍ به هم دهماغو هزاره ګانو څخه وي، خوبيا مې وويل چې 

هرڅوک وي نو ماڅه پېژني چې دومره کلکه  ستړمشي يې راسره وکړه،دحمال 

په تکرار ډول وکړه او په پښتني دود برابر ښه راغالست  احوال پوښتنه يې هم

 يې راته وويل.

فکر واخستم،سره له دې چې نجلۍ دروازه او دهلېز دواړه څمارل خ مرې يمې 

راسره وغزولې،خو ما بيا هم ددې دپېژندلو څرک لګاوه،مګر په ټولمو هڅمو او 

اره نجلمۍ فکر کولوسره بيا هم په دې بريالى نشوم چې مخې ته مې والړه همز

وپېژنم،زړه نازړه مې دخ رو ځوابونه ورکول په زغرده ځکه نشوم غږېدلى چې 

نجلۍ مې نه پېژندله اوپه همدې انتظار کې وم چې اوس خداى شممعه راولمي 

ترڅو هغه هم وګورم او ددې نجلۍ په هکلمه همم معلوممات راکړي،شممع نمه 

االتو اجازه نمه رامعلومېده ،نجلۍ غوښتل نورې خ رې هم وکړي خو وخت او ح

ورکوله، هغې زما په مخ کې دمتردد کېدو اوشک توري لوستلي و اوهغه ځوا  

چې زه يې په لټه کې وم دې نجلۍ له خداى پامانۍ او دروازې څخه دوتلمو پمه 

وخت کې له خوږې موسکا سره غ رګ راکړ او ويې ويل چې زه شمعه يم!! نوره 

 ووتله.
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 رنګين دسترخوان

 

کز کابل ته په وليفه راغلم،که پټه يې نکړم په وليفه راتلل دوهمه روژه وه،مر

مې هېڅ نه خوښېږي،ځکه داسې يم لکه له پښو او السمونو چمې تمړل شموى 

يم،دم ساعت به راپسې ديوه زنګ سر اودبل اخر وو،څلور م ايله راسره وو،هله 

دنن ورځې دليدنولېست برابر کړه،هلمه دوه نموي ايميلونمه را اسمتول شموي 

 لولپاره يې پرېټ کړه،هله داوکړه اوهله هغه وکړه.دلوست

نور نو داسې شوى وم لکه په قفس کې بنده مارغه،چې زړه يې غمواړي پمرواز 

وکړي په يوه شې ه کې له ډېرو باغونو ،ونمو او سمردروديدنونه وکمړي،او نمور 

داسارت له ژوندڅخه ازادي ترالسه کړي،خوزه هم په دې ارمان نژدې وو چمې 

 مړ شم.

پوهېږم بله ورځ مې خداى پاک دمور دعاق وله کړېموه کمه څنګمه،يوه ورځ  نه

روژه ماتي ته څلوېښت دقيقې پاتې وې چې له دفتر نه ووتم،له پنيمو ورځمو 

راهيسې چې راغلى وم په لومړي ځل خپل کورته تللم،اونننۍروزه مې دګرانې 

ه کړم،نژدې مور او دکورنۍ د نورورغړيو ترڅنګ په يوه دسترخوان په ګډه  مات

څلوالري ته ووتم،له يوه ټکسي چلوونکي سمره ممې تمر ميونمدجادې خ مره 

وکړه،ماښآم نژدې و،ښارکې هم بيروبار کم وو، ځکه هرچاغوښتل ځانونه کورته 

ورسوي اوروژه ماتى دخپلو بچيانو سره وکړي،مادکور لپاره يوڅمه سمودا همم 

مره خوشمحاله وم ،چمې راونيوله ،نور نو له ښآره دوتلو په درشل کې شوم، دو

هسې مې له ځانسره خندل، خوکورته درسېدو تلوسمه همم ترهرڅمه زياتمه 

وه،درنو لوستونکيو په ژوندکې له مور سره په يوه کاسمه ډوډۍ دوممره خونمد 

 راکوي لکه په دې نړۍ چې جنت کې ناست يم.
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نور نو کورته ال ره بيخي کمه پاتې وه چې په دوه کوچنيوهلکمانومې سمترګې 

دې، دواړوخړې او خېرنې خلتې په اوږه راځړولې وې، زه ورنه په تېرېمدو ولګې

کې وم چې ديوه هلک خ رې مې قدمونه سست کړل،هغه دې بل ملګمري تمه 

مخ راواړو،ورته يې وويل راځه،ياره نن خو يو هوټمل کمې ښمه لوکسمه ډوډۍ 

وخورو،داډېروخت مې داسې څه نمدي خموړلي چمې لمږ ممې زړه پمرې ښمه 

ددې نېستۍ هم بېخ وباسي،بل ملګري يې ورتمه وويمل نمه زه شي،خداى دې 

خوايم چې تېر شه ورنه،راځه يوغټ شين چاى به راوغواړو چې دټولې ورځمې 

ستړيامو پرې ووځي اودمه مو جوړه شي،دده ستړې او له غممه ډکمې خ مرې 

دومره پرېشانه کړم چې نه پوهېږم څنګه کورته ورسمېدم،نور نوايانونمه همم 

ترخوان له راز راز خوراکونو ډک وو،خوله مانه دمور څنمګ تمه وشول، لوى دس

ورتګ او خوشحالي هم هېره شوه،مورمې راته وويل: په تاڅه شوي جوړ راتمه  

 نه ښکاري،نن لکه چې ډېر تږى شوى يې؟

ماته بيادواړه هلکان سترګوته ودرېدل،اوښکې مې روانې شوې،مورته مې ټوله 

پمل غېمږ کمې ونيو،لمه سمترګو يمې کيسه وکړه،مورجانې مې زماسمر پمه خ

 اوښکوالرې وکړې، دواړوښۀ ډېر وژړل او روژه مو په خپلو اوښکو ماته کړه.
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 نجات فرشته د

 

سهار دفتر ته يوڅه ناوخته ورسېدم ،دشع ې ممدير د ناوختمه ورتمګ علمت 

راڅخه وپوښت،د معمول پشان مې له ترافيکي ستونزو او الر بنديو څخه ورته 

غه ته مې دليل ځکه  قانع کوونکى او د منلو وړ نه ، چې اوس سر وټکواوه،خو ه

دې بهانې  د يو دود رنګ اخستى ، هرڅوک ترې استفاده کوي، خيمر پمه الس 

کې نيولي څو کاغاونه يې راکړل، له کېناستلو سمره  دکاغماونو پمه لوسمتلو 

د شوم،پکې ليکلي و  چې زه بايد د دفتر دمشرتابه په امر په يوه پروګرام کمې 

ترېنر په صفت کندهار ته والړ شم،داچې وليفه مې وه او بيا د لموړو مقامماتو 

لخوا امر شوى و،پوهېدم که هرڅومره انکار وکړم څوک يې نه مني ،مماهم پمه 

 خالصه ټنډه دهغوى اېاعت وکړ او په موسکا سره مې ومنله.

مې خداى مدير راته کړه،بس نور ګوره مه، د تللو چمتو والى نيسه،له همکارانو 

پاماني واخسته راغلم اېاق ته د وړلو سامان مې په بيک کمې ځماى پمر ځماى 

کړ،ماسپښين دوه بجې وې چې له دفتره يې ټېليفون راته وکړ: ويې ويل سمتا 

ټکټ اماده دى  س ا دوه بجې وروسته له غرمې مو پمرواز دى،پمه اېماق کمې 

ې کورنۍ ته همم، کېناستم هېچاته مې هم تللو په هکله څه ونه ويل،حتى خپل

پوهېدم که هغوى خ ر شى  نه يې راسره مني، خو زه مج ور وم او ګورتمه لمه 

بجې پرواز وشمو،کله چمې  ۱بجې هوايي ډګر ته والړم  ۴۱ناکامه روان وم،س ا 

کندهار ته ورسېدم زموږ د دفتر د کندهار څانګه مخکې له مخکې په جريمان 

ډګر ته ځينې ملګري راغلل زه يمې کې وه او زما له ورتګ نه ټول خ ر و،هوايي 

دفتر ته يوړلم،له روغ ړ او دمې جوړولو  وروسته مې يوه ملګري احمد شاه تمه 

وويل راځي چې د بازار خواته ووځو،هغوى هم را پورته شمول درې تنمه سمره 

الړو،په بازار کې مې په دېره سرزورۍ په يوه هوټل کې د ځان لپاره اېماق پمه 
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ار کاوه چې دهغوى په کور کې بايد پاتې شم خو ما ونمه کرايه ونيو،ملګرو ټينګ

 منله ځکه دا يوه ورځ يا يوه اونۍ نه وه  نه مې غوښتل د چا د اوږو بار شم.

ماښام مهال مې د کندهار په بازار کې قدم واهمه چمې م ايمل تمه ممې زنمګ 

راغى،ګورم چې سلګۍ ده،ټېليفون مې اوکې کړ،فق  دومره مې ورته وويل: زه 

دهار کې يم ،اوس ملګري راسره دي،وروسته خپله زنګ درته وهم ،فمون په کن

مې قطع کړ او جېب کې مې واچو،سم دواره بيا زنګ راغى بيا مې قطع کړ،خمو 

هغې بار بار زنګونه وهل،اخر مې م ايل بند کړ، ښايسته وخمت پمه ښمار کمې 

ېماق وګرځېدو،نور نو ملګرى هم بايد خپلو کورونو تمه تللمي واى او زه همم ا

ته،خداى پاماني موسره وکړه،همدا چې له ملګرو بېل شموم،فون ممې خمال ص 

کړ،له خالصېدو سره بيا د سلګۍ زنګ ورته راغى،اوکې مې کړ،غوښتل مې پمه 

جريان يې پوهه کړم،خو هغې ماته دا موقع کله راکوله، پمه ژړا او سملګيو يمې 

ورځ ډېر خلک ممړه همدا يوه خ ره راته کوله ،چې ته ولې تللې، هلته خو هره 

کېږي،تا ولې زه يواځې پرېښې يم،ولې رانه دومره لرې تللى يې؟هرڅه چې مې 

ورته وويل زه مج ور وم چې راغلى واى ،ځکه دفتر را استولى يم،خو چاته يې 

وايې،هېڅ يې نه منله ،ورته مې وويل اوس هوټل ته راغلم اېاق ته چې داخمل 

مې ورته ووهه،د خ رې وخت مې  شوم زنګ درته وهم،کله چې کېناستم زنګ

ورنکړ،ور باندې مخکې شوم، ګوره سلګۍ ته فکر پر ځاى کړه،ما بله همېڅ الره 

نه لرله ،پرته  له دې چې کندهار ته راغلى واى ځکه په دفتر کمې زه انتخما  

شوى وم، هغوى په دې  مشورتي غونډه کړې وه نو په داسى حال کې څنګه ما 

 ته بايد زما په ستونزو اومج وريتونو فکر وکړې.انکار کوالى شو؟هيله کوم 

هېڅ نه غلې کېده په يوه ساه يې همدا راته ويل زما کندهار ندى خوښ هلتمه  

خلک مړه کېږى  همدا اوس را روان شه او ځان را ورسوه، حيران وم څه وکمړم 

،غوسه شوم ورته،خوهغې خپله خ ره کوله،بيا مې ورته وويل ګوره که زه داکار 

نو تاته خو معلومه ده چې په دې دفتر کې مې دومره وخت نه کېږى ،که   وکړم
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چېرې بېرته بې له کوم دليله ورشم ،باور لرم  دنده به  له السه ورکړم،خو هغې 

ويل هرڅه چې کېږى نن بايد ځان کابل ته را ورسوې،ته که هرڅه ووايې ماتمه 

 د منلو وړ نده.

و اواز يې خپ شو،تشويش ممې شمو هغې دومره ژړل چې نور يې ستونى بند ا

ورته له ځانسره مې ويل په دې جلۍ څه چل ونه شمي،هېڅ نمه پوهېمدم څمه 

وکړم،د پرېکړې چل هم رانه هېر و،که دفتر ته راتلم د دفتر لمه قمانون څخمه 

سرغړونه وه او خپله په ډېرو سختيو السته راغلې دنده مې له السه ورکولمه او 

غورځاوه،  له ډېر عزر اوننواتو وروسته چمې پموه که نه راتللم سلګۍ اسمان را 

شوم نه يې مني ورته ومې ويل سمه ده س ا سهار ته درځم،خو هغه پمه خپلمه 

خ ره هماغه شان والړه ه، ورته ومې ويل اوس که په موټر کې درځمم نمو الره 

کې خطر دى او الوتکې دا وخت پرواز نه کموي،اخر ممې پمه هممدې قناعمت 

چې اوس نو ته غلې شه،يوڅه ارامه شوه،فون مې ورباندې  ورکړ،ورته ومې ويل

قطع کړ،اوس نو له ځانسره په سوچونو کې اخته شوم، ځانته مې ويل دامې څه 

بد وکړل،اوس به دفتر کې څه وايم،که بېرته کابل ته ځم دفتر کې به څه وايمم 

اوکه نه ځم په دې جلۍ څه چل ونشي د پاڼ  اوپړانګ تر ممنڅ ايسمار وم  پمه 

همدې تشويشونو کې وم چې بيا مې م ايل ته زنګ راغى،ګورم چې له کورنمه 

 دى ، اوس يې خوند وکه دادې ال بله، ښه ده ته اوس څه ووايم.

خير ده ته خو چور منګر شوم،هېڅ مې ورته ونه ويل چې چېمرې يمم تنهما د 

بجمې  ۸کورني حال مې ورڅخه وپوښتنه او رخصت ممې کړ،نمور نمو د شمپې 

،  له هوټل نه راووتم، فکر مې وکړ چې ټکټ څنګه په دې ناوخته کېدونکې وې

کې پيدا کړم،يهن ته مې راغلل چې دا هوټل واال ته بمه حتمماً معلومما ت وي 

ورغلم مرسته مې ورڅخه وغوښته، هغه راته وويل په دې وخت کې خو ټکمټ 

پلورنيۍ بندې وي اوکه خالصې هم وي نو هغه پروازونه چې سمهاروختي  وي 

غوى مسافرين پوره وي،  راسره والړ په يو ځاى کې مو ټکټ پيدا کړ،خولمه ده
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 ۹زره افغانۍ قېمته را باندې خرڅ کړ،پرواز همم سم ا ۱۲۲۲خپل  نرخ څخه يې 

بجې و بياهم زه ډېر خوشحاله وم، بېرته هوټل ته را غلو، له هوټلي څخمه ممې 

ورتمه تسمليم  مننه وکړه، هغه ته مې خپل عزر وړاندې کړ، اېماق ممې بېرتمه

 کړ،تنها د يوې شپې کرايه مې ورکړه.

دشپې به هره شې ه سلګۍ زنګونه راته وهل او زما پوښتنه به يې کوله هغه پمه 

ما ډارېده چې څوک مې مړ نکړي،س ا بېرته دفتر ته را ورسېدم ټول همکماران 

راته حيران ول،هريوه به رانه پوښتنه کوله،خو ما ورته ويل هسې يوه سمتونزه 

ته پيدا شوه،لنډه دا چې رديس راته وويل له همدې شې ې ستا دنده پمه دې را

دفتر کې پايته ورسېده، ماهم له مننې کولو پرته بله کومه خ ره نه لرله، بيمک 

مې غاړه کې واچاوه او را ووتم،اېاق ته راغلم، ډېر خفه ناست وم، دشمپې ممې 

ه دېره غمه  زړه ته نمه هم ډوډۍ نه وه خوړلې،سهار هم او غرمې ته مې بياهم ل

کېده، يو عالم خفګانونه مې ملګري شول،ښه اوس به څه کوم کورنۍ ته به څه 

وايم،که هغوى رانه دليل وپوښتني  کومه بهانه ورته وکړم،که ورته ووايم چې د 

سلګۍ لپاره راغلم، نو له وهلو به مې ځغلول ډېر کړي، راته  وايي به  چمې تمه 

ه لويه قرباني ورکوي،خو داچې ممدير ممې يوڅمه اوس دهغې جلۍ لپاره دومر

خپلوان و،ماښام يې کورته ورغلم،خپل حالت مې ورته ډېر خرا  څرګنمد کمړ 

ورته ومې ويل چې زه خو تنها خداى او تاته ايره لمرم نمور همېڅ همم نشمته 

،هرڅنګه چې وي ماته دنده پيدا کړه، هغه د ځينمو خ مره واسمطه همم ښمه 

دو وروسته مې مدير مشمرانو تمه پمه کموم ډول وى،درې ورځې بېکاره ګرځې

 قناعت ورکړى و او بيا په خپله دنده په هماغه دفتر کې وګمارل شوم.

کله چې له کندهار نه را ورسېدم سلګۍ ته مې له هوايي ډګر نه زنمګ وواهمه 

چې زه اوس په کابل کې يم،هغه ډېره خوشحاله شوه،راته ويې ويل که يوه ورځ 

خو درپسې مړه کېدم او ياهم درپسې درتللم،ما ورته ويمل نور نه وې راغلى يا

ولې ته لېونۍ شوې يې؟ايا په دې دنيا کې يواځې زه مور زېږولى يم ايما دا نمور 



 

 

121 

 کوچنۍ ناوې لمريز کال  ٩٣١۴

خلک چېرته سېال  راوړي چې ته دومره لېونتو  کوې،هغې را غ رګمه کمړه  

ت نه صابره !  ته چې هرڅه راته وايې ويې وايه ته حق لرې  خو زه بغير له تا وخ

شم تېرولى،ته زما مرګ،ژوند،غم ،خفګان، خوښي،مينه مح ت اوهرڅه يې نمه 

شم زغملى چې رانه لږ هم لرې اوسى،له زړه يې درته وايم تاسره ډېمره مينمه 

 لرم،زه په هېڅ صورت تا نشم هېروالى.

زه اوس دومره دهغې په ژوند،رنګ او وينه کې دومره  ور ګډ شوى يم چې کمه 

فتر څخه هم ډېر کم لرې اوسم، هماغه لحظه راته فون کموى له خپل اېاق او د

او وايي چې چېرې يې،که زه بل ځاى کې يم او دېته ووايم چې اېاق کې يم نمو 

سمدستي راته وايي چې دروغ وايې،زه حيران شم چې دانو څه خ ره ده چمې 

ه زه په اېاق کې نه يم،هغه خو له ما څو کيلو مېټره لرې ده نو بيا څنګه داهرڅ

امکان لري،مګر رښتيا هم چې زړه په زړه اينه وي،سلګۍ مما دخپمل زړه پمه 

 هنداره کې کنټرول کوي او څاري مې.

که رښتيا خ ره وکړم اوس له سلګۍ څخه بېلتون او هغه هېرول  ماتمه همم د 

سرو لم و له منيه د اوسپنې را اخستل دي،ځکه چې زما دمينمې هغمه  لمس 

هغې سره مينه کول زما په ژونمد کمې د مث مت  چنده زياته مينه راکوي او له

بدلون باعث شوه، هغې زه له ډېرو لويو ستونزو را ووېستم ،سلګۍ ماته خمداى 

پاک د انسان په جامه کې يوه د نجمات فرشمته راکړه،يمو وخمت مما دځينمو 

مج وريتونو له امله ډېرې غلطې پرېکړې وکړې،خوهمدا سلګۍ وه چمې ماتمه 

پشان مشورې راکړې،هغې زما الس نيوى وکمړ او د  يې د يوې صادقې مشاورې

ابدي  هالکت کندې نه يې  وژغمولم  کوممه چمې مما پمه لموى الس ځمان ور 

غورځاوه،هغې به ماته ويل ما ستا له دې دردونو ډک ژوند څخه ډېمر څمه يماد 

کړي دي،زه ستا د ژوند له تجروبو څخه د يوه ښوونيي په شکل استفاده کموم 

پرمخ لکه د يوه لالم،پالر يما ورور پشمان  د زده کمړو دغمه ،نو هيله کوم زما 

دروازه د تل لپاره مه تړه،پرېږده چې زه پکې ډېر څه ياد کړم او د ع رت او پند 
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اخستو لپاره يې له نورو سره شريک کړم،هغه په ډېر کم وخت کې زما له ټولې 

پمه کورنۍ سره داسې بلده شوه لکه د همدې کور غړې چې وي،خو څوڅوځله 

دې خاېر چې دا انجلۍ ما هېر اوخپلې زنده ګۍ،درسونو او  کورنۍ اړيکو پماللو  

ته توجه وکړي،بدې خ رې  مې ورته کوم،غوسه او جنګ مې  ورسره وکړ،زمما 

هرې خوږې او ترخې خ رې ته ددې ځوا  له خوندورې موسکا سمره وي، بيما 

ې،خو يوه خ ره مې پمه هم دا راته وايي   زه پوهېږم ته دڅه لپاره دا کارونه کو

خالصو غوږونو واوره، ته اوس زما دنيا او اخرت يې،ته زما په کمال وت کمې يمو 

سپېڅلى روح يې ، نو هڅه مه کوه چې روح له تنه جدا کړې،کله چې روح پمه 

وجود کې نه وي بيا خلک ورته مړ وايي او مړ په دنيا کمې نمه شمي اوسمېداى 

ره وباسې دا مه خوښوه د تېر پشان دا يموه  ،داچې زما نوم  نور د ژونديو له کتا

 :خ ره بيا هم درته کوم چې 

 ستا او زما منځ کې جدايي ګرانه خ ره ده.
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 ګوانتنامو

 

مياشتنۍ   ولولمه چمې مما بمه ورتمه  پيشمو  ۸دسهار تر لمانيه وروسته مې  

ويلې،په غېږ کې وه په تازه کرل شويو ونو ګرځېدم ،ولولې راته لکه د نوې پمه 

رو راغلې ښارو لوظ مات کړى و،په پسته او نازکه ژبه يې راته دخپل معصوم خ 

 زړه خ رې له ميده ميده خندا سره ګډې کولې.

زه هم ډېر ورته خوشحاله وم،رښتياهم چې ماشومان ګلونه وي،له حوېلۍ څخه 

مې د نورو ماشومانو شور ماشور هم اورېده ،دپسرلي ښمکلى موسمم د سمهار 

وړې خ رې او خوشګوارې فضا ډېر کيف کاوه، ناڅاپه ممې د نسيم،زما د پيشو 

غوږونو تر پردو د ډېرو دنمدو مموټرو اوازونمه راغلمل ،زړه ممې بمده ګمواهي 

راکړه،همدا سې د کور شاته د مېلمنو خونې )حجرې( پمه لمور ورغلم،زمموږ د 

مېلمنو ځاى له کوره بېرون و،ګورم چې کشر ورور مې د څوتنو بهرنيو عسکرو 

کې والړ دى،ورچټک شوم دوى ورڅخه زما پوښمتنه کولمه،خو فريمد  په منځ

ځکه ورته غلى و چې نه پوهېده دوى ولې زما پمه اړه پوښمتنې  کوي،فريمد ال 

ورڅخممه شمماو خمموا والړو عسممکروته حيممران حيممران کتممل چممې زه ور 

 ورسېدم،پوښتنه مې ترې وکړه،څه خ ره ده او دوى څه غواړي؟

چې ته  له دې ځايه والړ شمه،خو دهغمه الموتي  فريد په سترګو کې راته وويل

رنګ او زما په اړه خفګان يې دا اجازه رانکړه چې دى د دې ځناورو په منځ کې 

تنها پرېږدم ،پدې وخت کې يوه لوړ عسکر چې توره تفنګچه يمې لمه زنګانمه 

سره ځړېدله او يو لنډ دده د دريشي په رنګ ټوپ کې په السونوکې نيولى و،په 

 ګليسي ژبه  بړچ وهل: زه تاته وايم  چېرته دى ستا مشر ورور؟فريدپه ان

نوره نو هېڅ حوصله راپاتې نشوه،ور غږ مې کړ،دايم ستاسو په منځ کې ،ووايۍ 

 زه ستاسو لپاره څه کولى شم؟
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له دې سره فريد په ډاګ پاتې شو،ټول عسکر له مارا تاو شول،ښکته پورته يې 

و عکس ورسره و،ماته را نږدې شو،يوځل راته کتل ددوى له منيه يو چې زما ي

يې ماته وکتل او بيا په الس کې عکس ته ،اوس زما او د عکس تر ممنڅ دوممره 

فرق و چې په عکس کې مې ږيره او برېت نمه ول او اوس ممې ږيمره او برېمت 

ول،بې له څه ويلو يې يو ډول سپين مساله يي ولچک راواچول،هغه داسى دي 

غومره سره ورځي او تنګېمږي،ددې حماالتو پمه څومره چې السونه خوځوې ه

ليدو زما په غېږ کې کوچنۍ ولولې چيغې کړې،هغه فريد راڅخمه واخسمته او 

امريکايانو ته يې عزرونه پيل کړل،خو هغموى چېرتمه پمه سمينه کمې زړونمه 

لرل،السونه يې تر شا راوتړل ، سرته يې يوه توره خلته را واچوله،په يوه لحظه 

ې جوړې شوې،هېچا کې مجال د څه ويلمو يما حرکمت نمه کې يو شور او چيغ

و،روان يې کړم،څوقدمه يې بوتلم،بيايې ودرولم،کڅوړه يې له سره راتمه لمرې 

کړه،راته ويې ويل که په کور کې چاسره ګورې او يما څمه ويمل لمرې نمو درې 

 دقيقې وخت لرې،بيا شايد دلته رانشې.

غواړم له موسره ممې خ مرې له مانه خو هرڅه هېر ول،خو ورته ومې ويل: هو 

وکړم، د کور څلور ېرفه ددوى عسکر والړ ول،پوهېدل چې يو خوا همم نشمم 

تلالى،اجازه يې راکړه،لومړى ځل و چې د يوه لوى مجرم پمه شمکل پمه تړلمو 

السونو د خپلې کورنۍ د غړيو په وړاندې مې په داسې حال کې دهغوى خواتمه 

د اوښکو سېالبونو يې په مخونمو  سست قدمونه واخستل چې ټولو راته ژړل او

الرې جوړې کړې وې،ګورم ددوى ترمنځ مې مور په ډېر بد حالمت کمې پرتمه 

ده،هرڅومره چې مې زړه کلک کړ،په غاښونو مې زور راوست خو خپله ژړا مې 

کنټرول نکړاى شوه،په چيغو مې وژړل،ډېر کوشش مې وکړ چې له مورنمه ممې 

ض وط را تړلي ول چې خوځېدل هم نه،خو السونه تاو کړم خو لالمانو دومره م

مور مې په هماغه حالت کې راپورته شوه او په زړه پورې يې ونيولم،زمموږ پمه 

کور کې تنها زما دکورنۍ غړي ول،نور هېچاته هم د ننوتمو اجمازه نمه ورکمول 
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کېده، هېڅوک هم نه ول چې زما مور او کورنۍ ته يې تسلي ورکمړې واى،ممور 

ه مخ ايښې وه، راته وويل زويه! تا داسې کومه ګناه کړې مې چې خوله يې زما پ

چې دوى دى په دومره بې رحمۍ رانه بېلوي،اى زويه! ستاخوبه چمې چما پمه 

سترګو همداسې الس هم کېښود نو ويل به دې چې زړه وې چموي لمرې کمړه 

الس دې اويا چې به کوم ماشوم ستا الس ونيو نو ورته ويل به دې چې زړه ممې 

مې مه نيسه،نن خو ستا السونه دومره کلک تړل شوي چې حتى  تنګېږي الس

 خوځولى يې هم نشې،دوى تا چېرته وړى او ولې ووايه تا څه کړي؟

اوفف څومره لوى دروغ مې ورته وويل:نه مورې ما هېڅ ندي کړي،ته زما خ رې 

ته غوږ شه چې سمه دې پوهه کړم،هغه داسې ده چې ما لمه دوى سمره دنمده 

ه چې دوى نوى شخ، له ځانسره ګماري ډېمر اعتمماد نشمي اخستي او هرکل

ورباندې کولى،په همدې اساس دوى د خپل ځان له وېرې داسې کوي او زه بمه 

ډېر ژر بېرته راشم،خو هغې چېرته دا منله،کوشش يې کاوه چې زمما السمونه 

پرانيزي ،هېڅ وس يې ونه رسمېد،ژړا ،خ مرې اوهرڅمه رانمه  وهمم اخسمتي 

ور زما په الس کې بندو ولچکو خوله لګوله ،له زړه مې يودم و،خوکله چې مې م

اواز را ووت اوباور دى که دا چيغه مې نه واى کړې نمو هممدا بمه ممې د ژونمد 

 وروستى يانيه وه،زړه به مې چاودلى و،نور هېڅ پوه نه شوم چې څه وشول.

يو وخت مې سترګې و غړولې  هرڅه توره تياره ښمکارېدل،نه ممې د چما اواز 

رېده،نه مې څوک ليدل اونه هوا چلېده،داسې احساس مې کاوه لکه د شيشو او

په کوټه کې چې بند اوسم،ځانسره مې فکر کاوه دا به کوم ځاى وي،ايما زه بمه 

يې په کومه ګناه دلته راوستى يم؟بيا مې مور  راپه زړه شوه،اوس نو د ژړا لپاره 

نسره ښه ډېمر وژړل،دوممره راته ښه زمينه برابره وه، په نهيلى حالت مې له ځا

مې وژړل چې نور هرڅه په سلګيو بدل شول،يو وخت مې د چما دپښمو ترپما 

واورېده، اواز ورو ورو را نږدې کېده،ددروازې د قلپک اواز مې همم واورېمد،يو 

وخت مې د چا السونه حس کړل،کڅوړه مې له سرنه لرې شوه، داچمې يمو دم 
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،السمونه ممې ال هماغسمې تړلمي مې رڼا وليده هېڅ مې سترګو کمار نمه کاوه

ول،مخکې والړې سرې امريکايۍ نجلۍ راته په انګليسمي وويمل: د ګونتنمامو 

زندان ته ښه راغلې،ددې له خمولې د ګوانتنمامو د کلممې پمه اورېمدلو سمره 

وترهېدم،هغې امريکايۍ ډېرې خ رې وکړې خوزه ورته غلى وم،اخر مې ورنمه 

ه مو په څه ګناه دلته راوستى يم؟ايا پوښتنه وکړه،کېداى شي راته ووايې چې ز

تاسو خو غل  شوي نه ياست،داد غلطېدو خ ره مې ځکه وکړه چې تاسموډېرو 

خت په افغانستان کې په غلطو راپورنو تکيه کوى،ګنګار او بې ګناه ته نه ګورئ 

مقصد يې تر ګوانتنامو را رسوئ،هغې خپل ښي الس زما تر زنمې النمدې کمړ، 

سته،خوله يې زما خولې ته  دومره را نږدې کمړه چمې زنګون کېشت راته کېنا

نږدې وراسره ټچ  شي،ځان مې اماده کړ چې په دې سترګو يې الړې ور تو کړم 

خو له دې مخکې چې زه داکار وکړم يموه ډېمره درنمه سمپېړه ممې پمه ممخ 

ولګېده،چې له مخ او سترګو يې راته سپرغۍ والوځولې ،له دې سره ممې خېمز 

 تر کې کېناستم.کړل او په خپل بس
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 دوهم نفر

 

داصلي نفر له تللو وروسته يې بل داسې يوه اعتمادي شخ، ته وسپارلم چمې 

هره شې ه يې ورسره د اړيکې نيولو او زمما ښمه او بمد،روغ  او نماروغ احموال 

 اخستلو امکان  و.

دايې هم ورباندې ج ري کړې وه چې په هېڅ صورت بايد ورڅخه دخوابمدۍ او 

احساس ونکړم ،حتى تر دې چې که اړتيا پېښمه شمي نمو  هېڅ شي د کمښت

ځان بايد په ستونزه کې ښکېل کړي خو ترمما دسمتونزې د رارسمېدو پښمې 

 ورلنډې کړي.

دوهم نفر هم خپل ورته سپارل شوى ماموريت پمه پموره لېوالتيا،ريښمتينولۍ 

اوصداقت سره ترسره کاوه او وخت پر وخت به يې زما د روغ نماروغ او اړتيمآو 

وښتنه کوله،ان داچې ډېر وخت به مې له دغه شخ، څخه هم د اصلي يا اول پ

نفر کړنې اوکردارونه ليدل چې ترسره کول به يې ډېر وخت خوبه مې چې فکر 

پرځاى نه و نو دامې هم نه شواى منلى چې دى دې واقعاً بل يا دوهمم نفمر وي 

په زړه پمورې وه نوموړى راته پوخ او تجربه کار مقلد ښکاره شو، خوماته ځکه 

چې دده په شتون کې مې د لومړي يا اصلي نفر د کمښت احساس په رښتياهم 

 نه کاوه.

داچې ماهم ځينې پوليسي ناولونه لوستي نو له هماغو څخه په څه مؤاخاې به 

مې کله ناکله ورته د سپارل شوي شخ، ايډيالوژي،فن او مهارت څارنه کولمه 

ې نه نومړى له خپل مسمؤوليت څخمه ،غوښتل مې ځانته معلومه کړم چې هس

سو  استفاده وکړي اويا هم راته کومه ځواکمنه او ورڅخمه نمه خالصمېدونکې 

لومه ونه غوړوي چې بيا به ورڅخه دخالصون لپآره نه له چا مرسمته غوښمتلى 

 شم اونه به پخپله ورته کومه الر موندالى شم.
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کې ډېر ځاى نه ځينې وخت به مې ورڅخه بعضې پوښتنې چې پوهېدم په فکر 

ورکوي اوسر ورباندې نه خوږوي نو په تکرار ډول به مې ورڅخه کولې خو دهغه 

په ځوا  کې به له تېرو ياپخوانيو ځوابونو سره توپير نه راته او هماغه پخموانۍ 

خ رې به يې کولې،بيابه مې له ځآنه سره وويل چې هلکه ته هم له فيالنو سمره 

دى،ديهن مېوري يې ډېره قوي ده،بيآبه مې ټانټې زويې،داشخ، هم ترتا کم ن

وويل هلکه ته هم ښه لېونى يې که دا چېرې دومره وړ او پمه خپمل کمار کمې 

بريالى نه واى نو بيا خو اصلي يا اول نفر هم باور نه ورباندې کاوه اونه يمې همم 

دومره لوى مسؤوليت او دروند بار نه ورپه غاړه کاوه ،حتماً يې لمه دې مخکمې 

لى دى او تر ازموينې وروسته يې بريالى راوتى ځکه يې زه هم ور لمه هم ازموي

 غاړې کړم.

يوه ورځ په خونه کې دخو  پر پلمه مالست او خ رې يې راسره کمولې،دخ رو 

په منځ کې يې سکوت اختيار کړ،فکر مې وکړ په څه شي سوچ کموي، بيمامې 

وخمت اوږد  ويل شايد بل څه يهن ته ورغلي وي خو دې سکوت غزونه وکړه او

شو،بې اختياره مې ورباندې اوازونه وکړل،بيا يې هم ځوا  رانکړ وارخطا شموم 

ويل مې هسې نه دماغي يا دزړه حمله ورباندې نه وي راغلې،خوژر ممې خپمل 

فکر ته بدلون ورکړ او زياته مې کړه : که داسې واى نو مخکې له پېښې خمويې 

ره نشته ،تشويش مې ورو ورو راته له صحته شکايت کاوه،نه نه داسې کومه خ 

زياتيده اخر سکوت له يانيو دقيقوته ورسېد نور مې نو بايد څه کړي واى يامې 

چاته خ ر ورکړى واى اويامې پخپله کوم قدم پورته کړى واى،خوڅنګه به ممې 

څوک له دې ماجراڅخه خ ر کړي واى،امکان يې هم نه،داوسېدو ځاى يې همم 

 نه وو رامعلوم.

له ځانسره ت ادله کول چې له تخته خندا سره يې له خولې اواز  ماهمدا فکرونه

 راووت : خ رې کوه اورمه يې!!
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ژر مې ورڅخه وپوښتل څه دربانمدې شموي ايمآ سمتا صمحت خمو ښمه دى؟   

مسلسل يې خندل او زما دپوښتنو ځوابونه يې راکمول حيمران وم چمې ولمې 

نمه دي،بلمه  داسې کوي،اخر مې ورته وويل داچې کوم څه درپېښ شوي همم

 ستونزه هم نشته نوبيا دې ولې داسې کار وکړ؟

راغ رګه يې کړه : کله کله به اول نفر ستاپه هکله راته ويل چې ډېر محتماط او 

زيرک يې کله کله ډېر ژر احساساتي کېږي اوکله کله له عممل څخمه مخکمې 

عکس العمل ښيي ،ژوند دې له ډېرو ترخو ډک دى هېڅ دې پر شونډو خندا نه 

ځي،نو کله چې تا راسره خ رې کولې ومې ويل چمې يومعلوممات دربانمدې را

وکړم ترڅو ځانته معلومه کړم چې اول نفر څومره ريښتيا ويلى او ايما تمه پمه 

رښتيا هم همداسې يې اوکنه ،بل داچې خندا خو د ژوند مالګه ده نوبايد ځانته 

 معلومه کړم چې ته خاندې نه اوکه دخندا چل نه درځي.

سره مې وويل چې ددې شخ، په هکله زما انګېرنه او فکمر غلم  نمه و له ځان

بلکې ما ډېر پرځاى فکر کړى دى دا خو دومره حساس دى چې تر ممايې همم 

 اړولې ده ورته ومې ويل:

 خو ستا داکار زما هېڅ خوښ نشو،بيا يې وخندل او ځوا  يې راکړ: 

خمو دامالپمآره ډېمره زه پوهېدمه چې ته به خفه شې او داکار به دې بد راشي  

اړينه وه چې زه بايد په هغه څه چې په ماپورې اړه نلري اوته هم نه غواړي راته 

ويې وايي خو زه بايد دخپل هنر په مرسته ورباندې پوه شوم او اوس مې ځانته 

معلومه کړه چې رښتياهم څه چې اول نفر ويلي سل په سلوک کې سم دي خو 

 ه تېرېږي اوزما خوهېڅ نه خوښېږي.ګوره بې مالګې ژوند هېڅکله ښه ن

دغه شخ، ته زما ورسپارل اوله ماڅخه د يوه ماشوم پشان سماتنه اوپاملرنمه  

کول د سازمان له قانون سره په ټکر کې و او دا يو شخصي عمل و چې لمومړي 

نفر زه دوهم ته وسپارلم او همدا المل و چې ددوهم نفر اړيکې ډېرې ژر زماپمه 

ړکېچنې شوې ان تر دې چې خپله دنده يې هم له السمه سر له سازمان سره ک
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ورکړه اوهغه ځاى چې ده پکې د زده کړو بېړۍ چلوله له هغه ځاى څخمه همم 

بند کړاى شو او تر يوې لويې مودې تر سخت جاسوسي څارنې او تعقيب الندې 

ونيول شو،ډېر بد رد ورته وويل شول حتى تر دې چې په سازمان کې همرډول 

اخستل شول او لکه د يوه بندي پشان چلند به اوس له ده سره حقوق ورڅخه و

 هم کېده.

کله چې زه په دې کار خ ر شوم ډېر ورلپاره خواشينى شوم لمه ځانسمره ممې 

وويل : داهرڅه زما په وجه وشول که چېرې يې زه ده ته نه وم ورسمپارلى اوده 

دې دا ورځ نمه خپله دنده دومره په صداقت سره سرته نه رسولى نو نن به وربان

راتلله،په دې هرڅه کې مې ځان ډېر پړ او مالمت ګاڼه،هڅه مې کوله چمې پمه 

يوه چل له اول نفر سره اړيکه ونيسم خو هېڅ نه شوم بريالى کېداى،باالخره زه 

هم د سازمان تور لېست کې شامل شوم او دوهم نفر هم په همدې جريان کمې 

هم نفر او زما ترمنځ خ رې به يې دريم نفر هم منيته راغى چې دلومړي نفر،دو

سره ت ادله کولې اوداکوشش مو هم بايد ډېر کړى واى چې څوک اګاه هم نشي 

 چې اوس موږ خپله په يوه سازمان بدليدونکي و.

همداسې وختونه تېرېدل،لوړې ژورې مو په ژوند کې تلمې او راتلمې يموه ورځ 

وداچې زه يو نړيموال پموليس بايد د يوه اړين کار لپاره له هېواد بهر تللى واى ا

وم اوبيامې په يوه څارګره ش که کې کار کاوه نو زه په تللو هېڅ ځاى ته بنمديز 

نه مګر هرځاى څار کېداى شوم، دريم نفر مې په جريان کې کړ ترڅو دوهمم او 

اول نفر خ ر کړي،خو دريم نفر د لومړي نفر دخ رولمو يممه واري وکمړه مګمر 

يې بخښنه وغوښته ويل يې چې ان کورنۍ اړيکمې ددوهم نفر له خ رولو څخه 

يې خړې پړې شوې دي ،خير تصادفي مې له دوهم نفرسره خ رې وشوې اولمه 

په لنډو لنډوکې مې له هېواد بهر له خپل سفر څخه خ ر او ټول جزيمات ممې 

ورسره شريک کړل،په سرکې خويې هېڅ مشوره نه راکوله چې تللى واى خمو 

ړ نشم نو دابه زموږ دټولمو پمه ژونمد بمده اغېمزه قناعت مې ورکړ چې که وال
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وکړي،دامې هم ورته وويل چې د روانې اوونۍ په اوږدوکې بايمد لمه ماسمره د 

اړيکې نيولو هڅه هم ونکړي هسې نه کومه بله خ ره ورڅخه جوړه شي خکمه 

اوس څارګره ش که دېره پرمختللې ده کله چې راستون شم هرڅه پخپله وايم 

 له تاسو سره شريکوم.اوټوله پايله يې 

داونۍ وروستۍ ورځ وه چې هېواد تمه راسمتون شموم ال خپمل ځماى نمه وم 

رارسېدلى چې په يوه نا اشنا شمېره راته زنګ ووهل شو شمېره مې اوکې کړه 

چې فون مې غوږ ته پورته کړ،مقابل لورى مى دوهم نفر و، ژر مې ورته وويل زه 

 درته فون کوم.

ه وواهه تر سالم او روغ ړ وروسته مې د ټولې اونمۍ په بله شمېره مې زنګ ورت

اوخپل سفر پمه هکلمه معلوممات ورکړل،نمه زمما اونمه ددوهمم نفمر لپماره 

خوشحالوونکي ول خو څه موکړي واى هېڅ چاره مو نلرله،زه ترهغموى ځکمه 

دقيقې خ رې مو په فمون  ۴۵ډېر خواشينى وم چې هرڅه په ما تېر شول نژدې 

وخت کې مې هېڅ فکر نه و،څه يمې وويمل چمې بمې  وکړې دخداي پامانۍ په

اختياره خندا پرې راغله اوښه مې وخندل،دوهم نفر هم په لوړ اواز وخنمدل او 

زياته يې کړه بس بس همدا مې غوښتل چې ودې خندوم ته خو په رښتياهم نه 

خاندې،او اوس بايد زما شرط راکړې چې درنه ومې ګاټه ځکه ماتاته ويلمى ول 

خندا ژوند ناشونى دى اوتابه هرو مرو زه خنمدوم دادى اوس ممې چې پرته له 

وخندولې،ماوويل سمه ده زه يې منم اوله همدې سره زموږ ماموريت اوڅارنمه 

 هم پايته ورسېده.
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 سپين الس

 

د ګرمۍ له زوره مې د ګرېوان ټولې تڼۍ خالصې کړې وې،په دېره کمې درانمه 

ږه شو لکه څوک چې په اوبموکې سيوري ته تنها ناست وم،يوډول اواز مې ترغو

الس وهي،يوه شې ه مې سکوت غوره کړ،بيا اواز پورته شو،له دېرې سره څنګ 

په څنګ له سيند څخه رابېله شوې وياله  له شنو اوبو ډکه بهيده، د ونې شاته 

د شړو يوغټ او ګڼ بوټى والړو سرمې ورهسمک کمړ ،څمه راتمه ښمکاره نمه 

استم،لږه شې ه غلمى وم خمو ځمان رانمه شول،ورپورته شوم خو ژر بېرته کېن

حرکت وکړ يوڅه بيا څک شوم نور نو هغې هم  لوى دېګى  چې بېخ يې نغمري 

تور کړى و او لويه ګېډه يې لرله سرته پورته کړ، پمه دې وخمت کمې يمې ازاد 

لستونى ان تر تخرګه ور ورسېده او سپين الس کې يې شنه رګونه لکه په نوې 

 ى دبرېښنا تارونه  ډېر په زړه پورې ښکاره شول.جوړه شوې ودانۍ کې غزېدل

نجلۍ په خپله مخه والړه،له مماهم ګرممي هېمره شموه  يمواځې ددې سمپين 

مړوند،څنګل او مټ  روښانه تصوير مې داسې په يهن او زړه کې پاتې شو لکمه 

استاد چې کوم درس د وهلو په زور په شاګرد ياد کړي او هېڅ يې له يماده نمه 

 وځي.

يګرى شوخو ګرمي هماغسې په زور کې وه  له دېرې د کور په لموري ژېړى ماز

وخوځېدم،له سړکه چې واوښتم مخامخ په پراخه توره او سپينه کيږدۍ) خېمه 

( مې سترګې ولګېدې،پوه شوم چې کوچيانو کډه اړولې ده ددې حالت په ليدو  

ېرېمدم  بيا هغه سپين السې پلونډه نجلۍ راياده شوه، له کېږدۍ څخه په اړخ ت

خو سترګې مې  ورڅخه نه اړولې چې ناڅاپه له کېږدۍ هماغه نجلۍ د وزي پمه 

يوه شوخ بچي پسې په منډه ووتله ،دنجلۍ له خولې مې په کوچيانۍ لهجمه دا 

 خ رې واورېدې:
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خداى دې تر چړې تېر کړه ،زړه دې راشين کړ،ته وار وکړه چې اوس دې چماره 

 در وکړم.

ه لويو ګټونوکې ورپسې ځغاستل هيلمه يمې داوه همداسې يې د پاڼ په غاړه پ

چې ګني راوبه يې نيسي خو کوچنى سېرلي به  کله يوې اوکله بلې تيمږې تمه 

ټوپ کړل،ويې نه شو نيولى زما په اند نجلۍ يې ډېمره ازار کمړې وه همېڅ يمې 

پرېښودو واال نه وله،ماته يې هم دې نندارې ډېر خوند راکاوه او ښه په زيرکمۍ 

له، په منډه کې  يې ځمکې ته الس ټيټ کمړ غوښمتل يمې تيمږه سره مې څار

راواخلي او سېرلى ورباندې وولي، خو بخت يې ملتيا ونکړه لمن يې تر کلوشمې 

الندې شوه او مخامخ ډېره بې درېغه پرېوته،له خولې مې يو )اخ خى( ووتمل او 

 ورمنډه مې کړه،زه او له کيږدۍ راوتي څونفره يوځاى ورورسميدو خمو پمه را

 اوچتولوکې زه پرې مخکې شوم.

بې له دې چې محرم او نامحرم ته فکر وکړم السونه مې ترې الندې کړل په بل 

مخ مې راواړوله،دنجلى تندى پوزه او داوړه شونډې په منځ بېلې شوې وې،پمه 

سترګو مې ورته تياره شوه زما ترڅنګ د والړو کسانو هم وينه وچه شوه همېڅ 

لۍ راسره ونيسي مماهم خپمل ټمول زور راټمول او ځواک يې نه الره ترڅو نج

استعمال   کړ چې ايله مې دومره وکولى شول نجلۍ له ځمکې پورتمه او څلمور 

قدمه وړاندې را وړل شوي کټ کې يې واچوم،دنجلۍ په لسمتوڼوکې کارېمدلې 

ګاڼه زماپه کميس کې بنده شوه چې لستونى يې ورسره راټول او دنجلۍ لکه د 

ې پشان سپين الس ترې بې حرکته  راووت خو اوس هغمه زراغتي ماهي دخېټ

سپين الس کې غرمنۍ ښکالځکه نه وه پاتې چې دا اوس ديموې ممړې نجلمۍ 

 الس و.
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