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 ډالۍ

ه خپلې درنې مور تـه چـې تـې يـې پخپلـه پ ـت       

غېــ ه کــې لــه هېــواد اوهېوادوالوســره د مي ــې 

.او عاطفې درس راکړى
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دادستور : ))دپ توژبې نامتو صوفي شاعر عبدالرحمن بابا وايي 

((ک ه څه و درحمان له شاعرۍ_دى چې له درده زګېروي خېژي 

ــه وي      ــه اشــاره کړوــده،چې درد ن ــا يــو وااشيــت ت رښــتياهم رحمــان باب

زګېـروي نــه وي،چــې د زګه اناـار تــازه ن ــي نــو لـه خــولې اســوولي نــه    

دچــا د زګه مــاڼۍ او د احساســاتو او هيلــو نــړۍ لمبــه  راووځــي او چــې

 .ن ي نو له سر څخه يې دود نه پورته کې ي

خودايواځې تراژوـدي نـه ده چـې انسـان د حـال لـه کيفيـت څخـه د اـال          

ي ې او پـر ب ـر او   وکيفيت تـه بيـايي،بلکې ډوـر ځلـه خودطبيشـت لـور      

دهغــه پــر چاپېريــال دفرــرن پېرزوي ــې هــم دانســان احســاس ټــومبي   

مش ـــا داچـــې د انســـان عواطـــج ،احاساســـان،ج بان،فکراو ليـــد  .

لورى دشرايرو او حاالتو  په زول ـوتړل  او مببـور انسـان دن د خپلـو     

احساساتو او عاطفې واکمن هم ندى،اوشـاعراو ليکـوال خـو بيـا پـه      

دې اګه ډوــر ژر اغېــزمن کې ي،دهغــه زګه او ضــمير د شــاو کمــر دى،   

وچ ۍ پلمه پـه کارده،هغـه لـه شـاو     چې دجوګولو او نړولولپاره يې ک

ــ   ــاو اودب ســ ــرې تــ ــرابودووال تــ ــليماني اررجوګ،دســ ــالي ســ خيــ
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کـې زرټ ـه سـرب او    (داش)دکلکوالي لپاره يې د خپـې ههـن پـه کـوره     

ــوالد هوب ــې)فـ ــپو مۍ    (ويلـ ــت ،لمر،سـ ــه چـ ــې ورتـ ــمان يـ کړي،اسـ

اودسـپرلي پـه ګلـورين موسـم     ( فـانوس )اوستوري يې ورته ا ديلونه 

ــين ب   ــت شـ ــې دطبيشـ ــه      کـ ــه ورتـ ــوه اافـ ــه کـ ــړي، لـ ــه ټغرکـ ــې ورتـ خمـ

زبزبانه،بدرۍجمالــه اوماســ دره ښــاپېرۍ راولي،دام يــت لپــاره يــې  

ددووانو اوه کمرب ده  ترې تاو کړي، د و مو پـه لفـت کـې تـرې اسـمان      

ته خېژي او راښکته کېـ ي، خـو څـو شـېبې وروسـته يـې چـې کـوم بـې          

وپه عامې د بې پوسـتکي بـدن د غوښـو بـوټۍ وسـکون ي نـو دسـترګ       

رپ کـې يــې بيادامــاڼۍ نړولـې او پرځــاى يــې اوه طبقـې ج ــ م ان ــور    

هغه متشادله ژوند نلري؛ د ژوند دوب  تـرې سـقراوژم  يـې    . کړى وي

زم ريرشــي،کله دومــره ســتر شــي چــې د زمــان او مکــان لــه ايــده هــم    

ووځي اوکله بيا دومره کوچ   شي چې له ماشي هم ځان په شي ه يي 

 .خونه کې ساتي

ش يــو تــن اســير،دخوا اورجــاترم و راګېــراو پــه عــين    ددې ک ــمک

ــع اهلل روشــن هــم        ــې دميکــدې اوبتکــدې ههير،ښــاغل  رفي وخــت ک

ــه     ــه برخـ ــواري پـ ــوالۍ خـ ــاعرۍ او ليکـ ــدير د شـ ــم تقـ ــه هـ ــه تـ دى،هغـ

 .اودسرګردانۍطوق پرغاګه اچول  دى

دده دزګه پــه نــړۍ د لمبوغرونــه او دخيــالي ســې پوګيزواســمان کو      

ددې المـې شـوه چـې هغـه پـه ډوـرکم وخـت         دشاعرانه م  دسۍ وګتيـا 

 .کې انا ت نمااو وځلې ي
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که نه،نه دده زماني عمـر او نـه يـې هـم ادبـي عمـر دومـره دى ،ښـاغل          

روشــن بــه دشې،يووي ــت کــالوځلم  وي خــو دادب او ليکــوالۍ پــه  

ډګــر کــې يــې عمرلــه تــي خــوره کــوچ ي ډورندى،مي ــه او اشــتياق يــې   

چــې ده تــه پــه ادبيــاتوکې د ګــام پرخپــې ځــاى خوايلــه دوه کالــه کېــ ي 

 .اي ودنې عملي زمي ه برابره شووده 

دهبـرن پـه   )روشن هم دنوي کول دډوـرو ځلميانوپـه څېـر پـه سـتونزو     

کــې را وټوکېد،پــه ســتونزوکې را لــوى شــو او پــه ســتونزوکې   (ديــار

 .ژوندکوي،دهغه چاپېريال هم له ستونزوډک دى

دارې وهـي، ده   دده دکيسوپه چي ه کـې دده دکلـي اوسـيمې سـتونزې    

هــم همــدا ســتونزې را ټــولې کــړي ،دالفاکوپــه جامــه کــې نغ ــتې او    

 .تاسوته يې وګاندې کړودي

دده دکيسو سـوژې د ده د ولـا او دده د سـيمې وااشيتونـه دي،هغـه      

چې ښايي دافغانستان په څېر وروسته پاتې او ج ګ ځپلي هېـواداو  

الاې هـومره  دافغانانو په څېر زګه ماتي ملت کـې يـې پـه اوګوکـې دمـ     

هم رس يو ته  ورو نه رسې ي ،روشن دهمدې سوژوپه اوربې کې ګالن 

کې يې سرڅڼه کـړي دي  (اراي ااه)اي ي او دخپې ههن په س بالتون

 .، ده دخپلې ټول ې دردونه اوواشيتونه ان ورکړيدي

کــه څــه هـــم دافغانســتان پـــه څېــر دردوـــدلې ټول ــه کـــې چــې الهـــم د       

ورځ مـو پـه بېالبېلـو پلمـو سـلاونه       ښکېالک په پ بـوکې ده او  هـر ه  

ــو دســوژو        ــ  ن ــته خ ــوي، دســوژو کم ــې ځوانيمرګ ــان او پېغل ځوان
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انتخاب او سـوژوته پـام وراوښـتې ههـين ههـن غـواګي ،اوروشـن پـه         

 .دې اګه ډورښه او ځاناړى استشداد لري

اديبان ،ل  ه کيسه،وااشيت ،نه بلکې د وااشيت تمثيـې بولي،خـو د   

ه لـ  مبـاز ترـرا سـره ټـولې وااشيـت       روشن کيسـې لـه شـر پرتـه لـ     

دي،دده د کيسوســوژې يــا کــورن  تاوتريخوال ،ياناســم دودونــه يــا  

نېستې اوت ګ السـي،يا دښـکېالک او زبې ـاک کلمونـه او يـا روان      

 .سياسي ناورين دى

نـوى نـه تبربـه    (صـ ج )که څه هم پ ـتانه اديبـان د ل ـ ې کيسـې ژانـر     

ه پـــه بـــره   کـــوي خـــو لـــه شـــر پرتـــه پـــه پ ـــت وپه ځـــاناړې توګـــ        

پ تونخواکې د کيسه ليکلو فن ال ځوان دى،الهم م ق او تمـرين تـه   

اګتيا لري،هيله ده چې دپ توغزل په څېردپ توکيسې ان اوکې هـم  

دوي وسره وځلې ي او زمو  دځوانۍ پرم ال يـې پېغلـه   (حمزه)د کوم 

کړي، زه چـې دپ ـتو کيسـې د حرکـت سـرعت ويـ م د هيلـه م ـدۍ تـر          

ــم شــ    ــ  ه ــه ټک  ــګ يوڅ ــې      څ  ــې چ ــه وخــت ک ــانو پ م ځکــه چــې دطالب

دااترادي محروميت پيـر وو، داوس پـه پرتلـه ل ـ ې کيسـې تـه پـام        

ډوروو ،که دا پام همداسې پالې شـوى واى،نـو ښـايي ډوـر پرمختـګ      

شواى واى،خو استشمارال داسې کانې راباندې ونکړې چې اوس دې 

 .څوک کيسې ياششرليکلوته وخت ورکړي

 ((بې دچاپان رختونووکړل پساتونه_شويو خوښايست په دنيا ډور))
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هغــه دل ـــ ې کيســې مبلغـــين او ل ـــ ې کيســې تـــه بلــونکي چـــې پـــه      

اوونۍکې به يې دوه درې کيسې ليکلې نن وي و چې ډالـرو او پونـ و   

 .دومره خمار کړي چې په کال کې يوه کيسه هم نه ليکي

خوله نېکه مرغه ښاغلي روشن ششر او کيسې ته کـار ويل ،تـر اوسـه    

ه پوره مي ه او لېوالتيا دا کار کوي،هيله ده چې د نورولسـاونو  خو پ

 .هغوپه څېر ژر زګه مات  ن ي

هر شاګرد، اسـتاد اوالرښـوونکي تـه اګتيـالري،هرڅوک بايـد وروزل      

شي،دهر چا دکار نيماړتيا او نوښتونه بايد ديـوه اسـتاد پـه واسـره     

همــدې الرښــوونوته پــه پــام (پيلــوونک )وروښــودل شــي چــې مبتــدي

ره خپې مزل ل   کړي خو يوبې حقيقت چې بايـد لـه لوستونکيوسـره    س

شرير کړل شي، دادى چـې لـه روشـن سـره هېمـا هـم دا مرسـته نـه ده         

،مــو  ((خــوري ،او ددفترهمکــارمې هــم دى))کړې،تــر مــاپورې چــې 

ښايي لـوى  )دده د استشداد په روزنه کې ناغېړي او ناراستي کړوده، 

اوې او دپون   او ډالرولېـونۍ مي ـه   المې يې د چاپان رختونه ،بوختي

ده تــه هېمــا نــه دي ويلــي چــې کيســه څ اــه پيــې کــړه ،اتــالن          ( وي

اوکرکتران څ اه وروزه ،کيسـه څ اـه پـاى تـه ورسـوه، تلوسـه پکـې        

څ اه ژوندۍ ساته اوغوټه يې څ اه پرانيزه،  هغه خودرويـه بيابـاني   

ف ـي او   غاټول دى ،که کيسې يې په تول پوره وي دده کمـال دى اوکـه  

 .تخ يکي نيماړتياوې ولري نو زمو  تقرير دى

خـودادوه نرـيحتونه  مـې ورتـه ډوـر کـړي اوده کـم پـه پـام کـې نيـولي              

چې په کيسه کې ډور کرکټرونه مه را ګ وه ځکـه چـې پالـې يـې سـخت      
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ــه مــتن او الفاکوســره انرــاا کوه،ه ــه وکــړه چــې       ــې داچــې ل دي،ب

 .مفاهيم درنه تکراراوليک ه او ده ن ي

ه هرحال کيسـې يـې ډوـر ښـې مـوخې ، ښـوونيز او روزنيـز پيغامونـه         پ

لري، کيسـه تربلـې يـې کيسـه ييـزه ژبـه خـو ه شـوې ،هوق اومي ـه يـې           

تانـده او څپانـده ده ،کـه څــه هـم بوختيـاوې يــې ډوـرې دي؛ خـو داچــې        

ځوان دى هيله ده پـه نـ دې راتلـونکې کـې دده دډوـرو بريـاوو، علمـي        

ــا   ــي پ  ونوشـــ ــي او تخليقـــ ــان  ،تحقيقـــ ــو،اخر د لغمـــ هدان واوســـ

اوبيادعالمــــه الفــــت صــــاحم دکلــــي دى،دومــــره خوبايــــد دالفــــت  

افکار،اثـاراومزارهم پــرې اغېزوکـړي،ده تــه د نېکمرغه،روښــانه،له   

 .برياوواوخوښيودډک سباوون په هيله

 

 

 محمدحسن حقيار

 هبري لمريز٠٩٣١_٠_٥
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 دالفت د ګلبڼ نوى ګې

له ټول ه يي چې غميزوسره له ج ګ دانقالب کلونه د  -:ويادرم ولوستونک

 ېا جرتونــه،ب ــګ ــاه خلکــو شــ ادن، م  ېدبــې، رو ناخوالوســره مــ  کــړ وــډ

کـه مرغـه ښـه    ېنلـه  خوې ؛هم له ځانـه سـره درلـود    ۍ يېکوري ،فقر اوبدبخت

دي  ېلاـ ېبښـې   ېچـې زمون اوسـ ي ځوانـان يـ     ،هـم وروزل  ېاستشدادونه ي

يــو لــه  ؛ يارن ښــاي ــلــو اګخونــوکې خپــې ليااــت اومېالبېچــې دژونــد پــه ب

ښــاغل  رفيــع اهلل روشــن   اوشــاعر ليکــوال  ځــوان هغواســتشدادنوڅخه هــم

  :پوهاند عبد ال کوررشادوايي ارواښاد ،دى

  ې راشيـــــــــــــــــــــزمانه چې پر مدار د کي

 ې بر پاشيـــــــــــــــــــــــــــدکمال په م ارو ټک

 ېملر ک ېپه کار چې په د ير کلونه دوډ

 اعرپيدا شيـــــــــوا شېبيا الفت غوندې ش

دو سـره بيـا   ورېنه مري د زمان په ت ېخبره نه ده چې هيل ېدا دحقيقت نه لر   

ګلبـوټ  د   ېکـې يوداسـ   بـا    ي دادى بيا نن د الفت صاحم په  په ېبيا ځوان

رده ــر وڅـاناو کـې ډ   ودو پـه حـال کـې دى چـې پ ـتو ادب تـه  بـه خپلـ        وـ غوګ

رد ښه اسـتشداد  وده ردښکال نوى ټوکيدل  ګې ځوان او ډ ګالن  وسپړي دا

کـې   ولپاره د پ ـتو د ادب ه ـر پـه پ  ونـ     يلرونک  شخريت چې راتلونک

ر ل  وخـت  وداى شي ښاغل  رفيع اهلل روشن دى چې په ډېک يهيلې ر وترى ډ

روشـن د  ه د ل  و کيسـو پـه ليکلـوکې  خپـې ه ـري اسـتشداد وځـالو       يې کې 

لکـه يـو ماهرعکـاس    ؛لسيزو کې پيدا او لـوى شـوى   افغانستان د ج ګ په 

کيسـې   ېکينـه اخلـي او ريالسـت   ور ان ورېعي ي شاهدپه څد ېټول  ېدخپل

  .ترى جوګوي
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 ي چـې ع ـوان څ اـه    ېپوه ېهغه دکسيوپه ليکلو کې ښه استشداد لري پد

چــې دا  ېــ دياو بيــا څ اــه ورتــه د پــاى ټکــ  ک   وټــاکي شــروځ،م و پاناــه 

يـــو څـــه چـــې  ،وګ ګرځـــي هدتوجـــ يو دلوســـتونکدليکـــوال ه رمشلومـــوي ا

 يلوســتونکهغــه دادى چـې  ر ورتــه پـام وکـړي   وـ شـاعران او ليکـوالن بايــد ډ  

چـې  پـه ليک ـو کـې تـوازن  ښـه        يدا ټـول هغـه څـه د    ؛لوستلو تـه مببـورکړي  

پـه   ېد ټـول ۍ فلکورسـره بلـداودټول     ېروشن د خپلـ  ښاغل    ؛مراعت شي

و ياو لوستونک ېهره کيسه کې ټول  ههغه په خپل؛ژورفکړ کړى  يېناخوالو

  په څپو کې ېزه اکثرن د هغه ليک ې د ن ،ته په ساده ژبه ژور پيغام  ورکوي

ي مرحوم الفـت صـاحم پـه پـې بـه اـدم اخلـ        يلولمه  او باور لرمه چې د ښاغل

  يد ليکــوال فکــر   نرــېحت هــم دى،   ديــوې خورپــه صــفت    اودامــې ورتــه 

پـــه  ېټـــول  ېپـــه کلونـــوکې دخپلـــچـــې دانقـــالب  ى،اســـتشداد د اـــدر وګ د

چـې ټول ـه    ېپـرده پورتـه کـړ    يـې  فکر کړى او هغه حقـايقو څخـه   ېناخوالو ي

 ېدا کتاب تراخره پور ېکه تاس ،وان ديوګر اوورسره الس  ۍکورناوډورى 

ر څــه وــزه نــه غواګمــه ډ ؛کلــه بــه مــووژګوي او کلــه بــه مــو وخ ــدوي   ،ولــول 

   ليکوال محترم يپياوګ زمون  وليکم هغه څه چې بايد ورڅخه يادونه وشي 

خپې نظر څرګ د کړى دا د وياګ ځاى دى چې  ېحسن حقيارصاحم پرمحمد

ګلبــوټ  زرغــون شــوى چــې  ېکــې يــو داســ ګلــبڼنــن بيــا د الفــت صــاحم  پــه 

اوپه اوربـې کـې بـه يـې ورتـه      ر د ښايست ګلونه وڅپړي ودپ تو ادب ته به ډ

د زګه لــه کــومې مبــارکي زه پخپــې وار ښــاغل  رفيــع اهلل روشــن تــه  کېــ دي،

بريــاليتوبونو پــه هيلــه  تاســي محتــرم لوســتونکي را بولمــه د    دده دال وايــم

 .کتاب لوستولو ته

 کاناډا حفيظ  خورولې په مي ه زرل تهد                     
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 دسريزې په پلمه
ــو اودخپلوکيســو      غوښــتې  ــه دراوتل ــر ت ــې ډګ ــې چــې دکيســه ليک  م

 ،سـتونکيو سـره دزګه خوالـه وکـړم    دم  پاناې او سوژو پـه اګه لـه لو  

خو ګومان کوم چې  پر دې کيسودښـاغلي حقيـار ليک ـې دات ـه ډکـه      

پــوره کــړه او پــدې بوختــه نــړۍ کــې دتکرارالمکــرران يــې  او دااګتيــا

لوستلو ته څوک اوزګار ندي  نوځکه ترې تېر شوم خو داپـه ځـان پـور    

اميرزوـم   ګـران  لـه ډوـر درانـه ورور اودادب دګلـبڼ لـه  بلبـې       بولم چـې  

وايـم چـې تـر    وکـور ودانـ  ورتـه    ،م ړکوڅخه دزګه له تله م  ه ( دراني)

او  زمـاهره ليک ـه    هرچازيان يې زه د ل  وکيسوليکلوته ه ول  يم،

 يـې ده   دکلمه کـړې ،مي ه لوسـتې   ډورهپه خوند او يېبې خونده کيسه 

دخپلوخـورو ورو کيسـو راټولـو تـه        او  ه ـول      ليکوالۍ تـه   يـې   ، 

ې اګ ووست  يم او که دده زيار اوپام نه واى ښايي  دومره ژر مـوددې   ي

 .   کيسو ناوې  دچاپ په ګاڼه پسوللې نه واى ليدلې 

ــتاد،ماما اوهمکار    ــه اســ ــې درانــ ــه خپــ ــاغلي لــ ــي   ښــ ــاض ااضــ الحــ

چې تې يې ماته دخپـې پـالر مي ـه راکـړې او      هم   (حقيار)محمدحسن 

ــه مــ  ــه ېهې کل ــې  شــتون دده پ ــې پالدک ــدى  رخپ ــون  ن   احســاسبېلت

ــړى،  ــم،     کـ ــدوى يـ ــاهره م  ـ ــي  پ  و   زمـ ــري او نظمـ ــه،نثـ ــه   نـ  دده لـ

ــوه وروســـته خپـــرکتلو ــرې الرښـــوونې کړوـــدي  .،   ې شـ ــه يـــې ډوـ   ماتـ

 .يې  وي بهکاو
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له درنې خور زرل ـتې حفـيظ څخـه  هـم ډوـره ډوـره م  ـه چـې لـوريي ې          

ه   بوختـه  اومي ه ناک چل ـديې پـه نااشـ ايۍ کـې ورسـره اشـ اکړم ، پـ       

کـې يـې زمـا دکيسولوسـتلو تـه وخـت ورکـړ  او تـې يـې          (کانـاډا ) نړۍ 

 .ه ول  او نازول  يم 

څخه هم ډورم  دوى يـم چـې ددې   ( ايوب زاده)له ګران ورور رضاخان 

او کـم ترکمـه     زحمت وووست  کې يې (ډيزاين ) سرڅڼه کولوکتاب په 

 .دې کتاب ته يې کاهري ښکال ورکړه 

ــه هغــو لوســتونکيو  مخکــې ترمخکــې بخ ــ ه  غــواګم  چــې ښــايي     ل

ځي ې کيسې يې په طبيشت ښې ونه لاې ي ځکه هواونه بېـې بېـې دي   

ــرور وي خـــو       . ــه پکـــې ضـ ــاوې بـ ــومړۍ ټولاـــه ده نيماړتيـ ــا لـ دازمـ

داپرتاسو چې بله هغه مې تردې ښه او ستاسو په هوق برابره راشي نو 

دعا السـونه لپـه   ددې بريا لپاره راته همدااوس دلوى اهلل ض دربار ته د

 .کړئ 

 

 

 دټولو کور ودان

 رفيع اهلل روشن

 هـ ش  ٠٩٣١/  ٠/ ٠١
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کله چې دافغانستان له ازادۍ سـره سـم لـه پاکسـتان څخـه راکـ ه شـو        

زګه مې کېده چې يوچکر والګ شم ماـر   ؛نوبيا پاکستان ته  نه وم تلل 

ت هېڅ چانا نه پيداکېده،  ډور وخت کېـده يـوه ورځ پـه کـورکې ناسـ     

وم چې دتره ځوى مې مو  کره راغ  او يـوه کـارن يـې راکـړ کـارن لـه       

پاکستان هريپورڅخه راغل  وه  چې مو  پکې سره دفاميلـه غوښـتې   

له فاميې سـره خـو ټـول ځکـه ن ـو تلـالى چـې  لـه يـوې خـوا            و؛شوي و

اوضاځ خرابه وه او له بلې خوا سـرکونه داسـې وو چـې تـر څوبـه بېرتـه       

و دکرايــې  هــومره پيســې بــه دماشــومانو پــه   راتلــې نــو ددواګو خــواو 

، پــه کــورکې ســره راټــول شــوو  بانــدې ل وــدلې ،مــازديار وه درمل ــه،

م وره موکوله چې څوک بايد والګشي ،له ډور جراوبحث نه وروسـته  

پالر دګوتې په نيولوسره ماتـه اشـاره وکـړه اوويـې ويـې چـې تـه بايـد         

په ې په اورودو م،لېوال وم دوته ډوروزه چې ددې خبرې اور ؛ېوالګش

ســاګه ران وتــې دډوــرې زيــاتې خوښــۍ احســاس مــې   ۍزګه دخوشــحال

ډوـر   ،تحفـه  راکـړى و ي     ته يوغ  اوايمتـي شـ  راوکړ لکه پالر چې 

ه خيرخوشپه سباشـو ، ي ېوارخراوم ويې مې چې کله به داشپه سباک

مــوټرراغ  اوپکــې  لــه لمان ــه نــه وروســته ســرک تــه ووتــم   ر  ا اوســ
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جالل اباد ته اوله جالل اباد څخه دتورخم په مـوټرکې   ک ي استم الګم

په الره کې مې دخوشحالۍ تر څ ګ په زګه کې ډارهم راتـه  ، استم ېک

لـه بلـې    ،تللـ   ځکه چې له دو ه مخکې کله پاکسـتان تـه ګوښـ  نـه وم    

خوا به مې په فکرکې هغه دکليوالو خبرې اوښـتې راوښـتې چـې ويـې     

 تاني پـوليا افغانـان ډوـر ت اـوي      دتورخم په ځ  ير کې پاکس :به يې

ــر       ــورخم زاګه ګمــرک ت ــ ه داچــې دماسپ ــين دوه ببــې وې چــې دت ل 

شــو پلــي روان اودځ  ير پــه لــور ،شــوو لــه موټرڅخــه  ښــکته   څ ــګ

ډورزيـان بيراوباروپـه هغــه وخـت کــې بـه دتــورخم دروازه دماښـام پــه      

لـه  څومره ژر چې امکان لري بايـد   ړه کوله ېبده نوهرچابه ووببوب داو

دم نولکـه  ېکلـه چـې ځ  يرتـه ورسـ     په وخت واګوي ځان  ځ  ير څخه 

پــه فکرکــې بــه مــې  ورکــي پــه شــان مــې اخوااودوخواتــه کتــې   ديــوالر

 پـه همـدې سـوچواوفکرونوکې    يوشور جـوګ کـړى و ،  دکليوالو خبرې 

او پـه    عسکر وم ګورم چې ددروازې په دې طرا کې افغانستان روان 

دپاکســتان پوليســو پــه   والګول(عســکر) هغــه طــرا کــې دپاکســتان 

افغانانو ډوـره نارواکولـه سـپکې سـپورې بـه يـې ورتـه ويلـې اوزمـو           

واهلل چـې زه خوزمـو  دعسـکرو     ،دافغانستان عسکرو به ورته خ دل 

په هر حال دنورو خلکو پـه شـان مـې     ؛دې غيرن ته په تشبم کې شوم

  کـړ وداسـې احسـاس   مـې   چي ـت پـه اوروـدو    خپله الره ل  ولـه چـې د  

کړچې رمارماداسـې ترــورو  ،وايــې وللکـه څــوک چـې راتــه دودروـد   

چـې  اوخپلـو اـدمونو تـه مـې ادامـه ورکـړه       ماهېڅ هم نـه دي اوروـدلي   

بيادمـــــاجره لـــــه غ ســـــره يوځـــــاى  پـــــه چپـــــه او ه ديودرونـــــد الس  
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دلاېدلوسره نژدې وه چې لـه خـولې نـه مـې بـې اختيـاره چيغـه ووځـي         

پوليا ده لـه پټکـو او    ګورم چې يو پاکستان مار ځان مې رااابوکړ

له السه  ونيولم اوکش يې کړم په دې وخت کې مې  رټولو وروسته يې 

ــدمتاار   ــه خـ ــول ې پـ ــو  دټـ ــوليا )زمـ ــداز    (پـ ــي انـ ــه ن يلـ ــه لورپـ پـ

ماـرزه   ، وکتې،خوهغه پرته له دې چې راته وخاندي هـېڅ هـم ونکـړل   

له السـه ونيـولم   دده دمسکاپه مش   نه پوهېد م زه پاکستاني عسـکر 

راته يې ويې چې ژرشه او دچايو پيسې راکـوه ګ ـي    ،ه يې کړم اوګوښ

ماورته وويې اخر زما ګ اه ؟خو زه په دې نه پوهيـدم   ،درته خه به ن ي

 ىچــې دا پــه هــر افغــان  چــه ددې ځ  يرڅخــه تېروــ ي ددوى کل ــګ د 

اې سې چـو  )نوراته ويې ويې هسې زمو  وخت مه ضايع کوه اوک ه نو 

ان سره وويې چې زه هغه خوبه دومـره کـالم   ته دې بيايم ماله ځ( صيم

ځ  يرنه  نه وي کېداى شي چې پرې مې  دي  او ورسره روان شوم  له 

پـه څـوکۍ    تور سـړى پکـې    په لېرې فاصله کې يوه غرفه وه اوهلته يو

 اوداو ې پـه سـريې  وه اخبارتـه پـه کتلـو يـې سـرټي  اچـول          ناست و

عسـکر چـې زه يـې     غـه  د و،ن ـانونه پـه دروو ـۍ ټـومبلي و     رام راـم  

دالس نه کلر نيول  وم دده په م  کې دسالمۍ له وهلوسره ودرولـم  

يــوې بلــې زه پــرې پــوه ن ــوم اولــه خــواوپــه اوردويــې ورتــه څــه وويــې 

ناست سـړي پـه ډوـر غـرور سـره سـرله اخبارنـه        ؛سره روان شو سالمۍ 

او ويې ويې  اومخې ته اي ې دچايو پياله يې راپورته کړه راپورته کړ

زه چـې ډوـر وارخرـاو م او      ؟ر خو بـه وي ک ـه ځوانـه چرتـه روان يـې     خي

ووروــدم نودځــان دخالصــون لپــاره مــې د واده پرځــاى د مــړي کلمــه        
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استشمال کړه او ورته مې وويې صيم مړي ته روان يم پـه کـړس کـړس    

يې وخ ـدل افغانـان ټـول ډوـر چاالکـه دي يوشـان دي هـېڅ فـرق نکـوي          

الر ،تره اويا م ر ورور ن ـته چـې تـه    غ  وي او که کوچ   ايا ستا پ

مــړي تــه روان يــې زه غلــ  والګ وم او لکــه د خــزان وهلــې پــاڼې پ ــان    

رپېدلم يـوه شـېبه دواګه غلـي والګوو خـو مـا داسـکون مـان کړاوپـه         

لـه  .ډوره سختۍ مې ورته وويې صيم زه به والګشم چې ناوخته کېـ ي  

او ورځــه؛ دې ســره يــې راتــه وويــې زمــو  دچــاى پــاني  پيســې راکــړه    

ماورتــه وويــې چــې لــه ماســره خــو پيســې ن ــته خــو پــه ډوــرو پټکــواو  

ګواښونو يې مببـورکړم چـې پيسـې ورکـړم، جېـم تـه مـې الس کـړاو         

ــې         ــې وي ــې واخيســتې اووي ــولې ، داي ــه وني ــې ورت ــ  م دوه ســوه روپ

همدومره نورې هم راکړه چې هغـه بـې ملاـري تـه يـې ورکـړم ،ماورتـه        

ه ،له دې سـره يـې زمـا جېـم تـه الس      وويې چې له ماسره خونورې ن ت

کړ اوټولې پيسې يـې واخسـتې او روان شـو ماتـه يـې هـم دتلـو وويـې         

،له غرفې نه راووتم ګـورم چـې سـړى مخـام  هغـه افغـاني عسـکر تـه         

ورغ  کوم چې کله زه هغه پاکستاني پوليا ونيولم اوده ورته خ ـدل  

دګوتـو   او روپ  يې ورکـړې اويوبـې تـه يـې  لکـه داناريزانـو پـه شـان        

 .نيولو سره  ټي کيو وويې 
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 دمرګ په ورځ

 

د خيال په د ناو ماڼيو کې . روبې -په ټوله الره کې مې له ځان سره کرل

مې ځانته شاهي خونې ودانولې، رنګ رنګ کوچونه او  غالۍ به مې  

پرې غوګودلي ليدل؛ خو چې په رښتيا به مې ځان ته پام شـو؛ نـو زمـا    

اندو ـ و بـه واخسـتم،    . ۍ وګانـدې تللـ  و  خيال به  تر امکان څـو پـوګ  

د مـوټر لـه   . زرافغانو ت خوا به ورته څـه واخلـې؟   ٠١١١١په دې  ! ه  ه 

هې ــدارو هــاخوا د ســړک تــر څ ــګ نــژدې کورونــه، کرونــدې او  پلــي   

روان خلر مې ډور خوښمن احساسول؛ خو خپې ځان مې بيـا تـر هغـو    

پـه   اسـمان  ې د کم ګڼه، سترګې به مې له اوښکو ډکې شوې، م  بـه مـ  

ــه د تســليت ن ــې       ــه رات ــوى نظــام کــې ب ــور ونيــو، د اهلل تشــال  دې ل ل

ــه        ــه نــړۍ کــې خــو  يــې دا هرڅــه دانســان ګټــې ت ښــکاره شــوې، چــې پ

پيــداکړي؛ نــو څــه کمــې دى د هغــه لــوى زان پــه دربــار  کــې د داســې    

 . غوښت و پوره کول؛ خو څه م کې کار نه دى

دې پوښـت ې تـه، چـې کـور مـو      لخـوا زمـا   ( هغې)خو کله چې به راته د 

ځـواب راکـول را پــه زګه شـول؛ نـو سـمدواره بـه پــه       ( نـه )چېـرې دى؟  د 

نـه، هـېڅ هـم ورتـه نـه اخلـم، ولـې پـر مـا          : نيولې پروکړه پ ېمانه شـوم 

دومره اعتبار نه کوي، پوښت ې ته مې رډ ځواب راکوي او راته وايـي  

 (نه اوس نه) چې 
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 ؟!د مرګ په ورځ! ښه نو کله

نـه اوس  ) ځې دى چې زما د پوښت ې په ځـواب کـې تـرې اورم   يم ودا در

 .فکر کوم دا لکه چې پر ما مسخرې کوي( نه

چې کلـه  ! ته وګوره. نه، تېروتې يم، زه هغې ته ګران يم:بيابه مې وويې

 .يې ځوروم؛ نو هېڅ هم راته نه وايي

څــومره اخر! دومــره نازونــه خــو بايــد وکــړي ! ومــې خ ــدل، ځــه ســاده 

 .  ې نوم هومرهښکلې ده؟ د خپ

په همدې سوچونوکې راته هغه شېبې  په ههـن کـې ان ورشـوې، چـې     

(  درى)ته خو پ ت ه يې؛ نوبيادې نوم ولـې د  : يوه ورځ مې ورته وويې

 ؟!ژبو دى

په کړس يې وخ د، ولې دا خـو څـه ماپخپلـه ځانتـه نـدى غـوره کـړى،        

 !!چې ته داسې خبرې کوې

 !نه وايم( مژګان)زه نور درته : ورته ومې ويې 

 ښه نوڅه راته وايې؟ -

 !برو  ا -

 ؟ !دا درته چاويلي دي! څه څه  -

 .حيرانه شوه اوماته يې همداسې ژورکتې

 د څه شي راته چاويلي دي؟: و مې پوښتې -

 .زما اصلي نوم برو  ا دهويې ويې   -

 .زه له دې نه مخکې نه وم خبر او نه راته چا ويلي دي:ما وويې  -
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ن مـې راتـه برو ـ ا وايـي، نـور پـه کـورکې ټـول راتـه          يوازې پالر جـا  -

 .مژګان وايي

 .غوښتې مې چې پرې وکړم اوکوريې مشلوم کړم

 کور مو چېرې دى؟ -

 !اوس نه-

 ؟!ښه؛ نو کله. جدي شوم

 .د مرګ په ورځ -

 .افففففج با د مرګ ترورځې نور درسره خبرې نکوم -

 ؟ !له ما سره خبرې نه کوې! څه -

 .سره خومې د زګه خبرې نه شم شريکول خود نو، بې چا  -

 اخرپه څه خبره ؟ هغې راته ښکته پورته کتې او ويې ويې-

با دى، ما ستا له ژبې بغير د مرګ له ورځې بې څه وانه وروـدل، تـه    -

 .تې راته همدا اپلتې وايې

 !اوهو نازوليه درته وايم يې -

 ...ښه نو ووايه، همدا اوس اوک ه نو  -

 و  بياڅه کوې؟ک ه نوترهېده، -

 . غوښتې يې چې زما له خولې خبرې واوري

 !ووايه ک ه برو  ا ولې مې ځوروې: ورته ومې ويې

ولې داسې وارخرـايې  : له خ دا ش ه شوه، په مکر ج ه ل به يې وويې

؟فکر مې په بله شو، د سوچونو ټالونو داسې دروند وزناولم چـې پـه   
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چې کوم ځاى کې يـم، د   ل ه شېبه کې مې هر څه هېر شول، نه پوهېدم،

 .څه لپاره راغل  وم او چېرته ځم

ناګ انه د موټر ټايرونو کريکې شروځ کړې، ټکان مې وخـوګل، لـړزې   

خير نارې پورته  -واخيستم، په موټر کې د ناستو خلکو په ژبو  د خير

 .شوې

ړه لـه مـوټر نـه راکـوز     ېـ زه چې د موټر دروازې ته څېرمه ناست وم، په ب

ې د موټرمخې ته يوه انبلۍ پـر سـړک نسـکوره ده،    ومې ليدل چ.شوم

 .سرې جامې يې پرتن او پړمخې پرته ده

د ســړک غــاګې تــه .  کـړه  راپورتــه مــې. د مرسـتې پــه نيــت ورټيـ  شــوم  

ښکته کړه، پوه شـوم چـې دمـه پـه      ېپه هيله مې له غې  د کې ولو. شوم

 پړون  يې په غاګه کې تاو شوى پرون و، له سر نه يې سرې. کې ن ته

پ ـې مـې سسـتې    . وي ې ب ېدې، غـاګه يـې کـ ه شـوه مـ  يـې راواګوه      

 . شوې، په سترګو مې تياره راغله

 !!خدايه دا خو  برو  ا ده ک ه اوه زما

هغې ارزو لرله چې خپله ژم ه سرته ورسوي، سلايو ونيوه، شـون ې  

:  ب ـده ژبـه يـې وويـې     -ت بېلـې شـوې،  پـه ب ـده    يـ يې د خبـرو کولـو پـه ن   

نـور يـې سـترګې ســره    .. وشـحال خـان شــاداب کفـربال    زمـو  کـور پـه خ   

ورغلې  اوسريې ځوګندشوخوهغه به اوس هم نـه وه خبـره چـې دازه يـم     

،هغه بياهم بريـالۍ شـوه اوخپلـه    ک ه اوس به يې هم داخبره نواى کړې

 .ژم ه يې سرته ورسوله
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ــه   ــه يـــې چـــې پـ کلـ

لمــړي ځــې وليــدل 

اوزګونــــــــه يــــــــې 

ــې پــــــــــه   ديوبــــــــ

ختيــارکې ورکــړل 

ت ،نوهغــــــه وخــــــ

شــــــــــوکت پــــــــــه 

دکان درلوده،يوه ورځ په دکان کـې ناسـت وه     بازارکې دسيميسارۍ 

دده چـې   !سـمه حـوره وه   ،هڅـ نبلـۍ   ،چې دکان ته يوه نبلۍ ورن وتـه 

هېرکـړل اوپـه   يـې تـرې    پرې پام شوه هغه دومره ښايسته وه چې هرڅه 

،هغه راغله اوپـه شـوکيا کـې دن ـه غمـي دارالکـت تـه        ن داره يې شو

ې غمي ول اوپه م و کې يې دزګه تروير جوګشـوى وه  ريېچې ګردچاپ

 .يې سره ګوته ونيوه

،خوچاتــه يــې وايــې دى الداســې پــه خيــالونوکې نــه وه    داپــه څــودى؟

 ډوب شوى خداى خبر چې دخيال ښاپيريوبه کوم با  حرم  ته بيـول  و 

ه پوښت ه کوله خـوده هـېڅ هـم نـه ويـې اوغلـ  ناسـت و        خنبلۍ ورڅ ،

شــي دى کــوم تکليــج لــري ،اوهســې پــه    جي ــۍ فکروکړچــې کېــداى 

څــوک دى،خــوده خپلــې  رکوم بــې دکــان کــې ناســت وي اصــال  دکانــدا

ــه شــوه      ــرې روان ســترګې دهغــې پرســترګوکې ګ ــ لې وې ،اخرهغــه ت

غوښتې يې له دکان نه ووځي چې په شوکيا اي ې ناشکن پياله يـې  

النــدې پرسـم ټو پرووتـه اولکــه   ،پـه کومـه شــمله کـې ون ـته     ټکـري  د
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دانوپ ان دانه دانه شوه،چې له کړنګ سره يـې شـوکت ټـوپ    دتسبود

ــوه     ــه ،نبلـــۍ وارخراشـ ــه راووتـ ــه رناي ـــې دنياڅخـ ــال لـ کـــړاو دخيـ

راوګرځېــده ،غوښــتې يــې دپيــالې شي ــې راټــولې کــړي خــو شــوکت   

چـې الس بـه دې ژوبـې شـي هـېڅ پروانکـوي       !!ورته وويې نه نه مکوه  

اخلـم هغـې ورتـه    څه دانسان زګه خوندى چې بې بـه پيدان ـي،بله بـه و   

وويې اېمت يې څودى چې دريې کړم ،ده ورته وخ دل ددې اېمـت تـه   

شوه چې هـېڅ لـه دې څخـه    ه نه ن ې پوره کول  هغه دده سترګوته ځير

چټــــر بــــې طــــرا تــــه نــــه اوګي نويوځــــې يــــې پخپــــې ځــــان هــــم يو 

نظرتېرکړ،خودهغه په سترګوکې يې دځان لپاره ډورڅه وليدل،دهغـه  

ــو   ــرې ک ــې     ســترګوله دې ســره خب ــده وه،بخ ــ ه ي ــې ب  ــه ي لې خــو خول

وغوښته اورونه شوه ،هغه پرې اواز وکړ که څه دې پکاروي خوراشه 

چې دريې کړم  ،هغې وويې نـه هـېڅ مـې هـم خـول ن ـول،ده غوښـتې        

چې  له ځانسره يې وغ وي بيايې ورته وويې راشه پيسې درنـه زيـاتې   

ې څه ونـه  نه اخلم هېڅ ګټه درنه نکووم په خپې سربه يې درکړم،خوهغ

چـې دکـان تـه     ،بياهماغـه وخـت و   يوه اوونـۍ وروسـته  ويې  او والګه،

هماغــه ښــکلې ښــاپېرۍ چــې دشــوکت زګه يــې ښــکارکړى وه راغلــه ،   

وکړ شوکت هم ورته له خپې ځايـه پاڅېـده اوسـم لـه واره يـې       يې سالم

هغې بياهماغـه الکـت تـه     !ټوکه ورسره وکړه داځې خوبه څه نه ماتوې

ورتـه راواخســته هـه دادى واخلـه هغـې الکـت پــه       اشـاره وکـړه شـوکت   

الس کــې واګوه راواګوه ،ښــه ددې اېمــت څــوروپۍ دى ؟ ددې اېمــت 

؟ هـــو !ولـــې دادومـــره اېمتـــه دى څـــه!! تـــه ن ـــې پـــوره کـــول  ،څـــه
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خوستاپه م  کې هېڅ هم ندى هغې ورته وويې ته څرناـه خبـرې کـوې    

ــه اناليســ      ــه پ ــې مادرت ــم چــې ددې اېمــت څــوروپۍ دى ،ول ې زه واي

مرلم مې دادى چـې هرڅـوروپۍ وي خوتاتـه زمـا لخوانـه       !وويې څه

ډالۍ شو ،نبلۍ له غوسې سره شوه زه دچاډالۍ مالۍ نه م م اونه زه 

دهغو نبوونوڅخه يم چې په ډاليوپسـې ګرځي،وايـه اېمـت يـې  چـې      

دريې کړم دازما زيان خول شوى دى اوک ـه الکتونونـه دکانونـه ډک    

ا زګه تړلـ  دى اوداترـويرچې پکـې    دي،هوخوپه دې الکت پورې زمـ 

کېـ ي ،اوس  ا وي ې دازما زګه دى او دهرچازګه په هرځاى کـې نـه پيـد   

کــه څــه ويــې نــه غــواګې نوتــه کــوالى شــې چــې والګه شــې ،هغــې ورتــه  

وويې ګوره ته نه زما  ورور،نه دتره ځوى اونه هم کـوم خپلـوان يـې ،ده    

ــه       ــې داضــرورده چــې کــه څــوک چات ــره ورغوڅــه کــړه ول ــۍ يــې خب ډال

ورکوي نوهغه يې بايد ،ورور،دتره ځوى ،دماما ځوى اوياکوم ن دې 

هغــې ورتــه وويــې !! خپلــوان وي ،ولــې زه اوتــه خپلــوان کېــداى ن ــو

ــې زه اوتــــه        ــې مرلــــم داچــ ــه وويــ ــه دى ،هغــــه ورتــ ــتامرلم څــ ســ

دکاکااوماماله ځـوى اولـور نـه هـم ډورخپلـوان کېـداى شـو،ته ليـون          

اځې ليـوني دمي ـې خبـرې    شوى يـې چـې داسـې خبـرې کـوې ؟ولـې يـو       

هغـې  !!کوي ؟خيرپه هرحال کول  شم دنوم پوښت ه دې وکړم؟پ ـت ه 

هــم خپــې زګه ن ــواابوکول  ځکــه چــې شــوکت هــم يوښــکل  ځــوان وه 

نوله ورايه يـې هغـه تـه پـه سـترګوکې مي ـه ښـکاروده ،شـوکت وويـې          

کــي و ښـکل  نــوم دى ،ښــه ډورصـفتونه مــې اوس مــه کـوه پــه شــرمي د   

پ ـت ه  !! هـم ښـکل  يـې ،خولـه تانـه نـه يـم ښـکل          حالت يې وويې ته 
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ــودومره     ــه خـ ــو تـ ــه ګورو،اوهـ ــان بيابـ ــداى پامـ ــوه اوس دخـ ــه شـ روانـ

 ژرزماپــه زګه پــوه شــوې اوس نودهلــر دژونــدهره لحظــه لکــه دکــال   

تېروده له دې نه وروسته يې په کورکې هـم حـاالن بـدل شـول لـه      پ ان 

نـه کې اسـته    ټولوسره به يـې يوبـې ډول چل ـدکاوه،هېڅ بـه پـه کـورکې      

،ســ اربه لمان ــه وخــت ووتــه اوماخســتن بــه راتــه ،لــه چاســره بــه يــې  

ــګ       ــه زن ــه ورځ وه چــې ســپو مۍ شــوکت ت ــرې نکولې،اتم ــاتې خب زي

ســالم ،وعلــيکم ســالم ،اواز دنبلــۍ  وه  !وواهــه هغــه اوکــ  کړبلــې  

ه او!! پ ـت ه يـم   ! ،څوک خبرې کوې؟ واه واه اوس مې پېژنې هـم نـه   

همدلته يم تاته نژدې يم،خوماته ځـاى وښـايه    !الم ګرانې چېرته يېس

تـه راشــه اوزه انتظارکووم،شــوکت  .ځــاى .......ک ـه چــې درشــم ،ښـه نــو   

کلـه چـې    ړه روان شـوه  ېـ پـه ب خپې دکان کوم بـې ملاـري تـه وسـپاره او    

ــې         ــه ي ــاتې خوښــۍ ن ــه زي ــدې نول ــرې ولاې ــې پ ورســېده اوســترګې ي

 .وروځې پورته پورته کولې

وکت ورته ويې چې زه غواګم ستاسوکورته زياتې خبرې يې وکړې ،ش

څوک درواستوم ،خوهغې ورته ويې چـې زمـا پالربـه مـې چېرتـه تاتـه       

درکـړي ځکــه چــې هغـه ډورغــ  فکرلــري اوبـې زمــو  رواجونــه دومــره    

سخت دي چې هغه ستا په وس اوتوان کې ندي ،هغه ورته وويـې چـې   

غې زما تـه پکـاريې سـتادپالر رواجونـه اور سـمونه مـې پکارنـدي،ه       

؟ زه نورهېڅ اورودل نه غواګم اوپـه  !ورته وويې زه پوهې م خو، خوڅه

ــه        ــه ب ــورنۍ ستاســومېلمانه دي ،نوځ ــبازما ک ــې س ــه چ ــورکې وواي ک
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څرناه کور کې وايم چې زما دغوښتلو پـه خـاطر سـتاکورنۍ راځـي؟     

 .خيررادې شي خوزه په کور کې هېڅ هم نه وايم

واسـتول ،هلتـه يـې     کورته ى سباشوکت خپله موراودتره ښ ه دهغو 

هغوى سره دخې ۍ خبره يـاده کـړه خوپـه ځـواب کـې يـې ورتـه وويـې         

 وخـت راکـړى ترڅوم ـوره وکـړو ،دوى تـرې الګل،     ه چې مـو  تـه يوڅـ   

هغــو پــه کــور کــې لــه م ــورې اومرــلحت نــه وروســته پــدې ســره           

ــړي     ــه ورک ــه     ســالوکړه چــې پ ــت ه شــوکت ت رښــتياهم چــې جــوګې پ

 .اسمانونوجوګو ي 

دســتمال ورکــړ اوکــوژده وشــوه ،لــه څــو مياشــتو         يمــه ورځ يــې ودر

وروسته يـې واده هـم تيـار شـوه ،خولکـه څرناـه چـې پ ـت ې شـوکت          

 وورولـــ  وه چـــې پـــالر بـــه يـــې تـــرې زيـــاتې پيســـې او خـــوګه واخلـــي 

هسې ونه شول او له شـوکت سـره يـې ډوـر احسـان      خوخوشبختانه چې 

او خوڅه چې حتـ  لـه پ ـت ې سـره يـې زياتـه مرسـته وکـړه          وکړ،ولور

زيان دکور سامان ا دضرورن وګ شيان يـې ورتـه واخسـتې او ښـه پـه      

 .ډنګ اوډونګ يې دخپلې لور واده وکړ

کله چې واده خالص شو نـژدې مېلمانـه والګل او لـه لـرې ځايـه راغلـي       

پ ـت ه     مراسم هم پاى تـه ورسـېدل   نکاحدمېلمانه ال په کور کې ول ،

مړوـدې ،اوهـېڅ يـې     دومره ښايسته وه چې نبونې يې هېڅ پرسيې نـه 

نه غوښتې چې خپلې کوټې ته يې بوځي ،ډوـره ناوختـه وه چـې پ ـت ه     

ــه يــې بوتل     ــه مټــو ونيــوه اوخپــې تخــت ت ــه څوشــېبو لــڅــو پېغلــو ل ه ،ل

ــې را   ــه اناړکــــ ــم پــــ ــوکت هــــ ــته شــــ ــوروســــ ــره  ښــــ ــوه دتــــ کاره شــــ
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ــه   ــه ري ـــخ دوواهه  او کورتـ ــانوپرې يوڅـ اوماماګانوڅوپېغلولورګـ

دي يـې ښـکې کـړ او خپلـې کـوټې تـه       راغ  موريې ورته راغله اوپرت ـ 

 ېـدل  وي ناسـته وه،  چې برق لا  که دګالنوپه م و کېل والګ ،پ ت ه 

شــغلې يــې کــولې ،شــوکت خپــې واســک  او څــادر پــه کــو  ب ــدکې     

ــې الس کې ــود       ــراو ه ي ــه راغــ  ،دهغــې پ وځــړول او دپ ــت ې خوات

دنــــوي ژونــــد اونــــوي کــــور مبــــارکي اوښــــه راغالســــت يــــې ورتــــه  

ړه اولـه ځانسـره يـې پـه پال ـګ کې ولـه خـو پ ـت ه         وويې،پورته يې کـ 

زمـا داسـې    !شرمېده هېڅ يې نه ويې ،شوکت ورته ويې ګوره پ ـت ې 

نه خوښـې ي چـې لکـه دبـون پـه شـان بـه راتـه ناسـته يـې اوهـېڅ بـه نـه              

ته پوهې  ې چې ددې ساعت لپاره ما څومره سوالونه خـداى تـه   . وايي

به ته راته ګوناه ناسته کړي دي اوتې مې ترې ته غوښتې يې او اوس 

يې داسې امکان نلري ته بايد له ماسره دومره خبرې کړې چـې زه پـرې   

سـترګې يـې وزبې ـلې اوډ ورپـه زوريـې      موګ شم ،پ ت ه مسـکه شـوه   

بېرته کړې په خپې ځاى کې وخوځېده الس يې خپلـې چپـې او دې تـه    

تـه متوجـه وه چـې    خـالص کـړ،دى ور   پې دغاګې بيـر  يـې  وغ اوه خ

څــه کــوي ،پ ــت ې لــه بيـر نــه يوشــ  رواخســت او دشــوکت  اوس بـه  

مخته يې په الس کې زګوند ونيوه داهغه الکت وه چې له برکته  يې نن 

ګوژونديې سـره  شوکت اوپ ت ه په يوه پال ګ سره ناست دي او ددوا

ــاګه،  ــري تاروتــ ــې نــ ــې دزګه    پخپــ ــت کــ ــه الکــ ــومړى پــ ــت ې لــ نو پ ــ

ــې   ــه الس ونيــوه او ويــې وي ــوهې ې ترــويراوبياخپې زګه ت ــن دوه ! پ ن

 !زګونه يوکې ي
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 جوالي

په خپې مان اوزوګ الس ګاډي کې يې په داسـې حـال تکيـه    

  وهلې وه چـې الس ګـاډى يـې  دالسـونوپه واسـره درولـ  و      

ــه)اوټــاير ــو اوچــاودو،    (عرب يــې پــه هــواوه، پــه تورو،خيرن

چاودوالســـونوکې يـــې لـــه نـــانواى څخـــه رااخســـتې ډوډۍ 

ې څوک يې ترې اخلي، په داسې کلکه نيولې وه تابه ويې چ

شکولې ګوله به يـې چـې پـه    (مړۍ)خولې يې ورڅخه کپونه 

ستوني کې ب ده شوه نوغاګه به يې او ده اول ـ ه کولـه اوبـه    

هم نوې چې په وچه ګوله پسې يې غړپ کړې واى له ده سره 

وى دده په شان مايوس ـــــــــــــــنورواګه هلکان هم ول ،خوهغ

 .اوماڼېبن نه وو

ــه کـــوم څـــوک    اخـــو   ــه يـــې هـــم کتـــې ترڅـــو کـ ا او دې خواتـ

ــې ترکــوره     ــرده ي بارواالراپيداشــي او بارورســره وي چــې پ

اويــاهم دموټروترتم ايــه پــورې يوســي،زه پــورې غــاګه لــه  

سرک څخـه ورتـه مخـام  والګوم اودى مـې دسـترګوالندې      
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څاره کله به مې ځان يوطرا اوکله بې طرا ته کړ، ترڅودده 

 .ه ن ي چې زه ده ته متوجه يمراباندې فکرن ي اوپو

ــړه       ــداره وکـ ــر ن ـ ــوم هلـ ــې دده مشرـ ــ ه مـ ــته ځ ـ ترښايسـ

ــې       ــ  واى پخپـ ــد تللـ ــوده بايـ ــه درلـ ــاره نـ ــه چـ ــاهم بلـ ،خومـ

،سـودامې وکړه،سـودازياته وه اونـه مـې     روان شومکارپسې

شول کوالى چـې پخپلـه يـې کورتـه دن ـه کـړم نـومې لـه ځـان          

ســـــره همغلتـــــه پـــــه ښـــــارکې پروکـــــړه وکـــــړه چـــــې، کـــــه  

تروررسېدوپورې هغه هلر وه نو له ځانه سره يې اخلـم  زما

يوڅوروپۍ مزدوري به ورکړم اوسودابه راسره کورته دن ه 

ــه        ــه همــدې ځــاى ت ــه چــې زه بېرت کړي،همداســې وشــول کل

راورسېدم ګورم چې دى الهماغسې دتېرپه شان ناسـت دى  

خوداځــې يــې ســر دالس ګــاډي پــه ديــوال پــورې لاــول  وه    

 .وچ وکې دخوب نړۍ ته تلل  وهاودغم اواندو  وپه س

راغلـم مخـې تـه يـې     له ډروور څخه مې دودرودوهيله وکړه، 

ودرودم خوداچې موټرراسره کرايه ټکسي وه نونه مې شول 

کوالى چې دده په ت ـدي کـې دغـم اواندو  وکرښـې ولـولم      

اوځــان پــرې پــوه کړم،ورنــ دې شــوم الس مــې ورتــه پــه او ه 

ته شو سترګې يې سـره  لدې سره ژرراپور! کې وده، واوره 
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،چېرته يې وګې ؟ دده  !باردرسره دى !وم لې ، ماته وايي

پـه داســې وګو خومببـوروخبرومې لــه سترګواوښــکوالرې   

ــوان      وکــړې،زګه مــې خــراب اوســتون  مــې ب دشــو دخبروت

ــه حيــران       ــه الســه مــې ونيــوه راځــه  ،هغــه مات ــه وه ل راســره ن

ځه په دې ،حيران کتې ښه نوچېرته ځو؟ غاګه مې تازه کړه را

ــړې       ــه کـ ــه دن ـ ــې زمو کورتـ ــه يـ ــه بـ ــوداده هلتـ ــوټرکې سـ مـ

اويوڅوروپۍ به درکړم ،ژريې پرځمکه پرتـې ربـړي څپلـۍ    

چې څوځايه يې په ټوټه باندې تړلې وې په پ وکړې ،راځـه  

چـــې ځو،پـــه مـــوټرکې کې اســـتو،زه دده دې حاالتوســـخت  

وځورولم ،خودى ماته زيـان متوجـه وه غوښـتې يـې يوڅـه      

ېرته به يې سرټي  کړ،اخريـې حوصـله ختمـه    راته ووايي ،ب

؟تـه  !شوه او وه يې پوښتې ته ولې ژاګې ؟څـه چـې شـوې دى   

خودخداى فضې دى هرڅه لري لوکا بوټان ،پـاکې سـوتره   

ســپي ې جــامې ،موراوپالر،وروڼــه اوخوي ــدې بــه هــم لــرې  

؟ کــه ژاګم نوبايــد چــې زه وژاګم   !!نوبيــاولې نااميــده يــې   

دهلـر خبروحيـران کـړم    .نلرم ځکه چې له دوڅخه يوڅه هم  

په يوه شېبه کې يې هرڅه رانه هېرکړل مـاچې دده بـې وسـۍ    

اوپــه ده کــې بيــادده شــباعت اونرتــوب تــه وکتــې نوزيــان   
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خول شوم  ويې مې چې کاشـکې چـې لـه دې شـباعت سـره      

ــر ســرالس       ــې پ ــه واى،مــا ي خــودې دابخــت دومــره ســپېره ن

سـره  راکش کړ،نـه هسـې  مـې سـتاملاروته  چـې هلتـه لـه تا       

ناســت وو  يوڅــه طبيشــت خــراب شــو ،پــه کــړس کــړس يــې     

وخ ــدل اوورســره مترــې يــې لــه ســترګوڅخه يــودوه ګــاټې  

اوښکې په خالص ګريوان کې راپرووتې په چاودوالسويې 

سترګې وچې کـړې اوپـه موسـکۍ ل بـه يـې وويـې ماويـې        

چې داڅه خبره ده داخوڅه زمـو لمړۍ ورځ نـده چـې جـوالي     

ور راورسېده اودده خبـرې پـه   توب کوو ،په دې وخت کې ک

ــړه      ــوزه کـ ــوټره راکـ ــوداموله مـ ــوې ،سـ ــاتې شـ ــې پـ ــه کـ نيمـ

،ډروورمې رخرت کړ،هلر يـوه پ  ـوس کيلـويي بـوجۍ     

ــې    اچــې  وګه پکــې ول رانېغــه کــړه ،واګه اوت کــي الســونه ي

ورته له مالنه راتاوکړل ترنامه پورې يې راپورتـه کـړه ماتـه    

هم ورسـره   يې ويې مخکـې شـه کـوم کورتـه يـې دن ـه کـړم مـا        

دغوګيوغ  ټيم له کون ې څخه راونيومخکې شـوم کورتـه   

دن ه شولوځاى مې ورته  وښوده ،بوجۍ يـې کې ـوده اولـه    

ما ټيم کې ود ترڅوله دروازې ورپسې   شو پ اهسترګومې 

راوتم ده هغه نوره سوداهم راورسـوله داچـې دکـورالرل م     
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پــه بــره وه اول شــان پېمــوم   وه نوهلــر خولــه خولــه شــوه  

،لمن يې راونيوله ترڅوپرې خپې دم  اوت دي خولې وچـې  

وه ،الس يـې راتـاوکړ    ېکړي خوهغه هم په اوګو سـپېره شـو  

ــړې     اوترڅ الـــې پـــورې پـــه لســـتونې يـــې خـــولې پـــاکې کـ

،ماسوداوکتله پوره وه، دى پرځاى دې چې لماڅخـه خپلـه   

وغــواګي همداســې روان شــو زه بــه والګ شــم   خــواريحــق ال

ر له دروازې نه پـه وتلـوکې و چـې    هل ،م  مې وروګرځاوه

رو ه خپې ځاى ودروده ورغلم پـه او ه  اواز مې پرې وکړ،ود

مــې الس ورتــه کې ــود،ايا تــه هروخــت همداســې کــوې لــه   

! نه زما هېرشول! چاڅخه خپې حق نه اخلي اوترې ځې؟ وى

خــولې روانــې وې بيــايې مــ  دالس مــ  پلوتــه  يــې  پرت ــدي

جېـم تـه مـې  الس کـړ     واګوه خپې ت دى يې پرې راکش کړ، 

يودپ  وس افغانيونو   مې ورکړ،هلـر ژرخپـې مخکـې    

جېم ته وکتـې چـې هغـه هـم سـورى وه لـه ځانـه سـره يـې څـه           

وويې مـا فکروکړچـې کمـې بـه مـې ورکـړې وي ،ولـې کمـې         

دي نورې څوروپۍ درکړم؟نه ډورې دې راکړې، ماويې چـې  

له ماسره خوماتې پيسې هم ن ته چې تاته بقايـه درکـړم کـه    

رمارکېټه پـورې راسـره ځـي نوهلتـه بـه يـې درتـه وګې کـړم         ت
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،اوکه باور راباندې کول  شي نوهمدلته به يې درتـه راوګم  

ــباعت لـــه ســـترګويوځې       ــورمې  نـــودده صـــداات اوشـ ،نـ

بيااوښــکې روانــې کــړې ،سلايوواخســتم ،الس مــې تــرې   

راتاوکړ غې ې ته مې ران دې کړ،هلر ځـان رانـه لـرې نيـوه     

خيــرن دي اوستاســپي ې جــامې بــه هــم نــه ګــوره زمــا کــالي !

درتــه ناپاکــه کــړي ،نــورمې هــم پــه غې کــې ټي ــګ کړاوښــه   

دده پـــــه ،شـــــېبه مـــــې لـــــه ځانـــــه ســـــره جوخـــــت نيـــــول  و

ــا      ــدوال  حـــ ــي ه لونـــ ــه ســـ ــه خپلـــ ــوکومې پـــ ګرمواوښـــ

کړسلايوواخست، ،بېرتـه مـې پرو ود،پوښـت ه مـې تـرې      

وکړه ښه نو اوس دې راته نوم وښايه ،دکوم ځاى يـې ،پـالر   

 ؟....ه کارکوي،بې ورورلرېدې څ

درلوده مې خواوس نه ،نوم مې جواد دى ،پ  ه کاله کې ي 

چې پالر مـې مړشـوى ،هغـه دسـرطان پـه نـاروغۍ اختـه وه        

ــم     ــه م ـــروهغه هـ اويـــو بـــې ورورمـــې درلـــوده چـــې لـــه مانـ

پروس کال ايران ته دمزدورۍ لپاره تلل  و چې هلته په يـوه  

راپرووتـــه  ســـاختمان کـــې ددروـــيم م ـــزل لـــه خـــوازې څخـــه 

اومړشو چې ډوروخت يې مړى هم مو ته چانه راکاوه ،اوس 

مــې پــه کــورکې يــوه بــوډۍ مــورده چــې هغــه هــم ناروغــه ده    
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اودمرګ په بسترپرته ده خـودايې راتـه ونـه ويـې چـې دکـوم       

ځاى دى داچې زه يې هم ښه وځورولم نوردپوښـت ووس هـم   

راسـره نـه و ورتــه مـې وويــې چـې داپيســې ټـولې  ستاشــوې      

کمې مې درکړې وي نوراته ووايه چـې دريـې کړم،څـه     اوکه

؟ ماتـه خوخلـر دشـلوروپيونه زيـاتې نـه      !!ټولې زماشوې

راکوي دواسک  جېم ته مې الس کړهغـه دسـتمال چـې پـه     

همدې ورځ يې ماته پـه کـورکې راکـړى وه ،ورکړ،داواخلـه     

پکـــــارو ي دې،هلـــــر دســـــتمال واخســـــت ،روان شـــــو     

ه وويې ،ماته تلوسـه  خودتللوپه وخت کې يې له ځان سره څ

ــګ        ــر رن ــې ،هل ــړ تاڅــه ووي ــه غ وک ــامې ورت پيداشــوه بي

 ريې وکړچې مابه دده خبره اورودلې ويــــــــــــــــــــــوواهه فک

 ؟نه هسې ماويې

تاڅه ويې ماتـه بـه يـې حتمـاي وايي،هوهغـه نـن چـې لـه کـوره          

ــه کــه کومــه روپــۍ       ــه وويــې چــې زوي ــو مــورمې رات راوتــم ن

نـه سـره يـوه ټوټـه يادسـتمال راوګه چـې       کاردې وکړ نولـه ځا 

داسر مې راته زيان خو شي نو پرهغه بـه يـې تـړم مـا وويـې      



 

 ع اهلل روشنرفي www.samsoor.com بې موره

 

اوپــه پيســوبه نورڅــه چــې زه دابــه مــې مورجــانې تــه ورکــړم  

 .واخلم
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ــرې   ــا دهـ ــن بيـ نـ

ــان   ــې پ ــ ورځــ

دلمــر لــه راختــو 

ــوره    ــه کـ ــره لـ سـ

ــرى  ــې ،نـ راووتـ

نــرى  يــ  شــمال  

ــده ،ځمکــې   ل و

ــم پــر خپلــو ســپي وجاموچې     ــې جــوګې کــړې وې     ه لــه واورې څخــه ي

ــړې زګې او      ــې ورکـ ــران کـ ــه خيـ ــولې ،خلکوپـ ــترګې برو ـ دخلکوسـ

او دې کــورتۍ ګــانې يــې اغوســتې وې اودخپلــو دندوپــه لــور رهــي    

يوځاى به يې کارکاوه خوپـه يـوه ځـاى     وهشول،ددوى دواګو دنده يوه 

 !کې نه 

ددوى وکيفـــه داو ه چـــې لـــه ســـ اره ترماښـــامه بـــه يـــې الســـونه دبـــې  

 .روګاندې دسوال په خاطرغزودلي ووچاپ

درنولوستونکيوتاسوبه هم په دې فکر کې ياست اوپه هه ونـوکې بـه   

ــوره     ــې يــې ن موداپوښــت ې اوګي راوګي چــې دابدبختــه څــوک وو،ول

ــولې        ــې ني ــدايۍ مخــه ي ــه چــې دســوال اوګ ــزدوري اوخــواري نکول م

ــم دادواګه   !!وه ــه وايـ ــې درتـ ــرزه يـ ــيد))خيـ ــشيد))او((رشـ ــه ((سـ هغـ

ودخوارې برخې خاوندان وروڼه وو،چې دعمرونوپـه شـپ    بداسمته ا

ــړه دوى      ــپېره څپېـــ ــه ســـ ــۍ هغـــ ــې ديتيمـــ ــۍ کـــ ــۍ او اوه کل ـــ کل ـــ
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،چــــې دوى يــــې دســــوال هغــــې ک ــــدې تــــه        لاېــــدلې وهپرمخونو

 .وروغورځول چې راوتې ترې م کې څه چې حت  ناشوني دي 

ددوى پالردوه کاله مخکې په يوه ترافيکي پې ـه کـې خپـې ژونـد لـه      

ړاو څومياشــتې وروســته يــې مېــرمن بــې ورورپــه نکــاح کــړه الســه وکــ

اوپردوى له همغې څخه راپه دوخوا دښـوون ي ،مدرسـې اوجومـان    

دروازې وتړلــې شــوې ،اوس نــودوى تــه دوه کــوچ ۍ خوي ــدې اويــوه  

مــور ورپــه غــاګه وو،ســره لــدې چــې مــوريې اوس دبــې چادســرتاض وه    

وخــت څخــه  خــوتش پــه نامــه ســات ه  يــې ددوى پرغــاګه وه ،لــه همــدې  

راپـدوخوا دورځـې پ  ــوس ،پ  ـوس افغـانۍ پــه دواګو وروڼـو کــره      

شوې  که به لدې پيسوڅخه يوه انـه هـم کمـه وه نـو ديـوغم لـه پاسـه بـه         

 .پرې بې غم جوګؤ

ــا         ــه اوي ــه ن  ــې ايل ــه دواګو ي ــو پ ــدل خ ــورې وګرځې ــه پ ــن بياترناوخت ن

افغانۍ پيداکړې وې وخت هم پرې ناوخته وه دشـپې لـه تيـارې څخـه     

وورودل اودتره لـه ډاره هـم کورتـه ن ـواى تـالى ،يوبـې تـه مخـام           هم

ودرودل سشيدرشيدته وويې که الګشو کاکاخوبه مـو لـه کـوره وشـړى     

 ......،وبه مو وهي او

ددواګوسترګې له اوښکوڅخه ډکې وې حيران حيران يې کتې اونـرۍ  

نــرۍ شــون ې يــې يــ  رو دولــې ،ددواګودپوزوســرونه داســې ســره        

ه ويــې چــې ســور رنــګ يــې پــرې وهلــ  دى ،دوى پــه اووښــتي وو،تابــ

همــدې اندو ــ وکې وو،چــې يوســړى يــې ترځ ــګ وروــد اوددوى پــه   

 .خه وبوښتڅېرو کې دډاراوپرو انۍ علت يې ورڅمشرومو 



 

 ع اهلل روشنرفي www.samsoor.com بې موره

 

دوى هم په ژګاوسلايوکې ورته اره بيان کړه سړي جېم ته الس کړه 

اودپ  ــوس افغــانيو دوه نوټونــه يــې راوووســتې وريــې کــړل اودواګه  

 .رت دي ښکې کړل اوترې روان شوه پيې 

دوى هم په يوه شېبه کې هرڅه هېرکړل او دس دروپه زمزمه کولوسـره  

ه لور روان شول ،کورته چـې ورسـېدل دواګوخپلـې پيسـې تـره      پدکور

ته ورکړې اوم  ته يې داسـې ودروـدل لکـه مبـرمين چـې پـه محکمـه        

شـماره  و( چيـ   )کې دااضي مخې ته والګ وي ،تره يـې ميـده پيسـې،   

او بيايې دواګه پ  وسيان راواخستې ښکته اوپورته يې ورته وکتـې  

،درشيد نو  يې پـه ګوتـوکې ومـروګه او پـرم  يـې يـوه سـوزوونکې        

څېړه ورون لوله ،پخپې ځاى ودروده رشيد يې له غـو ه ونيـوه ټکـان    

مې درته ويلي چې څـوک پيسـې   سې ځله يې ورکړل ګوندخوبه نه يې، 

 .چې اصيې ده اوکه جشلي درکوي نو  ته سم ګوره
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د اوولســم ســپرلي، لمــر وګاناــويې دحســين مــ  ګــې غــوټۍ   د ژونــد 

پيې شـو،ډله ډلـه خلـر     ورکرهراتګ  سپړولې ،چې د رويبارانو تګ

شـپه اوورځ راروان   اونورولېرې ځايونونه به په جرګـو  به له خپې کلي

وو،خودشاوفې دکورنۍ ځـواب بـه م فـي وو،ويـې بـه يـې چـې اليـې         

داوم ورکړي،پـه دې وخـت   ده اوهغه بايدخپلوزده کړوته  کوچ ۍلور 

ــه وه، کــې شــاوفه د ښــوون ي پــه ن ــم ټــولاي   اليــې   کــې زده کړيال

داسې  خو تقدير او اسمت  دژوند دملاري په اګه فکر هم نه ووکړى،

هغه د انسان په هېڅ راز مببورۍ فکـر نـه کـوي ،دهمـدې       څه دي چې

او با اسـتشداده ځـوان تـه کـوژده     شاوفه يوښکلي  سپرلي په پاى کې

دوســتۍ نــه وه خوښــه،  شــوه ،حــال داچــې دهغــې زګه نــه وه او پــه دې 

داســې نــه وچــې هلــر يــې خــول نــه و،هغــې پــه دې عمــر کــې هــېڅ نــه  

واده وکړي ولې چې اليې ځان کـوچ   باله،پـه دې وخـت     غوښتې چې

محلـه    دواګو پـه يـوه   ىهغـو  کې م ال هم په يوولسم ټـولاي کـې وه،  

داچـې   ون ي لوستې،يود هکورو اوبله داناثوپه لېسه کې وه،کې ښو

شاوفه ښکلې ، اليقه او ارامـه انبلـۍ وه نـو دم ـال هـم ډوـره خوښـه        
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ځــان ســره يــې پروکــړه کــړې وه چــې کــه دخــداى پــاک  شــوې وه ،او لــه

خوهغـه ډوـر جـدي هـم نـه و،       رضاوه نو له شاوفې سره بـه واده کـوي،  

 ان چې يوڅـه يـې خـول شـي نوبيـا     لکه د نورو خلکو او ځوانانو په ش

کـوي اوالسـته يـې راوګي      وي دالسته راوګلو ه ه  يې چې په هره بيه

بـدوالي او دښـم ۍ هـم تمامـه شي،م ـال لـه دولسـم         ،که هغه پـه زګه 

ټـولاي تـه تـازه بريـالۍ      ال يوولسـم   ټـولاي نـه فـار  شـو،او شـاوفه     

 ون يشوې وه چې واده يې وشو، وروسته له واده بيـاهم هغـه لـه ښـو    

لـه   ،او زده کړو نه چـام ع نـه کـړه، خپلـو زده کړوتـه يـې ادامـه ورکولـه        

فارغه شوه، کله چې دا فارغـه شـوه نـو خاونـد       ښوون ي څخه همدې

دواګه د کـانکور پـه ازموي ـه کـې يوځـاى        يې ورته وويې چې اوس بـه 

ــه غوښــتې     ــې چــې هغ ــوي ول ــ ون ک ــوه      ګ ــو پ ــي،  دواګه ي وواي

وي ې ورکولو وم له خو دم ال انتخـاب  شاوفې ورسره ديوځاى ازم

خول،هغې غوښتې طم ووايي او يـوه ډاکټـره    پوه    دهغې نه وو

ــاني وه   ــو  شــي ،همداســې يــې وکړل،دخــداى پــاک م رب دواګه دخپل

ــالي شــول،دخپلوزده کــړو ترڅ ــګ يــې خپــې      ــه بري خوښــو پوه  يوت

هم په سمه توګه توجه کولـه ،دکـورنۍ نـور غـړي يـې        کورني ژوند ته

سـره ډوـره مي ـه      اوخواښـې  ه پرو انه کول ، شاوفې دخپې خسـر هم ن

لـه   کلونـو وه چـې  ٧٢لرله ، دهغوى به يې ډور عزن کـاوه ،دانـو اوس د  

طم نه فارغـه شـوه، لـه فارغېدونـه وروسـته پـه خپلـه م رقـه کـې يـي           

کـړه، داچـې دوى ښـارته ډورنـ دې اوسـېدل، کلـ         مشاي ه خانـه جـوګه  

روانـه وه،دواده يـې    وښه ګ اره يـې اوکور يې هم ډورګڼ مې ت  وو،ن
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) دواګه لــه خپــې ښــکلي ماشــوم ځــوى      کالــه تېــر وو چــې دوى   پ  ــه

دالرې پـه    سره ديوه دوست کورته په مېلمستيا روان وو،چـې (وصال

په دواګو موټرو کـې د  !! سره ټکر وکړ او دو کې يې موټر له بې موټر

 څلورت ــه ځــاى پرځــاى شــ يدان شــول، شــاوفه او   م ــال پــه ګــ ون

ــه     ــړي اوټپيــان روغتــون ت ورســول شــول،له   وصــال هــم ټپيــان وو،م

د   ساعته وروسـته شـاوفه پـه هـول راغلـه      پ  هاودرمل ې ،  تداوۍ

يې اخوا د وخـوا تـه کتـې ، ژر يـې پـه ځـان يوځغل ـده نظـر          ليونوپ ان

  ګ  کې دي اوترڅ ـګ يـې نـازک    تېرکړ،ګوري چې دواګه پ ې يې په

چپرکـ    ژ تـاو کـړ شـوى و پـه بـې     وصال هم چې له سره يې سـپين ب ـدا  

بې وښه پرون و،دځان ګرد چاپير ، يې نور ناروغان هـم وليـدل، چـې    

لـه دې سـره پـرې ډاکټـران      !!تېزه چيغـه ووتـه م ـاله    له خولې يې يوه

ټي ګ ونيول، خوهغې ډور بدحال  راټول شوو ،السونه اوپ وې ورته

چېرتـه   وپوښتې م ال څ اه دى اوهغه  کاوه ،په وارخرايۍ سره يې

کـې   دى؟ډاکټرانو ورته وويې هغه ښه دى ، اوس راځي ، په دې وخت

ســترګې ولاېــدې ، چــې   چــې د م ــال دتــره زوى و( ســېالب)يــې پــه 

شاوفه په هول راغلې، نو يې خپلې اوښـکې   ژاګي، هغه چې وليدل

ــره  بيـــا  پټـــې کـــړې ، مـــ  يـــې تـــرې واګاوه ،دهغـــې پـــه زګه کـــې   ووـ

ــړ ســېالب    ــرې وک ــې پ ــه   ! هپيداشــوه،اواز ي ــه شــوايا هغ ــه   م ــال څ ښ

ــې   ؟هــــوالالمې!دى ــه ډک ســــتوني يــــې وويــ ــه پــ ــه ژګانــ ــه دى،لــ  .ښــ

خبـره شـته نـو يـي ورتـه وويـې چـې         ه شوه چـې هرومـرو څـه   شاوفه پو 

ډيـر بـد    ترې روان شـو،دې   هغه ماته راولۍ له دې خبرې سره سيالب
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ژر   حال شروځ کړ، نژدې ؤ چې ځان له چپرک  څخه الندې وغورځوي 

کړه ، ويي نيولـه دې پـرې همداسـې م اـولې لاـولې       م  هسيالب را

سر اخيسـتې وه او ناروغـان    په  او م ال م ال يي وايه،ټول وا  يې

ژګاکـې   يي هم په ع اب کړل، نور نو د سيالب حوصله ختمه شوه ،په

نـور ژونـدى     م ـال ال ال مـې    يې يوه ويروونکـې چيغـه يـي پـرې وکـړه     

رو  وايـې دسـېالب پـه مـ  يـې      داحمقـه تـه   !!!! نـا !شـو  ندى هغه مـړ 

ــ    ــه چپرکـــــــــ ــړل اوپـــــــــ ــه وکـــــــــ ــوه  وارونـــــــــ ــکوره شـــــــــ  .نســـــــــ

وروسته له يوې نيمې مياشتې شاوفه له روغتون څخـه خـارض شـوه،    

چـې د م ـال مي ـې     ېروغـې وې،خـو پـه زګه کـې يـ      پ ـې هـم   ېاوس ي

د هغـې د بـدبختۍ    کوم سورى کړى وه هغه به هېڅ وخت جـوګ نـه شـي   

ځـوى سـره بـه سـ ار لـه کورتـه        ورځې نورې پيې شوې،له خپې ماشـوم 

ترڅ ګ (مشاي ه خانې)ماهدياربه په وخت راتلله،دکت  اى  وتله او

 .وکيفـــــه واخســـــته هـــــم  يـــــې پـــــه يـــــوه نـــــژدې روغتـــــون کـــــې 

چــې شـاوفه لــه    اوومـه مياشــت وه چـې يـوه ورځ    ېد خاونـد د مـرګ يــ  

ور ورتـه راغـې او پـه    ېـ م ـر ل  ېيـ  ستړې اوستومانه راغله نو وکيفې

چـې، هغـه غـواګي لـه دې سـره نکـاح        اسـې پوهـه کـړه   د ېنيمـه نيمـه يـ   

دهغه په دې خبرې سره شاوفه په خپـې ځـاې کـې ودروـده، لـه      . وکړي

  سـپکې   ډوـرې   وکـړه ،خپـې لېـور تـه يـې      ډورې غوسې يې په ژګا پيـې 

  داســې خبــرې کــوې؟ زمــا    ســپورې وويلــې ، تــه شــرمې ې نــه چــې     

 ا زماپــهخوالتراوسـه د خاونـد تختــه وچـه شــوې نـده اوتابدبختــه بيـ     

داى، ورتـه يـي   ېـ نکاح کولـوهم فکـر وکـړ داسـې هې کلـه هـم ن ـي ک       
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ياده ن ي نو د دواګو په ګټـه بـه وي او ک ـه     وويې چې دا خبره بې ځاې

دواګه پ ـې پـه يـوه مـوزه      نو ښې پايلې به ونه لري، خـو بيـا هـم نرـير    

 کې اچولې وى او هماغه خپله خبره يي کوله، خو شاوفې ورسـره پـه  

شـاوفې   خبـره سـپين ګيروتـه ووتـه، د     ې لـه تـر څـو يـ    هېڅ شکې نـه م 

خالصـېده غوښـتې او نرـير پـه      ې وروڼو د خپلې خور په ګټـه د اضـي  

چـې جرګـه راوغوښـتې شـوه او دواګه خـواوې سـره        خپله ګته، ل  ه دا

خپـې نفـا او ځـان پـه      شـاوفې جرګـې تـه وويـې زه د    .ک ـې ول شـوې  

 رم اوداصالحيتکړې او ترميم نيولو صالحيت لوهکله د هر راز پر

ــه شــريشت راکړ   ــازه مات ــاواج ــوال  دهي ــې      ىاو ک ــه خپ ــه خپل ــې پ شــم چ

کالـه   ٠١له داسې يو شـخ  سـره چـې      غواګم انتخاب وکړم، خو زه نه

نکـاح وکـړم، زه     ولري ودونه هم  عمر ولري او ددې تر څ ګ درې نور

 خــو د نرــيرالال د لــور پــر ځــاې يــم نــو زه څ اــه هغــه ســره نکــاح          

ته وويې چې داد پ تو کار دى او زه غواګم چـې خپـې   نرير ور وکړم؟

خوندي کړم ته زما د ورور کونـ ه يـي او زه بايـد     شرم په خپې کور کې

مالداره سړى و، نو جرګه مارو  ډور  له تا سره نکاح وکړم دا چې نرير

ســالمو  تــه يــې ډوــرې پيســې ورکــړې وې، چــې پــه خپلــو غلرــو او نــا 

له وکـړه چـې شـاوفه اوس د نرـير     داسې فير  م رقو يې  دليلونو او

ده، او بايد نرير سره نکاح وکړي خو هغـې ورسـره    دو ى د کور عزن

ااه تـه د  ېخپې کار پسې والګل،ب جرګه ختمه شوه هر څوک په.نه م له

خپلـې کـوټې تـه     وتړله، شاوفه هم ېنکاح ي  نکاح شپه وه، مال راغ

روازه يــوګل شــوه ،کلــه چــې ښــ ې دنــاوې لــه کــوټې نــه ووتلې،هغــې د
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ته ن وتله هغه دروازه يې هم په ځان پسې افـې کړه،پـه    وتړله ،ت  اب

چاګه چې په چرمي پول کـې وه پـه    ت  اب کې دڅارويودحاللې لويه

کې لـه خپـې    تيرکې راځړودله ، هغه يې راښکته کړووه په هماغه ځاى

 ټکري نه دځان لپاره دار اچـول  وه،چـاګه يـې لـه پـول نـه ووسـتې وه       

يې څرا  پايه اي ې وه کله چې نرير خپلې کـوټې تـه    ،اودپ والندې

دروازه تـړل شـوې ده، څـو نـاريې ورپسـې وکـړې        راغ  نو ګـوري چـې  

ب ــده وه ،نرــير پــه  دروازه خالصــه کــړه ، خــو دروازه !چــې شــاوفې

 غوسه شوه،دروازې ته يـې لغتـه ورکـړه ،دکـوټې دن ـه خوانـه الپـر       

پـه کوټـه کـې نـه وه      راوخاته، کوټې ته په غوسې سره ن وته خوشاوفه

وکتـې ،هغـه دروازه هـم کلکـه وه، دروازې تـه       ،ژريې دت  اب په لور

لغتـه ووهلـه ،چـې لـه      يې زور وکړ خو خالصه نه شوه ، هغه يـې هـم پـه   

لغتې سره نرير دت ـ اب پـه مـ و کـې پـه ډنـ  وي ـوکې ودروـدګوري         

 .ځان راځړول  او چاګه يې په ګې ه کې ب ده وهشاوفې  چې
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 ن يــل 
 

څلورم ټولاي کې موزده کړې کولې دژمي سخت موسم و  يخې  په

هوا هم خپلې م اولې داسې کلکې ن لولې ولې چې دخلکوله 

ځياره تېراوبېروتله په هغه وخت کې دمشارا وزارن هم دومره 

امکانان په الس نلرل چې لکه دلغمان ــ ن ارهاراوځي ې نورو 

يواو دسون مواد وروسته پاتې واليتونوته يې په ښون يوکې بخار

 .                      واسانتياوې برابرې کړې واى

په ټولاي کې اول نمره وم يوورځ ناران راغ  اول ساعت مواران 

کريم وه استاد مودرس ووايه کوم کارورته پيداشوه دص ج څخه 

دوتلوپه وخت کې يې ماته م  راواګه  اوتاکيديې راباندې وکړ  چې 

 ورانۍ ته يې پرو  دې                               ،وه په شاګردانودرس تکرار

داستاد له وتلوسره سم زمون  يوټولايوال چې کاهره شاه نومېده په 

س درواوزمزمو  پيې وکړ  کاهره شاه زمون   هغه همر ف  و  چې تې 

به يې په شون و موسکاه خوره وه هغه پراخه  اوله مي ې ډکه ټ  ه 

په دې نيت څ ګ ته ورغلم ترڅودى ارام کړم  لرله،خول  شوخ وه، زه

اودرس ته يې توجه راواګوم دهغه ماته فکر  نه وه ما غوښتې چې و 
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يې وووروم نومې وويې چې الس به دده له م  نه په ډورسرعت سره 

تېرکړم زماد الس شمال به دده په م  ولاې ي اودى به خپې  درس ته  

ما له السه زريم کې به متوجه شي خوافسوس چې د کاهره شاه په ن

ديوڅوشېبولپاره د څپېړې درد  وه اوزماپه نريم کې به هغه 

طوالني اوالعالجه درد اواندو  ه وه او وي به چې ترنا مشلومه 

زمادالس ورسېدل وو اودهغه م   ،وخته به مې د زګه غوښې خوري

را اګول، چې يو ترنګ مې ترغو وشو  اودهغه له م  څخه مې  سره 

لوتوپه وخت کې ترسترګوشول چې ددې څپېړې دهغه په ب رکي دا

م  له لاېدوسره مې دزګه په سريو سخت ګوزاروشو  او په بدن مې 

لړزه راغله ده په داسې حال يې سترګې زماپه لورراواګلې چې غبرګې 

اوښکې يې په لم ې   پرووتې يوم  يې سپين اوبې يې سوره وه 

ه خوله الس کې ود اوله ده زماپ ماترې بخ  ه غوښتې پيې کړل خو

خ دا سره يې يوځاى وويې کومه خبره نه ده زه نه يم ژوبې شوى هېڅ 

پروانه کوي په ټولاي کې داسې خاموشي خوره شوه  لکه دشپې  

چې په هديره کې مزل کوې؛ يواځې دخپې ت فا اوازاورودل کېده 

                                ګاڼه  ګرميوځې مې بيادعزرپه انداز  م  ورواګوه خوهغه بيا هم ځان 

همداسې وختونه تېرودل چې ن م ټولاي ته ورسېدو کاهرشاه 

دااترادي م کالتوله امله له ښون ي سره مخه ښه وکړه اوديوې 

ګولې حاللې روزۍ د په الس راوګلوپه لټه کې شو  خداى ض م ربانه 

وايي چې تاسې حرکت وکړئ نورموپه چاروکې برکت زه ( ض)دى هغه

ست په سرکې يې ورته يواخ(ترکتور)اچوم يوکال ورسته يې ټکټر
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چلونک  نيول  و  خووروسته يې خپله يادکړاومزدوري به يې 

 ورباندې کوله                                        

ښه يې ساعت تېروه يوورځ خبرشوم ،چې کاهرشاه ډور شديد ټپي ده 

وغتون کې دى دخبرپه اود کوما په حالت کې دن ارهارپه عامه ر

اورودو سره مې کاهرشاه داسې په سترګوراغ  لکه درې کاله 

وګاندې چې په ټولاي کې وو دپې ې په اګه مې ډوروپوښتې 

خوخلر هم ډور نه ووخبر چې څه پې ه شوې، بېرته مې زګه ارام شوه 

ماويې چې ځي ې وخت خلر ډرامې هم جوګوي، خوکاش چې دا په 

اى کاهره شاه هم رښتيا په همدې شرنوشت رښتياهم کومه ډرامه و

ککړشوى و هغه دشاو يولوى کمرالندې شوى وو داوګي شپې 

ورځې وې يوچاته يې په ټکټرکې شاه وګله مزدورانوته يې ويلي وه 

چې تاسوشاه بارکړئ اوزه به دهغه کمرالندې سيوري ته دمه وکړم 

 څودايقې وروسته يوهلر چې له دوى سريې کار کاوه چيغه يې

کړووه چې هلۍ استاد   مړشو  له دې سره خړې دوګې داسمان په 

کاهره شاه وروسته له  ،طرا پورته شوې لوى کمرالندې پرووت  و

 پ  لا دايقوله شاوراويستې  اوروغتون ته ورسول شو 

بستري کېدو له روغتون څخه خارض شوه مياشتوپا له څلورو

سره به ورو وروښه ډاکټرانويې پالرته ويلي وو چې دوخت په تېرودو

شي خوزما دژوند ترټولو بد اونه هېرودونکې خاطرداده چې هغه 

اوس ددرې کالوپه تېرودوسره هم په دواګو پ وفلج اوپه يودرې 

 ټايره بايسيکې باندې ګدځي
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هغه کاهرشاه چې همې ه به يې په خوله مسکااوزمزمې خورې وې 

ې سپي ې تې به يې نوروته خوشحالي ورکوله،اوس يواځې اويواځ

اوښکې چې دسترګوله کونبونويې الرې کوي خپلې دژوند ملارې 

                                                                                                       .بولې
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تې راته همدا يوه خبره کوې چې ،زه ستا نه يم خول،اوهسې په خوله 

سره لرم،ته خو يوځې ماته دامواع راکړه چې زه راته وايې چې مي ه در

خپله مي ه له تاسره رښتيا ثابته کړم اوکه ته تې همداسې غلـ  ف مـي   

کوې نو دابايـد هـم وم ـې چـې هـر پيونـد پـه اعتمـاد والګ وي،او چـې          

اعتماد تر م و نه وي هېڅ هم سم او مکمې ن ي ثابتېداى،نه پوهې م 

خ دا يې راته لباسـي ښـکاروده او    ولې مې زګه ددې په مي ه خام وه او

هېڅ باور مې پرې نه شـو کوالى،خـودې بـه هـر وخـت همداه ـه کولـه        

 .ترڅوځان زما په وګاندې صاداه وښيي،خوماداوخت نه ورکاوه

مابه ويې داد کـور کلـي نبـونې دي، کلـه هـم لـه کـور پـه دې نـوم نـدي           

ــه       ــر ووځي،اوبيامي ـ ــيې ا وچکـ ــه سـ ــره دې پـ ــه يوچاسـ ــې لـ ــي چـ وتلـ

ت،ت مــت دى،دابــه چېرتــه ددې خبروتــوان او حوصــله ولــري، خوت م

راځه چې په دې هرڅه غټه تيـ ه کېـ دو، زه   : نومې يوه ورځ ورته وويې

ــد     ــرې خونـــ ــره داخبـــ ــه مااوتاســـ ــه يو،لـــ ــه د غريبوکورنيوڅخـــ اوتـــ

ــه انبلــۍ يــې ،مــ  يــې       ــه کليوال ــې ت نکوي،ټوکــه مــې ورســره وکــړه ب

ــ   ــداره خلکـ ــانو او مالـ ــودځې دخانـ ــا يـ ــه  راواګاوه،ايـ ــد مي ـ وزامن بايـ

 کليواله
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وکړي،ايا يـواځې هغـه خلـر چـې پـه ښـارونوکې ژونـد کـوي دمي ـې          

اليقان دي، ايا دغريبولپاره يواځې او يـواځې بـې عزتـي،دارام ژونـد     

ورنه اخستې،دمالدارولخواپرې خ دل او ري خ دونه وهـې دي؟ايـا   

غريـــم هې کلـــه هـــم داحـــق نلـــري چـــې خپـــې دژونـــدملارى پخپلـــه   

تاب کې راغلي وي نو راتـه يـې وښـايه،اوکه    وټاکي،اوکه داپه کوم ک

چېــرې ووروــ ي نــو ســم راتــه ووايــه،زما لــه طرفــه پــوره مرمــ ن اوســه  

اوداهـم درتـه وايـم چــې کـه هرځـاى کــې ځـان پـه کــوم م ـکې کـې ب ــد          

ووي ې نو که يوځې هم وروسـته وګـورې نـو مابـه حتمـا  درپسـې والګه       

 .وګورې

ره هـېڅ اربـاني ن ـې    زه ستا په خـاطر هرڅـه کـول  شـم،خوته زمـا لپـا      

ورکوالى،خويوه خبره درته حتما  کوالى شـم،اوهغه داکـه چېـرې زمـا     

واده له تاسره ونه شونوزه بيا يواځې يوه الر لرم ا وهغه دهم ځان وژنـه  

ده،هسې هم ته وايي چې مي ه دغريبوخلکوکار نـدى،خوداځان وژنـه   

کـوم  اوځان سوزونه بيا دمالدارو کارندى،اياتاچېرې اورودلي چې د

خان او ب اى سړي لورځان سې ل  وي؟نه هې کله هم نـه ،تـې داټکـه    

دغريم او بېماره په کور راپروـوتې وي،اواربـاني ورکـوي،ولې چـې     

 .ستاپرخبره چې غم،درد او کړاوخويواځې غريم ته پيدادى

ته اوس هـم وخـت لـرې زه لـه     :نوره  رانه روانه شوه،په تلوکې يې وويې 

زمو کورتـه دڅـه شـي لپـاره      بلـه ورځ شـوم ، ځان سره حيران والګپاتې 

وه،زهـم پـه کـور کـې وم خـو لـ         هه،زماله مورسره په خبـرو بوختـ  لراغل

نارو  وم،ډورنارو  هم نه وم هسې پ ه مې ل  تاوه شوې وه،مـور مـې   
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زه پخپلــه درتللــم، خــونن زهيرنــارو  ؤپ ــه يــې اوښــتې   :ورتــه وويــې

 ـ ې پـاڼې راوګلـې    وه،دهغه لپاره مې د چي ې غاګې لـه پټـي نـه د اره   

ترڅويې ورته ګرمې کړم او په پ ه يـې ورتـه وتړم،نوپـه همـدې سـبم      

مې ونه کړاى شو چې درشم،دې مـې ژې مورنـه پوښـت ه وکړه،دزهيـر     

 ولې ډورخوبه ژوبې نه وي؟!پ ه اوښتې ده

نــه هســې هغــه خوتاتــه مشلــوم دى،چــې غــ  ســړى شــو خــوالاوس هــم   

ې پ ه تـاوه شـوې وه ،   دماشوماتوب خويونه کوي،پرون يې په غره ک

بيــامې هغــه شکســته ب ــد تــه بوتــه ،هغــه وويــې چــې پ ــه يــې اوښــتې  

 .ده،پرځاى يې کړه ورته

مــاددوى دواګوخبــرې اوروــدې،خوځان مــې غلــ  کــړى و،هغــې زمــا    

 مورته وويې ښه نو اوس هغه چېرې دى؟

 .مور مې ورته وويې په کوټه کې دى

 .ښه نو زه ورځم يوځې يې ګورم

ــه  ــاب     همداســې دکــوټې پ ــه شــوه،ماژر ترڅ ــګ اي ــ  کت ــور راوان ل

ــړ،ددروازې ټــــر ټــــر     ــغول کــ ــر م ــ ــې پــ ــان مــ ــه کړ،اوځــ راپورتــ

 .شو،ماوويې څوک يې راځه

 .څه کوم چې داخې ته درځم

ته يې راځه ک ه لېونۍ نـو بېـرون   ! ژرپه خپې ځاى کې کې استم،ملي ا

ولـې تـاچېرې کتـې چـې پ ـه دې واوښـته،ته       راغلـه   څه تـه والګه يـې؟  

 ې تې هواته ګورې،ماورته وويې تا بيا اپلتې   پيې کړې؟همداسې ي

 .هغې وويې اپلتې ويې خو اوس زما عادن ګرځېدل  دى
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ماورته وويې ښه داهرڅه پرو ده غـواګم يـو راز درتـه ووايـم ،خوګـوره      

چاته به وايي نه،هغې وويـې ښـه وايـه څـه دي،بيـادې کـوم پـالن جـوګ         

لـــوى خـــوګ چـــې  ستاســـودکور شـــاته هغـــه:کـــړى دى،ماورتـــه وويـــې 

 غـوګول   دى،هلته مې پرون يو نوى دام وليـد چـې چـا دسيسـيولپاره     

وه،اوله ځانسره مـې پتېيلـې ده چـې بېااتـه يـې راټـول کړم،پـه کـړس         

ــې چــې       ــه ووي ــې کړې،ماورت ــدل، اوس دې غــال هــم پي ــې وخ  کــړس ي

ډورمــې خــول شــو،ويې يــې ښــه زه اوس ځــم کلــه چــې تللــې نــوزه هــم      

 .درسره ځم

تـه ليـونۍ شـوې يې؟تـه څ اـه لماسـره ځې،کـه څـوک         مارته وويـې ايا 

 ده خـوچې ځانتـه   ــــ رې پروـــــ ورې خبـــا؟هغې وويې نـــــموووي ې نوبي

 .والګ ن ې

ووتـم،او دخـوګ پـه لـور روان شـوم،په       کـوره بېااته زه په څـه ب انـه لـه    

ــره     ــه چــــې ويــــې يــــې زه هــــم درســ مادملي ــــاخبره هســــې بــــاک وګڼلــ

،په خوګ کې غلـ  غلـ  روان   ووهشپځم،سپو مۍ به هم دلا يوولسو

وم چـــې ددام ځـــاى تـــه ورســـېدم،نومې عبلتـــا  ددام پـــه ټولوپيـــې       

وکړ،نيمـايي دام مــې ټــول کــړى و، چــې ترڅ ــګ مــې دتيــ ې دلاېــدو  

ــارکړ،ل ه شــېبه      ــې اختي ــدم ســکون م ــد،ځاى پرځــاى ودرو غ واورو

وروسته مې بياخپې کارته ادامه ورکړه،ماويې کېداى شي دا بـه زمـا   

تي ه هم راواره شوه،مترله ورپسـې بلـه هـم ولاېـده خـو       وهم وي،بله

زه پرې نه لاېدم،نومې زګه وښويده،م  ې تـه مـې ځـان جـوګ کړ،چـې      

 .اواز راباندې وشو
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م  ه نکړې چې پ ه به دې خو ه شـي، داملي اوه،اوپـه ناسـت اوازلـه     

خ دانه ش ه وه،په غوسه شومه ورته په ل ه شېبه کـې مـې ټـول بـدن پـه      

 .ښولولوندشو

ورته مې وويې ته خوپه رښتياهم چې لېونۍ يـې کـه پـه دې وخـت کـې      

 مو  څوک وګوري نوڅه به وايي؟

 .څه به وايي خووايي به ک ه چې دام يې پټوه اوخ دا ش ه کړه

ې ورباندې برګې کړې ،ژرالګه شه کورته ،ک ه زه درنه خفه ـــسترګې م

 .کې م

زمـا اوسـتا    ويې ويې نن زه کورتـه نـه ځم،نـن غـواګم چـې داسـپو مۍ      

دخبروشاهده پاتې شي،نن به راسره ښـې ډوـرې خبـرې کـوې او اخـري      

فيرله به دې راته اوروې،زه درته نن هېڅ هم نه وايـم غـواګم ټـولې لـه     

تانه واورم،ولې چې مادرته خپله پروکړه ويلې ده،او زه باور لـرم چـې   

 .به زه دالوبه ګټم

غـــه ځـــان دهغـــې فيرـــله داوه چـــې کـــه چېـــرې مـــو  واده ونکـــړ نـــو ه 

په مـ و  و وژني،خوماداهم نه شول زغمل ،ترډوره دلته دلويولويوتي 

کې لکه دلېونيوپ ان ناسـت وو،اوپـه خـو اوازمـوخبرې کـولې،اخر      

مې پـه ډورعزرلـه دې ځايـه پاڅولـه اوکورتـه مـې ولې لـه زه هـم دخپـې          

کور په لور روان شوم ،کله چې خپې بستر ته ورسـېدم اوپروـوتم نولـه    

ــامشلوم ســفر روان     ډوروســوچونو ورو ــه يون ــه ځانســره پ ســته خــوب ل

کړم،نه پوهېدم په کوموځايونويې وګرځولم،اخر داچـې پـه يـوه ځـاى     

کې يې په لويه شخړه واګولم،شخړه هم دهغه دام له خاوندسره م  ته 
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راغله چې مـايې دام پـ  کـړى و،هغـه لـه ماڅخـه خپـې دام غوښـته او         

ــه تې ــته شوم،د       ــرې پ ــر ت ــه اخ ــه مان ــرم ن ــې ج ــې ســتړى   ماخپ اســې  ي

کړم،چې نور لـه م ـ ې پرووتم،پ ـومې کـار نـه کـاوه،يو وخـت دهغـه         

ســړي الس زمــا ګروــوان تــه درارســېدوپه حــال کــې وه چــې دتمــانمې     

فيرمې واوروده،له دې سره دهغه سړي دټ  ې سرې وي ې زمـا پـه مـ     

راوالــوتې،او پرووته،شــاته مــې وکتــې ګــورم ملي اتمانمــه لــه الس       

ې فير چې هم کوي،يوټوپ مې وکـړ چـې نـژدې وه    داسې والګه ده کله ب

له کټه پرووځم، راويښ شوم دلمروګاناې،دکړکړۍ له ليارې دکـوټې  

په م و کـې لووـدلې وې،ګـورم چـې مـور مـې او ملي ـادواګه کـوټې تـه          

 ؟اوسه ويده وې رران وتې،ويې يې ته الت

پاڅېدل  وم، ملي ادمسـخرې پـه ډول وويـې څ اـه دى      هنه نه ډوروخت

 به دې پ ه دردنکوي؟اوس خو

 .ماوويې نه اوس ښه ده

تـه کې ـه او زه چـاى تيـاروم،او ډوـره ژر      !مورمې هغې تـه وويـې لـورې   

راځم،هغې ورته وويې مورجانې که څه هم کارمې ډورزيان دى خـونن  

 .به ستاپه السونو پوخ شوى چاى حتما  څ م

مور مې له کوټې ووته، اودې په مـاپورې خ ـدل پيـې کړل،خوماورتـه     

 يې ملي ا ته لماسره په رښتيامي ه کوې؟وو

 .زه په رښتياله تاسره مي ه کوم

اى لېونيــه مي ــه خويــواځې مالــداره خلــر کــول  شــي زمــا  !څــه مي ــه

اوستايې له مي ې سره څه ،ماورته ويې زه له تاسره واده ته تياريم،پـه  
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دې وخت کې مـې مورپت ـوس پـه الس کـوټې تـه ران وتـه زمـاخبره يـې         

 ورودلې وه،زهيره بياڅه ته تيار يې؟لکه چې نيمه ا

رنګ مې پر وت ـتېده،خبرې رانـه هېـرې شـوې، ښـه وچـې ملي اپـه        

مورجــانې دچـايوخوراک تـه نــور   :مابانـدې مخکـې شــوه او ويـې ويـې     

نوڅه دى نور څه کول  شي درې واګو يوه لويه خ دا وکړه او دچايوپـه  

 . لوموپيې وکړڅ
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 نيماړې مي ه
ــې   ــه شــپه او ورځ دهغ ــاروق ب ــالونوکې ډوب و    ف ــه فکــر او ژورو خي پ

،داسې لکه ديو چاڅخه چې ډور اېمتي ش  ورک شوى وي ،صـحربه  

چې راپاڅېده سترګې به يې داسې سرې وې لکه ټوله شپه چې يـې پـه   

کې به له نـورو ملارولېـرې او بېـې     په پوه تون.ن ه کې تېره کړې وي

پرو ـانه   ځېده له هېما سره به يې خبرې نکولې ملاري يې هـم ډوـر  رګ

وو،لـه ده څخــه بــه يــې چــې هـر څــومره دده دپرو ــانۍ دعلــت پوښــت ه   

 .وکړه ده به ورته حې نه وايه او ټول غمونه به يې په خپې زګه تېرول

سپو مۍ هم دخپې نوم په څېر ډوـره ښايسـته ،نازکـه او لـه صـميميت      

 .څخه ډکه نبلۍ وه

ټـولاي   سپو مۍ او فاروق دواګه په يوه کلي کې اوسېدل ،له لومړي

څخه تر لسم ټولاي پـورې دټـولاي اول نمـره او دوهـم نمـره وو،دوى      

ــه بــې ســره        ــر پــه مي ــه ســره ويــې او ډوــره مي ــه يــې يــو ل بــه درســونه ډو

 هغـې کوله،فاروق به چې کله ټولاي ته داخـې شـو نـو لـومړى بـه يـې د      

څوکۍ ته کتې ،که سپو مۍ به په ټولاي کې نه وه نـو داسـې فکـر بـه     

ن ته اوکله به چـې سـپو مۍ وه نـو يوبـې تـه       ک همهې و يې کاوه چې

کا وکـړه،ددواګو مي ـه يـو دبـې     سبه يې په ب دو شون و يوه دمي ې مو

په زګه کې داسې ن وتې وه لکـه دانسـان پـه رګونـوکې وي ـه،دواګو بـه       
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داختــر او رخرــتيوپه ورځــوکې يوبــې تــه ډوــرې ښــکلې تحفــې ډالــۍ  

 .کولې

ه دولسـم ټـولاي څخـه فـار      فاروق اوسپو مۍ ژم ه کړووه چې کله لـ 

شول دواګه به سره واده کوي او هم به دواګه په يوه پوه تون کې لـوګې  

ــه لســم       ــه چــې ل ــه انتخابوي،خوکل ــوه  ۍ ب ــوه پ زده کــړې کــوي او ي

ټولاي نه فار  شول دسپو مۍ پالر هغه له ښوون ي نه ايساره کړه، 

ځکه چې اوس سپو مۍ هم پېغله اوهم ډوـره ښـکلې وه،لـه ښـوون ي     

ور خفه اونا ارام ه شو او دهغـې  ډڅخه دسپو مۍ په ايسارولو فاروق 

پرو دي خوهغـه  يې ښوون ي ته   پالر ته يې ډوره سپارښت ه وکړه چې 

ورته وويې چې نور نو ماته پ تو دا اجازه نه راکوي چې پر سپو مۍ 

تشليم وکړم، سپو مۍ هم ډوره خفه اوغماي ه شوه، خوبياهم فـاروق  

،فـاروق لـه   مر کوله چې زه بـه سـتا ارمانونـه پـوره کوو    به ورته تسلي و

همــدې لېســې څخــه تــر فراغــت وروســته پوه تــون تــه بريــال  شــو          

ــه د ســپو مۍ       ــه کلــه کل ــه وه،دى ب خــواوس دهغــه هــم پخــوانۍ مــزه ن

ته په پټه ورته،په وروستۍ کت ـه  کـې يـې بـا الخـره پروکـړه وکـړه        اخو

غـــوى کـــره لپـــاره ه غوښـــتلوچـــې دفـــاروق کـــورنۍ بـــه دســـپو مۍ د

ورځي،دفاروق مور اوپالر دسپو مۍ دوى کورته دهغې د غوښت ې 

پالرته وويې چې مو  راغلي يـوچې   دهغېلپاره ورغلې دفاروق پالر 

 .دسپو مۍ م  زمو  کور روښانه کړي

بـا شـاه محمـده    ))دسپو مۍ پالر يې بې له ځ  ه خبـره ور غـوک کـړه    

رم زه غواګم چې نه غواګم چې دسپو مۍ دکوژدې په اګه څه واو !با
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سپو ۍ مدو ته ورکـړم  او زمـا ورور هـم همداسـې غـواګي نـو زه ن ـم        

کوالى چې هه خفه کړم ځکه چې هغه ماته يـوورا مخکـې هـم لـه غـو ه      

 ((تېره کړوده

الر او مور د سپو مۍ د پالر په داسې پروک ده ځـواب ډوـر   پ دفاروق

و، دن خفه شول،دهغوى لخوا په دې م في ځواب فاروق الډور خفـه شـ  

 .ساډوبي پرې راغله

شــاه محمــد چــې د خپــې ځــوى حالــت وليــده نومببــور شــو چــې بيــاهم  

ځوځله ورشي ماـر ددوى هلوځلـو کـوم ځـاى ونـه نيوه،سـپو مۍ هـم        

ډوره خفـه وه،پالرتـه بـه يـې تـې ويـې چـې زه سـتاله وراره هغـه چرسـي           

ــه د ى      ــا ن ــه زم ــوالى هغ ــوني اولوفرســره واده ن ــم ک خــول،مار  ،لي

واګه پ ې يـوې مـوزه کـې ن ووسـتې وې،او ويـې يـې کـه        دهغې پالر د

 .مدو اوس ليون  دى خداى په يې ښه کړي

پـه شـپو شـپو بـه      بې سواده لوفر اون ه يي هلر و چـې  ومدو داسې ي

په پرديوحبروکې اسېده،اون ـې بـه يـې کـولې اوکلـه بـه پـه مـرادرو         

 .ډوراګنونو کې پرون وو

وويـې بـه يـې چـې زه يـوه      له همدې امله سپو مۍ هم ترې نفرن کـاوه ا 

تشليم يافته نبلۍ يم اوهغه يو بې سـواده ن ـه يي،اوچټـې هلـر دى     

 .،زه نه غواګم چې خپې خو  ژوند له يوه ن ه يي سره تري  کړم

په دې خبروکې تقريبا  يوکال تېر شو د سپو مۍ تره د مدو يو څـه دوا  

وکـــړه هغـــه لـــ  ښـــه شـــو بالخـــره د ســـپو مۍ او مـــدو دکـــوژدې ډزې  

دل شـــوې،دواګه کـــورنۍ خوشـــحاله دي خـــو ســـپو مۍ ډوـــره واوروـــ
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پرو ــانه پــه څــو ورځــوکې يــې ســر تــر شــفاخانو،زيارتونو او ماليــانو 

 .ورسېد مار هېڅ فايده يې ونکړه

چې ددمي ه اوس دبې چاشـوې   فاروق په پوه تون کې وو او خبرنه و ه

، تې بـه يـې دفکرونـو اوسـوچونوبېړۍ لـه سـم در څخـه دوتلـو الر نـه          

وندالى، بله ورځ سپو مۍ مدوته واده شوه،خو هغه له واده نه شوه م

وروسته بيا په ن و اخته شو،او کور يې دوباره پر و ـود، سـپو مۍ   

 .شپې سباکولې اولکه شمع به ويلېدهې په دخپې م  رڼاته تور 

فاروق پـه پوه تـون کـې دخيـال پـه وزرو الـوت  و،ډول ډول سـوچونه        

ــر ورک      ــه لي ــا ورت ــو چ ــول چــې ي ــې ک ــدو    ي ــه لي ــوم پ ړ،دســپو مۍ دن

پرانيست ،اليې پوره لوست  نه وترهېد،لير يې په لړزاندو السونو 

د سپو مۍ لخوا په  وو،چې يوه چيغه يې له خولې نه ووته،هغه اوس

نــور يــې ونــه شــوه ليکلــي ليــر لــه مــدو ســره دهغــې پــرواده خبــر شــو  

لېون  شو،اخوادوخوايې م ـ ې پيـې کـړې، د ليليـې دوهـم       زغمل  ،

ته وخون اوځان يې الندې و غورځاوه، هلکانو ورم  ه کړه اوتـر   پوګ

څو يې چې روغتون ته رساوه نـو روح يـې دمي ـې رښـتوني څ ـتن تـه       

 .سپارل  وه

الپــه الره وو،چــې کــوڅې تــه  ورســاوه کلــي تــه   ودفــاروق مــړى هلکان

،لـه يـو چـا يـې وپوښـتې هغـوى       ىون دې يـوه بلـه ج ـازه هـم راورانـه د     

مړ دى دوى ورته وويې چـې ولـې هغـوى ځـواب      ځواب روکړ چې مدو

ورکړ چې ن ه يې کړې وه او په يوه ويالـه کـې پـرون وو،دشـپې پـرې      

 .او وژل  يې دى  ې وېاوبه راغل
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درنو لوستونکيو دادهغې بې وزلې ،ناچارې او درسمونو په ګـرداب  

ــره ده چــې     ــې د خــولې خب ــر  کــې د را ګېــرې افغــانې مېرم  ــه ســ اره ت ل

ماښــامه   لکـــه د هېــواد د نـــورو ډوــرى ،خوي دو،مي ـــدو پ ــان يـــې      

سترګې د ځمکې او السونه يې د خلکوپه لور غزولي نيـولي وي اولـه   

 .خلکوڅخه د خپلې کورنۍ لپاره خيران غواګي

مېــرمن مــې ځکــه ورتــه وويلــې چــې ،واده يــې شــوى دى، خــو پــه ډوــر   

ــم      ــه ه ــه خپل ــد ووايم،چــې اوس پ ــرمن،او  افســوس باي ــد،هم مې خاون

 .خواښې اوخسرده

کلـــه چـــې بـــه د ښـــار پـــه طـــرا والګم نـــو دابـــه مـــې حتمـــا  ليدلـــه چـــې 

دافغانستان بانر او سري ا هوټې تر مـ و د غزوـدلودوه سـړکونو   پـه     

يوه څ  ه کې به يوه شلېدلې ټوټه مخې ته غوګولې وه، او خپلـه بـه پـه    

 .خاوروکې ناسته وه

ه چاڅخـه پـه خولـه څـه نـه غوښـټې بـا        څوځله مې وليده ،خو دې بـه لـ  

يــواځې د الس پــه غزوــدو بــه يــې بســ ه کوله،څوځلــه مــې لــه ځــان ســره 

ه تر ې وکړه، چې ولې په دومره ځـوانۍ کـې پـه     وويې چې راځه پوښت

 .کولومببوره شوې ده(سوال )دې ناوګه عمې

خوهېڅ جرئت مې نه شو کوالى،ويې مې هسې نه چې بد ګمـان وکـړي   

ته کوم فکر کـوم هسـې ونـه خېـژي ،او زمـا لـه خبـرو        ،نه شي چې زه ور
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غل  مرـــــلم واخلي،بيابه هغـــــــــــــه هـــــم بـې شـرم وي، خـو زګه مـې      

 .بې څه ويې

ډوره مود ه وروسته يـوه ورځ لـه لغمـان څخـه کابـې تـه راغلـم، د اوګي        

موسم وو،نژدې لا ببې وې چې دې ځاى ته را ورسـېدم، ګـورم چـې    

کې ځانته ځاى برابروه  او ک استله،په داسې حـال   دې په همدې وخت

کـــې چـــې ګـــرد او دوګو فضـــا نيـــولې وه، او يـــو خـــړ حبـــاب يـــې پـــه   

چ نـه مـې   وونو،دووالونــــو او ځمـــــکه غــــــــوګول  وه، بـې لـه کـوم سـ    

 !پرې اواز وکړ

 که بده نه درته مشلومې ي نو يوه پوښت ه درنه کوم؟! خورجانې

حباب کې يـې ټـول ځـان نغـاګل  و،زمـا پـه لـور         نبلۍ چې په يوه تور

راوکتې ،چې م  يې هــــــــم نه ښکاريده، د لــــ  شېبې لپاره چـو شـوه   

 :بيا يې وويې

 څه وايي؟

د څه وايي په ويلو سره هرڅه رانه هېر شول،حيران شوم چـې اوس څـه   

ورته ووايم، کله مې ويې چې راځه  ورته ووايم چې نه هېڅ هم نـه، بيـا   

وويې چـې اوس خوبـه حتمـا  بـې څـه فکـر وکـړي، زګه مـې د زمـري          مې 

زه چې کله په دې الره تېرو م تا وي م چې په همدې : کړ،ورته مې وويې

ځاى کې ناسته يې ،خو يو څه چې زه ډوره اندو  ه ورته لرم،هغه داده 

ــا ســتا مــ  نــدى             ــه څــه هــم م ــه ځوانــه ښــکارې، ک ــې يــو خوتــه رات چ

داسـې برو ـي چـې عمـر دې ډوـر زيـان       ليدل ،خو سـتا لـه الس څخـه    

 .ندى
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ددې لپــاره چــې پــه ا ــر نــه شــي ، ورتــه مــې وويــې زه يــو ژورنالېســت   

يم،کېــداى شـــي د ځـــان او ســـوال کولوتــه د اګکېـــدو المـــې دې راتـــه   

 ووايي؟

 .نبلۍ په ناست اواز وويې زه والګ شه او خپله مخه دې کوه

رنالېسـتکي  پوه شوم چې نه غواګي خبرې راسره وکړي، نو مـې لـه ژو  

،نو وايـه ه ر څخه کار واخست، هغه وخت چـې بـه مـو  تـه اسـتادرس      

کله هم لـه چاسـره غـواګئ مرـاحبه وکـړئ نـو کېـداى        : )ويې به يې چې

،چـې هغـه د مرـاحبې لپـاره       شي له داسې اشخاصوسـره هـم مـ  شـ    

سـوالوته لـه ځـواب ورکولوڅخـه ډډه      وخت  درنکړي او يـاهم ستاسـو  

ه له داسې تاکتيکونو څخه کا راخلـ  او  وکړي نو په دې صورن کې ب

داسې خبـرې بـه کـوئ تـر څـو هغـه لـه تاسـو سـره انټرويويـا مرـاحبې            

 (.لپاره حاضر شي

ګوره زه نور کوم مقرد نلـرم ، يـواځې غـواګم سـتا     : نو مې ورته وويې 

په حال پوه شم، او له تاسره څه خبرې وکړم، ستا د ژوند په اګه او ستا 

بار مبله کـې هـم خپـروم ،نـو کېـداى شـي داسـې        د اخبرې بيا زه په اخ

وک پيداشي چې ،له تاسره مرسته وکړي او لـه دې بـد حـال څخـه بـه      څ

وژغورل شې، دا اخبار او مبلې بيا ددولت ډور لـوګ پـوګي چـارواکي    

او نور خلر تـر السـه کـول  شـي، نـو کېـداى شـي څـوک خـداى پـاک           

 .م ربانه کړي 

داډوــره : وده،راته يــې وويــې نـه پــوهې م څ اــه يــې خبروتــه غــاګه کې ــ 

ــه دا څومياشــتې       ــه داپوښــتم چــې زه دلت ــه تان ــه کيســه ده خــو زه ل لوي
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وشوې ، چې راځم تراوسه  هېما هم له مانـه داسـې پوښـت ه نـده کـړې      

 نوتاته څ اه داسې احساس پيداشو؟

خيردادهرچا خپې کار دى،ماډورپخوا غوښتې چـې لـه   : ماورته وويې 

ې ښـه نـه ګڼلـه،هغې راتـه وويـې دا لـوى       تاسره خبرې وکړم ،خوهېڅ مـ 

ــو        ــان پرم ــونکي الروي ــونکي او راتل ــداى شــي داتل ســړک دى،نوکې

شر وکړي ،ولې چې په دې کې هـر راز خلـر وي،نـوزه ن ـم کـوالى      

 .خبرې وکړم درسره  په داسې حال کې  چې 

مــا ورتــه وويــې کومــه  د ت ــويش خبــره نــده ،زه يوخبرناــار يــم کــه تــه  

به ستا خبرې پـه ټايـو کـې واخلم،اوسـتاغ  بـه لـه       اعتراض نه لرې زه  

ځـان سـره ثبـت کړم،اصــال  خوزمـا تلوسـه دې تــه وه چـې هـر څ اــه وي        

بايد ددې په حـال خبـر شـم،نوپه دې صـورن کـې بـه هې ـوک هـم کـوم          

شر ونکړي،راسره يې وم له،ماهم ژر له او ې نـه بايـر را کـوز کـړ     

ې کړ،ښه نـو اوس  او ټايو مې ترې را واخست ،ددې خولې ته مې نژد

 .راته ټوله کيسه وکړه 

ولـې   ي،له خبرويـې داسـې مشلومېـده چـې ښـه تشلـيم يافتـه انبلـۍ د        

نو مې  :چې هره خبره يې ښه په تول تللې اودات سره کوله ،هغې وويې

ــ        ــه ډوـ ــالر پـ ــې پـ ــې دى ،زه مـ ــار کـ ــه بې حرـ ــې پـ ــور مـ ــه ده،کـ  رو مـ

ال د  کوچ يــوالي کــې، د مامــا ځــوى تــه ورکــړې وم،هغــه وخــت چــې زه 

وم، زما مامـا پـه فرانسـه کـې ژونـد کـاوه، کـوم        په عمرکې څلور کالو 

وخت د چکر لپاره افغانستان ته راغل  و، نو پالرته مې يې ويلـي وو  
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چــې و مــه دبــه د زاهــد لپــاره راکــوې، زاهــد زمــا دهمــدې مامــا ځــوى  

 .دى،چې هغه وخت هغه هم کوچ   و

ا ن  ـ  ژوندپـه نظـر    زما پالر هم بې له دې چې فکر پـرې وکـړي ،اوزمـ   

 .کې وساتي، ورته ښه کړي وو

هغې وويې چې ډوره او ده يـې نـه درتـه وايـم، څلورکالـه وګانـدې مـې        

واده وشو، چې عمر مې شپاګلا کاله وو،حال داچې هلـر زمـا سـره    

پــه واده کولــو نــه وخول،خودخپــې پــالر پــه مخکــې يــې څــه نــه شــول  

مـور نـه پـ  تـې شـخړې      ه يې په کور کې لـه پـالر او   بويالى، له ماسره 

کولې،وهلم به يې،تې به يې راته ګواښونه کـول چـې طالاـوي مې،تـر     

دې چې څو ځله يـې زمـا د وژلـو ه ـه هـم وکړه،يـونيم کـال دمخـه مـې          

مړشو، کله چې هغه مړ شو،نو  چې دزګه حمله پرې راغله (خسر)ماما 

چـې نـوره نـو زه    :زما خاوند ماته په کور کـې د ټولـو پـه وګانـدې وويـې     

ته خپې کـار   منه شم زغمالى،اونه غواګم پاتې ژوند له تاسره تېر کړتا

کـوه او زه بــه خپـې،مور يــې هـم ورســره ملاـرې شــوه، لـه څــو مياشــتو      

، راغللمبار د پالر کورته وشړلمه، خو بېرته به  روروسته، يې زه په با

په کور کې به پالر هم راته ويې،چې ته له هغوى سره وخت نه تېـروې،  

ددې  ىاهېڅ نه دي مالمت،نوره زما کورته مه راځـه پـه ځـا   هغوى پر ت

تېرکـال  .چې هغه زمـا پوښـت ه کـړې واى داسـې خبـرې يـې راتـه کـولې        

دنــوي کــال لمــړۍ ورځ وه چــې خاونــد مــې راســره ج ــګ وکــړ راتــه يــې 

وويې چـې نـور ه تـه پوهـه شـه او دادې کـور تـه خونـه ځـي خـو دادى زه           

څلوو ـتمه شـپه يـې وه ،چـې      درته کور پرو دم او له کـوره ووتـه،دري  
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دشــپې پــه دولــا ببــو دکــور موبايــې تــه زنــګ راغــ ، خواښــې مــې     

ځواب ورکړ،زه هـم را بيـداره شوم،خواښـې پـه غو ونـو يوڅـه درنـده        

وه، نو يې لوډسپيکر ان کړ،پوهـه شـوم چـې اواز د زاهـد دى ،مورتـه      

يـې وويـې زه يــم، زاهـد زه اوس پــه ايـران کــې يم،ورتـه يــې وويـې چــې       

ايــې،و مې تــه ورکړه،هغــې ماتــه الس را او ود کړټېليفــون  اوس موب

يې راکړ،ما ورته سالم وکړ،هغه پرځاى ددې چـې زمـا دسـالم ځـواب     

نبلـۍ  .ه چې زه څه درته وايـم شراکړي وويې،نورې خبرې پرو ده غو  

بيا غلې شوه خوخبروته يې بېرته ادامه ورکړه هغه راته وويـې چـې تـه    

يـې ،کـه تـه وغـواګې نـو لـه هـر چاسـره         له همدې شېبې نه پر ما طالاـه  

واده کول  شي، زما له السه موبايې پرووته ،دماما ښ ې مې موبايې 

اوچت کړ يوه مکرج ه غوصه يې پر هغه وکړه او نور يـې ب ـد کړ،ټولـه    

بله ورځ مـې پـه کـور    . شپه مې په ژګا تېره کړه، سبا مې ستون  ب د وو

ه تېرو ي،تـه بايـد   کې خواښې راتـه وويـې چـې نـور نـو داسـې وخـت نـ        

دکور لپاره هرڅه برابر کړې،په لو ه خـو هـم نـه شـو کې اسـت ،اخر تـر       

هغې په داسـې  .ته اګووستم(سوال کولو)دې چې زه يې دې لش تي کار 

حال کې چـې لـه سـترګو يـې اوښـکې روانـې وې او سـلايو يـې خبـرې          

ارع کولې وويې، کله چې زه له کوره راوځم نو داسې فکر کـوم لکـه د   

وپه انبار چې خېژم، خوڅـه وکـړم مببـوري مـې ده،ډوـر تشلـيم زه       اغزي

نلرم چې چې په کوم ځاى کې ځانتـه نـوکري وګـورم، اوس خـو چـې پـه       

ه خاطر ورشې نـو لمـړۍ پوښـت ه يـې داوي چـې      پهرځاى کې دوکيفې 

په اناليسي او کمپيوټرپوهې ې؟خو زما نه کمپيوټر ياد دى اونه هـم  



 

 ع اهلل روشنرفي www.samsoor.com بې موره

 

اځـه ځـان ووژنـم خـو بيـاوايم چـې دا       کله کله خو وايـم چـې ر  .اناليسي

دنياخومې هسې هم خرابه شـوه،په دې کـار سـره بـه مـې هغـه دنيـا هـم         

خرابه شي او ددنيـا او اخـرن مختورنـه بـه شـم،خو داسـوال کـوم چـې         

خــداى پــاک پخپلــه مــرګ راکړي،هغــه پــه دې ځــاى کــې بيــا ســلايو     

ونيوله،ښه شېبه يې وژګلې،اوښکې يې وچـې کـړې او زياتـه يـې کـړه      

زه هــره ورځ مــرم بــاور وکــړه کلــه چــې ســ ار راوځــم نــو زه مــړه  ! روره و

 .کې م خلر يوځې مري خو زه بد نريبه تې مرم
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 ګټه به زما وي
 

کوم شخ   به چې دحاضـرۍ لـه ټـېم     ،په دفترکې يې ټول  وورولي وو

څخه ل  هم ناوخته راغـ  نـو پـه حاضـرۍ کـې بـه يـې خانـه ايداوکسـر          

ــ    ــګ ب ــر څ  ــه  و ،ددې ت ــه پټکــې     مشــاش ب ــې ځاي ــاموري و ب ــه م ــې پ ه ي

اوغوصې هم کولې ،نوله همدې امله به هـر مـامور ه ـه کولـه چـې لـه       

ــ دې      خپــې وخــت څخــه هــم يوڅــو دايقــې دمخــه  راشــي ،پــه همــدې ن

ورځوکې زه هم ديـوملاري پـه واسـره پـه همـدې دفترکـې دمامورپـه        

صــفت مقررشــوم ،پــه دفترکــې بــه ټولــوملارو ددې لــه الســه شــکايت  

ــاوه، ويــ  ــره بداخالاــه ده اوهــېڅ دچــا مراعــت نــه        ک ې بــه يــې چــې ډو

کوي؛داپه دفترکې داداري رئـيا وروـره وه ،اوسـ ي رئيسـان خـو پـه       

مياشتومياشتو  وکيفې ته نـه ورځـي ،زمـو  ددفتـر سرنوشـت هـم پـه        

ــت نــه و      ــدې ډول و،رئــيا صــاحم بــه ډوروخ ،مــاخوالتردې دمــه  هم

چـې  ېول کـه څـه هـم    کارونه به يې همدې نبلۍ پر م  ب ليدل  هم نه و،

دا زمو  پ ان يوه ماموره وه ،يوه ورځ په ښارکې ډور زيان ترافيکـي  

ــه     ــدې وې يوڅــودايقې وروســته ورســېدم ،ل ازدهامــان وو ،الرې ب 

سالم اوستړي م ي وروسته مې جېـم تـه دالـم لپـاره الس کړچـې پـه        
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ــم          ــه ســره ال ــې پ ــه م ــوه خان ــورم چــې ي ــړم ګ حاضــرۍکې الســلير وک

الره کـې زګه شـين شـوى و اوبـې مـې دلتـه فکـر         ايدشوې يوخومې پـه 

ډورخـــــراب شـــــوپه چـــــورن کـــــې والګوم؛ چـــــې دې خپلـــــې تـــــورې   

له سترګوپورته اودل  پيمر پرسريې ب ـدې کـړې   ( عي کې)چ مې

،په خوله کې له ژاولو څخه يې دوه پرلپسې ټکان وووستې اومـ  يـې   

 ره له يوه سـوګ اسـوولي سـ    واګوه ،زه هم بې له څه ويلوپه خپې ځاى کې

 .ک ې استم

څوورځې په م و کې تېرې شـوې بلـه ورځـې چـې دفترتـه راغلـم ګـورم        

پــه خپــې ســي  نــه وه ،لــه ملارومــې وپوښــتې چــې   چــې داپخپلــه هــم  

چېرته ده هغـوى وويـې تـر اوسـه خونـده راغلـې سـاعت تـه مـې وکتـې           

دساعت دساعتار عقربه په اتو او ددايقو عقربـه پـه دولسـووالګه وه    

وې پاڅېــدم او ددې دواګه خــانې مــې ايــدکړې   يش ــې  پــوره اتــه ببــې 

،ټولو ملارو ويې  ښه دې ونکړل ،اوس بـه څـه حـال کـوي ،شـې تېـرې       

وې له اتونه چې بـې لـه ټـر ټـر او سـالم څخـه لکـه ممـۍ شـشبې تـه           

ران وته ،له هرڅه نه مخکې يې په ششبه کې پـه مـاموري و يـو ځغل ـده     

ره سـم يـې پـه    نظرتېرکړاوبياخپلې څوکۍ تـه ورغلـه لـه ک ې استوسـ    

ــړ     ــاني غــ  وک ــه ســامان يوطوف صــابرله اوازســره ســم  !(( صــابر))خان

 دش وچايو يوه پياله له دوه چاکليټوسره په يوه ااب کې ورتـه پـه ميـز   

،دې دغاګې دتوربير ځ  يرکش  اوروان شو( اي ه اربان )کې ودل 

کـړ جاــري لـم ســرين يــې  پـه نريوشــون وتېر راتېرکـړ، ســپرۍيې هــم     

چــايو پــه کــو يــې ســرې شــون ې ورښــکته کــړې او    اســتشمال کــړه ،د
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ــړه       ــش کـ ــه راکـ ــې ځانتـ ــري يـ ــې وکړ،حاضـ ــې ځ ـ ــړپ يـ ــوچ   غـ يوکـ

کېکا لـه دامـروز ټلووزيـون چي ـې يـې ونيـوه پـه        يـې  درومو  تکمـه  ،

چاهـاه  توجکـو جاوناـا    ))تلويزيون کـې دا ه ـدي سـ دره چاالنـه وه     

سـر  ددې او ې هم ورسره په خوځ ت راغلې ، بيايې د مېز پر ((هردم

اښ  شين الم راپورته کړ  حاضري يې پرانيسته د مشمول سره سم يې 

الم پر خانه ورټي  کړ خو ناګ انه يې ټکان وخوګ او په خپې ځاى لکه 

اين کدام دمر نو سرمامقررشده کـه حاضـرى مـن    ))دکپمه مار ودروده 

ټـول مـامورين لکـه خـزان وهلـې پـاڼې رپېـدل او        ((راايد کـرده اسـت   

فکرميک م همـه ى  ))وايه بيايې سترګې راوووستې  هېڅ ځواب يې نه

بـرى تـواين   ))داکارمـاکړى  . پـه خپـې ځـاى ودروـدم    (( تان کر هستي د

 (( صالحيت راک  داده؟

او اانو له هغه  څـه نـه عبـارن ده چـې پـه امر،مشـدون       !ماوويې اانون 

ــا      ــدان اوعســکر ټولويوشــان تربيقېــ ي اوم ــيا ،مــالزم ،اومان ،رئ

داکار هم اانوني کړى دى اوبياخوته هم زمـا پـه شـان يـوه مـاموره يـې       

ته  دکوم صالحيت له مخې مو دناوخته ،يانه راتـګ پـه صـورن کـې      

اروانـه نـه شـوه اومخـې تـه مـې  ودروـده        غيرحاضروې؟له خپې ځايـه ر 

ــوره        )) ــه غـ ــ ور بـ ــت وم ـ ــا اسـ ــن رويـ ــام مـ ــ اس نـ ــوب ب ـ ــن را خـ مـ

؟ دغورې په اورودومې ههن اته کال  مخکې والګلکـه  !!غوره !څه((

!( بلـې غـوره   )يوڅـه چـې راپـه زګه شـي ،لـه دې سـره يـې ګوتـه رانېغـه          

ــه       ــه کال ــه هغــه دا  چــې ات ــد ســره پ ــه مړون ــې ل ــه نيولوســره ي   دګــوتې ل

مخکې يې له ماسره دپ  ـوس زره جي ب ـيو پيسوشـره پـه اي ـودلو      
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سره خپې الس سوزول  وه زمـا نظرشـو ،لـه ډورکوښـښ سـره سـره مـې        

 .ځان اابون وکړاى الس مې وروګاندې کړ لستوڼ  مې ورپورته کړ

اوروانه شوه زه هم په خپې ځاى کې اسـتم  (اين چ  ب  نزاکت   است ) 

ــه   اوپــه يــوژورفکرکې شــوم ،دوى   يووخــت زمــو  همســايه ګــان وو،ل

چاروکاروڅخه راغلي وو،پالريې په ن ارهـارکې  يونظـامي صـاحم    

م رم وه،خـو خـداى بخ ـل  څـه مـوده وروسـته ش يدشـو،او دوى        

يـــې تـــره کابـــې تـــه راوســـتې ،ددې مـــور بـــه زمـــو  کورتـــه دډوډۍ         

پخولولپاره راتلله دابه هم  تله راتلله اولوبې به موکـولې نـژدې  پ  ـه    

مو همسايه توب وکړمابه هروخت مورته ويې چـې چـې  داج يـۍ    کاله 

بللـه  (غـوره  )به راته غواګې داچې  ډوره شوخه وه نو په کورکې به يـې    

،خوموربه مې راته ويلې زويه داخلر ډورخانان دي ځمکـه ،جايـداد   

،موټرونه او سرايونه لري مو  خو حتـ  يـوه غـوا هـم نلروچـې شـيدې       

ه ماسره ډوره م يه کوله مـو  بـه چـې کلـه     اومستې يې وخورو،دې هم ل

بـــرد ازمـــن )دې بـــه ويـــې (ګټـــه بـــه زمـــاوي )لـــوبې کـــولې  مابـــه ويـــې 

رـت شـو، کلـه    دپ ب ـ بې ورځ وه دفتـر دولـا ببـې رخ    (خواهدبود

چــې مــامورين وخوځېــدل نــو ماه ــه کولــه چــې لــه ټولــو نــه وروســته    

والګشم ،همداسې وشوچې ټول ملاري ووتـې نـو زه هـم روان شـوم او     

ګټــه بــه : )ې خواتــه يــې ورســېدم نــو ورنــ دې شــوم ورتــه  ومــې ويــې  چــ

لکه پـه څ ـګ کـې يـې چـې بـم انفبـاروکړي يـو خېزيـې وکـړ           ( زماوي 

ودروــده برنــدې برنــدې يــې راوکتلــې لــه دې ســره مــې  خپــې لســتوڼ     

دې پـه خپـې الس  دلرګـي    همـ  پورته کړ اوهغه دا  چې اتـه کالـه پخـوا   
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چـې پـه    ور وښـود ښـه و  ( يسـت محبت ګ ـاه ن )ې پراناارليکلي وو ،چ

 دې وخت کې ششبه کې څوک نه وه بې اختياره يې راباندې 

راوداناې غوښتې يې چې  غې رانه را تاوه کړي  خوډورژر بېرتـه شـوه   

نـــ  مـــن ابـــول کـــرده )اوغلـــې ودروـــده ماوويـــې  هـــوزه  ؟!!ســـبادتو

ــوانم ــان       (نميت ــه ش ــو پ ــه ســترګوڅخه دمرغلروددان ــې ل ــره ي ــه دې س ل

ــاختم  )وې اوښــکې روانــې شــ  خدايــه شــکر کــه  ( اي ــه تــوبردى ومــن ب

 .دوستم بشدازديرديدم له السه يې ونيولم اودکورپه لوريې روان کړم 

 ډورک مکش مې ورسره وکړ خوويې نه م له اوله ځانسره يې بوتللم،

کورته چې ورسـېدو ددروازې زنـګ يـې وواهـه  دروازه خالصـه شـوه       

دن ه په کوټه کې يې کې ـولم  ،دن وتلوهيله يې وکړه  زه هم داخې شوم ،

يـوه بـوډۍ کــوټې تـه ران وتـه ښـه ورتــه      ( مادرجـان  )مورتـه يـې غـ  کــړ    

ځيرشوم خو اوس هغه پخـوانۍ پ ـمي ه نـه وه  مـ  يـې ګـون ې کـړې        

وې په غو و کڼه شوې وه دکاکا صالح هبران داهـم دمـرګ تـر کـومي     

رسولې وه ،ځاى ته مـې رانـه وسـته ،غـوره يـې غـو  تـه ورنـ دې شـوه          

چــ   (ســباد اســت امــو کــه درلغمــان همســايه ى مــابود      )درجــان ما

؟ له دې سره يې زګه ته ران دې کـړم دموراودکـورنۍ   !!سبادبميم تو

ــه وپوښـــت ک ې اســـتو ،غـــوره والګه    دټولـــو غړيواحـــوال يـــې راڅخـ

تيــاره کــړه الســونه مــوپرې مي  ــې پــه دســترخوان ســره  يــې  ــۍ دغرم

نـژدې ددرې کلونـو   راګرد شو،په دې وخت کې يوه ښکلې انبلۍ چې 

په عمربه وه ترخوامې کې استه ،غورې ته مې م  ورواګوه  دا ښـکلې  

کوچ ۍخوماونه پېژنـده ،غـوره غلـې شـوه اوپرټ ـ ه يـې خولـه راغلـه         
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غوښتې يې يوڅه ووايې خو موريې مخکې شوه سباد بمـيم نواسـه    

؟ مړۍ مې پـه سـتوني کـې ب ـده شـوه ومـې       !!من راديدى ،څه لمسۍ 

ې دابوګيالس راته ونيو،غړپ مې ترې وکړ ګيالس ټوخې خو ژرغور

مې په دسترخوان کې ود ،غورې ته مې وکتـې خـوهغې نـه راکتـې او     

ټکرى يې سترګوته نيول  وه     چې په دې وخت کې کوچ ۍ ماشومې 

يوځــوان چــې  ببروو ــتان يــې درلــودل !!چيغــه کــړه پــدرجان پــدرجان

ــول  وه  خــ       ــ و کــې ني ــې دګوتوپــه م ونې تــه اودچرســوډک ســار  ي

ران وته ترسالم اوروغبړ وروسته له مـو  سـره پـه دسـترخوان يوځـاى      

شــو،دغورې مــور زه ورتــه وروپېژنــدم ،ماتــه يــې مــ  راواګوه شــ اب  

ــ اب      ــې شـ ــورې وويـ ــته غـ ــه وروسـ ــه دو ـ ــونياجان لـ ــادم  وپدرسـ دامـ

ــېالبونه روان    ــدي دښولوسـ ــه ت ـ ــاچې پـ ــوهرمن ،زمـ ــرکاکايم وشـ پسـ

مـې  درد  داش کـې چـې وي يـوتري      مې داسې وه لکه په وو،اوپه زګه 

يــې ډوــر وکړ،هغــه درد چــې داک ــار لپــاهر يــې زه ټکــي نلرم،ومــې ،و  

ــې چــې       ــه اورک ــومې صــبروکړ داســې ولکــه پ ښه،ددســترخوان ترټول

ناست يم کله چې السونه ومي  ـې شوو،دسـترخوان  ټـول شـوه   ومـې      

 ويې 

 اوس که  ستاسـو اجـازه وي زه بـه والګشـم ،غـوره زماپـه طبيشـت پـوه         

شوه تردروازې راسره راغله له  السـه يـې ونيـوم راتـه ويـې وويـې چـې        

داددې مببوريت وه که له ش اب سره يـې واده نـه وى کـړى نـو تـره بـه       

يې دوى له کوره ووستي وواوداچې مابله الرنه لرله نولـه شـ اب سـره    

 . مې واده ته  غاګه کې وده
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 دى،چـې ددوه  روزي ګـې هـم زمـو  دهېواديولـه هغـو ځوانـانو څخـه        

وي ــت کلــن ژونــد، هــر پړاويــې پــه غــم او خفاــانونوکې تېرشــوى         

ــي دي،    دى، ــ ونوکې لمبل ــې ســترګو داوښــکوپه ډن ــې ي ــره لــه  ت خوس

وو،چــې لــه يــوه بيــاهم ټــول هغــه صــفتونه پــه کــې  دومــره لــوګو،ژورو

هغــه ځـوان سـره ښـايي اوښـه پــرې ښـکاري،يوچې زمـا ډورخـول دى         

،په کلي کور کې وجماعت سره وچې پ  ه وخته لمونو يې په   دادى،

ټولـو خلکـو سـره دده د ښـه سـلوک او نېـر کـردار صـفتونه پـه هـر            له

 .دلځاى کې کې

ځواني،سپين رنګ،سوچه  يره؛خو ما هې کله هـم دده    ښکلې دناه

ونـه ليـدې او نـه مـې هـم کلـه دده پـر شـون و مسـکا           نوې جامې  پر تن

کې چـې راښـکيې    ستونزه لکه په يوه لويه دهوليده،تې داسې ښکاري

کلـي   چـې مـو  ددوى   څومياشتې کېدلې،وي؛ ما پخوا نه پېژا نده ، 

دى د نورو ورځو مخالج پـه سـترګونه     ،کله مې همووته را ک ه شوي 

  ،بـه مـې ليـده     نـو دى  مدماخوسـتن جمشـې تـه والګ    هبـه ز شو،کله چې 

شوى هـم    ورسره ل  بلد اوس  يوه ورځ مې وغوښتې چې ويې پوښتم،

 .وم
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 .بده يې وګڼې   مې ويې څه يې کووم هسې نه بيا

د جمشــې ورځ وه؛د ســ ار ن ــه، لــا ببــې وې چــې   بلــه ورځ ترــادفي

پـه يـوه پولـه      پټيو ته ورتاو شوم ګورم چې يوکا زمو  د کور شاته ،

پـه مـ و کـې ورټيـ  کـړى       د پ و په سر ناست دى او سر يې د ځ ا ـو 

 ې غـاګه تـازه کـړه ،   ومې نه پېژانده؛خو ورسته مې چ  دى،خداى شته

 .چې روزي ګې دى  ده هم سر راپورته کړ ګورم

 له هماغه ځايه مې ورته سالم وکړ، و رته مې ويې اش ا څرناه يې؟

 .وعليکم سالم،شکر دى ښه يم

ټوکه مې ورسره وکړه خوندونه خو ټول تا واخستې، د شـ و غ مـو پـه     

دخيال  يې او خداى خبر،د کومې نبلۍ په يادونو کې م و کې ناست

 .پر وزرو الون کوې

  هلـر پـه داسـې حـال کـې، چـې زه هـم ورتـه راورسـېدم زمـا پـه طــرا           

کې يې رنګ سور شو سترغلي يې وپړسېدل لـه   راوکتې،په يوه شېبه

ــولي ښــکې    ــې دوه کول ــه  دواګو ســترګوڅخه ي ــې    رناــړۍ پ ــره ک  ي

 .راورغړودې اوخالص، ګرووان ته يې کوزې شوې

کـې خـو وخـت تېـروم ،خـو      لۍ په يادونو د نب! هوخوله يې بېرته کړه،

 ؟!ته څه پوهې 

بيــا يــې شــون ې مــرۍ مــرۍ شــوې، ســترګې يــې ســره وزبې ــلې د      

وچې کړې ، سـرې سـترګې     لستوڼو کې يې اوښکې دواګو السونو په

 .يې زما په سترګو کې وګ  لې
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لکـه د سـحرا ديـوه مـزل وهلـي ،سـتړي او         اوس نو زاما تلوسه اوت ده

  ان چــې ســم در هــم ديوجــام اوبوپــه انــدازه ورتــه پ ــ ســتومانه تــ ي

کمـې بـولي، ورو، ورو    ښـکاري او دخپلـې ت ـدې دماتېـدو لپـاره يـې      

 .زياتېده

په زګه کـې مـې ډوـرې تـودې اونـوې پوښـت ې را وټوکېـدې،دده چټـې         

شوم، نور نو د حوصلې پـه بـوخ ۍ کـې      حيران ځوانۍ او ناهيلۍ ته

 .نه شول  هېڅ راسره پاتې

 : استم ،په او ه مې الس ورته واچاوه،ومې ويېترڅ ګ يې کې 

 ايا م ين خوبه نه يې؟اش اڅه درپې ه ده چې داسې ناهيل  يې 

 اوکه داسې ده چې ته م ين يې خو پالر اومور دې نه دي راضي؟

 !نه ده، زه او مي توب؟  نه داسې

ښه نو بيا څه چې شوى دى، ولې داسې غم او اندو  واخست  يې ،زه 

نو ماته په زګه کـې ډوـرې خبـرې راګرځـي تـه خـو ځـوان         مچې تې تاګور

 دي،نوبياولې ؟ يې،هرڅه دې په وس اوتوان پوره

ـــ  ــې       !!اهـ ــه پکـ ــه ورايـ ــې لـ ــېښ چـ ــې وکـ ــوول  يـ ــوګ اسـ ــې يوسـ داسـ

هماغه ستا لومړۍ خبره ده چـې د يـوې    دغمونوکاروانونه ښکارودل،

هغـه جي ۍچـې لمـايې دژونـد      يادونو کـې وخـت تېروم،خـو     نبلۍ په

 ،دارام خوب،خواګه او خوندونـه وګي دي، زمـا مش ـواه نـه،    خوښي

 .زما يواځي ۍ اير يوه خور وه  بلکې

 مرلم مې دى چا اختراا کړه؟......؟ ايا هغه چا!!څه

 !نه
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نو څه شوه چې ورپسې داسې پرو ان يې،کيسه راته وکړه که زه ددې 

 .کولو کې مرسته کول  شم نو چمتو يم م کې په حې

به لـه ورخـه تېـرې دي، هغـه وخـت چـې د مرسـتې        هلر وويې اوس او

 .ونکړه و،نو هېماراسره

ما په ښار کې په يوه کـور کـې د صـفا کـار پـه        پ  ه مياشتې وګاندې 

ــو خــور مــې د      توګــه کــار ــم، ن ــه راغل کــاوه، کلــه چــې مــازيار کــور ت

روغتــون تــه يــوګه لــه ټســټونو   نــاروغۍ پــه بســتر پرتــه وه، ســبا مــې 

ده،  ر مې د پ تورګي په ناروغۍ اختـه وروسته مشلومه شوه چې خو

په روغتون کې مو بستر کړه،يوه ورځ وروسـته ډاکترانـو راتـه وويـې     

ما ورته وويـې خـو عمليـان يـې کـړى      . عمليان شي چې خور مې بايد

دومـره اسـان نـه دي، مـا      نو ګورئ ورته څله؟ ډاکتر وويې دا عمليان

زه  امر وکړئ چـې ورته وويې ولې هغه څ اه زه پونه شوم ؟ تاسو راته 

بيـاترې دخبـرو ځـاى سـلايو ونيـوه      ..... هماغه شان وکړم ، ډاکټـر اول  

او بيـا    دلو څپلکو ته وکتـې ېکړه زما خېرنو جامو او شل ،بيايې زياته

ډوـر مرـرا کې ي،مـا ورتـه وويـې       يـې را تـه وويـې چـې پـدې بانـدې      

 څومره مررا پرې کې ي؟

ايـه څـو روپـۍ پـرې     ډاکټر غل  شو،خو زه بيـاپرې وردمخـه شـوم وو    

 مررا کې ي؟

 !! څلوي ت زره افغانۍ:هغه وويې

  ؟!څـ ،څـ څلوي ت زره افغانۍ

  هو همدوره
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که پـه درې ورځـو کـې يـې عمليـان وشـو بـ  کېـ ي          :داهم وويېډاکټر

خرر کې دى، زمـا سـر رابانـدې وګرځېـده پـه سـترګو        ک ه ژوند يې په

  مې تياره راغله دووال ته کې استم

به څه کوم ،ژر مې فکر پرځاى کړ ومې ويې چـې لـه دې   او خدايه اوس 

جوګو ي بايد يوڅـه وکـړم ، چـې دخـور ژونـد مـې وژغـورم،         نه هېڅ نه

افغـانۍ بـه ماتـه څـوک راکـړي،       بيـامې وويـې نـواخر داڅلوو ـت زره    

وغـواګم   بـه مـې يـې    خير خداى م ربانه دى ،و الګ به شم او له نېر نه

 .بيا به يې په ت خوا کې ورکوم

ټکسي مې ونيـوه،والګم پـه هغـه کـور کـې مـې         ه روغتون نه ووتمژر ل

ورغلـم او خپـې نېـر تـه مـې خپلـه سـتونزه چـې پکـې           چـې کـار کـاوه   

غوښت ه وکړه، چـې پيسـې    راګېروم بيان کړه،اوبيامې ترې دمرستې

 . راکړه بيا به يې درته په ت خوا کې مبرا کوم

م ،ويـې ويـې   هغه دمسخروپ ان راباندې وخاندل ،په ډيکه يې ووهل

  هوښـيار يـې او کـه بـې ورور هـم لري؟سـتا ټـول درې        يواځې ته دومره

افغـانۍ    يوه ځې څلوو ـت زره  زره افغانۍ مشاش دى او ته له مانه په

دې د  غواګې، تـه اول هغـه شـپ  زره افغـانۍ راکـړه چـې تېـره مياشـت        

 .اخستې وې  پالر د ناروغۍ په ب انه رانه

 سره مرسته وکړه ک ه زما خور به مـړه شـي   ورته ويې هيله کوم له ما  ما

هغه ډور په بـې تفـاوتۍ   : ه  ه  ه هلر ښه په تېزه تېزه وژل بيايې وويې

 .نوزمايې پرې څه دې شي ک ه  خو مړه: سره راته وويې
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څو نورو دوستانو تـه الګم خـو هېمـا ماتـه     . همداسې ن يل  روان شوم

  بېرتـه . ان رانکـړ دې ژورې ک دې ته لـه پرووتـويې نبـ    الس را نکړ او

 .تش الس روغتون ته والګم

مـــا وژغـــوره، مـــا   !الال: ويـــې خــورچې مـــې وليـــدم نوهمـــدايې راتــه   

په تابـه هـېڅ هـم     خورې مابه تسلي ورکوله نه!! وژغوره، زه مړه کې م

 .ک ه ،خداى پاک به م ربانه شي ونه شي، زه خويم

يوځې مې او....خبرې زما هېڅ نه هېرو ي ،دهغې  د هغې هغه مببورې

  پــه کــور کــې پــرون  پــالر مــې هــم نــارو .پرو ــوده   روغتــون پــه بيــا

 .روغتون کې وه له خور سره په مېو،بوډۍ مور

سبا ته بيا لکه د مل ګ پـه شـان پـه ډوـرو کورونـو وګرځېـدم خـو هـېڅ         

نه شـو چـې زمـا دسـوال پـه کمکـول کـې يوڅـه خيـر           څوک داسې پيدا

 . راکړې څهواچوي،هرچابه ويې چې ته به بيامو  ته 

نور نويواځې د خداى پاک لـه دربـار څخـه د رحـم کولـو او خورتـه مـې        

هېڅ په تـوان کـې نـه و،د روغتـون پـه        غوښتو نه بغيرمې دغيبي شفا

پــه او دوکــې زوــم چــې تــر لســم  لــور رهــي شــوم، چــې ناڅاپــه د الرې

هـېڅ پـام    ټولاي مو  دواګه همر فيان وو، پـه مخـه راغـ ، زمـا خـو     

څ اه داسې دغم کـاروان  ! راباندې اواز وکړه روزي نه و، خودهورته 

کيسـه مـې ورتـه وکړه،هغـه       خـداى دې خيـر کـړي،    په مخه کړى يـې؟ 

خپې پ تورګ  نه ورکـوې،د   وويې چې که نور هېڅ نه وي ،نو ولې ته

 انسان چې يو پ تورګ  رو  وي هم ژوند کول  شي،دلته بيا افوس
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رګي دواګه رو  واى ، اى کاش، چې زما پ ـتو : راغ ،ما روته وويې 

 .اپرو ن وکړ  ،بد مرض ماخو هم تېرکال دهمدې

  :زما اوښکې يې راوچې کړې، په ډاډ سره يې راته و ويې

د خـور پـه خـاطر    تـه  دې هـم وروريـم ، چـې      که سونيا ستاخور ده خوزه

، نــو ايــا زه ن ــم کــوالى د خــور لپــاره دومــره اربــاني   يــېتيــار  هرڅــه

،چې ته هېڅ غم ونکـړې ، زه ورتـه خپـې      هزه خويمه ک! ورکړم؟ راځه 

راځـه سسـتي    پ ـتورګ  ورکوم،لـه السـه يـې ونيـوم ،کـش يـې کـړم،        

نه پوهېدم چې له ډورې خوشحالۍ تر روغتـون  .مکوه، چې وخت نلرو

ډاکټـر مـې پيـداکړ، ورتـه مـې       پورې څ اه ورسـېدم، کلـه چـې الګم ،   

 وويې، ډاکټرصاحم،ماخو پيسې پيدانکړې، چـې دخـور ژونـد مـې    

وژغــورم، دا ورور مــې حاضــر دى ،چــې هغــې تــه خپــې يــو پ ــتورګ   

 حيــران حيــران کتې،غوښــتې يــې څــه   ورکــړي، ډاکټــر مــو  دواګوتــه 

 شي؟ وايي خوزه پرې ور دمخه شوم، ډاکټر صاحم داسې کېداى

 .هو کېداى شي 

ګوره مـه ااـدام وکـړه،      ژر کوه  چې امکان لري نو بيا: زوم ورته وويې

 . او د خور ژوند مې وژغورهڅېرې کړه  زما ګې ه

 . ډاکټر چې سوچ او فکر په مخه کړى وه وويې راځه راپسې

،يوه اتـاق تـه يـې بوتلـو چـې      لوزه او زوـم ورپسـې شـو     ډاکټر مخکـې 

خوشي ـې يـې پـه سـپين رنـګ سـپي ې شـوې وې،         ټوله شي ه يـي وه 

جــامې، هغــه  ورکــړه ده تــه د نــارو : ډاکټــر مفکــج شــخ  تــه وويــې

ه چې زوم جامې بدلې کړې دهغـه جـامې يـې ماتـه     همداسې وکړل، کل
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دى پــه تــ کره کــې څمــالوه،او روان يــې کــړ، زه هــم   راکــړې، نــور يــې

  چې ددر وازې په سر يې داسې يوې کوټې مخې ته. ورسره روان شوم

 ودو،زه پو شوم چې دا عمليـان رود Apportion room ليکلي وو، 

داخې تـه والګ شـې، پـه      خانه ده ، دلته ماته ډاکټر ويې ته ن ې کوالى

زمـا پـه لـور مـ  راواګاوه، ويـې ليـدل چـې زمـا پـه           دې وخت کې زوـم 

کې يې ونيوم،کله چې  سترګوکې اوښکې دي، را اوچت شو، په غې 

ــه  ده زه پــه غېــ  کــې ټي ــګ کــړم ، زه    سلايوپســې واخســتم، ده رات

 :وويې

ساده کې ه مه، والګه شـه او سـونياته تسـلي ورکړه،چـې       !!اى ليونيه

ډوره ژر به ښه شي، نور يې دى داخې ته دن ه کړ، زه د سونيا  ان ا  اهلل

رهي شوم، هلتـه مـې پـه دروازه کـې والګې      د اتاق په لور زوړ زبې ل 

خـو اواز وکـړه،    دسـونيا پيـوازې تـه   ! خاله ګکې ته وويې، مورجـانې 

داچـې مـور مـې    ! ايا د سـونيا پيـواز شـته؟   ! سونيا: هغې هم اواز وکړ

به شوې وه نو سترګې يې سرې سرې وې چې راووته ، چې بې خو ډوره

هغه دې ډور يادوي، سـونيا تـاغواګي،    زويه: ويې ليدم نو ، ويې ويې

شوم، خورمې چـې   له پيره دارې نه مې اجازه واخسته ، داخې ته د ن ه

نوره له خبـرو او کې اسـتلو وتـې وه، پـه اشـاره راتـه څـه وويـې، خـوزه          

نه دواګه السونه چاپېرکړل ، او پـه سـلايو   پو نه شوم ، هغې زما  پرې

ژګا نـه ټي اېـده،خو د نـورو ښـ و لـه شـرمه مـې         يې پيې وکړ، زما هم

: ورکړ،ورتـه مـې وويـې    هېڅ په تېزه نه شوژګالى، دې ته مـې تسـکين  

 تاته خپې پ تورګ  درکوي، تـه بـه بېرتـه روغـه      وګوره دادى ، زوم
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ې ژونـد اومـرګ نـه    شې، په تاهېڅ هم نـه کېـ ي، خودالکـه چـې لـه خپـ      

ژبه يې راته د زوـم لـه عمليـان نـه د بـ  کولـو        خبره وي، په ماته ګوډه

خپـې ځـان تـه الس ونيـوه      وويې، خوما ورسره ونه م لـه، هغـې بـه اول   

پاتې  بيابه يې سترګې پټې کړې، خوزه پرې پوهېدم چې وايي ، زه نه

پروــ ده چــې خپــې ځــان نيماــړى کــړي، او پرمــايې      کېــ م او هغــه مــه 

چـې هغـه مـه پروـ ده، نـور يـې زمـا پـه زناـون           مداسې حملې کولې،ه

پــه ورســۍ کــې  خپــې ســر کې ــود، لکــه د اجــې پرښــته چــې ال دمخــه 

ناسـته وي ، اودهمـدې شـېبې انتظـار کـوي، چـې زه يوځـې لـه ســونيا         

اونوريې رانـه واخلـي، هغـې زمـا پـه زناانـه سـلاۍ پيـې          سره وګورم

راداخـې شـو، خـو داد     تـه  کـړې، چـې ډاکټـر پ ـتورګ  پـه الس اتـاق      

 ســونيا اخــري شــېبې وې ،نــور يــې ســر زمــا لــه زناــون نــه پرچپرکــ  

پروون، زماله خولې يوه چيغه ووته ،نـور پـه ځـان نـه يمـه پـوه شـوى،        

نـو زه او زوـم څ ـګ پـه څ ـګ چپرکټونـوکې        کله چې په هول راغلـم 

حملـه راغلـې وه نـو     پراتـه وو، زوـم تـه سـيريم چـاالن وو او پرمـا چـې       

 رون وم ، زوم ال هماغه شان بې هوښه وه، چې ما خېز کړلهمداسې پ

اوسونيا په طرا مې وځغاستې خواوس هغـه چپرکـ  چـې هغـه پـرې      

 .وپرته وه خالي 



 

 ع اهلل روشنرفي www.samsoor.com بې موره

 

 

 

 

سېالب اوس په ملي اردوکـې دتـورن رتبـې تـه رسـېدل  و، لـه خپلـې        

وکيفې سره يې بې کمې مي ه درلوده  هغـه  ډوـرزګور اوباهمتـه ځـوان     

 .تردولسم ټولاي پورې کړې وې وو،زده کړې يې 

نوپالر اومور يې غوښتې چې  دسېالب په غاګه دواده امېې  ووي ـي      

يوه ورځ يې   ک ې اوه او ورته يې  په نيمه نيمه کې ياده کړه چې زويـه  

 .هرکور دماشومانوپه شورماشور ښه ښکاري 

دخداى فضې دى تـه هـم ځـوان شـوى يـې اوخـوردې هـم پېغلـه ده هغـه          

خورلــور پېغلــه شــوه نوبيــايې پــه کــور کــې ســاتې : وايــي چــې متــې دى

پکارندي ،سېالب  دخبالت په فضا کـې ورغبرګـه کـړه ،مـورې سـتا      

     .اودپالر مې چې څ اه خوښه وي هماغسې وکړئ

مور يې دسېالب درضايت خبره پالرتـه وکـړه  هغـه ورتـه وويـې ګـوره       

ــورې   ــه اوانتخــاب ضــروردى      !دســېالب م ــر خوښ ــه دې کــې دهل پ

دخـــداى فضـــې دى  زمـــا دوه وروـــرې پـــه کـــور کـــې پېغلـــې دې، يـــوه  

ستاخورزه پېغله ده او زه داباورلرم چې نه صـادق ماتـه نـه وايـي اونـه      

مبيد،خوداداوس ۍ زمانې هلکان دې هسې نه بـې څـوک يـې خوښـه     

ــه راغــ        ــه چــې ســېالب کورت ــه  بېاات وي ؛مــور يــې هــم ورســره وم ل
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غـه ورتـه وويـې   تاسـوته يوځـې      موريې ورته دپالرخبره ياده کړه خو ه

ماوويې چـې تـه اوپالرمـې پـوه  شـه اوکـارمو ،ماـر مـوريې بيـا پـرې           

ټي اار وکړ ،چې کـه څـوک د ې خوښـه و ي نوراتـه يـې ښـايه  سـېالب        

پوه شوه چې موريې نه پرو دي  باالخره له م ورو وروسته يـې شـازيه    

ونـده غلـې   چې دخاله لور يې وه په ګوته کړه شازيه ډوره دساده فکرخا

 .اوبې کبره نبلۍ وه 

دسېالب پالراومور دشازيې دوى کورته ورغلې او دهغې پالرته يې 

د ښې ۍ خبره ياده کړه صادق چـې ډوـر  هوښـيار اوپـه دوسـتۍم ين      

سړى وه اودخپلې لور لپاره يې سېالب يو م اسم هلر وګاڼه  نو بې 

دواګو لــه ســوچ او فکــر کولــو يــې بســم اهلل کــړه او دســتمال يــې ورکــړ   

په ډوره کمـه    خواو يو بې ته مبارکۍ وويلې اوخولې يې خو ې کړې ،

 .موده کې د سېالب او شازيې واده وشوه

له واده نه نـژدې مياشـت وروسـته سـېالب لـه کابـې نـه بـې واليـت تـه             

والګ او په مياشت کې به يو وار د څـو ورځـو لپـاره کـور تـه      . تبديې شو

ون کـاوه کلـه بـه چـې شـازيې تـه خسـر        راته خو کله نـا کلـه بـه يـې ټېليفـ     

موبايې ورکړ نو سېالب به دهغې دځورولو اوغوسه کولو لپـاره ويـې     

I love you   دې به ورته وخ دل ما تاته څو ځله ويلي دي چې ما ته دا

 !.د کافرو خبرې مکوه خو ته يې چې نه م ع کې ي

مسـکه   اوپه خ دابه يې  خـداى پامـاني   وکـړه ،شـازيه بـه لـه ځانسـره         

مسکه کېده او ويې به يې چې دابه ال څه مانالري چې دى يې راتـه  هـر   

د سـېالب دمـور او   (ض)وخت وايې اوخاندي ،ډوروخـت تېـر شـو خـداى     
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پالر سـوال ابـو ل کـړاو سـېالب تـه يـې يـو زوى ورکـړ ماشـوم ال دڅـو           

يې پـه خ ـدا اولوبـو بلدکړيوه،سـېالب       )نيااونيکه (مياشتو وو  چې

ى  پسـې  ډوـر خفـه کېـده دومـره نازبـه يـې ورکـاوه  چـې          خپـې زو  به  هم

 .دهغه يوه اوښکه به يې په ډور اېمت هم نه پرو وده چې  تويه شي  

داځې  سېالب له ډور ځ   وروسته  کورته زنګ وواهه له ټولوسره يې 

خبرې وکړې هغه   هر وخـت لـه    شـازيې سـره تـر ټولـو وروسـته  خبـرې         

ــازيې ټېليفــون     ــولې کلــه  چــې ش ــه ســالم او پوښــت ې     ک واخيســت ،ل

وروسته  يې  ورته وويـې کورتـه کلـه راځـې ؟ داوار خـودې ډوـر زيـان        

ــ زاد     ــويده ،شـ ــانه شـ ــان پرو ـ ــر زيـ ــې ډوـ ــ زاد درپسـ ــت وشوشـ وخـ

،سېالب ورته وويې درځم خوپـه  ...... خوهسې ب انه وه په اصې کې خو

شـازيه پـه خ داشـوه داڅـه      love you   Iيوشره چې ته بـه راتـه وايـې   

؟ .ين يـې او دومـره ورتـه خوشـحالې ي     ـ بره ده چـې تـه پـرې دومـره م    خ

ماخو يو وار پرې پوه کړه اوک ـه واهلل کـه داداناروزانـو خبـر رابانـدې      

 .وکړې 

يوه ورځ وروسته  په هغه ځاى کې چې سېالب وکيفـه لرلـه ډورشـديد    

ج ګ ون ته  ډور دملـي اردوعسـکر او مخـالفين پکـې مـړه اوټپيـان       

ترناوختــه پــورې دوام وکــړ ســېالب لــه خپلــو      شــول ،ج ــګ دشــپې   

نوروسـربازانو  سـره پـه مېړانــه دج ـګ پـه ميــدان کـې ج اېـده  دمــال        

اهان وخت و چـې سـېالب ديـو دښـمن دګـولۍ ښکارشـواوډور سـخت        

ټپـــي شـــو ،مـــړي اوټپيـــان دج ـــګ لـــه ميـــدان څخـــه ووســـتې کېـــدل   

اوروغتونونوته  رسول کېدل ، دسېالب چې ټپونه ډورژور ول  دکابې 
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ام يــت شــفاخانې تــه پــه طيــاره کــې راوګل شو،ســ ار اتــه ببــې وې    د

دسېالب پالرچې لمس  يې په غې   اودحوولۍ په سوفه  والګوه فکـر  

وګى و، چې درو برد ټايرونواواز يې دفکر لړۍ وشلوله  اوغ  يې کړ 

مــور اوخــوريې ددروازې پــه لــور ! هغــه دى لکــه چــې ســېالب راغــ    

خپــې ځــاى  کــې کــراره ناســته وه    م ــ ې کــړې شــازيه چــې شــرمېده پــه 

اوغلې غلې خ دوده ، چې په دې وخت کې دکورپـه لوريـو عسـکرچې    

مخابره يې په الس کې وه راروان شـو ،دسـېالب پـالر چـې خپـې زوى      

يې  تر سترګون و نو ورووتـه اود سـتړي م ـي پـه وخـت کـې عسـکر        

ورته په غو  کې دسېالب دټپي کېدو او روغتـون تـه دراوګلـو وويـې     

و يې کړ   چې په کور کې څه ونه وايي،له همدې سره  بې واکه شوه اوپ

او لمسـ  يــې  لــه غېــ  ې پـه خــاوروکې ولووــده،  خوراومــوريې بېرتــه   

دکور حوولۍته رام  ې کړې اودشازيې په غاګه کې السونه واچـول ،  

لکه چې خاورې مو پـه سرشـوې ، ددوى پـه کړيکـو  نورهمسـايه ګـان        

ګــوره کاکــا  مــو  چــې څــومر ه ژر    :ويــېهــم راټــول شــول ،خوعســکر و 

روغتــون تــه ورســې و خــه بــه وي  ،دســېالب پالرلــه پوليســو ســره  پــه  

يــې  (خواښــې)مــوټر کــې کې اســت اومــوټر روان شــو؛ شــازيه اوخالــه   

چې روغتـون  ورپسې لوک سرونه  اويبلې پ ې  پياده م  ې کړې  کله 

ســـــېالب  يـــــې نظرولاېـــــده  چـــــې وچـــــې     تـــــه ورســـــېدل او پـــــه   

ړرنګ ،اوپه وي ولېت پېـت پـر چپرکـ  پـرون دى شـازيه      شون ې،ژو

يې په   سي ه ګناه ب اه ورپرووته له هغه سره نور دخبـرو وس اوتـوا ن   

نه وه ګـوتې يـې دشـازيې پـه وو ـتانوکې ن ووسـتې  ،سـترګې يـې پـه          
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 I love سترګوکې ور وټومبلې او په ډور کوشش يې همدومره وويې 

I. I  ترګې پټې شوېاوله يوې غټې سلاۍ سره يې س 

 له همدې سره  دشازيې له خولې يوه بېدروغه چيغه ووته

 I love youuuuuuuu .I love youuuu.   
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په بېړه روان و ،غوښتې يـې ژر ځـان کورتـه ورسـوي ،چـې پـه رڼـا کـې         

روغتون ته يوسي، ځکه چې کلـ  يـې ډوـر لـرې او سـړک       مېرمن خپله

 .ووروسـته بـه موټرنـه پيداکېـده    پرووت يې خامـه وه د مـازيار لـه لمـر    

وون ده چـې   تم ـاى تـه پـه رسېدوسـره وروسـت  مـوټر لـه اډې څخـه        

وليــدل پــر مــوټر ســورلۍ لکــه د شــاتوپه ګبــين چــې ممــۍ ن ــتې وي  

 نـاهيل  شـوه ، ااترـاديې هـم ډوـر ضـشيفه وه ،       داسې ن تي وو، نـو 

دې ونيسـي اوکلـي    جېم يې هم دام وره نه ورکوله چې دربا مـوټر 

رسـوي ،نـن پـه دفترکـې نـوکري و نوبايـد چـې تـر ماښـام اوو          ته ځان و

په دنده پاتې شوى واى ،خواليې وخـت نـه وه پـوره چـې لـه       ببوپورې

ــ ې   ــ  او دښـــ ــګ راغـــ ــه زنـــ ــه ورتـــ ــه   کورنـــ ــې ورتـــ ــاروغۍ يـــ دنـــ

افغـانۍ   ٠٧١وويې،وارخراشوه په جېم يې ګـوتې ووهلـې ايلـه پکـې     

افغـان  اـرض   الرنه وه،نو له يـوه همکـار نـه يـې دولـا سـوه        وې ،بله

ترټـاکلي وختـه پـورې دده پرځـاى      واخستې اوهيله يې ترې وکړه چې
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نو ګوره  کار وکړي، له دفترڅخه وون هغه ته يې وويې که سبارانغلم

چــې پــام دي وي اورئــيا صــاحم تــه زمــا دم ــکې ووايــې ،زه بــه هــم  

خفاان نه يې رنګ تر تور واوښت له ځـان سـره    ورته زنګ ووهم،له

روپيو موټر نيسم اوکلـي   اوس څ اه وکړم که پدېيې کرل ،روبې ښه 

 روغتون ته په څه شي راولم ،په کلي مې مېرمن ته ځان رسوم نوبيابه

 . کـې خـوهم کـوم روغتـون ن ـته ،نومببـوريم چـې ښـارته يـې راولـم          

زناونو هم پروکړې کولولپاره وخت نـه ورکـاوه،    له بلې خوا پرلپسې

خپـې څـادر پرځمکـه غـوګول      حيران والګ وه نـور نـو دماښـام تيـاروهم    

غوروـده   ناګ انـه لکـه دليـوني پ ـان روان شـو،له ځانسـره      .پيـې کـړل  

اوس ! اودســرک تــوره ليکــه يــې ونيولــه ،بــا ځــم پــه پ ــوباندې ځــم  

ځي ،ډروـوران هـم ووروـ ي چـې کـوم ځـاى کـې         خوراسره ټکسي هم نه

الره يـې ل  ولـه    يې غله ونه شکوي ، خير راځه خداى لـوى دى،خپلـه  

ې دبغې په جېم کې مبايې په لړزه شوه ، ژر يې داوکې بټ ې ،چې بياي

نورمبايې دچارض دختمېدو ټـال  ووهلـه   ....زوروکړ، دادى اوس در ته

تـه  : په جېم کـې ورخرـاکړ اوپـه ا ريـې وويـې       مبايې يې.،اوب دشوه

 واى؟ بدبختـــــه هـــــم بايـــــد پـــــه همـــــدې وخـــــت کـــــې ب دشـــــوى 

لـه دې چـې لـه خپـې     نور نو دامکان ټـولې الرې ورتـه ب ـدې شـوې بغير    

کارواخلي هېڅ ممک ه الر نه وه، له نيم ساعت ،څلوو ـت   همت څخه
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پرلور بېې شـوي خـام سـړک تـه      دايقو مزل وروسته ددوى دولسوال 

 ورسېد په خامـه سـړک يـې دڅپليوڅ ـ ار خاتـه پـرم  روان وو ،پـه       

تياره کې دنه ليدو له امله يې څو ځله دپ و دګوتونوکان لـه تي وسـره   

ده پــه درد اوســوخت کــې خپــې مــزل تــه ادامــه   ،خوبيــاهموج اېــدل 

ســوالونه کــول چــې   ورکولــه ، اندو ــ ې اخســت  وه ،خــداى تــه يــې  

پرښ ې يې ورحمې ي ، هغه پرده ډوره ګرانـه وه ،ولـې چـې يوخـوډوره     

وه ،دهمزولوپه ښ وکې به هرچا دباوردښ ې صفت کـاوه ،   ښايسته

کړوـــوه  ورځــې کـــې يــې   اوبــې داچــې ډوـــر دبــې وســـۍ پــه شـــپو او    

ــړې وې    ــره تېـــرې کـ ــې يـــې ورسـ ،دژونـــدډورې ســـختې شـــپې اوورځـ

يې،بلــه ترټولوم مــه خبــره داوه چــې پــوره لــا کالــه يــې   ،اوتېرولــې

بـاور پالرکېـده ، اودې ماشـوم     اوالد نه کېده نو دالومړى ځې و ،چې

ډوراميدونـه يـې    ته په کورکې ټول لـوى اوواګه ډورهوسـېدل ،اوخپـې   

بـه کلـه کلـه دخوشـحالۍ نـه پـه خ ـداهم        وپورې تړلـي وو،پـه الره کـې    

ــو، ــايې      شــ ــې دموټررڼــ ــوري چــ ــې ،ګــ ــاته وکتــ ــې شــ ــت يــ يووخــ

خـداى پـاک تـه پـه      ترسترګوشـوه،چې دده پـه لـور راروان دى،بيـايې    

ع رونو پيـې وکـړ ،چـې کاشـکې دمـوټروان رابانـدې زګه وسـوځې ي        

ځانسره مې پورته کړي، موټرورتـه رانـژدې شـوه ،دى هـم ورتـه       ،اوله

داسې حرکان يې ورته پيـې کـړل ، لکـه     کې ودروده او دسړک په م و
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ــوټروان پرخپلـــې   ــه کـــوي ،اومـ ــورى  ســـوال اوزارى چـــې ورتـ مببـ

وپوهوي،اولــه ځانســره يـــې پورتــه کــړي ،مـــوټر ورتــه ودروـــده ، ژر      

 مياګانوتـه  م ـ ه شـو ،اسـتاده چېرتـه ځـ ؟      دډروـور طـرا تـه ورپـه    

يـې چـې زه   وګانـدې وه ،ويـې    ددوى کل  دمياګانوله کلي نه دوه کلـي 

چـې   خو ترهغې ځايه چې ورسم ،بياخوالره ډوره ل  و ي ،نوبې لـه دې 

اجازه واخلي په مخکې سي  ورن وته ،اوډروورته يې م  کـړ اسـتاده   

موټرحرکـت وکـړ، پـه شـاته سـي  کـې دوه نـور کسـان هـم          .لخيـره  ځـه 

پوښتت ه وکـړه ،وروره څ اـه پـدې ناوختـه      ناست وو، يوه له ده څخه

وويـې هوخيريـت دى    ده ورتـه  ې خيريـت خوبـه وي ؟  کې پياده روان يـ 

هسې ناوخته شوه راباندې په ښارکې پـه يـوه شخرـ  دفترکـې دنـده      

خبروخبروکې يې ډورمزل وکړ، نور نو دمياګـانوترکلي پـورې    لرم، په

چې ،دوروسته سي  نه يې تمانمـه پرسـر    دوه کيلو مټره الره پاتې وه

موټر ځـاى پرځـاى    وروده،کې ودل شوه او د ونه ښورو ي اواز يې وا

ودروده ، دوروستي سي  دوهم نفر راکوز شو راغـ ، دى يـې لـه مـ      

له موټرنه يې ښکته کړ اودجېبونوپـه پلټلـويې پيـې وکـړ،ده      نه ونيوه

وکړل ، داچې هغـوى يـې يـواځې اواز     چې هرڅومره زارى اوفريادونه

،ګ کړپه  وانه وروده بلکې،څوپرلپسې سوکان اولغتې يې هم وواهه

،خداى د ې ددې دفتر بې  وباسي چې تـه پکـې کـارکوې ،ايلـه همـدا      
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ځه ورک شه احمقه، پيسـې اوموبايـې   ! روپک ؟ ديارلا سوه اوشې

خولـه يـو کلـر سـوک      يې ترې واخستې ،دتللوپه وخت کې يې بيا په

 دى دخولې او بدن په درد اخته شو خولـه يـې   ورکړاو ترې روان شول

خپې کوښښ جاري سـاته ، نـور نوپـه     له سرو وي و ډکه وه خوبيايې هم

ټــول خلــر . ووــر وونکــې خاموشــي خــوره وه  کليــو اوبانــ وکې يــوه 

وروسـته   دخـوب نـړۍ تـه تللـي وو، لـه شـې پ  ـه وي ـت دايقـو مـزل          

دخپلې کوڅې په لور وګرځېده ، کور يې دکوڅې په اخر کې و ،داچې 

اندو تياره شوې وه او اواز هم ډورلېرې تلو، نو دچيغو او س شپه ډوره

ــه يــې تــر غو وشــول،  غــړي يــې سســت شــول ، پ ــويې کــار    اوازون

! شـوم  پرو ود، په زګه کې ورتېره شوه لکـه چـې لـه ښـ ې نـه خـالص      

پکې نه وي، ځان يـې پـه کـش کولـو کـش       داسې شو لکه هېڅ ساه چې

ــورې ورســاوه ، ددروازې    ــر دروازې پ ــو ،دخپــې کــور ت ــه ټېــې   کول ل

کـړپ واوروـده څوکسـانو    وهلوسره پروون ، په کورکې چـا ددروازې  

راوځغاستې ، باور چـې لـه خـولې اوپـزې يـې وي ـې روانـې         يې پر لور

وو، بې وښه پرون وه ،ژر يـې   وې اوسپين کالي يې تر سره اوښتي

، پـه   له اناړ څخه ک  راووګ ،پورتـه يـې کـړ، اوبـه يـې پـرې وپاشـلې       

ــه اــدري نــه راتــاو وو      کــور کــې خلــر ډوــر را ټــول شــوي وو، څــوک ل

ايامـت جـوګ شـوى، ل شـېبه وروسـته بـاور        بـاور نـه ، يـو    اوڅـوک لـه  
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خلکوډکـه ده،   له ۍلوسترګې ورپولې ،په هول راغ  ګوري چې حو

چې په دې وخت کـې يـې مـور ورتـه     ! خيز يې وکړ ، څه چې شوى دى ؟

کوچ   ماشوم واچاوه اوچيغه يې کړه دادى ستا اودهغې  په غې کې

 !د واده ن ه
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کې وه، يوه ورځ کورتـه  روان اوم چـې پـه الره کـې      کورموپه پاکستان

مــې وراره لــه الســه ونيــوم، لــه الرې نــه يــې ګوښــه کــړم مــا ورتــه وويــې 

دلتــه څــه کــويې ؟زه چــې ځوکورتــه، شــېرازل غل  شــوله   !شــېرازه تــه

 تاسره مې يوڅه کارو ، ښه وايه څه کاردې و؟

يوڅـه  دومرضروري خبره هم نه ده، پوه شـوم چـې دشـېرازه پـه زګه کـې      

شته خودويلوجرئـت يـې نکـوي، لـه السـه مـې ونيـو  ليونيـه وايـه ک ـه           

ولې غل  يې؟ مه شرمې ه هرڅه چې وي ښـه ډاډه يـې وايـه چـې څـه دې      

ښه نوبيا څه چې شـوى  !ويې؟ شېرازيومسکاوکړه نه داسې څه نه شته

                ده؟                                                                          

يـاره کاکـا زه خـويې بلکـول ليـون  کـړى       :هلر دخولې مـزي وشـکول   

يم، وايم هسې دانسان په جامه کې حوره ده، بـا ،سـترګې ،وروځـې    

،باڼه اوغون ه زنه خويي په زرګرجـوګکړي دي داـران کـريم حـافظ هـم      

دادچــين (هلکــه)ده اوس وپوهېــدم چــې ولــې نــه نظــره کېــ ي ،والکــه  

 وک ده چې ته يې دومرشيداشوى                                                                                  ماچين خاپېرۍ څ

ښــه نــواوس دې دا . وايــم کاکــا دهــېڅ ډول خــوبۍ کمــ  پکــې نــه شــته 

دج ت حوره رامشرفي کوې اوک ه زماخودې ورتـه تلوسـه کـړه، ژريـې     

 رضاعي خور
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کړ ژبه يې په شون و تېـره کـړه     راته وايه، شېرازيوځې بيا ستون  تازه

الس يې او ود کړ هغه ژوړه دروازه وي ې چـې دترپـال پـرده ورتـه پرتـه      

يـادوې هوهغـه    (زردانـه )ده ؟ هودادوس خان کوردى ښـه ښـه نااليقـه    

 خورښتيا هم ډوره ښايسته اواليقه نبلۍ ده اهلل دې پرده وساتي 

ي بيابــه تــه يــې خــداى زمــا کــړ  ېشــيرازځانته ګوتــه ونيــوه، يــو وار د 

ګورې چې زه يې څ اه ساتم وايم الس به يـې پـه لمـده کاسـه رانـه ونـه       

ــه نيســــم    ــه ورتــ ــه ســــامانه بــ دى الدهغــــې دښــــکالپه !لاېــــ ي خانــ

ســتاي وبوخت ووچــې ماتــه دزردانــې اوشــېرازوګکتوب رايادشــو  پــه 

رښـتياهم لــه يوبـې ســره يـې ډورمي ــه درلـوده اوهمــېش بـه يــې يوځــاى      

سره په وګکـوالي کـې   بيـې شـوي و،اوس     لوبې کولې، خوداچې دوى 

څ اـه زګه  ! شېرازهغه نه پېژندله چې زردانه ده، ماورته وويې ،وراره

ــه شــو؟ او      ــدوس خــان مېلمان ــه دې زه اوپالردا ــه دى چــې بياات دې ن

 !زردانه ترې ستالپاره وغواګو

نوزه دلته په تاپسې د څه لپـاره راغلـ  يـم، پـه خ داشـولکه چـې تـه        _ 

ايم چې زګه مې درنه توردي ،پـه بروتـوکې يـې راتـه     مې ډورخوښې ې و

وخ دل اوغې ه يې رانه تاوه کړه، ښـه راځـه چـې اوس ځوکورتـه هرڅـه      

لوڅخه  ــبــه خــداى ســم کــړي، دواګه زمــون  کورتــه والګو دچــاى څ      

وروسته شېرازپورته شو ، ښه نواوس زه ځم اوبېااتـه بـه دې  پـه تمـه     

 .ادوېيم ته به مې دپالرجان سره داخبره حتما ي

وايــم يــادول څــه کــوې همــدانن شــپه بــه ورځو،پــه کــړس کــړس يــې     _ 

بېکاتـه يـې زه کورتـه ورغلـم سـره      ! وخ دل دخداى پا  مان ستاپه تمـه 
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ک ې اســتو شــېرازلکه دبربړکــۍ پــه شــان تاووــده چــاى يــې راوګ ،         

والکه ماخوچاى څ ل  و، داهغـه چـاى نـه ده چـ  تاڅ ـل  ده دابېـې       

اوغلـ  ک ې اسـت، مـايې دپالرسـره خبـره      چاى ده پياله يې ډکه کـړه  

يـاده کــړه هغـه راتــه وويـې چــې تراوسـه خوشــېرازماته هـېڅ هــم نــه دي      

 .ويلي ،اونه هم مو  په دې خبره کوم فکر کړى دى

ماته خويې ويلي دي ک ه ،که ستازوى دى، خوزما  ! ماورته ويې الال 

 .هم وراره دى

وره وکـړم ک ـه،   هوداسې خوده، نوزه خوبه ستا ورو ـدارې سـره م ـ   _ 

وايم ورو دار مې زمادخبرو ن ـي اوښـت  ،ځـه چـې ځوو،رانېـ  شـو،       

ــن           ــې ن ــه چ ــم راځ ــه مکــوه ،واي ــه هروخــت عبل ــوره پ ــاره ګ والکــه غف

دســتمال رانــه وګم،  هــېڅ امکــان نلــري، دواګه لــه کــوره را اووتــو اود  

ــه       ــان موپـ ــدوس خـ ــېدو اـ ــې ورسـ ــه چـ ــره والګو  هلتـ ــان کـ ــدوس خـ اـ

کړ  اوحيران و چې په دې دخت کې موڅ اـه  خوراوري ه ټ  ه هرکل  و

ورپې ه وکړه ناست وو مامې الال تـه  اشـاره وکـړه هغـه هـم ټک ـ  شـو         

ادوس خان ته يې م  ورواګوه چې مون  دلته ديو خبـرې لپـاره راغلـي    

يوه خوهېڅ جرئت نه شم کول  چې درته يې ووايم ادوس خان ډور ښـه  

رنـه درلـود نوبيـا پـه     سړى وو،ويې وويې چـې دومـره دې رابانـدې باو   

تورشــپه راتلــې دڅــه لپــاره ســاده ســړيه داســې فکروکــړه چــې يــواځې   

ناست يې اوله ځـان سـره خبـرې کـوې هرڅـه چـې وي، الال مـي پـه ب ـده          

ب ــده ژبــه ويــې مــو راغلي يــوچې تاســوته دښي ــي الس درکــړو او        
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دادوستي ومونوره هم ټي اه شي، ادوس خان په خپې ښوى سـرالس  

 راکش کړه 

غل  شو  ،ديوې شېبې  لپـاره چوپتيـا خـوره شـوه داسـې لکـه        يوشېبه

ــره ژر        ــړۍ ډو ــه وي خــوددې خاموشــۍ ل ــه کــې ن ــه کوټ هې ــوک چــې پ

وشـــلېده اـــدوس خـــان غـــاګه او ده کـــړه ،ويـــې ويـــې ســـمه ده مو بـــه  

ړو، بيابـه تاسـې تـه احـوال درکړو،ماغوښـتې چـې يوڅـه        کمرلحت و

 .ووايم خوالالمې راته اشاره وکړه اوغل  شوم

نومون بــه بلــه ورځ بيــا راشــو  اوس دخــداى پــه امــان، هغــه ويــې   ښــه _

پاتې ش  شپه له مون سره تېره کړئ سباته به والګشـي  ، نـه مون درنـه    

ځوچې کـورکې بـه ټـول انتظارباسـي ،دخـداى پـه امـان ،بلـه شـپه بيـا           

ورغلو،خو داځې مو ورو دار هم لـه ځانسـره بوتللـه، خبرموسـره يـاده      

از مشلــوم دى چــې ډورښــه هلــر دى تشلــيم  رېکــړه هغــه وويــې ماتــه شــ 

يافته هم دى اواهلل دې نورهم ورته نېـر وښـيي، مون پـه دې ښې ـۍ     

دشـيري ۍ  !!خول يو، يودم مې ترې السونه تـاوه کـړه مبـارک موشـه    

 ،واخلـ  دااب څخه مـې څـودانې چاکلېـ  اونقـې راواخسـتې واخل      

ــه ورشــه      ــه اوازکــړو زو ي خــولې موخــو ې کــړئ، اــدوس خپــې زوى ت

ســتمال راوګه هغــه دې هــم خيريوســي بــا پــه يــوترپ کــې يــې پــه    اود

غــوري کــې اي ــ  دســتمال راوراســاوه وماتــه يــې ونيــوه مــا هــم تــرې  

واخست، اوالال ته مې وکتې اودتلواشاره مـې ورتـه وکـړه، هغـه راتـه      

ويې دومرتلوارمکوه غفاره ل  سـاګه خـوره، کلـه چـې دبانـدې راووتـو       

څودتمـانمې ډزې وکـړم ،اـدوس    ماويې که ستاسواجازه وي زه بـه يو 
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خان م  راواګوه دادخوښۍ کاردى هېڅ پروانه کوي زه کـوم اعتـرض   

نه لرم، له کورب رمـو ډزې پيـې کـړې مـا تيـار لـه ځـان سـره يوڅـوداني           

دلــــا وروپــــۍوال  پټــــاس هــــم اخســــتي وو، دا ټــــول مــــې لکــــه        

دماشــومانووالوزول، اوکورتــه ورســېدوهغوى ټــول پــه انتظــارکې      

مره ناوخته کـړه مو خومولـه انتظـاره مـړه کـړو څـه       ناست وو،داموڅو

 مووکړل؟

ما وغوښتې چې شيرازيوڅه وځوروم ،ځـان مـې لـ  شـان پرو ـانه کـړ         

،تکيه مې ووهله  ووستواودک ې استلوسره مې يوسوګاوصوولي   

دشېرازرنګ پر والوته ،ټولوماته کتـې اودځـواب لپـاره يـې شـېبې      

وهې اوچيغه يې کړه مبارک  الالمې پ    په دې وخت کې  ېشمارلې چ

موشه اودستمال يـې دټولوپـه مـ  کـې وغورځـاوه ،مبارک،مبـارک،       

ــه     مبــارک پــه يواوازشــروځ شــول، شــېرازله ډوــرې خوشــحالۍ څخــه ل

سترګو اوښـکې راتـوې شـوې، اوماتـه پـه غـاګه کـې راپروـون ،وايـم          

غفارکاکــــا زنــــداباد، ش ــــغلې پــــرې ورخېــــز کــــړل اى بــــې شــــرمه        

وکـړې،  لکه ديـوې ماشـومې پ ـان    يې ورته ژنداباددخولې پې ې !!

مور يې شېرازپه ت دي ښکې کړه هغه يـې هـم السـونه ورښـکول کـړل،      

ــر     ــې ت ــه اواجــازه م ــارکي ويل ــه مب ــې  ې مــاهم ټولوت راواخســتله،  دخپ

رودوســره واده تيــار ېکورپــه لــورروان شــوم، د  دوه درې مياشــتوپه ت 

دواده شوه، دکلي پـه کوڅـوکې سـره، اوشـ ه ټکـري ښـکاره شـو  چـې         

کورتـــه لـــه هـــرې خـــوا  پېغلـــې، زلميـــان اوزګې روانـــې وې ،دواده       

شپه ښه پـه درزاودروزکـې تېـره شـوه دکورلـه دن ـه       ( دنکريزو)لومړۍ
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څخـــه د پېغلوپـــه الســـونوددرياګانواوچمواوازونه اوروـــدل کېـــدل     

لونــــو اوازونــــه اودځوانانواتڼونــــه   وډه اودبانــــدې دغټــــودوه ســــر  

خــــتم شــــو  ډوډۍ مراســــم ودربا اوروــــدل کېــــده، ســــباچې داودپ ــــ

اومېلمانـــــــه خـــــــالص شـــــــول ،نودتخـــــــت شـــــــانۍ وخـــــــت شـــــــو   

 ـــدووروڼواوخپلوانوټولورناي ې جـــامې يټولومېلم واودهلـــر خو

وې  شــاه اونــاوې  يوځــاى ودرول شــول او يوبــې تــه يــې پــه    ېاوغوســت

څاپـه   چي پـه دې وخـت کـې نـا       (چېله بدلي)ګوتوکې ګوتمې ورکولې

 !!بوډۍ غ  وکړل صبر وکړۍ ېيوې زګ

ټــول حيــران شــول  ددې پــه لــوري ســترګو شــپېلۍ ورمخــام  کــړي ،     

 .داراغلله اوددې ټولوښ و له م  ه دناوې او شاه ترخواودروده

په اخرن کې مې غـاګه    ېزه نن يو خبر کووم ددې په خاطرچ: ويې ويې

ب ــده نــه وي هغــه دا چــې مــا دې دواګوتــه پــه ماشــوم تــوب کــې شــيدې  

ه رودلي دي،دشېراز رنـګ  والوتـه بـې    دي اودواګوزما تيون !ېورکړ

  واکه، شوه له الس يې ګو تمه په پرم مکـه پرووتـه، خپلـه هـم پـه کـ      

ــول                ــول شــ ــرې راټــ ــر پــ ــي خلــ ــه راغلــ ــو او واده تــ ــه شــ ــې راچپــ کــ
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 بدنريبه
م زمون  وماهديار دفتر نه له روخرتېدو وروسته دکور په لور روان 

خه کوز شوم اودکور ښايسته لېرې دى، له موټر څ کل  له ښارڅخه

( ض)ګورم چې دخداى  په لور رهي شوم کوڅې ته په رسېدوسره سم

 لي سرور اکا لور زوبا په چيغو اوکړيکود کور له دروازې څخه خب

ته راپرووته اوپه سپېروخاوروکې يې ځان له ډاګه ډاګه واهه  کوڅې

اوژګاګانو اوازونه اورودل کېدل، حيران  له کور څخه هم دساندو

دسروراکا ښ ه ببو  ه ځان سره مې وويې خداى دې خير کړيشوم ل

الله ترور خوبه نه وي مړه شوي ځکه چې هغه په دې ورځو کې ډوره 

ناروغه وه ،زوبا مې له السه راونيوله اوله خاورونه مې پورته  سخته

خوزوباته سلايو وار ورنکړ  ىچې شويد کړه ترې ومې پوښتې څه

اناړ نه  ه دې وخت کې دکورلهچې زماد پوښت ې ځواب راکړي ؛پ

دحميد دمور اواز چې له ژګاسره بدرګه کېده وويې حميده زويه مور 

ځارشه کاشکې چې ستا پر ځاى زه بدنريبه خداى اخستې  دې درنه

بميان يې ورته يتيمان شه  زما پ ان بورې شهورته واى مي دې يې 

و ويې درزوداش نورې خبرې په ژګاکې ورکې شوې زما زګه په.... او 
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نورنوبېواکه شوم ! حميد مړدى ؟ نه داسې ن ي کېداى ! ! مې څه 

تکيه شوم خدايه حميد خوله چاسره دښم ي هم نه لرله هغه  دووال ته

سوچونو کې ډوب ووم چې په کوڅه کې  په همدې...خوکوچ   وو

هارنګ په کوڅه  دموټر رڼا راښکاره شوه له رڼاسره سم دامبوالنا

يوه اناازه وکړه او بې له ځ  ه دحميد دوى کې لکه دطوفان پ ان 

مخې ته ودروده خلکو ک  راوګ او دامبوالنا وروستۍ  ددروازې

وروختو ګورم چې حميد  دروازه خالصه شوه دوه نفره موټر ته

خوارک  په سرو وي و کې لژندپرون ده له الس اوپ ونه مې دمه 

ر څخه په ډور م کې سره مې له نورونفروسره ج ازه له موټ وخته

وخت کې زما ال س دحميد په مال کې  راکوزه کړه دک  د اچولو په

داهغه  داسې ن ون لکه په يو ه ک وګه کې چې الس ورښکته کړې

ځاى ووچې پرچه پرې لاېدلې وه ج ا زه مو کورته ن ووسته ک  په 

زوبا څووارې بې سده شوه خوښ و به پرې اوبه  ښ و کې ورک شو،

ورواچاوه اوپه چيغو کې  غاګه کې الس دخپلې مور په هغېواچولې 

 دکلي(( مورجانې اوس به تاته داروڅوک راوګي)) يې ورته وويې

موشپې ترشپې  مړىځوانان تللي ول هديرې ته اوابر تيارشوى وه 

حميد اوزيبادواګه هغه بد نريبه خور او ورور . خاوروته وسپارله

وغۍ له سروراکا دسرطان دنار ول چې دوه کاله وګاندې يې پالر

  وشوي و  ې بې برخېيشوى وه، اودوى يې دتې لپاره له م مړامله 

دپالر له مرګ نه وروسته دمور اوخور سات ه دحميد په غاګه شوه 

دې وخت کې دلسو کلونووه او دښوون ۍ په دوهم  نوموګى په
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هوښيار اودښواخالاو ،ډور ههينهغه  کړې کولې ټولاي کې يې زده

کړې هم کولې مار دپالر  يې دي ي زدهڅ تن وو دښوون ي تر څ ګ 

وفان سره سم دې هرڅه ته دپاى ټکې کې ودل شو، حميد به س ر  له

 ،ژاولې  ،به يې دکراچۍ پرسر بسکې   له کوره وته اوپه بازار کې

ځانته نفقه  اورلايد اونور شيان پلورل چې په دې تر تيم يې

شي چې په په دې ورځ چې حميد غوښتې مازديار کورته را برابروله

 ېتېرودل چې حميددوى ته نژدې پر دې وخت کې په سرک خارجيان

 انتحاري حمله وشوه اوزيان شمېر ملکي وګړي پکې ش يدان

ش يدان اوزخميان   اوټپيان شول حميد هم په ټپيانو کې و

په روغتون کې هم وروسته حميد  چې شوي وو،شفاخانوته ورسول 

وځي سوال کوي او مور يې په اوس نو زوبا س ار له کوره . ساورکړه

وي  ي ،اوپه دې طريقې سره  کلي کې دخلکو لوښي او جامې

 . خپلوځانونوته نفقه برابروي
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 کورنۍ وکيفه

که به بې دچالـه خـولې دهغـې     دنوم په اورودوډور خوښېده او يېتې به 

په اګه کومه خبره واوروده نو دهغه شخ  خوله به يې ګړوله تر څـويې  

هغه پرده ډوـره ګرانـه وه مارپـرده يـې هـېڅ       ي  ،وه وغ په باره کې يوڅ

خبــرې خيــال  نــه راوګه ده بــه تــې ه ــه کولــه چــې پــه څــه ب انــه ور ســره    

ې هم نه ورکاوه ،ځکه چـې هغـې هـم ځـان     يخوددې مواع وخت  وکړي؛

ــوه ورځ    ــه يوڅــوک ويلــې ،ي ــه  وختــه راغلــي وو او  دواګ هترــادفي ت پ

نـه وراغلـ     الخواستاد ،ووناست  يوپه بې پسې په څوکيو کالس کې

 يـې  کوم ملاـري د تميم دټېليفون زنګ پورته شو  چې په دې وخت کې

تمـيم غوښـتې    ټېليفـون يـې اوکـې  کړدخبـرو پـه مـ و کـې         زنګ وواهه

 ،له ده سره الـم نـه وه   خوپه دې وخت کې نمبر واخليچاچې له هغه نه د 

ــهنوداوخــت د ــه   ت ــان    ل ــوطاليي چ ــاره ي ــرو کولولپ ــولې ســره دخب ا ول

نوبې له سوچ اوفکره يې پرې  غ وکړ وب ه دل  شېبې لپاره دې الـم  ،و

راکړه  يونمبر پر ې ليکم زماسره الم ن ته ،سـره لـه دې چـې ولـولې تـه      

ارکړ تميم چې نمبـر   غوصه هم ورغلې وه خوبيايې هم الم په تېزه ورګ

نوالم يې دمېزپه سر ټکوه دخداى پامانۍ وروسته يې په خپې  وليکه

 پيــې،کلـه چـې اســتاد کـالس تـه راغـ  اودرس يـې       واچـاوه  جېـم کـې   

کړپه شاګردانويې اواز وکړ المونه  اوکتـابمې مودنـو  لپـاره امـاده     
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کـړۍ ،ولولــه چــې الــم يــې لــه تمـيم ســره وه  اوبــې الــم هــم ورســره نــه وه   

حيرانه پاتې شوه چې له تميم څخه خپې الـم پـه څـه ډول واخلـي ،تمـيم      

اوس بـه ولولـه تـرې پـه     چـې    ناست ومه و اوپه دې تهم سرټي  اچول  

ــه ډوــره  غــواګي  و الــم خپــې خو اونــازک اواز اودده هغــه ارمــان چــې ل

ماـر ولـولې ديوبـې همرـ في پـه      وخته يې په زګه کې وه پوره به شـي ، 

ــړه     ــم غوښــت ه وک ــر ې دال ــولې تــرې     !! واســره ت ــې ول ــيم وکتــې چ تم

ــو  ډورمايوســه شــو    واســره دراشــدپه ړ الــم يــې ورکــ ،الــم وغوښــت ن

استاد درس پيـې کـړ ،ددرس پـه جريـان کـې اسـتاد دسـباورځې لپـاره         

ــه کــورکې        ــړه  تمــيم دشــپې پ ــه ن ــه ک ــه پ شــاګردانوته  کــورنۍ وکيف

کورنۍ وکيفه ليکله چې په اخري کرښه کې تر ې يوڅـه اشـتباه وشـوه    

وراه يـې پـه همـدې ځـاى پرو ـوده اوپـه بلـه وراـه کـې يـې کـورنۍ             دا

ل کـړل هغـه اشـتباه شـوې وراـه يـې هـم        وکيفه وليکله ،کتابونه يې ټـو 

اواسـتاد راغـ    دکتابمې په م و کې کې وده ،سـباچې کـورس تـه الګ   

ولولې تـه ورپـه زګه   نوله هرڅه نه مخکې يې کورنۍ وکيفه وغوښته ، 

هېره کړوده حيرانه وه چې څه بـه کـوي ځکـه     يې  کورنۍ وکيفه شوچې

رهېـدلې  چې استادهم ډوـر غوصـه نـاک وه تمـيم چـې ولولـه ورخرااوت      

وليده نو  پوه شوه چې کورنۍ وکيفه يې نـده ليکلـې نـويې سمدسـتي     

خپې نوم پـر ځـاى يـې دولـولې نـوم      دخپله کورنۍ وکيفه راواخسته او

وليکه ،له استادنه پټه  يې وراه دولولې مخې ته وګاندې کړه اوخپلـه  

،او ويـې ويـې    کړه وکړه چې هغه اشتباه شوې وراـه بـه ورکـوي   ويې پر

يې هسې هم ټکي پـه ټکـي نـه ګـوري ،ولـولې چـې وراـه        استادخو چې 
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پـام شـو چـې    م ولېده نوله ډوره ا ره تکه سره  شوه خوژريې په خپـې نـو  

حيرانـه وه چـې څـه وکـړي وراـه واخلـي         دبې نوم پر ځاى ليکې شوى و

 واوري نولـه ځـان سـره يـې    اوخبـالتوونکې خبـرې   اوکه داستاد رټلـې  

راته داښه ده چې وايې خلم همغـه  وکړه چې داستاد له خبر ونه  پروکړه 

ــه    ــه خبرون ــه داســتاد ل کــالس پــه اخرکــې   وژغورلــه وه چــې تمــيم ولول

خوتميم ورته وويې چـې ماداکـار دم  ـې      ؛ولولې له تميم نه م  ه وکړه

خاص ددې لپاره چې استاد تاته دنوروشاګردانوپه ،لپاره نه دى کړى 

 .م  کې  رټلې خبرې ونکړي

 اوله پېرزوي ې نه ډکوخبرودولولې په زګه کـې دتميم په دې صميمانه  

نـه وروسـته    لـه دې    پـه مي ـه بـدل کـړل      لپاره  ټـول نفـرن اوکي ـه    دځان 

ورڅخـه    ه هم وغوښته چې الم يې خولولې له تميم نه دهغې ورځې ب

تميم چې زګه يې له خوشـحالۍ  نـه ټوپونـه       ؤ،دراشد په خوله غوښت

 (بلم نوپرا) ړوهې په ډور عادي اندازکې ځواب ورک

ــه دې نـــه وروســـته بـــه     وختـــه راتلـــې اودکـــالس تـــر شـــروځ     دواګه لـ

کېـــدوپورې بـــه يـــې د ودکـــورس شـــاته پـــه پـــارک کـــې پـــه خپلـــوکې  

کالس نيمايي ته رسېدل  وچـې دتمـيم    .کوله (محاوره ) ن ېک ورس

څخه کوټې س اي تـه  ( الع فتح اهلل )دوى کور دڅه م کې له عمله له 

ــوتميم ن ــوکو   ــه شــ رنوته    ګــ ه شــو نورن ــه کــوټې ســ اي ن الى چــې ل

دکورس لپاره هره ورځ راشـي اوالګشـي نوسـبايې ولـولې تـه وويـې زه       

  خبـره  ولولـه حيرانـه شـوه اخر    ؟!!څه  نه راځې ! !نورکورس ته نه راځم

زمو کور له د ې ځاى نه الګ اوپه کـوټې سـ اي   ځواب ورکړ؟ ده  ده څه
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ځـاى څخـه ډ وـر لـرې ده      هکې موبې کور په کرايه ونيوه نوداځاى له هغ

ولوله ډوره خفه شـوه ،اولـه د     روزانه الګشم اوراشم  اون م کوالى چې

ې سره ترې تميم روان شو ،خپې کورته نـژدې يـې  پـه يـوه کـورس کـې       

داخله وکـړه خوکلـه کلـه بـه يـې دولـولې پوښـت ه کولـه ،هغـه هـم اوس           

،يـوه  کورس ته نه تلله ډوروخت وشو چې ولولې اوتميم سره ونه ليدل 

ورځ تميم کورس ته روان وه وکابلري يې پرانيستې وه لغـان  يـې زده   

کــول چــې پــه دې وخــت کــې دالرې پــه او دوکــې يــوه انبلــۍ ورســره     

دتېرودوپه وخت کې ولاېده  دتميم له السه کتابونه پرځمکه پرووتې 

څ خيـال يـې پـرې    ېتيـزه روانـه وه اوهـ    دبربړکۍپه شان نبلۍ همغسې

ــه   ــه ځان ــه وګتمــيم ل ــې وکتــې      ران ســره څــه  وب اېــده اونبلــۍ پســې ي

 ىکـر ټ  ، نـري دګولوب ـد پـه  شـان ګـوچ       دنبلۍ ل  و پ بابي جـامو 

 ،لکــه دمارپــه شــان  راځړوــدهيــې پــه مال  چــې  هچونټکــ  هاو د هاوتــور

دهغه دفکـر مارغـه لـه ځانـه سـره پـه هواکړ،کتابونـه يـې راوټـول کـړل           

،  شـان والوتـه    دجي  پهنبلۍ ورڅخه خوورپسې روان شو  ړهېپه باو

سوچونوپسې واخيست چې دابه څوک وي ،دچالوربـه وي ،څـه کـاره    

په همـدې سـوچونواوفکرونوکې کـورس تـه     ....به وي ،چېرته به ځي او

تمـيم ناسـت پـه کـالس کـې وه       ايـه ورسېده  کورس کې اسـتاد درس و 

اسـتادپر ې څـووارې اواز وکـړ ماـر       مار فکر يـې پـه بـې ځـاى کـې و     

څ پــه ځــان نــه پوهېــده  لــه ېوي هــ ېګــولۍ اچــولتمــيم لکــه چــې دن ــې 

رخرتېدونه وروسته کورته والګفکريې پرځاى نه وه ، سباته تميم له 

خونن نيم ساعت مخکې دکورس پـه لـورروان شـو   نژدې خپې وخت نه 
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څ اســم پې ـې ســره مــ  نـه شــو کــورس تــه   ېلـه هــ هغـه ورځ نــه ،نــن د ى  

په لوستلو يې پيـې  يوکتاب يې راواخسته  کتابتو ن ته    نې  ورسېده 

وکړ دمرالشې څودايقې وروسته تميم ددروازې اوازواوروده سـريې  

ونـه ليـدل   يـې  دروازه بېرته پورې شوه  څـه   خوله کتا ب نه راپورته کړ 

،بېرتــه يــې  پــه لوســتلوپيې وکــړ چــې يووخــت يــې ســاعت تــه وکتــې     

نــوددوى کــالس پــه شــروځ کېــدو وه ژر يــې کتــاب پــه خپــې ځــاى کــې   

ه يـې کـړه ددوى کـالس پـه دوهـم م ـزل کـې وه پـه ډوـره          کې وده اوم  

چـاالکۍ پــه زي ــه کــې روان و ه چــې لــه پاســه پــرې يوبــې څــوک  داســې  

راکوزشولکه بازچې په کوم مارغه باندې له ډورې جاې فضانه غوټـه  

ه لوکــړي تمــيم ژر پــاس وکتــې پــه دې وخــت کــې هغــه ده تــه راورســېد 

 .ددواګوسترګې يوپر بې کې ون تې هر پر شول 

ــې   ــولې ووتـ ــه خـ ــې لـ ــه  دهغـ ــول !!تميمـ ــولې   ! !ېولـ ــې دولـ ــيم چـ تمـ

ــح ه     ــوپرونۍ صـ ــې نـ ــه وکتـ ل ـــ وجامو ،او وداد،تورواو دوزلفوتـ

ورته مخې ته ودروده نوله ځان سره يې وويې چې هغه پـر ونـۍ نبلـۍ    

ولـولې تـه ژر پـه کتـابتون کـې ناسـت هلـر ورپـه زګه          ،حتما  ولوله وه

تمـيم وه دواګه  پـوه شـوه چـې     شو چې سريې په کتـاب ورټيـ  کـړى وه   

ودرودل اولـه سـتاويې اوښـکې    لکه دبوتانوپه شان يو بې ته مخام  

ــې شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوې    .روانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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کله چې زه له دوبۍ نه راغلم نو په کور کې دټولو مـزاض داسـې څـه بـې      

شانتې وه، دهريوه په څ ره کې يو عبيبه شان تغيرښکار کېده، مابه 

ه کـور کـې خوکومـه سـتونزه نـه      چې هرڅومره وپوښتې چې ايا زمو  پـ 

ده راپيداشــوې؟ ټولوبــه ويــې نــه تــه اوس دوبــۍ نــه راغلــ  يــې هلتــه    

خوټول خلر خوشحاله او سـاعت تېـري دي، نـو تاتـه دلتـه هرڅـه بـې        

اســم ښـــکاري ،ددوى پـــه خبــره بـــه مـــاهم وويــې چـــې کېـــداى شـــي،    

همداسې وي،ولې داځې زه له واده نه دوه ماياشتې وروسته تللـ  وم  

الوده وم چـې    ځ سـ ار وختـي  نيم کال وروسته راغلـم، يـوه ور  او يويو

ــه دې    موبايــې مــې ســرته چيغــې پيــې کړې،ســخت    ا ــر راغــ  ،ښــه ت

ــو دى ، الس مــې تېــر کــړل      ــو دزنــګ وهل ــه وګــوره داوخــت ن بېکــاره ت

دبال ت تـر شـامې موبايـې راپورتـه کـړ، همداسـې مـې پورتـه خواتـه          

الح ک ـکي وو،  زور وکړ، موبايې مې هغـه زمو اوستاسـې بـه اصـر    

غو ته مې وګاندې کړ،ترڅومې غ  ورباندې کاوه ،چې هغـه رابانـدې   

زي ــان )  اواز د ســرور و زه کاکاشــوم،شــه الالمبــارک .را مخکــې شــو
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ټولوراسره په خورا مي ه خبرې وکړې اومبارکۍ به يې ( پيداشوى وه

هــم راکــولې، خــوزه بــه شــرمېدم دچــا مبــارکي مــې نــه اخســته، وخــت    

يوه ملاـري مـې چـې پـه افغانسـتان کـې        تې وروسته تېروده څومياش

ماته يې وويـې چـې هلکـه راشـه همدلتـه      ،جوګه کړووه  N,G,Oيې يوه 

به لماسره په دې کمپ ۍ کې اوګې را اوګې بې به کورته هم ن دې يـې،  

مــاهم ورســره وم لــه نــو راغلــم خپــې هېــواد تــه همدلتــه مــې پــه خپــې     

ې بوخـت شـوم، لـه داځـې     هېوادکې له هماغه ملاري سره په کارونوک

البتــه يــواځې زمــو  پــه کــور کــې ،       ،راتــګ ســره هرڅــه بــې شــان وه    

ښـکاروده، مـا بـه چـې هرڅـومره       ډوره ماڼېب هخوترټوولو مې مېرم ه 

ورته وويـې او د دې دخاموشـۍ علـت بـه مـې وپوښـت خـو هماغـه يـو          

ځواب به يې راته راکاوه او ويې به يې چې ته اوس ب رن  شوى يـې او  

له درې څلور ورځـو راپـدوخوايې پـه کـړو     .ته بې شان ښکاريهرڅه در

وګو کې بېخي تغير راغل  و، دشپې لخوابه هم ډورناارامه وه، تې بـه  

ــم          ــه څــه ه ــوچ ي زي ــان ســره خبــرې کــولې ، ک ــې لــه ک هغــه خــو ال   ي

څومياشت   و ،په هېڅ هم نه وه خبـر ،مابـه ورتـه خ ـدل ، ويـې بـه مـې        

ماشوم دى ، دى پـه دې خبـرو څـه     ونبلۍ داته څه کوي؟ داخوکوچ  

ولې چـې تـه اسـتراحت تـه هـم ضـرورن        ؛پوهې ي ته پخپله ا رام وکړه

لري،له کله نه چې زه راغل  وم ما دا ويـده ونـه ليـده ، اوتـې بـه يـې لـه        

همدې کوچ ي ماشوم سره خبرې اترې کـولې، تـې بـه خفـه ښـکاروده،      

چـې څـه چـې    يواځې به کې استه او پاڅېده، مـا څوځلـه تـرې پوښـتې،     

شوى دى؟ خوهغې به راته فق  دومـره ويـې چـې هـېڅ خبـره ن ـته، زه       
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عــادي يــم، کومــه دت ــويش خبــره ن ــته،دې بــه ماتــه ويــې چــې زه          

خوشــحاله يــم ، او ماتــه څــه مــه وايــه زه لــه هېمانــه ګيلــه او ګــزاره نــه    

لرم،دايې هم راته ويلـي ووه چـې کلـه يـواځې وي، اوڅـوک ورسـره نـه        

ناڅـاپي اواز پـرې ونـه کـړم، ولـې چـې ووروـ ي،         وي ، نو هيلـه ده چـې  

عبيم خويونه به يې کول، زه هم يـو شـان تشبـم کـې وم ،څـو ورځـې       

نورې هم په همدې شان تېرې شـوې، يـوه ورځ لـه وکيفـې نـه پـه وخـت        

راغلم ويې مې چې نن به داهم له ځانسره واخلـم او کـوم ځـاى تـه بـه پـه       

 ؛راسـره روغبـړ وکـړ   چکر والګشو، کورتـه چـې راغلـم خوي ـدو وروڼو    

ترســترګونه شــوه ، دکــورنۍ لــه غړيــومې وپوښــتې چــې    مېــرمن مــې 

 چېرې ده، هغو وويې چې په خپې اتاق کې ده شميم زما په مـور پـالر،  

خوي دو وروڼو هم ډوـره ګرانـه وه، ډورنازونـه بـه يـې ورکـول ، پـه کـور         

 کې داسې نه ښکاريده لکـه داچـې دکـوم بـې کورنـه دلتـه راغلـې وي،        

هـم ډوـر زيـان سـاته      ې پالر، مور او ټولې کورنۍ به زما خيـال  ولې چ

نــو لــه همــدې املــه بــه يــې داهــم ډوــره خوشــحاله ســاتله او دې مــې هــم   

دکورنۍ ، زما دخپلو، خپلوانواو مېلم ـو ډوـر عـزن او احتـرام کـاوه      

،والګم اتاق ته دروازه ب ده وه خو الج يا ځ  ير نه وه همداسې پورې 

ــړاى شــوې وه  ــال کــې دروازه      پــه لړز.ک ــه داســې ح ــدلو الســونومې پ و

ورخالصــه کــړه ،چــې غو ونــومې دزګه درزا بــې لــه کــوم م ــکې څخــه 

محسوسوله، هغه دکوټې په م و کې يـواځې ناسـته وه، غوښـتې مـې     

غ  پرې وکړم ،خو جرئت مرسته نه راسره کوله، څوځله مې زګه راغ  

ې څ ـګ تـه   کړ چې نوم ورته واخلم خبرې ورسره وکړم اوپه دې پلمه يـ 
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نه والکه غ  پرې وکړم که وووروـ ي نوبيـا؟   : ورشم، خوبيابه مې وويې

هسې هم هغـې خـو راتـه ويلـي چـې پـه داسـې وخـت کـې بايـد پـرې يـو             

ناڅاپه اواز ونکړم، بيابه مې وويـې چـې څـه وهـي خـودې نـه اونـه ادم        

خــوره ده، چــې وبــه دې خــوري، راځــه همداســې ورشــه ،خوبيابــه مــې   

ووورو ي، اوڅـه چـې پـرې ونـه شـي،خير خوونـه        وويې هسې نه چې دا

شو،نور مې نو زګه د زمري کړ، سـترګې مـې پټـې کړې،يوځـې مـې پـه       

ستوني ف ار راوګ، چې څـه ورتـه ووايـم، خـو سـتوني هـم اسـم وکـړ،         

 درې څلـور چې اواز بـه رانـه ونـه وځـي، پـه دې کرلـو ،روبلـوکې نـژدې         

،بيابـه بـې   دايقې تېرې شوې، اخر مې ويې هسـې نـه چـې ومـې وي ـې      

مــ  يــې  !! ګمــان رابانــدې وکــړي، بــې اختيــاره مــې وويــې، شــميم       

راواګاوه ، له سـترګويې اوښـکې روانـې اوتکـې سـرې وې، مخـې تـه        

يــې دټوشــي پيپــرو ااغــ ي ارــۍ اي ــې وه اوســمه ډوــرۍ يــې جــوګه    

وه، ځان مې زګور کړو خواتـه يـې ورغلـم، څـه چـې شـوى دى؟ چـې        وکړ

زما له کورنۍ سره دې طبشه نـه ده   داسې ت  ا يي دې غوره کړوده، ايا

جوګه ، اوکه زما کومې خور يا ورور اوياهم بـې چادرتـه څـه ويلـي وي     

ــې        ــه پاڅېــده، الس ي ــه ځاي ــو کــړم ، ل ــې پ ــه ي ــه ،زه ب ــې وواي ــه ي خومات

دستړي م ي په نيت رااو ود کړ، مـايې هـم الس ونيو،اولـه ځانسـره     

ورتـه مـې    اوښکې مې ورپـاکې کـړې،     پرې مې نه ښودمې کلر کړ، 

نــن چــې هرڅــه راتــه صــفا صــفا ونــه وايــي هــېڅ    !! شــميم ورهګــ:وويــې

ــور          ــوي ،ګ ــه داســې ک ــې ت ــه شــوى دى ، چ ــې څ ــر چ ــري، اخ امکــان نل

داخوستا يوه ورځ نده اونه دې هم يوه اوونۍ ده، له کله نه چـې تـه دې   
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کورته راغلې يې ما ستا پرشون ومسکا ونه ليده بغير له غـم خفاـان   

هرڅـه چـې وي هلـه ژرکـوه     اسـره خوشـحاله نـه يې؟   اياله ماوپرو انۍ 

ماته يې ووايه، چې نور مې نو حوصله خالصه شوه او هېڅ صـبر نـدى   

که څه ناروغه يـې   ،راپاتې ،که په ماکې کومه خبره وي راته يې ووايه

هم راته يې ووايه اوکه کوم بې م کې وي هم راته يې ووايه، داکومـه  

رځ پــه ورځــې دې درنــګ کــې داســې خبــره ده چــې تــا دومــره ځــوروي و

تغير راځي، سم دګور مړى درنه جوګ شو تاځانته په شي ه کـې کتلـي   

په مکر ج ه ل به يې راته غلرـوونکې خ ـدا   .دي، نور درنه زه وورو م 

وکړه ،په سي ه يې راته سوک راکړ غل  شه صـ وبره يوخوتـه الڅـومره    

څـه  په خبروپسې ګرځـې، غوښـتې يـې چـې زه داخبـره هېـره کـړم ،نـور         

ويې يې پيې کړل ،خوماهم ضد پيې کړ او جدي شوم ورته ، ورتـه مـې   

وويول چې راته يې ونه وايي بله خبره هېڅ نـه اورم، هرڅـه چـې وي نـن     

کلـه چـې   .به يې راته پـه همـدې ځـاى کـې وايـي او هغـه هـم همـدا اوس        

پوهه شوه چې زه نـه م ـع کېـ م ترڅـو راتـه خبـره ونـه کـړي، نـويې راتـه           

ه کوم خـو يوشـره لـرم ، مـا ورتـه وويـې هرشـره تـه         وويې چې خبردرت

دې تيــار يــم ، اوس راتــه خبــره وکــړه ، هغــې وويــې مــرګ تــه هــم تيــار     

 ؟وګوره ووورودې ک ه؟!!داته څه ډول خبرې کوې شميم!!! يې؟څه 

کلـه چـې بـې شـان خبـرې      .نه نه يم وورودل  خو سـتا خبـرې بـې شـان دي    

 ۍسـتا د خوشـحال   يـه  ن ي اورودل  نو بيا پوښت ه څله کـوې؟خير وا 

زمـا زي ـان    ،نوبيا يوه وعده وکړه و يې ويې .لپاره مرګ ته هم تيار يم
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هاهاهاها په کـړس کـړس مـې ورتـه وخ ـدل،      .خول او خ دان ساتيبه 

خو بېرته مـې فکـر سـم شـو، کلـه چـې       .تاليونۍ دې خداى لري    اى ه

 مـا  .اخسته يوڅه ټک ۍ شـوه، ژبـه يـې ب ـده شـوه      دزي ان دنوم  شميم 

زو ان خوښـه دى ک ـه ؟هـو نوماخودرتـه ويلـي نـد ي چـې        : ورته وويې

هغه نارو  دى ما ورته وويې چې ان ا  اهلل داهرڅه به همداسې کې ي 

ــه شــوي          ــې څ ــه چ ــه وواي ــو اوس رات ــې، ښــه ن ــې تاووي لکــه څرناــه چ

شـوې، مـ  يـې     پټـې    يـې  دي؟ستون  يې له ژګا نه راډک شو،سترګې

 ،دسلايوســره غبــرګ پــه داســې  ،ژګايې ايســاره نکــړاى شوهسورشــو

راخ ه کړه وويې زي ان ، خوله يـې   حال کې چې خوله يې زما په او ه 

ــه   : زي ــان، ماوويــې ب ــده شــوه بيــايې ه ــه وکــړه    هــو زي ــان ولــې پ

 پـرون دى او   زي ان څه شوي دي؟ هغه خو هغه دى په خپې ځاى کـې  

ــه مــ     ويــده دى نوبيــاولې؟  ې هلــر مــې پــه ويــدو را پــوره کــړ لــه خوب

زي ــان، نـور مـې ورتــه زګه رات ـګ شـوه لــه     : بيـايې وويـې   .راويښ کـړ  

څه چې شـوى    ؛ځانه مې لرې وغورځوله ،په ډورا رمې پرې چيغه کړه

کوچ   ،ه ژګاســره ســم يــې لــه ســتوني اواز راووتــهلــ! دى پــه زي ــان؟

زي ان يې رانه واخست کلر يې په سي ې پورې ونيـوه دهغـه پـه مـ      

 !!وي ې سرطان لري يې دى يې خوله کې وده ،ويې  و
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 مب ون 
په يوه او ده لکړه کـې    نه  مخکې به له خوب پاڅېدمال دهان  س ارله  

په هر افا کـې بـه درې يـا څلـور       ،به يې د مړزانو افسونه راځړولي و

دانې لکـه دباـرام او ګوانتانـامو پـه زنـدانونوکې چـې  پـه يـونيم متـر          

و پـه لـور بـه    کرونـد او د  وه، هکوټه کې به  دوه درې افغان ب ـديان پراتـ  

،  لمـونو يـې د   دده عمـر پـول و خـو فکريـې بيـاهومره نـه و       روان شـوه 

و او مړازانـو تـه تيپمـه    بـا ټولـه ورځ بـه دى     ثواب لپاره هـم نـه کـاوه    

وهې له س ار نه تر ماښام به يې مړازان نيول که چا به ورته ځان هـم مـړ   

خـو ده پـه زګه سـخت  بـه      ېبه يـې ورتـه وکـړ    ۍکړ او څومره عزر او زار

پـه نيولـو کـې مرسـته      ما څخه به يـې ېله ه،ورته يو دانه هم نه ورکاوه 

نيـول او پـه خپلـه بـه يـې خـوګل اوج اـول،         نـه غوښـته پـه خپلـه بـه يـې      

 ورسـره  د ميرم ـي ج ـګ او دعـوى    و هـر ورځ بـه يـې     کار به يـې نـه  نور

تا دامـړزان دې سـ   ېپورته وې خېرې به يې ورته کـولې ځـوانيمرګ شـ   

يې چې څه خواري مزدوري وکـړې هغـه بـې      بال وهل په سرماګه شي ،

راوګه با په تياره يـې خـوري او   ( واښه) ګياه  هته خو ل  څارويو زبانه 

 رم ــي کــول بــازار تــه بــه پــه  ســودا پســې  ېه بــه يــې مټــول کارونــ .ېڅ ــ

ــې        ــه ي ــه شــي دل، ځمکــې ب ــې ســري او تخمون ــه ي ــه پټيــو کــې ب تلله،پ
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 ېد څـه ګټـ    يـې واګه و  ،زامـن  ول کارونه به يې کـول  وايم ټ ،خړوبولي 

 ن دڅـه مـ ايـې چـې ز   تـر څـو  م ـران اوالدونـه يـې لـوڼې وې ،    ونه و ېوټ

يــو وخــت  ، پــه غــاګه و(( مېرم ــې)) د هرڅــه دل ېــکخــوارۍ مــزدورۍ 

مړازانـو لـه الرې الس تـه راوګې     ېمب ون مامـا يـو څـو روپـۍ د همـد     

 ېډور ،ښايسته يې ساتلېوې ج اي مړازان به يې پلورل او روپۍ به 

پکــاراچول  و،چــې يــې خپــې ليــون  فکر ې،و ېروپــۍ يــې جمــع کــړ 

روانيســه داخپلــه (البــه يــان)راځــه پــه دې روپيــو يــوه جــوګه غوايــان   

ــه         ــې لـ ــه دمېرم ـ ــه بـ ــرا نـ ــې طـ ــه بـ ــړې اولـ ــوګه کـ ــرې جـ ــه پـ ــه بـ ځمکـ

يوه جوګه البايـان   ډوروخبروڅخه خالص شې ، نويې همداسې وکړل،

يـان  ه يې يوي او م  اووګان کـول البـ   کې له ځمکهپه خپ يې  راونيول 

ډوريې په عزاب کـړ يـوه    و، نه وپوره بلديې ډور شوخ وو او په البه هم 

بـې بانـدې ښـکر وار     کوله چې يـوه غـوايي پـه   (البه )پرې  يوه  ورځ يې

ده ؛ ده ک ه شوه او دغـويي پ ـه يـې ووهلـه     کړ له مب ون ماما څخه ک 

 اى کـړاى  و خپلـه غوصـه يـې اابون ـو    چې دغويي پ ه وي ـې وليـده نـ   

 بــه  پــرې مڼــې  هغــهيــو کــوچ   چــااو چــې  فــورا  يــې جېــم تــه الس کــړ

،بادرنګ اونورې مېوې خوګلې لـه جېبـه راوووسـت او پـه غـويي يـې       

دچااو ټوله پل اه يې دغويي په ورانـه  ،ښه دزګه له اخالصه ګ اروکړ

دواګه ، ن ه ووسته اونـوريې ورتـه چوکـه ونيولـه ښـه يـې وواهـه       رکې و

و دونې تر سيوري الندې يې وتړل ،اسـم يـې وکـړ چـې يـوه      يې بوتلې ا

کوده واښه به هم رانه ونه خورئ تاسـوال تـر اوسـه دمب ـون ضـد نـدى       

دسـ ارچاى  )نارى اسـب  دې وخت کې يې کوچ ۍ لـور ورتـه   هليدل ؛ پ
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که ګوري چه په غويي يـې پـام شـو ،چـې پـه وي ـو سـو ر پـورده         ،راوګ(

دپالرلــه ،ې  ســيوري تــه کې ــود اوروانــه شــوه  نــويې چــاى تــون دونــ

پ اه شـوه  يې چـې لـه سـترګو    خوکله،وورې يې م  ه هم ن وه اخيست  

بوټونه يې په السوکې واخستې او په م ـ ه شـوه کورتـه چـې ورسـېده      

مـوريې تـرې وپوښـتې    ى،نوله ډورې ستړياڅخه يې خبرې ن وې کوال

يې نو په ستړې داچې بميانوبه يې پالرته باباو ى؟چې څه چې شوى د

ډوبــه  ؟ وى!څــه  !ىل بــه يــې وويــې بابــامې غــوي  پــه چــااو وهلــ  د

يـوه تـاري ټوټـه يـې      ،ې پ ې له کوره ووتهيبلاو ټکرى په سرکړ شوم ،

ــه ځــان ســره    ــه دودد)ل ــاره ( لت ــه     لپ ــه پ ــي ت ــه شــوه پټ واخســته او روان

درده لکـه   غويي ولاېدې، چـې لـه ډوـر   رسېدوسره يې چې سترګې په 

تيـاره شـوه  سـترګې يـې     ه نوپـه سـترګو يـې تـور     ؛تـاوو ي دمارپه شان 

مب ـون ماماتـه يـې پـه سپکوسـپورو      ، او خولـه يـې خالصـه کـړه    پټې 

بان يپيې وکړ،مارهغه پرې خيال رانوګ اوبېغمه يې خپـې چـاى نوشـ   

بله ورځ دمب ون اومېرم ې يې په څه خبـره ک ـمکش پيداشـو     ،کاوه

ژوبله کړه هغـه متـې دى   يو ګ ار وکړ خوهغه يې   مب ون ماما په هغې

 ورتـه مـ      مېرم ـې يـې   وهـې اودکمـزوري  ک زلـې      دزورور:چې وايـي  

خـداى دې ووهـه سـپين  يـرى      ،واګاوه خداى دې  يره په ټټر تويه کړه

دلمسيانو خاوندشوې خوته له دې ج ګ او دعوونه الس پسر  ،شوې

ــه     ن ــوې  ــه ورت ــګ او جاــړې ب ،دوى دواګه اوس ســره عــادي وو،ج 

ى ښــکاروده،ولې چــې پــه هغــه ورځ چــې ددوى چيغــې بــه  ســاعت تېــر

پورته نه شوې، نو خلکوبه ويې چې نـن يـا مب ـون اويـايې مېـرمن پـه       
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،مب ون چې يوعربي سـړى وه نـاببره لـه کـوره وون او     کور کې ن ته

پسې  يې پلټ ه پيې کړه پيدايې کړ له السـه يـې    (نايي)دالک دکلي په 

هله ژرکـوه لـه دې  يـرې مـې      .اوه ېراونيو ه اوپه يوه ګوښه کې يې ک 

کته پورتـه  ورتـه ښـ   دالک خالص کړه چـې دفالنـي دلـور زګه يـ  شـي،     

مب ون ماما ته په هوش کې خو يې؟ داښايسـته  :کتې ،ورته يې وويې 

مب ون ماما چې له ډوره ا ره تور اوشين ! او ده  يره اوپاکه خرويې؟

چې زه درته څه  يره ستاده اوکه زما وايم خبرې مکوه او :اوښته وويې

 يـره يـې   او ده  وايم هغسې وکـړه نـايي مببـور شـو اودمب ـون مامـا       

راغــ  بميــان يــې پــرې   چــې  کورتــه ه پاکــه خرويلــه اوروان شــو، ورتــ

بابا دادې څـه کـړي ؟دى راغـ  او دهـوولۍ پـه مـ و       !! راټول شول وى

راغله اودمب ـون شـين مـ  يـې       ګوري چې مېرمن يې هم   کې ودروده 

دادې په سپ ه  يره ليون  شـوې ؟ ب ونه سردې وخورې م!! چې وليد

س کــې وه اوپورتــه مب ــون چــې مــړز يــې پــه ال  يلــه ځانــه څــه جــوګ کــړ 

هر وخت به دې يـو متـر ژبـه     تروه ټ  ه يې ورته وويېپه  پورته يې کاوه

،دادى ځـان  شـه اوهسـې   ېاسـ د ،راووستې وه  يره دې په ټټرتويه شـه 

ــه  مــې تــرې خــالص کړ،همداســې دې غوښــتې ک   ه؟کــه بيــامې درتــه ل

خولې نه يوه خبره هم واوروده نوستادسرحال به هم زما دګيـرې پ ـان   

.وي
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 تورمار
 

له خوبه چې راپاڅېده  سترګې يې وم لې اوپـه خپـې ځـاى  کې اسـته     

،خپې  سورى سـورى ټکـرى يـې  راکـش اوپـر سـريې سـم کړ،څوځايـه         

ن وتـه   پي ه شوې کلوشې يې پر پ وکړې روانه شوه اوبلې کېـ دۍ تـه  

،ترښايسته ځ   وروسته يې بېاان  جوارى اويوکلوله پيـاز  پـه پلـو    

کې واچول  اوله کي دۍ څخه راووته ،خوب يې ال لـه سـترګو پـوره نـه     

وه الوت  اولکه  ټال  ځ اېده ،لکړه يې راواخسته او   رمـه يـې  روانـه    

کـړه ،صـبرو  چــې پاي ـدۍ وليـده نوپــه بـادام ګـې يــې غـ  کـړه باداميــه         

ــرګ  ــه    ومـ ــې مالونـ ــدۍ خپـ ــه ده پاي ـ ــوډى هغـ ــادخوب ګـ ــه تـ دې يوسـ

راخوشې کړل اوتـه الپـرون يـې  بـادام هـم ژر راپورتـه او   دچوپـال پـه         

طرا روان شو موريې ورته  جـوارى او لـ  پ ېرپـه  دسـتمال کـې وتـړل        

پتک  يې غاګه کـې واچـاوه اوپـه مـال پسـې شـوه،دوى دواګو بـه هـره         

ــه ګــ ه خپــې   وري اوســېرلي دڅــړ   ــه بېــول    ورځ پ ــې ت لپــاره  دغــره لم 

کـال دک وپـه وخـت کـې     يو،پاي دۍ بې ورور ياخور نه درلـود مـوريې   
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خپې يوه ليوني اول دسي ې الندې کړې او وژلې يې وه ،پالريـې  بـې    

واده وکـړ دې کورتــه دميـرې لــه راتـګ ســره سـم دپاي ــدۍ دبــدمرغۍ     

رته ورځې شروځ شوې ،ډوره بده رويه به يې ورسره کوله س اربه يې و

مالونه مخکې کړل اوبېااته به په تيـاره سـتړې  سـتومانه اوخوبـولې      

اوکله هم و ې ويده شـوه ،اوس يـې پـالر     (ډکه ګې ه)راغله کله به مړه

هم هغه پخوانۍ مي ه نـه ورکولـه  هغـه تـه بـه يـې  چـې مېرم ـې  څ اـه          

 .دى به ورته  ګ وده (ډول واهه )

دلمرپيتاوي تـه ناسـت     غرمه شوه بادام او پاي دۍخپې جوارى وخوګ

وو،لمريې پره وکوښه ولاېده نوځکـه خـو يـې دپاچـاهۍ خـوب هـم        

مېلمــه شو،رښــتياده چــې خــوب راشــي بال ــت نــه غــواګي ،رمــه يــې     

لمرته پ  ه  شوې وه ،هغه ژوړ مازديار لـه خوبـه راپورتـه شـوه مالونـه      

يې کټېدلي وو ،ژريې بـادام هـم رابيـدارکړ   او دمـال پـه راټولولـويې       

ــژدې     پيــې  ــه ن ــې پ ــه وو  اخوادوخــوا ي ــدۍ يوســېرل  ن وکــړ ،خودپاي 

ځايونوکې ډور وکتـې  پيـدايې نکړ،بـادام  پاي ـدۍ تـه کـړه راځـه چـې         

اوس والګ شوه سـبابه يـې پـه رڼـا وګـورو خـو پاي ـدۍ تـه دميـرې خبـر           

کــه  دې کــوم ورى يــا ســېرل  ورک  کــړ نــو   :نېغــې ســترګوته ودروــدې  

 .ستابه هم همغه حال وي

ن م تالى زه يې ګورم که پيدايې نکړم اوکورته والګه شم نـو    زه! نه نه 

ابۍ به مې مړه کړي ،خودبـادام لـه   اصـرار  وروسـته زګه نـازګه  روانـه       

شوه ، ماښام تېروو چې پاي دۍ کې دۍ ته ورسـېده دميـرې لـه ووـرې     

يې پ  پ  دکې دۍ پې ول پورته کړ اوغلې پرووته،دسحرله رڼاسـره  
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ه ،اودسېرلي په لټـه يـې پيـې وکـړ ډوـر زيـان يـې        سم غره  ته روانه شو

بادام هم خپله اوهم دپاي ـدې  له لمرختوسره ولټاوه خو پيدايې نکړ  ،

رمه غره ته راپورته کړه ،بادام  بېغمه شپېلۍ  وهلـه    چـې ناڅاپـه  يـې     

پرپاي دۍ پام شو  چـې پـه يـوه غټـه پرخـه پرتـه ده بـادام فکروکـړ چـې          

يې له همدې ځايه ورته نـارې کـړې  پـاڅې ه      هغه بياويده  ده نو  ګواکې

لېونۍ سـېرل  دې ولټـوه کـه پيـدادې نکړنـوميره بـه دې    ووهـي خـو         

پاي دې ال هماغسې پرته وه  ،  ده ورته په ټوکه  وويې  دالمروګـوره او  

شـپېلۍ يـې پـه تخـرګ     ګوره چې اوس  دې څومره ک وم ،  ؛ستاخوب

دهغــې ښــي الس يــې   تــه پورتـه شــو، (لــويې تيــ ې)کـې ونيولــه،پرخې  

ونيوه او ټکان يې ورکړ  له همدې سره يوتور مار دپاي دۍ له ډډې پـه  

   .،خوپاي دۍ له خوبه پورته نه شوهڅ ېدوشو
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کوچ   وم المې د مي ې په نـوم د کـوم شـي خونـد نـه وڅکل ،خوکلـه        

کله به مې ترځان له  لويو هلکانو څخه اورودل، چې يو له بې نـه بـه يـې    

ت ې کولې ايا مي ه دې کړوده ؟ کله م ين شوى يـې؟ پـه چـا م ـين     پوښ

ــې   ؟ ــدل چــې      .....ي ــوه ورځ مــې واورو ــه وم خبر،ي ــه هــېڅ هــم ن ــور پ او  ن

مې له پاکستان څخـه افغانسـتان تـه راغلـې او پـه ن ارهـار       ( نيا)انۍ

 کې د خپې ورور په کور کې تم شوې ده، ددې خبر له اورودلو سره سـم 

له مور څخه د هغې ترڅ ګ دروتلـو اجـازه    اېده،راباندې غوباګى ول

وغوښته، نه يې پرو ودم خو ډوـره مـې خولـه ورتـه ورانـه ،ورانـه کـړه        

چې بالخره مې رضا کړه، زمانيـا  پرمـاډوره ګرانـه وه؛ زه هـم پـرې ډوـر       

ګران وم،بې حده ناز به يې راکاوه،ددې لپاره چې زه يـې ترټولـو م ـر    

ــه    ــور مي ـ ــې دمـ ــې تـ ــه يـ ــه،حت لمســـ  وم ماتـ ــه          راکولـ ــې لـ ــر دې چـ تـ

څخـه هـم زه ورتـه ډوـر ګـران وم، مـور مـې        ( زمـا ماماګـانو  )خپلوزام و

راته ويې چې هسې هم هغه راځي نو تـه څـه کـوي، خـو مـا دواګه پ ـې       

يوې موزې ته برابرې کـړې ،غوښـتې مـې چـې هرڅ اـه وي يوځـې يـې        

 مينه
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ــه مــې ځــان       بايــد ځــان تــر څ ــګ ورورســوم، روان شــوم او ن ارهــار ت

ورساوه کله چې هغه ځاى ته ورسېدم کوم چې زه خبر وم چې انـۍ مـې   

هلته ده ، له رسېدوسره مې د هغې پوښت ه وکړه راته وويې شـول چـې   

هغه خو فالني کره تللې ده ، هغه خلر هم زمو  خپلوان وو ،خـو مـاال   

نـاببره ور  ،کاش چې ډورختي مې پېژنـدلي واى، تر دې دمه  نه پېژندل

مره چې راته وويې شول چې اوس راځي خوچاته يې روان شوم ، هرڅو

وايــې،ورغلم کورتــه داخــې شــوم ، کلــه چــې د انــۍ مــې رابانــدې فکــر 

شو، اول خـو حيرانـه شـوه چـې داسـې څ اـه کېـدالى شـي،چې زه دې         

هلته ورشم،لکه د يوخوب پ ان ورته مشلوميده، بيايې د فکر لړلـۍ  

خپلــه غېــ ه کــې  وشــلوله او زمــا پــه لــور يــې را وځغاســتې،زه يــې پــه    

ــه       ــې لـ ــور يـ ــې کړم،نـ ــر يـ ــې اوتـ ــړم چـ ــکې کـ ــې ښـ ــره يـ ــاګلم، دومـ ونغـ

ــتړي     ــت ې هــــم ســ ــور څ ــ ــرنژدې کې ولم،دکــ ــي راســــره   ځانســ م ــ

وکړه،دکـــورنۍ حـــال او احـــوال يـــې راڅخـــه وپوښـــت،هغې زمـــامور 

پالراونوره کورنۍ پېژندله خو نه پوهې م ولـې مـا ددوى پـه هکلـه لـه      

ره فضــــاکې ناســــت دې مخکــــې څــــه نــــه وو اورودلي،پــــه شــــرم ګيــــ

ه ـه کولـه،    شـلولو وم،اوالندې د سترنبۍ له تارونوڅخه مې ديوه د

سرمې ټي  وو، چې د سالم غ مې سرراپورته کړ ګورم چې  کـوټې تـه   

نبلـــۍ چـــې دچـــايو چاي ـــر او پت ـــوس يـــې پـــه الســـوکې ورا    يـــوه 

ن وته،نه پـوهې م نبلـۍ وه کـه دانسـان پـه جامـه کـې کومـه فرښـته لـه           

شــوې وه،، داســې ښايســت ال ماليــدل  نــه وو، کــه  اســمان نــه راکــوزه

رښتياووايم ال تر اوسه مې هم بيا هغه شان انساني جوګښت ونه ليد، 
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ددې په ليدو مې انـۍ رانـه هېـره شـوه،يواځې انـۍ نـه بلکـې تـر خپـې          

ــه مــ  کــې       ــه ورک شــول،او ســترګې مــې ددې پ ځــان پــورې هرڅــه ران

خـې تـه يـې پيالـه     وګ  لې،خوکله چې دې سترګې راواګولې او زمـا م 

ــې         ــې د مي  ــې م ــړى ځ ــه کړې،لم ــې خبالت ــا ســترګې ي کې ــوده نوزم

داســـې محبت،اوښـــکالپه نـــوم خـــو ه هـــوا د زګه پـــه نريـــو پردوکـــې  

او يوه س دريزه اناازه يـې پيـې   چې خوا ه ساګه مې حا کړل  وچلېده

کړه،نو هله پوه شوم چې په رښتياهم دمي ې او ع ق خـو وال  لـه بـې    

ــو    ــر تــ ــره ډوــ ــر خوندســ ــترګو،نريو  هــ ــورو غټوســ پيرلري،دنبلۍ تــ

وروځـــو،ګالبي نريوشـــون و،غون ې زنـــې،او دو وو ـــتانو اوپـــه     

اندازه برابر اداواامت هغې ته حيران کړى وم،هسې ادرتي سي اار 

شوې وه ،خو زماخوشخبختي  دلته وه چې  د انۍ تر شـامې ناسـت وم   

ان سـره  د مور راته فکر نه و،ک ه څه فکـر بـه يـې کـاوه، لـه ځـ       دهغې او 

ته وايم چې ما هم مي ه کـړې ده ،پـه   همزولومې ويې چې اوس به زه هم 

 .همدې فکرونوکې وم  کې وم چې انۍ مې راباندې اواز وکړ

تاال تر اوسه له پيالې نه يو غړپ هم ندى کړى؟ لکـه چـې ډوـره    !  ګرانه

 ګرمه ده؟

دمي ې له ډک سـم درنه يـې پـه داسـې حـال کـې را ب ـر کـړم چـې المـې           

 .نه وه ماته ،سترګې مې سره وروستې او بېرته مې خالصې کړېت ده 

 .همداسې !ادې نه نه  

 .تاته خو مشلومه ده چې زه عادن لرم چې ي  چاى څ م  
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اوبـه   راغبرګه کړه،نبلۍ له ځانسره مسکۍ شوه ،دټوکې په ډول يې 

 پکې ا چوې؟

ژبه مې په شون و تېره کـړه خـو داپخپلـه دومـره وچـه شـوې وه چـې پـه         

 .وله کې نه اوښته را وښتهخ

نه کومه خبره نده ،ما وويې ک ه چې زه ګرم چاى نـه څ ـم، ددې جرئـت    

 .ته نور هم ويده شوم

ــر ډورځ ـــ  همدلتـــه پـــاتې شـــوې     خـــو اى کـــاش چـــې نـــن مـــې انـــۍ تـ

واى،افسوس چې هسې يـې ونکړل،دنبلـۍ مورتـه يـې مـ  کـړ، مـو         

کـې د   اوس ځو،رخرت يې واخست، پـه دې کـار سـره يـي زمـا پـه زګه      

ځان لپاره مي ه يوڅه راکمه کړه، غوصه مې ورته راغلـه خـو هـېڅ مـې     

نه شول ويل ،له کـوره دوتلوپـه وخـت کـې مـې زه لـه انـۍ نـه وروسـته          

شـوم، څوځلـه مــې وروسـته وکتــې،چې دادکـوټې پـه مــ  کـې الس تــر       

ــې           ــه ي ــره ب ــو س ــه کتل ــا ل ــې زم ــې کت ــو  پســې ي ــه م ــې والګه وه،او پ زن

 .ه دبرق پ ان تېره  شوهشرماي ه خ دا په شون ولک

اوس بايد مو  والګ شو زمـو کره،  :کله چې والګو نو مې انۍ ته وويې 

مـا نـه   خوهغې وويې چې سبابه والګ شـو، اوس خـو ډوـره ناوختـه ده،       

غوښتې په هغه ځـاى کـې چـې زګه  مـې نـا ارامـه وي پـاتې شـو، زمالـه          

 ټي اېدوسره هغه هم رضاشـوه،ويې يـې ښـه نـو چـې تـه ډوـر ضـدکوې        

راځــه چــې ځــو،روان شــولو، نــژدې ماښــام و چــې کورتــه را ورســېدو،  

دشپې تر ناوخته پورې موسره خبرې اترې وکړې،کله چې خپې بسـتر  

ته والګم او  سترګې مې سره ورغلې،بيا نويوې رناي ې اوکامال  نوې 
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ــه  ــم    ،نـــړۍ تـ ــه مخکـــې مـــې دداســـې نـــړۍ ترـــور هـ ــه دې څخـ چـــې لـ

لاې، په ويالوکې سپي ې ن وکوالى داخې شوم،ش ه باغونه،ش ې ج

داوښکوپ ان روانې اوبه،دشـپېلۍ غ ونـه،دترنم اناـازې ،او ددې    

هرڅه په م و کـې هماغـه انبلـۍ پـه داسـې انـداز کـې چـې کوچيـانۍ          

او دې جــامې يــې پــه تــن وې،دم اــي لــه غــاګې يــې الس را تــاوکړى    

زماپه طرا په نـاز او نخـرو راروانـه     واوديوې بدرۍ جمالې په شان و

سـ اره پـه هماغـه رناي يـوکې وم خـو بيـاهم نـه پـوهې م ولـې          وه،نو تر

ــه ډوــر ژر تېرو ي،ډوــرژر ســ ار شــو کلــه چــې پــالر مــې     داســې وختون

راباندې اواز وکړ چې لمونو تـه پـاڅې م نـو ډوـره زياتـه غوصـه راغلـه        

،لــه خوبــه را بيــدار شــوم ،لمــونو مــې وکــړ، دچــاى څ ــلو وروســته د   

نـه هېروـده ،نـن مـې غوښـتې      مکتم وخت را ورسېد، هغه لمانـه هـېڅ   

ــه اګه وپوښــتم، نــوم يــې تــرې يــاد            ــې لــه انــۍ څخــه مــې دهغــې   پ چ

 کړم،دپالرنوم،او داچې مو  له دوى سره څه ري ته لرو؟

په څه ب انه مې ځان له مکتم نه پ  کړ، لـا ببـې بـه وې چـې کورتـه      

راغلم،پــالر مــې هــم پــه کــور کــې نــه و،مــور مــې دکورپــه کــارونوکې    

ې پــه کــ  ناســته وه، ورغلــم، او ترڅ ــګ يــې غلــ   بوختــه وه، انــۍ مــ

 يوه خبره وکړم؟! کې استم،ورته مې وويې مورې

ليونيه ولې ماتاته کله دخبرې وخـت نـدى درکـړى چـې اوس     :ويې ويې

 اجازه غواګې؟

وکله ندي شـوي   خوبيـاهم ک ـه دانسـان فکـر تـې يـو        ــــــــــــــنه داسې خ

 .شان نه وي
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 ووايه ګ له څه راته وايې؟هغه هم راته متوجه شوه نه 

 هغه پرون چې ته ورکره تللې وې هغه کور دچادى؟! مورې

 ولې چادرته څه ويلي که څ اه؟

 .نه هسې پوښت ه مې وکړه

 يا هم زمو  خپلوان دي؟ــــــــايا هغوى په رښت

 .هو

 .زما پوزه يې نموګي کړه، نوپه دې خبره کې څه دي چې تا ويې

 .ره کې ډورڅه شتههغه څه پوهېده چې په دې خب

 هسې مورجانې بياکله هلته ځې؟

لکه چـې انـۍ مـې نـوره زمـا پـه مقرـدپوه شـوې وي؛ يوځـې يـې راتـه            

درنـه زګه    (زوبـا )وخ دل او له غو نه يې ونيوم،څ اه چې دى لکه چـې  

 وووګه؟

 .اهـ  څومره ښکل  نوم يې دى زوبا

ــې ځانتــه         ــه ، ژر م ــاري ډول ووت ــر اختي ــولې پــه غي ــه خ ــې ل ــره م  داخب

 .فکرشو،هوهو زوبا هغه د کوثر ماما لور هم زوبا نومې ي

خو انۍ مې راته وويې چې هغه دې لـه زګه نـه وباسـه،ماچې نـور هـېڅ       

ويــې نــه شــول زغملــ ؛ نــو مــې  ورتــه وويــې مورجــانې هغــه زمــا ډوــره    

خوښه شوله، خير دى ته خـو مـې لـه ادې او پالرسـره خبـره وکـړه او زه       

نه غورځوي،او ستا هره پروکړه م ـي او  باور لرم چې هغوى ستا خبره 

 .په دې هم باوري شوى يم ، چې هغه خلر به هم درته انکار ونکړي
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هغې وخ دل وليونيه زه وايم چې هغه دې له فکر نـه وباسـه؛ مـا وويـې     

 ته ولې داسې وايي؟

 اياته زما لپاره دومره هم ن ې کوالى؟

 .ا عزن دىهغې راته وويې ته ولې ځان نه پوهوي هغه اوس دبې چ

 ستامرلم دى چې هغه يې ورکړوده؟! څه دبې چا

د زوبــا کوژدنــه  خــو هغــه وخــت شــوې چــې هغــه ال څلورکل ــه  !هــو

!!وه
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 ې،چـ  يړکـ  ېهـم اور پـور   ړۍنـ  ۍب رنـ  ېپـه د  ېايا خـداى د : منګويا 

 ېشي خوهغه شته ايمان هـم تـر   ېشيد ۍنورخودمرغ ورشي نو وکڅ

 .يړوک ه ک

 .ک ه هړماخوهم پوهه ک ىد هڅاخرپرابلوم :په حيرانتياسره : کهښاو

هم پرمـا اوهـم    ېداخود ړتاماته وک ېنه اوس نو داسالم وه چ: منګويا

 السالم عليکم ؟ ېسم نه وايي چ ې،ول ړېوک ېپرسالم مسخر

شـي    تياښـ ورتـه وايـي هـو ر    هڅـ سـمه ده هغـه    ،اوهـو سـمه ده  : کهښاو

 هګجـو  ه  ـ ټ دا تـروه  ېاوس خـود  يېـ  ک  صيبه نوربه داغلتي نـه رپيـ  

 .وړوک ېخبر ېچ  هېاوسم ک هړک

 .خوپه يوه شره  مېک هښ: منګويا

 . هړرازده ک ريزياماته ان ېته به بياوايي چ هښشي شره  هڅد: کهښاو

نه زه پخپلـه هروخـت تاتـه وايـم      ۍسواړان ېوايم زما توبه لد:منګويا

خوتــه  وهګــ مــه را ېخبرکافرودا دســرو ېتوک ــســوچه پ ېپــه د ېچــ
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 ېمـ  ،شـره ېپ ـان  راول  ۍدمـ  ېيوه يوه لکه پـه وريبـوک   ېبياهم پک

 . ېته به نن ماته هرومرو دهغه سمون کيسه کو ېداده چ

 . منېسsemanهاهاهاسمون نه : کهښاو

 .ده  ېچ هڅبا هر: منګويا

 رشــوېبــه ت روکيســونهېت ېرازه لــه د ېچــ م ــهګزه خــووايم ويا: کهښــاو

 . وړاوپه نويوخبروبه فکروک

تـه پرمـا    ېچـ  کـه ځ مګدخـداى پامـان زه درنـه وال    ېنوبيازمـاي : منګويا

نوبيــازه هــم ســتاعبا خبروتــه وخــت نلــرم بــا دلتــه  ېدومــره بــلورنلر

  ـه ېم  رهډوهم په خپلـوخبرو  ېکوه اوخپله ورته خانده هس ېخبر  هېک

 .ېي

 ېوايـم پـه ضـدک    هېـ  مه خفه ک ېدرته کوم ي هځرا!! ده بابا هښ: کهښاو

 .يسهون ېد نو غو هښ، ېي منېخومکمې س

 .ونيول  ېم ونه غو هګدادى دوا:منګويا

درته وايم  خوزه هم يوشـره لـرم اوهغـه     ېواره داس ېزماخبر:  کهښاو

 سمه ده؟ يې ک هټبه نه راغو ېزماپه خبره ک ېداچ

زه لــه همــدا اوس نــه  ېچــ هړفکــر وکــ ېهــو ســمه ده بــا داســ : منګويــا

 .شوم  اونګ

 وړکـ  وزدهګدلـو  ېک کله په افغانستان ېده چ ېکيسه خوداس:  کهښاو

او زه يـــوه   شـــوړسکالرشـــيو راک  نډوټدوزارن لخوانـــه ماتـــه ســـ  

 دمېزه هلتـه ورسـ   ېشوم ،نوکله چـ  ژندلېامريکايي پوه تون ته وروپ

وخـت   رکمډوـ افغانـه وم ،نوزمـا پـه     ېزه پکـ  ځې،زه کامال  ت  ـاوم يـوا  
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شــم  هګوال رتــهېب هځــرا ېچــ تېښــغو هګز ېشــو،کله بــه مــ ګت ــ هګز ېکــ

وايـي، خوپـه    هڅـ هلتـه بـه خلـر     ېويـې چـ    ېته اوکله به م افغانستان

ناسته وم مرالشـه مـ      په سي ېدپوه تون په چمن ک ځهرحال يوه ور

 ېپــه همــد ېچــ دلوــدوه نفــره امريکايــان ودر ېتــه مــ ېمخــ ېکولــه چــ

 ېڅخوهغــوى هــ لووويــېېمحرــلين وو،مــاهغوى تــه ه ېپوه تــون کــ

خيرخوبه وي ؟  ېيې چکتې ماورته وو  ېن  ېن ېي اوماتهړرانک وابځ

ــه وويــې  ــه  وګغــوا  مــو:يــوه رات ــه  ګســي   وســايځســره بو انځــتال ت

 انـه ځمالـه   تېښـ ته ماوويې نه زه داکارن م کوال خو هغـوى غو (چکر)

ويـې دا   ېوه يـ  مړيـوه زه لـه السـه وي ـوم اوکـش يـم کـ        يځسره په زوربو

خوشــحاله شــي اوخوندبــه  ېبــه د  هګوزځــ ېچــ هځــافغانســتان نــدى را

لـه کـوم طـرا     پـه اڅنا ېوم چـ  ېک يرګله دوى سره په کش او واخلو،زه

ــوچ   ــې هلـــر راپيداشـ ــه يوبـ ــد  ېنـ ــ  ېلـ ــه مخکـ ــه   ېنـ ــره نـ ــه ده سـ مالـ

ويـې   ېويـ ړورتـه وک  ېيـ  کـان ټله السه ونيوه او  ېهلر ي ژندل،هغهېپ

دى نــه  اىځــهــم نــدى دا ددرس  اکلــو افغانســتان نــدى نــو دن کــه دا

،دى هم روان شـوه   لګپه خپله مخه وال ېهمداس هلکاندلوبواوچکر،

پـه   ېشـي م  ـه دد   هڅوويې  د ې،ده په روانه ک هړم  ه وک خهڅما له ده 

 ې؟ مـا وويـې هـو،وي    ېوژغـورل  خـه څددغوهلکـانو   ېتـه مـ   ېخاطر چ

 ېمابيـادى پـه پوه تـون کـ     ريدسرهېت وپهځوورڅخ د ل اوروان شو،د

شـوم سـالم    ېد ،زه ورنـ  ونکـ  ېاو کتاب ي وناست   په سي ېوليدچ

 ې،چـ  تېښـ وويـې ،مـاهم همداشـان غو     اسـتلو ېهغـه دک  ړوک ېپر ېم

 تمښـ وپو هګپه ا ۍدده اودده دکورن خهڅله ده  ېچ مړمواع پيداک ېدد
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ــ ګ ــڅ،تر ــو ســتانوم ســ  هښــ،  اســتمېک ېي ــه کــوم   منېن  ېکــ لىځــ،پ

هو هغه  هڅ!!اصال ؟ملت افغان(کليفورنيا)ېارکښ ېهمد ،پهۍاوس

 يـره ډوزه دده پـه خبـره   اوژر راکـاوه خـ   ردايقډو وابځ ېرخب ېزمادهر

مکـوه ،نـه    ېوکټـ  ورهګـ افغان ده ،ما وويې  ېملت م ېمتشببه شوم چ

 ېراته ي ړراک ېوايم دکور ادرس او دمبايې نمبري تياښنه کوم ر ېوکټ

ــې چــ  ــ     ېووي ــه وخــت ک ــول  شــي د هرم ــکې پ ــه ک ــه د  ېت  ېماســره پ

زماتر  ېپه کم وخت ک  ېولنک ېخبر ېرډونمبرتماس نيول  شي ،هغه 

 ېلـ ېب وګداو  کولـه خـو مـو   studyبـه مـو    اىځشو ،يو رىامل هښ ولوټ

مابــه  دهوـ رېدرتـه ووايـم وخــت ت   ېيــ ه ،خــو ل ـ  ېلوسـت  ۍپوه  ېلـ ېب

بـا هماغـه ددرس اوپوه تـون     ېنکـول  ېت ښـ پو ېرډوـ  خهڅنورله ده 

 وڅـ  ېځـ وخـت ونيـوه ،يو   ېاته مياشت ېنژد ړۍل ېد ېبه موکول ېخبر

ب ـده   رهېوواهه خو شم ګنرانغ  مادهغه موبايې ته ز مسلسې ځېور

شـوه   رهېت ځخير نن ور هړونک ېفايد ه ي رام ړکوشش وک ېوه باربار م

دهغوى  ۍسبا دپوه تون له وخت نه وروسته دهغه دادرس په ره ماي

يـوه امريکـايي     و ېکـ  ۍودانـ  ېکلښ رهډوپه يوه  ېکورته ورغلم کوري

 ييښـ دوى کـور کـه راو   منېد سـ  ېتې چـ ښـ وپو ېکوچ ي ماشوم نه وم

 ېد زه ورنـ that’s there home هړکـ  غـه ېن وتـه ګ،هلر چو طـرا تـه   

لـه کـوره راب رشـوپه     ىړيوسـ  ړف ـار ورکـ   ېته مـ  ګزن ېشوم ددرواز

پـه   ىړکوردى دسـ  منېدادس وک؟ماوويېڅوويې تاسو ېي ليسياان

 کارهښـ  رعبيـم ډو هڅخوماته داهرyes ېدړوورغ کيښاو ېوکګستر

خــو زه حيرانــه شــوم  هړوکــراتــه  ېتــه ددن وتلــو اي ــاره يــ خــېشــول ددا
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 ېوخـت کـ   ې،پـه د  ېو ېپـه مـ  راروانـ    ېي ېکښماته کتې او او يړس

پـه تـن وو     ېغربـي لباسـونه يـ    ېچ ېاو دوه نبون هښ  هټغ ه يوه پلون

 ېکـوردى ؟ هغـ   منېد س تياښايا دا په ر ې،ما دوى ته وويې چ ېراغل

 خـه څ ېاو لـه خـول   هړرانه تاوه کـ  ېي ې غړپرما راخيزک اپهڅيونا ښ ې

ويـې   ېنـو ومـ   مړبيخـي وارخرـاک   ېزه يـ  ېچيغه ووته چ ېيوه داس ېي

ياســت  وګپــه ســرو ســتر ولټــتاســو  ېچــې شــوى دى چــ هڅــ ېاخــر داســ

 ېاوبيـاي (ودوو ـ پر ځېيوا  هغه مو)he live us aloneهغوى وويې 

 هپــ لنځــايــا تــه ماتــه د!شــو  ېد زمــا خواتــه رانــ ې،پالريــړېچيغــي ک

 ېلـر  لويګژنـد ېپ هڅـ سـره   منېسـ لـه   ؟اوېهلکه مشلومان راکـول  شـ  

ــه  ــه افغانســتان   يې مشلــوم ېداســ ېخــود ېرڅېــ،ل  ېچــ خــهڅلکــه ل

يـم او دلتـه    ېراغلـ  خـه څده زه له فغانستان  ېهو همداس!! ېي ېراغل

 يځــنــه را ځېوورڅــدى هغــه دا رىاــزمــا مل منېپوه تــون وايــم او ســ

، اوس خــو پــوره   ياســتغمبــن  ېداســ ېخيرخوبــه وي اوتاســو ولــ  

ونيـوم   ېچـې شـوى دى ،لـه السـه يـ      هڅـ په هغـه   ې،چ ىړمشلومان راک

مرالشـه کولـه    ېبـه پکـ   منېسـ  ېتـه چـ   ټېکـو  ېبوتلم هغ ېته ي ټې،کو

 ونهټ،بو ېايانټ،نک ېانګ  يواسم اسم عکسونه ،درو منېهلته دس

راته  ې،او کيسه ي  ولمېپه کوچ ک ېوو زه ي ي اوراز راز سامانونه اي

ووتـه   ېتلـوار کـ   رپـه ډو لـه کـوره   ېمخکـ  ځـې ور ېدر منېسـ  ېه چـ ړوک

 ېچـ  ړوکـ  اراـ ي ټرډو ېپـر   شـي مـو   ګپوه تون تـه وال  ېچ ېي تېښغو

 ېپـه الره کـ   يې خو داهلل له طرفه مقرره شـوه بيانـه بـدل    يړاحتياه وک

بايـد   ېوشـو چـ   يليفـون ټنـه ماتـه    ېوه او دشفاخان ىړک  ن اکسي ېي
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،دلتــه   ېو ېبېاخــري شــ  منېســ د دمېهلتــه ورســ  ېژرورشــم کلــه چــ  

لـه   اىړرااابون وه ک ېايګخو خپله ژ ېوچيمل ېونوکښه غاپ  ېشون

 ې،خپلوخبروتـــه يـــ لګشـــروځ شـــو،ماهم ژ کوبارانښـــداو ېويګســـتر

الکـت   ېزمـا پـه الس کـ    ېيـ  ېحـاالتوک  روسـختو ډواوپـه   هړادامه ورکـ 

 ليسـي ازمـا نـو م پـه ان    ېکـ  ېپـه هغـ   ړکـ  کارهښـ را ې،الکـت يـ   ودې ک

اابون ــواى  انځــالکــت پــه ليــدلو   ېمــادد( کهښــاو) وهليکــې شــوى 

خـو   منېسـ  منېاختيـاره چيغـه ووتـه سـ     ېبـ  ېم خهڅ ېاوله خول اىړک

ــ    ــا پرســر الس راکــش ک ــ  ړهغــه زم ــ ېاو ترــلي ي ــ هړراک ــر دى  ې،چ خي

 ېيـ  رتـه ېراکـوي او ب  هڅـ تـه هر   مو ېدهغه زان له طرفه وي چ هڅداهر

او  هړترـلي راکـ   رهډوـ خبـرو   ېد ېشـکر،ماته دد  ېاخلي ،په هرحال يـ 

زه  ېتــه حيرانــه پاتــه شــوم ،ماورتــه وويــې چــ   ېلصبراوحوصــ ېدده د

ک ـره خـور وه    منېد سـ  ېابرته ورشم ؟زه اوسيماچ منېکول  شم دس

ــ  ــه پالرســره ي ــه کــوچ ي مــو  ېل ــرډ ېســپاره شــوه چــ  ېرکټپ ــم  وريو ه

يـــوه لويـــه  ېفاصـــله کـــ ېلـــر رهټدوه کيلـــوم خـــهڅســـيماکوله لـــه کور

پــه  ېپــه عمــومي دروازه يــ ېتــه ورســيدو چــ ۍوالاوســپ يزه چ ــاردي

ــياان ــوي وه   ليســــــــــــــ ــې شــــــــــــــ  afghan’sليکــــــــــــــ

graveyard(دافغانانوهــديره) ېحيرانتيــا ورتــه کتــې چــ    رهډوــماپــه 

پــه  ېچــ ېتلــم يــو نــوي ابــرن يــ     ېبــوي هځــســيماله الســه ونيــولم را  

 هښـ  اراغلـه ګژ رهډوـ شـوى وه ودرولـم ماتـه بيـا      ېښـ زرکو پو ګارنارن

 ړمـ  رااـابوک   انځـ وکتې نـو   ېصبرته م ددوى ېخو چ لګوژ ېم بهېش

ــه وال ېبېوشــڅيو ــورتر ووګورت ــ  ېن ــه الره ک  منېدســ ېراوان شــولو پ
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زه افغانـه   ېما ورته وويـې چـ   هړوک ت هښپو اىځدنوم او  خهڅپالر لما

ته  مېج ېراوکتې اوبياي يرځيرځده هغه ماته په  کهښاو ېيم او نوم م

ليکـې شـوي    ېپه الکت ک ې،کله به ي ستهوراوو ېهغه الکت ي ړالس ک

 هګونيـوه او ز  ېکـ ې زمـا سـرپه غ   ېيـ  ېځماته،يو ېله ينوم ته کتې اوک

 ړکــ هګراپــه غــا ېاو الکــت يــ مړکـ  کېښــ ېيــ م،پرت ــديړک ېد نــ ېتـه يــ 

ســتاپه   کورتــه مــو  زمــو ځــېتــه بــه هروخــت را ېوويــې چــ ې،راتــه يــ

زمالپـاره   ېکـ  ېچـ  اىځـ  ېک  دخپې زوى مي ه وي و ،خو پـه د  وګستر

 ېيـ  ېوخـت کـ   کمرډوـ پـه   ېول هغه ددوى صبراوحوصله چـ  رعبيمډو

او  يځـ له خياله نه و ېڅ،خوزما ه يړرکېه هټوټ هګخپې دز ېچ تېښغو

هـم لـه    ېنـن يـ   ېداهماغه الکت دى چ ېوي  هګته زماپه غا ېدا الکت چ
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