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ډالۍ

خپل گران ورور ،انجينر بشير احمد احمدي ته !
څوک چې زما د زړه سکون دى .
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بوړبوکۍ له ځان سره خاورې او خځلې راټولولې ...کله چې پهه دتهته
کههې وېړې ونههې تههه ورنه دې شههوه ،يههوه لههک منههېه که ه او لههه خههولې
څخه يې يوه چيغه راووته :
_ له پيريان!

1

يوې نجلۍ په بي ه بوړبوکۍ ته وکتل ،رنګ يهې ييه شهو ،څهو امهه
يهههې واخسهههتل ،ولوېه هده او پهههه تاوېه هدونکو خهههاورو کهههې پ.هههه شهههوه.
بوړبوکۍ څو دورې وخوړې  .بيا د ډنګرو مې و او اوزو پهه مهنک کهې
تاو راتاو شوه اوخپله مخه يې ونيوله .
نجلۍ ودرېده ،له خپلو سهتر و څخهه يهې خه او سهپېره ويښهته لهرې
ک ل او په بوړبوکۍ پسې يې په وېهره وکتهل  .لهک پهه بيه ه ورنه دې
شو او په حيرانۍ يې وويل :
_ته خو يې حالله نه ک ې !

1
ځينې کليوال باور لري چې په بوړبوکيو کې
پيريان وي او په چا چې ورغله حاللوي يې.
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نجلهۍ مېه و او اوزو تههه سههتر ې ورواړولههې ،کلههه چههې رو ههې ورتههه
وايسېدلې ،په څېره کهې يهې خوتهي راټولهه شهوه ،بېرتهه يههې دونهې
تنې ته خپل خوار ولي ولګول ،سر يې وځ ېد او فکر په مخه ک ه.
لک په خُشکه ( وسه ) وويل !
_ته پمنه يې! يڅ بال دې نه و ي!
نجلۍ لې وه .
لک زياته ک ه :
_ما د بوړبوکۍ په مينک کې د پيريانو خبرې واورېدې ،ويل يې چهې
دا کر ې نه په حاللېدو نه ارزي .
د نجلۍ سر ځوړند و.
لک له خپلې اړې څخهه لينهده خالصهه که ه ،يهوه ي.هۍ يهې پکهې
کېښوده ،د نجلۍ خواته يې ونيوله او و يې وويل!
_ودي ولم!
نجلهههۍ سهههتر و تهههه ېل ونيهههو .لهههک لينهههده يهههوې څرمښهههکۍ تهههه
ورواړوله .پر غې يهې وار وکه  ،خهو څرمښهکۍ پهه يهوه نهه سهپانده
کې ننوته  .شېبه وروسته يې په لوړ

وويل!

_اي چينجنې! مالونه را و رځوه!
نجلۍ سر سک ک ¸ په بي ه وېړه شوه ،منېه يې ک ه ،خو يودم ځاى
پر ځاى کېناسته .خپلې لوڅې تۍپښې ته يې ېل ونيو.
د لک سپ مې وپ سېدې او په کاوړ ( وسه ) يې چيغه ک ه!
_ير کوه! اى دسپي لورې!
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نجلۍ په رې دېدلي

وويل:

_ پالر ته مې مه تېرې ه!
له دې سره يې د وږ تر څنګ د ي.ۍ دتېرېدو نرۍ شنا واورېده.
د نجلۍ په ستر و کې اوتکې را ټهولې شهوې ،پخپلهو تېهرو نوکهانو
يې له پوندې از ی ويست او د يوه سيرلي خواته

ندۍ روانه شوه.

څو ځله دسيرلي مخې تهه ودرېهده ،خهو سهيرلي ټوپونهه و هل ،نهه يهې
نيوى ورکاوه او نه م نهورو مېه و او اوزو تهه ور رځېهده .نجلهۍ بهي
حوصههلې شههوه ،ځمکههې تههه يههې ېل که  ،يههوه کههوچنۍ ډبههره پههه وتههو
ور له او ورسره د سيرلي پښو ته ن دې م ه دوړه پورته شوه.
نجلۍ ست ې وه ،بې سېکه وجود يې ل زېده ،بېرته توت تهه ورنه دې
شوه او سيوري ته کېناسته ،خو دې ې دمه نه وه جوړه ک ې چهې څنهو
ته يې وتې ورولوېدې .
نجلۍ کوکه ک ه ،په تشو کې يې څو درانه دردونه تېر شهول ،بيها يهې
په يامه يو سوک وخوړ او پر خاورو پ مخې پرېوته .
لک چيغه ک ه :
_ تا زما پر سيرلي وار وک ! غه يې په اتلس سهوه وتهت ،خهرې ،
لغ ې ،پمنې! ته ودرې ! مور به مې څنې دروشکوي!
نجلههۍ سههر سههک ک ه  ،لههه پههزې نههه را وتلههې وينههه يههې د لمههر رڼهها تههه
وځلېد ه ،منېه يې ک ه  ،په يوه لويه ډبره کېناسته او په چيغو چيغهو
يې ويړل ....ته شېبه يې اوتکې تويې ک ې ،بيا يې په نهېلۍ دتتې
ته وکتل  ،لرې په يوه موټر پسې سپېره دوړه روانه وه ...وروسته يهې
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مخامخ پرتهو ونهېيو تهه سهتر ې ورواړولهې .پهه يهوه سهکه شهنې،
زر ونې جنېې رپېدلې  ...غې تر ډېره هديرې تهه وکتهل ،بيها يهې يهو
سههوړ اسههويلی ويسههت ،بېرتههه يههې د دتههتې خواتههه ورمېه کههوږ شههو،
دوه_ درې شله امه لرې يوه موټر ته درې تنهه وېړ وو ،وروسهته دوه
کسه د دوى خواته ور روان شول او دريم يې دموټر بانټ ودراوه.
لک له ځان سره و ډونګېد:
_را لل !
لههه دې سههره يههې دمې ه و خواتههه
وروسته يوه تځينه

نههدي امونههه واخسههتل...خو شههېبه

ځاى پرځاى ودراوه:

_دلته راشه رانه!
لک په حيرانۍ سره شا ته وکتل .د توت سيوري ته يوه سهرتور سهر
تځه او يو په ونه لوړ نارينه وېړ وو.
لک په بي ه وويل:
_زموږ يبه مو زده ده؟
دنګ ځوان تځې ته وکتل ،دواړه موسک شول ،س ي وويل:
_زه جمال يم او دا م اللۍ نومي ي ، .ستا نوم؟
د لک پتري نيولې خ ې شونېې وخوځېدې :
_ بازو!
وروسته يې خپله خبره پسي و زوله :
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_تاسو د امريکانيانو ( امريکايانو ) ونهدې تهکارئ ،خهو دوى بهل
رنګه خبرې کوي ،له ټوپکو سره راځي ،لمنې نه لري ،نور مو فرق نهه
سره کي ي.
س ي په خندا وويل:
_د چا زوى يې؟
_ د جانداد.
_کوم جانداد؟
_د ملک عبدالکريم د کلي.
د س ي خندا زور ونيو:
_اى زوروره! ته خو کليوال وختې!
لک په حيرانۍ سره غه ته وکتل ،س ي خپله خرېيلي زنهه و رولهه
او ويې پوتتل:
_خو پالر مې دې پر ځاى را نه ووړ؟
لک په رور وويل:
_پالر مې ټول خلک پېژني ،د سرونو په جوړولهو کهې يهې نهوم وړى،
سالمت درې کلي اولس لري.
س ي په خندا ې ترې تاوه ک ه .د لک تهور تنهدى يهې تهکل که او
په مينه يې وويل:
_ته نو! ته بازمحمد يې!
وروسته يې تځې ته مخ ور واړاوه:
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_ دى په شپ اويايم کې پيدا شهو ،تهه مهې پهه زړه دي ،پهالر يهې پهه
خوشههالۍ کههې سههينځلې ووېشههلې ،وروسههته مههو پههه زور ډول پههرې
راوويست ،خو طالبان خبر شول ،دى يې و ډباوه او ډول ته يې برچې
ور واچولې ،زه په ما ه کال له کوره ووتم.
تههځې پههه خپلههو يې ه و او لنههېو ويښههتو کههې ههوتې تې هرې ک ه ې ،پههه
خواشينۍ يې وويل!
_خو دده عمرتر لسو کلونو کم تکاري!
د س ي پرنريو شونېو يوه ترخه موسکا تېره شوه:
_ددې وطن ماشومان مداسې دي.
لک تځې ته وکتل او بيا يې س ي ته مخ ور واړاوه!
_دا دې څه ده؟
_نامزاده؟
_څه؟
_ کويدنه!
_ نو بيا يې څنګه درسره رځوې؟
دا ځل تځه په خبرو کې ور ولوېده:
_ ولې؟
_تاسو خو واده نه دى ک ى؟
د تههځې نههرۍ وروځههې سههره ور لههې ،اوږو تههه يههې ټکههان ورک ه او پههه
حيرانۍ يې س ي ته وکتل.
س ي وخندل:
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_څلور مياشتې وخت لرې ،په ر څه به پويه شې.
تځې ته خندا ور له ،د اړې بکس ته يې ېل ک او يو بوتل يهې را
وويست.
لک په بي ه وويل:
_شراب دي؟
تځه موسکۍ شوه:
_نه! اوبه دي ،دې ته معدني اوبه وايي.
له دې سره يې بوتل لک ته ونيو او په مينه يې وويل:
_ت ى يې؟
لک يو _ دوه امه شاته شو.
تځې دوه_ درې وړپه اوبهه وڅښهلې ،بېرتهه يهې پهر بوتهل سهرپو
تاو ک او په بکس کې يې کېښود .بيا يهې پهه رمهې پسهې وکتهل ،خهو
وروسته يې نجلۍ ته پام شواو له لک نه يې وپوتتل:
_ ا ه دې خور ده؟
لک تندى تريو ک :
_نه! زموږ مزدوره ده.
_ څه نومي ي؟
_ زه يې پمنه بولم ،زموږ يوه اوزه م پمنه ده .کټ مټ لکه دا.
تځې د لک په وړي ( خرېيلي ) سر ېل تير ک  ،ورو يې وويل:
_ولې يې په دې نوم بولې؟
د لک د تندي ونځې ېپسې يورې شوې.
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تههځه ورو د نجلههۍ خواتههه روانههه شههوه .لههک پس هې وکتههل ،غههې د
نارينههه وو ونههدې لنههې واسههکټ ا وسههتی و او لمههن يههې ههم څلههور
کونجه سکنل شوې وه.
س ي وويل:
_ رانه! ته د ته س ي زوى يې ،ر څوک پخپل نامه بوله ! ته!
لک په لينده کې يوه ي.ۍ کېښوده .په رور يې وويل:
_ ا ه وباړى ( ونګ.ه ) در ته وولم؟
س ي وويل:
_څه يې کوې! بې ازاره دى او...
دا وخت تځې ناره ک ه!
_جماله ! وه جماله!
س ى په

نديو امونو ورن دې شو.

تځې په بي ه وويل:
_دسمال لرې؟
_په دسمال څه کوې؟
_د نجلۍ پزه وينې ده.
س ي له جېبه يو کا ذي دسمال را وويست.
تځې د نجلۍ پزې ته دسمال ونيو .ورو يې وويل:
_سر دې يو څه پورته ونيسه!
نجلۍ پورته وکتل .ناڅاپه د س ي په زړه سستي را له .د يهوې اوه _
اته کلنې نجلۍ په اوږده مخ کې تهر .هو خه و سهتر و ،تهور او اوږده
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باڼههه را تههاو وو .ده دا ډول سههتر ې پخههوا ليههدلې وې او پههه دې خهه و
ستر و کې يې بې شمې ره يادونه پراته وو .پهه بيه ه يهې د نجلهۍ نهوره
څېره تر ستر و تېره ک ه ،خو دا ډول وچ ،يې او ټاپي ،ټاپي مخ يې د
لوم ي ځل لپاره ليده  .نجلۍ لمر سوځولی ،تور او سپېره مخ درلود
او په نرۍ اړه پورې يې يوه درې کونجه خيرن تاويذ ټال خوړ .د دې
رين شکېدلی و او جامې يې سوالګرو ته ورته وې.
تځې وويل:
_يو بل کا ذ!
س ي نجلۍ ته کتل ...
تځې خپله خبره تکرار ک ه:
_يو بل کا ذ!
بيا يې م ځواب وا نه ورېد.
دا ځل يې په لوړ

وويل:

_جماله!
س ي يوه ج.که وخوړه.
تځې ورو وويل:
_ته ته يې؟
س ى تلولی وندې شو:
_ ا! څه دي ويل؟
_ته ته يې؟
_ و ،ته يم.
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تځې نجلۍ ته مخ ور واړاوه:
_لوېدلې يې؟
مخکې تر دې چې نجلۍ څه ووايي ،س ي په بي ه وپوتتل:
_د چا لور يې؟
تځې په حيرانۍ سره س ي ته وکتل.
نجلۍ ورو وويل:
_د ابۍ!
س ى په خبره کې ور ولويد:
_اصلي نوم يې څه دى؟
_ ا ب ۍ!
س ه ي تههځې تههه وکتههل  ،غههې وچههې سههتر ې ورتههه نيههولې وې ،دى
وارخطههها شهههو ،بيههها يهههې پهههه تنهههدي کهههې هههونځې پيهههدا شهههوې او پهههه
خواشينۍ يې وويل:
_ما وبخښه! د جيمز لور راپه زړه شوه.
تځې په حيرانۍ وپوتتل:
_کوم جيمز؟
_ته يې نه پېژنې .لور يې کرس.ينا نومېده .د دې نجلۍ وندې وچهه
کلکههه وه ،پههه غههې مههې ډېهره خههوارې وکښههله ،خههو کرسه.ينا سههرطان
درلود ،م ه شوه.
تځې په خوابدي

وويل:
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_جمالهه! تهه ډاک.ههر يهې  ،د دې نجلههۍ تهر مههخ بايهد داسهې خبهرې ونههه
ک ې!
س ي وخندل:
_دا خههو جکههه جههوړه ده او بههل دا ماشههومان ېپههه دې نههه پههو ي ي چههې
سرطان ې څه بال ته وايي؟
تځې تندى تريوک  ،نجلۍ ته يې مخ ور واړاوه او ويې ويل:
_ته زړ يه! ياولې دې خوتې ي؟
نجلۍ په بي ه وپوتتل:
_کومې دي؟
تځې غې ته يو درجن ياولې ونيولې.
نجلۍ وويل:
_ټولې يې زما؟
_ و! ټولې يې ستا!
نجلۍ په يوې ياولې خپل چينجن اتونه ټينګ ک ل او نورې يې په
خپله لمن کې واچولې.
تځې ورو وويل:
_پالر دې څه کار کوي؟
نجلههۍ ټههوخي واخيسههته ،تههه شههېبه يههې وټوخههل او بيهها يههې شههنو_
زر ونو جنېو ته وکتل:
_ غه م دى.
_اوف ! ما وبخښه!
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_ولې؟
دتځې په ستر و کې اوتکې را ټولې شوې:
_ ېڅ!
دا وخت څو تېره

ونه پورته شول.

تځې ورو وويل:
_لکه چې موټر جوړ شو.
س ي نجلۍ ته کتل...
تځې خپل

په زوټه ( زوره ) ک !

_تا ته وايم!
س ى وارخطا شو:
_څه دې ويل؟
_موټروان ارنونه و ي.
_نو بيا؟
تځې په حيرانۍ غه ته وکتل.
س ي په بي ه وپوتتل:
_چادري ،چادري دې څه ک ه؟
تځې خپل سر وخوځاوه!
_تا ويل چې په موټر کې يې پرې ده! رمي ده.
_ و رتتيا! ځه چې ځو!

16

17

پههه يههوه وړه او نمجنههه تيههاره کوټههه کههې يههو س ه ى پههروت و .يههوه تههځه
را له ،د س ي تر څنګ کيناسته ،ته شېبه يې د غه د سهپين مهخ او
پ.و ستر و ننداره وک ه ،بيا يې خپل ونځې ونځې ېل د س ي پر
پراخ تنهدي کېښهود ،خپلهې نهرۍ او زيه ې هوتې يهې د غهه پهه تهورو
ويښتو کې تېرې ک ې ،ورو يې وويل:
_جماله ! ناوخته دى!
س ي خپلې ستر ې پرانيستې .يوه شېبه يې تځې ته وکتهل .پهر اړخ
را واوتت او سر يې د ناستې تځې پر زنګانهه کېښهود .سهتر ې يهې
پ.ې ک ې او په خوبولي

يې وويل:

_اه! مورې!تر اوسه دې ې په زړه دي!
تځې خام دې وال تهه ډډه ولګولهه ،موسهکه شهوه او خه ې شهونېې يهې
وخوځېدې:
_ غه ورځې څنګه له زړه ايستلی شم چې ته به ويده وې او مابه سهتا
په ويښتو کې سپ ې ل.ولې.
دا وخت له خندا سره ې ،يو

واورېدل شو:

_ته نو! ته په وړکتوب کې سپ ن وې! ه!
زړې تځې وره ته وکتل او په خندا يې وويل:
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_او و! اللۍ! راځه لورې! راځه!
اللهۍ د جمههال خواتههه ور روانههه شههوه ،خوسه ى نېهغ کيناسههت او پههه
بي ه يې وويل:
_دلته نه! لته! په غه توشکه !
اللۍ تندى تريو ک !
_ولې؟
جمال زړې تځې ته وکتل:
_مورې! دې ته يو څه عقل ور زده ک ه! دا د قهره بها پهه رواجونهو نهه
پو ي ي!
نجلۍپر س ي د بالښت وار وک .
زړې تځې وخندل .جمال وويل:
_سمه_ دمه لېونۍ ده!
زړې تځې اللۍ ته وکتل :
_خو خوږه ده.
اللههۍ د زړې تههځې پههه ټ.ههر سههر ولګههاوه ،جمههال تههه يههې سههتر ې ور
واړولې او په خندا يې وويل:
_له مور څخه دې،د خبرو چل زده که!
جمال موسک شو:
_مورې! د غې په چاپلوسۍ ونه ولې ې! ته ورتهه و هوره! ټکهرى
يې په اړه کې پروت دى!
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زړې تههځې د نجلههۍ پههه سهپينه ټنههېه خپلههې خه ې شههونېې کېښههودې.
غه يې تکل ک ه ،جمال ته يې وکتل او په خندا يې وويل:
_دې خوارکۍ دا وطن څه ليدلی دى ،زده بهه يهې که ي ،پهه هر څهه بهه
پوه شي.
جمال خپل تندي ته څپې ه ورک ه:
_اى خواره قسمته! مور مې يې م ور واړوله.
له دې سره ټولو وخندل.
دا و خت د پيالو د رې دېدو

شو ...يوې نجلۍ يو پتنول په ولي

کېښههود ،بې رتههه وېړه شههوه ،پههرده يههې کههش کهه ه ،د جمههال سههتر ې
وبرېښېدې ،په بي ه يې

ۍ ته وکتل او په حيرانۍ يې وويل!

_نهه بجې دي!
وروسته يې خپلې مور ته مخ ور واړاوه :
_پالر خو مې خشکه ( وسه ) نه کوله؟
زړه تځه موسکۍ شوه:
_ سهار جومات ته تلو ،خو په تا يې زړه ونه شو ،ويل يې چهې سهت ى
دى ،اوږد مزل يې و لی  ،پري ده چې ويده وي.
جمال وخندل:
_اه مورې! ستا په زړه دي! پالرجان به ر سپېده چهاود ،لمانځهه تهه
را ويښولم .يو سهار دى جومات ته وېړ چهې زه بېرتهه خهوب وړى وم
او...
زړې تځې وخندل او په خبره کې ور ولوېده:
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_او کله چې بېرته را ی ،نو زه ستا مخې ته ودرېدم او لښته زما مټ
ته سيخه شوه.
جمههال د خپلههې مههور ېل پههه خپههل مهوټ کههې ټينههګ که  .تههازه را ل هې
نجلۍ ته يې وکتل ،غه په وته پ.ه وه ،منځنۍ ونه يې درلهوده او
ويښته يې دومره تک تور وو چې د غهې پهر سهر ،لهه ټکهري سهره يهې
توپير نه کېده.
جمال ورو وويل:
_مورې! لس کاله څومره ير تېر شول ،زه چې لهه کهوره تلهم  ،پهه غهه
کال ې ل وټۍ سر تور سر د باندې رځېهده ،خهو اول چ.هه پېغلهه
ده.
زړې تځې وخندل:
_ غه وخت خو ې ته م سره خوله يڼکی ( لک ) وې.
جمال وويل:
_زه به مخ ته يو_ دوه لپې اوبه ور واچوم.
له دې سره وېړ شو او له کوټې ووت.
اللۍ وپوتتل:
_تره مې چېرته دى؟
زړې تځې وويل:
_سهههار وختههي پ.يههو تههه وېړ .د قههان احههوال را لې لههی و چههې درمنههد
اخلي.
_درمند؟
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زړې تځې وخندل:
_ و زويه! درمند ! دلته چې کله نم پاک شي ،نود قهان يهوه کوټهه
( ډې رۍ ) ور نه جوړوي .بيا دا کوټه د وړو په ټيمانو پيمانه کيه ي،
وروسههته بههادار ،د قههان  ،مههال او ډم ،ههر يههو خپلههه برخههه ههنم خپل هو
کورونو ته وړي.
دا وخههت جمههال کههوټې تههه را ههی او اورسههۍ تههه ني ه دې پههر يههوه خهه ه
توشکه کېناست .خپلې خور ته يې مخ ور واړاوه او ويې ويل:
_که دا بوره يو څه کمه ک ې.
ل وټۍ په بي ه وويل:
_ته ده  ،ېې.
جمال خپلی مور ته مخ ور واړاوه او په خندا يې وو يل:
_د خورکۍ واده ته څو ورځې پاته دي؟
د ل وټۍ مبوري سره شول ،سر يهې وځ ېهد او پهه بيه ه لهه کهوټې
ووته.
جمال او زړې تځې وخندل ،خو اللۍ په حيرانتيا وپوتتل:
_ ل وټۍ ولې داسې په منېه وېړه؟
جمال وويل:
_ غه وشرمېده.
د اللۍ حيرانتيا ډېره شوه .
_ولې؟
_څو ورځې وروسته يې واده دى.
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_نو څه!
جمال موسک شو:
_دا لندن نه دى ،زنی دى زنی .دلته بېل رواجونه دي.
زړې تځې وويل:
_ ههل ههوټۍ ځکههه شههرمېدلې وېړه شههوه چههې د خپههل واده نههوم يههې
واورېد.
اللۍ په بي ه وپوتتل:
_په دې کې نو د شرم څه خبره ده؟
زړې تځې وخندل:
_بس نو ،دا وطن مداسې دى .له پخوانيو را پاته دي.
اللۍ يوه شيبه فکر په مخه ک ه ،بيا يې په بي ه وويل:
_نو زه م بايد وشرمې م؟
جمال وخندل:
_ و نو! ولې! ته بېشرمه يې که څنګه؟
بوډۍ له خپل زوى څخه دخبرو وار واخيست:
_نه لورې! ته بهه ولهې شهرمې ې .دا خهو سهتا د تهره کهور دى .پهه خپهل
کور کې چا شرم ک ى او بل تهه خهو دانګريهز پهه وطهن کهې پيهدا شهوې
يې ،مالته دې عمر تېر ک ى او...
دا وخت يو دروند ټهوخی واورېهدل شهو .بهوډۍ ير پهر خپلهو سهپينو و
يښتو ټکهرى ورکهش که  .جمهال ورو وېړ شهو او اللهۍ پهه حيرانهۍ
سره وره ته وکتل.
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په وره کې يو ردى س ى ودرېهد .دى لهه ونهې ټيهټ و ،را وتلهې يهېه
يې درلوده او پاسنۍ شونېه يې په نو سپينو ويښتو کې پ.ه وه .ده
وار له واره اللۍ ته وکتل او په خندا يې وويل:
_ورېره له خو به خپه شوې نه يي؟
اللۍ موسکه شوه ،تورې .ې ستر ې يې وځلېهدې ،خهو څهه يهې
ونه ويل.
نههوي را لههي سه ي ديههوال تههه ډډه ولګولههه ،جمههال پههه بيه ه بالښههت ور
بېرتههه که  .سه ي خپههل پ.کههی پههه ههولي کېښههود ،د ککههرۍ تههار ،تههار
سپين ويښته يې په خولو ېنهده وو .بيها يهې پهه خپلهه نهه ږيهره کهې د
تي ېل لنېې وتې تېرې ک ې ،اللۍ ته يې وکتل او پهه مينهه يهې
وويل:
_څنګه! وا خو به بده نه يي درباندې لګېدلې؟
اللۍ وخندل:
_نه کاکا! ته يم.
س ي ما سې په خندا کې وويل:
_زموږ کلهی دومهره بهد نهه دى .تهکلی کهاريز لهري .هودر هر وخهت لهه
نجونو ډک وي او بل ستا له بخته س کال په کلهي کهې ودونهه هم ډېهر
دي .سات به دې تېر شي.
س ى لی شو ،څو اوږدې ساوې يې واخيستې او بيا يې خپلهې لهور
ته چې ما ه شېبه کوټې ته را لې وه مخ ور واړاوه:
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_ ل وټۍ! وره چې اللۍ در نه خپه نه شي! وايم دا نن يهې ې پهه
يو_دوو کورونو و رځوه ،پام به يې لط شي.
زړې تځې په عاجزۍ وويل:
_س يه! نن يې دو مه ده ،يو څهه وخهت دې سهاه سهمه کهي .تر غهو بهه
کالي م ورته و نېم ،خلک به ورپورې وخاندي.
د س ي په لنې تندي کې ونځې پيدا شوې او په خشکه يې وويل:
_کوم د نرزوى به د ملک عبدالکريم په ورېرې پسې وخاندي؟ ه!
ل و ټۍ وارخطا شوه:
_ته ده پالره! څه چې ته واړې ،ما سې به وکم.
اللۍ خپل تره ته وکتل ،شونېې يې خندنۍ شوې:
_کاکا! موږ څلور مياشتې دلته يو ،په کراره به و رځو.
د ملک تندى ورين شو  ،په زوره يې وخندل او ويې ويل:
_ته ده ورې رې! ته ده! خپلې خوتې ته وره! وايم پاچا ي چلهوه!
پاچا ي.
ملک يوه شېبه لی شو ،يوه چونېۍ نصوار يې تهر يبهې ېنهدې که ل
او ورو يې وويل:
_پهه رواجونهو پسهې دومهره سهر مهه رځهوه! ټهول پهو ي ي چهې تهه لههه
لندنه را لې يې ،نه دې دلته يوند ک ى او نه هم د قهره بها رواجونهه
در مالوم دي .تا يڅوک نه رموي ،وايم سرې ستر ې رځه ،سهرې
ستر ې.
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اللۍ د راتګ په دريم سهار له خپلې اندرور ( ل هوټۍ ) سهره لهه
کههوره ووتههه .دوى نيغههې ههودر تههه وېړې .د کههارېز تههر دنههې ( د کههاريز
خوله) څو نجونې را تاوې وې .چها منګهي ډکهول ،چها جهامې وينځلهې
او ځينههو نههورو راوړي ههوړ لوتههي پههه اوبههو کههې ايښههي وو ،دې تههه د
نجونو رکلی په زړه پورې و .په پيل کې يوې  ،يوې ېل ورک  ،خهو
شېبه وروسته مجلس دومره تود شو ،لکه له پخوا را يسې چې سره
پېژني ،اللۍ ته هر څهه نهوي وو ،د نجونهو هک کميسهونه ،د هوړو
لوتههو پههر سههر تاوې هدونکي کبههان ،د ني ه دې وېړو سههکو سههپېدارو
سپينې ،ل ځانده پاڼې او له خ پوټي څخه راوتلې سپېرې تي ې ،دا
ر څه دې په لهوم ي ځهل ليهدل ،اللهۍ تهر ډېهره لتهه ناسهته وه ،دې
پرله پسې پوتهتنې کهولې ،يهوې پيغلهې د خپهل کمهيس د ټ.هر کيسهه
ر اواخيسته چې لس کهالوې زرتهار او شهپ شهله هردې شيشهې پکهې
کار شوې دي .بلې بيا د خپلې چوڼدارې لمنهې پهه تهکاره کولهو سهره
خپل کمال وتود او يوې پېغلې چې ډېره ټوخېهده د تنهاره لهه لهو ي
څخه يې ته خوله نه و له.
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له اللۍ څخه م پوتتنې وشوې ،ځينو د غې بيهاتي که و ويښهتو
تههه اشههاره وک ه ه ،يههوې يههې د سههپينو اتههونواو روتههانه پههوټکي راز
وپوتت او يوې بلې پېغلې يې م د يوندپه اړه د معلوماتو وتهتنه
وک ه.
اللۍ د خپل يوند په باره کې لنېه و ېده .ويل يې چهې دکهورنۍ د
جرت په لوم ي کال په لندن کې پيداشوې او مالته لويه شوې ده.
د پالر يواځينۍ لور ده  ،تېر کال يې دولسم خالص که او لهه پهالراو
مور سره يو ځاى اوسي.
اللههۍ تههر ډېهره د کلههي لههه نجونههو سههره کېناسههته .لههه غههوى سههره يههې
خبرې وک ې او کله چې بېرته له خپلهې انهدرور سهره دکهال پهه دروازه
ننوته ،جمهال يهې لهه خپهل تهره سهره د کهور پهه چهوتره کهې وليهد ،دوى
سيوري ته نا ست وو او ملک د کلهي دمکتهد دسوځولوکيسهه ورتهه
تيروله.
اللهۍ د خپهل تهره تهر څنهګ کېناسهته او ويهې ويهل چهې د نجونهو لهه
مينههه نههاکو خبههرو څخههه يههې خونههد واخيسههت ،دوى يههوه شههېبه خبههرې
وک ې ،بيا يې يوه تهور سهيرلي تهه پهام شهو چهې دکهاله پهه دروازه کهې
وېړ و .سيرلی رامخته شو ،منېه يې ک ه او د چر و د هوډلې پهر بهام
ودريههد ،چر هو وارخط ها يههوې او بلههې خههوا تههه من هېې ک ه ې  ،د ملههک
تندى تريو شهو ،خهو مخکهې تهر دې چهې څهه ووايهي ،پهه وره کهې يهوه
کوچنۍ نجلۍ تکاره شوه.
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د جمال رنګ سور شو ،د ملک د تندي ونځې هم يورې شهوې ،خهو
اللۍ په خوشالۍ وويل:
_دا ما ه نجلهۍ ده چهې مهوږ دراتهګ پهه لهوم ۍ ورغ د ونهېيو پهه
لمنو کې وليده.
وروسته يې ملک ته وکتل:
_کاکا! دا څوک ده؟
ملک چيغه ک ه!
_وباسه! سيرلی وباسه!
د اللۍ هومبري سهره شهول ،دې پهه لهوم ي ځهل د خپهل تهره خشهکه
ليده .نجلۍ ته يې وکتهل ،غهې پخهوانۍ زړې جهامې ا وسهتې وې،
په ېل کې يې يوه نرۍ لښته تکارېدله او وارخطها وه ،وروسهته پهه
ل زانههده ههامونو د سههيرلي خواتههه ورنيهه دې شوه،سههيرلي اخههور تههه
ورټوپ ک ل ،يوې وا خپل ځنځير وشکاوه ،په سهطل کهې وختهه او
چوترې ته ن دې يې لمر ته وار شوي پياز سره تيت ک ل.
ملک په کاوړ( وسه ) وېړ شو ،خو مخکې تر غه جمال منهېه که ه
او دسههيرلي مخههې تههه ودرېهد ،سههيرلي لنههېه دوره وخههوړه او تههوى لههه
دروازې ووت.
جمال نجلۍ ته وکتل ،د غې تر خه و سهتر و را رځېهدلو تهورو بنهو
يې زړه ول زاوه ،د چوترې خواته يې ورمي کوږ ک  ،ملک په راوتلو
رډو ستر و ورته کتل ،بېرته يې نجلۍ تهه سهتر ې ورواړولهې ،غهه
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وارخطهها وه ،ټ هول بههدن يههې پ ه ک ( ل ه زې ) اخيسههتی و او باڼههه يههې نههه
رپېدل.
جمال ورو وويل:
_درځه!
نجلۍ په رې دېدلو امونو روانه شوه ،جمال م حرکت وک .
ملک چيغه ک ه!
_پرې ده يې!
جمال مخ ور واړاوه:
_دروازه پورې کوم.
بېرته يې نجلۍ ته وکتل ،غه د ده تر څنګ روانه وه.
جمال ورو وويل:
_د چا لور يې.
_د ابۍ
د جمال تندى تريوشو ،نجلۍ له دروازې ووتهه ،جمهال پسهې وکتهل،
په ډېرا ن کې څو مې و او اوزو خولې و لې.
جمال دروازه پورې ک ه ،شا ته يې وکتل ،پالر يې د وا ځنځيهر تهه
تي ه نيولې وه او اللۍ په چوتره کې د ده له خور سره خبرې کولې،
جمال ور ن دي شو ،ل وټۍ ته يې وکتل او ويې ويل:
_دا نجلۍ څوک وه؟
خور يې په بي ه وپوتتل:
_کومه نجلۍ؟
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_دا اول چې په سيرلي پسې را لې وه.
ل وټۍ وارخطا شوه:
_ېې! ما ونه ليده.
اللۍ په حيرانۍ وپوتتل:
_د غې پېژندل ولې درته مهم دي؟
جمال څه ونه ويهل ،سهر يهې وځ ېهد او دکهاله د لويهديک کهونل لهور تهه
روان شهو ،د کههاله پههه څلههورو کونجونههو کههې سههک ،سههک برجونههه
وېړ وو ،جمال په خ و زينو وخوت ،يوه برج ته ور ننوت ،لتهه يهوه
وړه کوټههه وه چههې د کلههي خواتههه يههې يههوه اورسههۍ درلههوده ،د کههوټې
ختههيک لههور تههه يههو مههات کههټ پههروت و ،لويههديک ديههوال تههه يههې يههو زوړ
بايسهکل وېړ و او د کهوټې پههه مهنک کهې څههو زاړه ټيمهان ،د خهرې يههوه
کته او خيرنې پالستيکي کڅوړې تکارېدلې.
جمال يوه شېبه دکوټې په منک کې ودرېد ،ده ته تېر يادونه ورپه زړه
شول ،يو وخت به په دې برج کې د يمهي لپهاره منهې سهاتل کېهدې ،پهه
چت کې به دانګورو کتارونه ځوړند وو او جمال به ډېر وخهت پهه بهرج
کې ناست او له خپل پالره په پ.ه به يې ميوه خوړه.
جمال ورو د ورسۍ خواته ورني دې شو .له پاسه يې کلي ته وکتهل،
په لس کاله کهې کهوم د پهام وړ بهدلون نهه و پکهې را لهی ،يهواځې خه
کورونه ډېر شوي وو ،د جومات تر مخ د تهوت دپخوانيهو لويهو ونهو
پر ځاى اره شوي مونېان تکارېدل او کلي غه پخوانی شينوالی نه
درلود.
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ناڅاپه يو څه ور په زړه شهول ،لهه ورسهۍ څخهه يهې سهر ويسهت ،کهيک
2

لور ته يې وکتل ،له کلي وتلی په دتته کې يهو زوړ چمبهر تهکارېده،
جمال ته شهېبه د چمبهر وېړو دېوالونهو تهه ځيهر و ،سهرونه يهې خهوړل
شوي وو او په ظا ره د يوند کومه نښه نه پکې تکاريده ،بيا يې يو
درب واورې د ،په بي ه يې شها تهه وکتهل ،اللهۍ دکهوټې پهه مهنک کهې
وېړه وه ،جمال په وارخطايئ وويل:
_ته دلته څنګه را لې!
اللۍ وخندل:
_په خپلو پښو.
جمال تندى تريو ک :
_دلته ستا راتګ ته نه دى.
د اللۍ شونېې وځ ېدې ،مخ يې واړاوه ،وتتل يې چهې پهه زينهو
تکته شي چې جمال تر مټ ونيوله ،ورو يې وويل:
_چا وليدې؟
_نه
_خو ته بايد پام وک ې ..
اللۍ چيغه ک ه!
_زه ستا نامزده يم!

٢
چمبر تر کال يو څه ټيټه چاردېوالي ده چې برجونه
نه لري.
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جمال په بي ه د غې پر خوله ېل کېښود ،يو هام يهې واخيسهت ،لهه
پورته يې ېندې وکتل ،په انګ کې يڅوک نه و ،ورو يې وويل:
_ لته کومه خبره نه وه ،اړه په اړه به سره رځېدو ،خو دلته بايهد
يو څه احتياط وک و.
د اللۍ سر وځ ېد ،ورو يې وويل:
_ته ډېر خفه پورته راوختې.
جمال د غې په يې و ويښتو کې وتې تېرې که ې ،اوږدې هاړې تهه
يې خوله ورني دې ک ه ،خو اللۍ يې ټتر تهه ېل ونيهو ،شهاته شهوه
او په شرمېدلي

يې وويل:

_تر اوسه خو دې ماته نصيحت کاوه.
جمال وخندل.
اللۍ وويل:
_ېړم.
له دې سره يې ام واخيست ،خو بېرته ځاى په ځاى ودرېده.
جمال موسک شو:
_پښېمانه شوې؟
اللۍ وويل:
_په چوتره کې دې خور پيالې ټولوي.
جمههال خپلههه ه ۍ اوږده ک ه ه ،بېرتههه پههه خپههل ځههاى ودرې هد ،ورو يههې
وويل:
_ته ! نو يوه شېبه ماتله شه!
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اللههۍ د ورسههۍ خههوا تههه ورتېهره شههوه ،کلههي تههه يههې وکتههل ،د ځينههو
بامونو پر سرونو د ځوځو بندې (بارونه) ايښې وې او څو ديوالونه
په تپل شويو خوشايو يې وو.
ورو يې وويل:
_ايا کوم بل داسې يواد شته چې اوسېدونکي يهې پهه خوشهايو اور
بل ک ي؟
جمههال غههې تههه ورني ه دې شههو ،تههر څنههګ يههې ودرې هد او شههونېې يههې
وخوځېدې:
_نه پو ې م.
اللۍ يوه شېبه لې وه ،وروسته يې پام څو لکانو تهه ور واوتهت
چې سره لمر ته يې مردکۍ کولې ،ورو يې وويل:
_پالر دې ويل چې دلته تونځی نشته.
_ و! تېر کال چا وسوځاوه.
اللۍ يوه شېبه لې وه ،بيا يې يو ناڅاپه وويل:
_نه شي کېداى چې د کلي ماشومانو ته درل ووايو؟
جمال په حيرانۍ سره غې ته وکتل.
اللۍ خپله خبره پسې و زوله:
_موږ څلور مياشتې وخت لرو ،ډېره موده ده ،يو څه خو به زده ک ي.
د جمال شونېې وخوځېدې:
_خو زه نه شم کوېى.
_ولې؟
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دلتهه نهارو ۍ ډيههرې دي ،مهدا نههن دوه کليهوال را لههي وو ،يهوه يههې
يېه ى درلههود او بههل ههم پههه وچکههۍ اختههه و ،تههه بههه دا وي چههې د دوى
درملنه وک م.
اللۍ وخندل:
_دا م نېک کار دى ،ته دې خپله ډاک.هري کهوه او زه بهه هم لهه کاکها
څخه و واړم چې د ليک لوست لپاره يوه کوټه په واک کې راک ي.
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ملههک د اللههۍ وتههتنې تههه نههه ونههه ويههل ،د کههال لههويې دروازې تههه
ني دې  ،د کوريوه کوټه يې د کوچنيو نجونو او لکانولپاره خالصه
ک ه ،په لوم يو کې دليک لوست لپهاره له شهمېر ماشهومان ورتلهل،
خههو اونههۍ وروسههته يههې شههمېره پنځلسههو تههه ورسههېده ،اللههۍ بههه ههر
سهار درې ساعته درل ورکاوه ،دې له خپهل کهار ه خونهد ا خيسهت،
په پيل کې يهې تهر سهلو پهورې حسهاب ور زده که  ،بيها د الفبها دتهورو
وخت راورسېد او وروسته به يې د دوو_درېهو تهورو لهه جنګولهو يهو
ساده نوم جوړاوه.
ماشههومانو هههم پههه لنهههې وخههت کهههې لههه درسهههونو سههره زړه وتهههاړه ،ان
بازمحمد هم خپلهه لينهده لهرې که ې وه ،ده بهه قلهم او کتاب هه ورسهره
رځول.
جمال ته به م ډله ډله نارو ان ورتلل .د ده نسخه ډېرو ته لګيده ،په
لنې وخت کې تر ليرو کليو دا اوازه و زېده چې س ى له لندنه را لی
دى ،لته يې ډاک.ري زده ک ې ده او د ډېر وخت نارو ان يې په پښو
درولي دي.
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ملههک ههم خوشههاله و ،زوى يههې خپلههې زده ک ه ې بشههپ ې ک ه ې وې او
ورېره يې ې پسې خپله ک ې وه ،خو په جمال يې ډېر پام و ،دى به يهې
نه پرېښود چې له کوم کليوال سره يواځې کينې او يها هم ډېروخهت د
باندې تېر ک ي ،بانه يې دا وه چهې حهاېت خهراب دي او احتيهاط تهه
دى.
جمال م دخپل پالر خبره منل ،ده به ډېر نارو ان د ميلمنهو پهه کوټهه
کې کتل او يهواځې د کلهي غهو نارو هانو تهه بهه د غهوى کورونهو تهه
ورته چې له پښو به لويدلي وو .جمال يواځې يوه تفهري درلهوده ،دى
به ر مازديګرکلي ته نيه دې سهکې ونهېۍ تهه خهوت ،لتهه بهه پهر
يوه واره ډبره کېناسته او د سره روب ننداره به يې کوله.
په کلي کې يې له چا سره نه لګېهده ،د زلميتهوب دوه_ درې مزولهي
يې په ايران کې وو او ده تهه لهه پخوانيهو ملګهرو څخهه يهواځې د کلهي
نههايي جانههداد ور پههاتې و ،جانههداد لههه عمههره پههوخ سه ى و ،وچ کلههک
وجود يې درلود او پخوا يې له جمال سره راز يهو و ،خهو اول ډېهر نهه
تکارېده ،يواځې يو ځل د جمال ليهدو تهه ور لهی و او دو هم وار پهه
کلي کې سره مخامخ شوي وو .بانه يې دا وه چهې درې کلهي اولهس ور
تر اړه دى او دورځې تر لسو پورې سرونه جوړوي.
يو مهازديګر جمهال ونهېۍ تهه خهوت چهې لهه ليهرې يهې پهه يهوه سه ي
ستر ې ولګېدې ،دى يوه شهېبه ودرېهد ،سه ى پهر بايسهکل سهپور د
کلههي خواتههه راتههه او کلههه چههې يههو څههه ن ه دې شههو د جمههال پههه زړه کههې
خوشههالي ور ټولههه شههوه ،ش هېبه وروسههته يههې جانههداد تههه کلکههه ې ه
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ورک ه ،بيا دواړه يو بل ته مخامخ پر لويو ډبرو کېناستل ،د يو بهل د
يوند په اړه يې خبرې وک ې ،د رباب او د مېلو په باره کهې و ېهدل،
لههههه بهههها ونو څخههههه يههههې دانګههههورو او نههههورو مېهه هوو د ههههال کيسههههې
راواخيستې او تېر يادونه يې تازه ک ل ،جانهداد لهه خپهل يونهد څخهه
راضي و ،ويل يې چې ذاره يې ته ده ،پر نايتوب سربېره څو مې ې
او اوزې م لري او د دريو ماشومانو پالر دى.
د دوى خبههرې اوږدې شههوې او جمههال د لههوم ي ځههل لپههاره تههر ماتههامه
پاتې شو.
جانههداد خبههرې کههولې ،خوجمههال د مخههامخ ونههېۍ پههه لمنهه کههې دوو
ماشومانو اوڅو مې و او اوزو ته کتل چې د دوى خواته را روان وو،
د ماتام له اذان سره سهم جانهداد لهی شهو ،شهېبه وروسهته يهې خپهل
څادر وار ک  ،دواړو نيت وتاړه ،فرض لمونک يې په ارامۍ سره ادا
ک  ،خو په سنتو کې د زنګولو

نجی اورېدل کېده.

کله چهې جمهال تهي لهور تهه سهالم و رځهاوه ،بهدن يهې زيه شهو ،ده تهه
مخامخ د څو مې و او اوزو په مينک کې يوه خيرنه نجلهۍ وېړه وه ،د
غې تر .و خ و ستر و تور اوږده باڼه را تاو وو او رين ( رېوان)
يې شکېدلی تکارېده.
جمال يوه شېبه غې ته وکتل ،بيا يې کيک لور ته سهالم و رځهاوه او
وروسته يې پر خپله خرېيلې زنه ې ل تېر ک .
جانداد م سالم و رځاوه ،وېړ شو او د بايسکل لهه کنجهو ې څخهه
يههې يههوه کڅههوړه را خالصههه که ه ،بيهها نجلههۍ تههه ورنه دې شههو ،غههه د
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سوالګرې وندې عاجزه وېړه وه ،جانداد په جګهو پښهو کېناسهت،
وټه يې خالصه ک ه او څلهور _پنځهه رو او سهوځېدلي پاسهتي يهې
نجلۍ ته ونيول.
ورو يې وويل:
_ ه! دا واخله او خپل کور ته ېړه شه!
نجلۍ مې و او اوزو ته وکتل.
جانداد په بي ه وويل:
_ مالونه به بازمحمد په مخه ک ي.
د نجلۍ نري او چاودي چاودي ېسونه ور و ځېدل ،ډوډۍ يهې سهره
وچرموړله ،په تخرګ کې يې ونيولهه او د کلهي خواتهه

نهدۍ روانهه

شوه ،باز محمد م خپله رمه په مخه ک ه.
جانداد جمال ته وکتل ،موسک شو او ويې ويل:
_ناوخته نه دى؟
جمال د و په نښه سر وخوځاوه ،وېړ شو او څادر يې ټکوا ه.
جانداد خپل زوړ بايسکل تر تکرو ونيو ،دواړو دکلي خهوا تهه مخهه
ک ه ،يوه شېبه يوه م څه نه ويل ،يواځې د بايسکل د ټيم ټکاه او تر
بوټونههو ېنههدې د وړو تي ه و د تههوېدو

ونههه اورې هدل کې هدل ،دواړو

ځمکې ته کتل او لي روان و ،خوشېبه وروسته جمال ورو وويل:
_دا نجلۍ څوک ده؟
جانداد غه ته وکتل ،يهوه ترخهه موسهکا يهې وکه ه او پلنهې شهونېې
يې وخوځېدې:
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_د رڼا لور.
د جمال زړه ول زېد ،شک يې په يقين بدل شو ،خو څه يې ونه ويل.
جانداد وويل:
_مور يې ډېره نارو ه ده ،يونيم کال وشو چې وېړېداى نه شي.
جانداد لی شو ،د کينې ستر ې له کونجه يې جمال ته وکتهل ،غهه
ما سې ځوړند سر روان و ،ورو يې خپله خبره پسې و ز وله:
_ يو ځهل د ولسهوالۍ ډاک.هر تهه ور لهې وه ،خهو غهه وريهاده که ې وه
چې عالج يې دده له وسه وتلی کار دى ،کابل ته دې ېړه شي ،خو رڼا
ډېره بېوسه ده ،د بېګاه نه لري ،عالج ته يې پيسې په کار وې ،ځکهه
نو دې م په درملنې پسې دومره سر ونهه رځهاوه ،بهس! ټولهه هذاره
يههې د لههور پههه مههز دورۍ ده ،لههور يههې پاڼههه نههومې ي ،لههه تې هر يههوه کالههه
را يسې زما رمه پيايي ،خو زه پخپله بيوسهه يهم ،ډېهره مرسهته نشهم
ورسههره کههوېى ،د ماتههام لههه راټول هو ک ه و پاسههتو څخههه پنځههه _شههپ
ورکوم ،درې وختهه وچهه ډوډۍ يهې کيه ي ،دوى دوه نفهره دي ،لهور
او مور ،يو څه ېل کليوال م ور ته نيسي ،ذکات ،مکهات ورکهوي
او يوندي يې ساتلي دي.
جانهداد لهی شهو ،جمهال هم نههور څهه ونهه ويهل ،بېرتهه چوپهه چوپتيهها
شوه ،خو دا ځل د بايسکل د ټيم له ټکاه سره د يهوه_ نهيم شهغال تېهره
کوکه م اورېدل کېده.
شې به وروسته په عمهر پهوخ سه ى يهوې زړې دروازې تهه چهې د هوړو
څو زنګن ټيمان پرې ټکو ل شوي وو ور و رځېد او ځوان م د يوې
39

کههال خههوا تههه

نههدى روان شههو ،دا کههال د کلههي پههه مههنک کههې وېړه وه،

ديوالونه يې تر ټولو کورونو سهک وو او پنهې برجونهه يهې د ماتهام
په تته رڼا کې وېرونکي تکارېدل.
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د ټولګي په توره دړه ليکل شوي و.
زموږ ېواد افغانستان دى.
موږ له خپل ېواد سره مينه لرو.
موږ سوله واړو.
په ولي څو ماشومانو پلتۍ و لې وې ،کله کله به يې سرونه پورته
ک ل ،دړې ته به يې وکتل او ېندې د کتاب و پهه سهپينو پهاڼو بهه يهې
څه وليکل.
اللههۍ د ټههولګي د لههويې ورسههۍ تههر څنههګ وېړه وه ،دې تههر شيشههې
ور اخوا د تيز باران ننداره کوله ،باران دکال پهه مهنک کهې لهوى لهوى
ډنېونههه جههوړ که ي وو ،څههاڅکي بههه پههر خه و اوبههو لګېهدل ،ډومبکههي
(پوکنۍ ) به يې جوړول او بيا به دا ډومبکي نورو څهاڅکو لهه منځهه
وړل...
اللۍ ته دا خه ډنېونهه او د لر هي نهاوې پهه زړه پهورې وې ،دې تهه د
لنههدن بارانونههه ورپههه زړه شههول ،لتههه بههه ډې هر بارانونههه ورې هدل ،خههو
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څاڅکو به دا ډول چک ې او خ ډنېونه ،نه جوړول ،لته يواځې شنه
واته او پاخه س کونه وو ،بوټونه به په ورځو ،ورځو نهه کک ېهدل او
له لندو خاورو څخه بوى نه پورته کېده.
اللههۍ يههوه شههېبه د ک کههۍ تههر څنههګ وېړه وه ،بيهها بېرتههه دړې تههه
ورني دې شوه او په لوړ

يې وويل:

_ته! ومو ليکل؟
ماشومانو سرونه پورته ک ل ،يوه سرتور لک په خپله بهېدلې پوزه
لستوڼی تېر ک او په زوټه يې وويل:
_خان محمد ې نه دي ليکلي.
د غه تر څنګ د ناست لک ستر ې رډې راوختې:
_دروا وايههي! ههه! دا نههو څههه دي؟ پخپلههه يههې تههر اوسههه ټوپکونههه
رسمول.
سرتور لک په خبره کې ورولوېد:
_جېد دې له مردکيو ډک دى.
د لک رنګ سور شو.
اللۍ په لوړ

وويل:

_ما درته ويلي و چې ته لکان جنګ نه کوي!
ماشومان لي شول.
اللههۍ تختههه پاکههه که ه ،وروسههته يههې پههه دړه څههو د جمعههې سههوالونه
وليکههل ،خههو کلههه چههې يههې ماشههومانو ت هه مههخ ور واړاوه ،ټولههو د وره
خواته کتل.
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په وره کې يوه کوچنۍ نجلۍ وېړه وه ،د غهې تهر .هو خه و سهتر و
تههور باڼههه را تههاو وو او لههه شههکېدلې لمنههې څخههه يههې اوبههه څڅې هدلې،
اللههۍ پههه بيه ه غههې تههه ورنيه دې شههوه ،تههر څنههګ يههې ودرېهده ،خههو
مخکې تر دې چې څه ووايي ،د ماشومانو له منځه يوه

ک :

_معلم صاحد! دا پاڼه نومي ي ،پالر يهې پهه زړه کهال کهې پهوډرو مه
ک .
ټولو ماشومانو وخندل.
اللۍ په بي ه غوى ته وکتل ،د غې تورې ستر ې له وسې ډکې
وې او په پراخ تندي کې يې نرۍ ونځې تکارېدلې ،په خشکه يهې
وپوتتل:
_دا کوم بي ادبه و؟
د ماشومانو سرونه وځ ېدل.
اللۍ نجلۍ ته وکتل او په حيرانۍ يې وويل:
_او و! ته ياړې؟
نجلههۍ ورو ورو سههونګېدله ...اللۍ د غهههې پههه لنههدو ويښهههتو ېل
کېښود ،ورو يې وويل:
_څه خبره ده؟
د نجلۍ سر وځ ېد ،څو پرله پسهې سهلګۍ يهې لهه خهولې را ووتهې او
وړې شونېې يې و خوځېدې:
_مور مې...
اللۍ په خبره کې ور ولوېده:
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_ولې! په مور دې څه شوي دي؟
_مور مې يو دم ړنګه شوه ،ستر ې يې ر ي ،خو

ېداى نه شي.

اللۍ د غې سر په خپل ټتر پورې ونيو ،ورو يې وويل:
_ته په ډاک.ر پسې را لې يې؟
نجلۍ د ( و) په نښه سر وخوځاوه.
اللۍ د غې تر مخ په جګهو پښهو کېناسهته ،اول نهو دواړه پهه ونهه
سره برابر وو ،يوه شېبه يې د نجلهۍوچ کلهک او ټهاپي ،ټهاپي مهخ تهه
وکتل ،بيا يې شونېې وخوځېدې:
_خوا مه بدوه ،مور به دې خداى جوړه کي ،ته !
نجلۍ په حيرانۍ سره غې ته کتل...
اللۍ ناستو ماشهومانو تهه مهخ ور واړاوه ،لهه يهوه نهه يهې و وتهتل
چې جمال را وبولي ،ماشوم م په منېه له کهوټې ووت ،وروسهته يهې
نجلۍ تر مټ ونيوله ،دواړه دړې ته ني دې شول ،کله چهې يهې نجلهۍ
د زده کونکو تر مخ پر پالستيکي څوکۍ کېنوله ،پښې يهې پهه هوا
کې ځ ېدلې پاتې شوې ،اللۍ لهه ماشهومانو و وتهتل چهې پهه دړه
ليکل شوي سهوالونه وليکهي ،وروسهته نجلهۍ تهه مخهامخ پهر هولي
کېناسته ،غې ته يې وکتل او ويې ويل:
_سبق دې خوتې ي؟
نجلۍ حيرانه وه.
اللۍ وخندل:
_ته ولې سبق ته نه راځې؟
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د نجلۍ وړې شونېې وخوځيدې:
_رمه پيايم.
_خو سبق ته م راځه!
د نجلۍ سر وځ ېد ،يوه شېبه لې وه ،وروسته يې په وړه يبه وويل:
_ډوډۍ به له کومه کوو؟
د اللۍ په ستر و کې اوتکې ور ېدې:
_ورور ،تره ،خپل ،پردى ،څوک نه لرې؟
نجلۍ ما سې په ځ ېدلي سر وويل:
_مور لرم ،مور مې ر وخت تکلوي ،وروسته بيا ياړي.
دا وخت د جمال له خندا ډک

واورېدل شو:

_ الم امر ته تيار دى.
خو د غه خندا يودم لې شوه ،اللۍ په بيه ه وره تهه وکتهل ،جمهال
پښههه نيههولی و ،څې هره يههې خواشههينې تههکارېده او پههه ځيههر ،ځيههر يههې
نجلۍ ته کتل...
اللۍ ورو وويل:
_دا پا ڼه نومي ي ،مور يې نارو ه ده او ته بايد ورسره ېړ شې.
د جمههال زړه ول زې هد ،پښههې يههې ب هې س هېکه شههوې او ېل يههې پههه وره
پورې ونيو .يوه شېبه لی و ،بيا يې يو دم وويل:
_زه نه شم کوېى.
د اللۍ په تندي کې ونځې پيدا شوې:
_ولې؟
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جمال نجلۍ ته کتل...
اللۍ وخندل:
_که له بارانه وېرې ې ،چترۍ درسره واخله ،تځه نارو ه ده.
جمال وويل:
_ما وبخښه! نه شم کوېى.
اللۍ په حيرانۍ سره غه ته کتل.
جمال يوه شې به لی و ،وروسته يهې ناڅاپهه سهتر ې سهره ور لهې او
په جديت يې وويل:
_نه شم کوېى.
اللۍ ته د جمال وسه حيرانونکې وه ،يوه شېبه يهې څهه ونهه ويهل،
خو وروسته يې شونېې وخوځېدې:
_تا خو تر اوسه په دومره سخته کې څوک نه و پرېښهي ،د دې نجلهۍ
مهههور نارو هههه ده،

ېههداى نهههه شهههي او دا سهههتا وظيفهههه ده چهههې غهههه

و ورې ،ته پخپله م ته پو ې ې.
جمال يوه شېبه لی و ،وروسته پرته له دې چې څهه ووايهي لهه کهوټې
ووت ،خو لنې وخت ې نه و وتلی چې بېرته په وره کهې تهکاره شهو ،د
غه په تي ېل کې چترۍ او په کيک ېل کې يو کوچنی تهور بکهس
تکارېده ،ده نجلۍ ته وکتل او په خشکه يې وويل:
_راځه!
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اللۍ ته د جمال دې وسې خوند ور نه که  ،خهو بيها هم خوشهاله وه
چې نامزد يې د نارو ې ليدو ته تيار شوى و ،نجلهۍ هم پهه ل زېهدلو
امونو له ټولګي ووته.
د باندې باران په شهدت سهره اورېهده ،جمهال چتهرۍ خالصهه که ه او د
بههاران څههاڅکو د پراشههوټ لههه ټههوټې څخههه ټکهها ويسههتله ...خههو نجلههۍ
وړاندې ځ ېدلی سر چ.که روانه وه ،د باران څاڅکي يې پهه لوڅهه او
نرۍ هاړه لګېهدل او پالسهتيکي چوټهو (چپلکهو) يهې پهه ځهان پسهې
چک ې پورته کولې...
د کلي په تنګو کوڅو کې يڅوک نه تکارېدل ،له لر ينو ناوو څخه
خ ې اوبه توېهدلې  ،دا اوبهه بهه د تشهنابونو لهه تهورو او بويناکهه اوبهو
سره ېېدلې او د کوڅو د منک ډنېونه به يې ې پسې پراخول ...
دوى چوپه خوله روان وو ،جمال به څه کوله چې په کلک ځهاى هام
کې دي ،کله کله به اړ شو چې ديوالونو ته ني دې پښهه ولګهوي او يها
له ځينو کوچنيو ډنېونو څخه ټوپ ک ي.
دى خواشينی و ،احسال ور ولوېد چې په يوند کهې تهر ټولهو سهت ى
مهههزل کهههوي ،د ده مېشهههنۍ يلهههه دا وه چهههې نارو هههانو تهههه يونهههد ور
وبخښې ،خو دا ځل يې تمهه درلهوده چهې خپلهه نارو هه پ.هې سهتر ې
ووينې ،خو وروستي فکر يې ډېر ير وجدان مالمت ک  ،له ځانهه يهې
ورټ وشههو ،څههه يههې کولههه چههې تېهر يادونههه ېهر ک ه ي او د نههارو ې
درملنه خپله دنده و نهي ،خهو تېهرو يهادونو د نهې د تهارونو ونهدې
کلک نيولی و.
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ده ما سې ځوړند سر مزل کاوه ،خو کله چې يې سر پورته که  ،زړه
يې ول زېه د .دوى لهه کلهي وتلهي وو او نجلهۍ پهه دتهته کهې د وتهي
وېړ زاړه چمبر خوا ته چ.که روانه وه.
جمهال يهوه شهېبه ودرېهد ،ده فکهر کههاوه چهې پهه دې زړه ويرانههه کهې بههه
اول څوک نه اوسي ،لته به يهواځې سهپي ب هي زېه وي او د دتهتې
م و به ارونه پکې جوړ که ي وي ،خهو اول لتهه چها يونهد کهاوه او
دى بايد يو ځل بيا دې کنېوالې ته ور لی واى ،ځکهه يهې بېرتهه هام
پورتههه ک ه  ،خههو دا ځههل يههې پښههې تههر پخههوا درنههې ورتههه وايس هېدې،
احسال ورولېد لکه په پوندو پسهې چهې يهې وزنونهه ت لهي وي او يها
م په اوسپنيزو بوټونهو کهې روان وي ،ده پهه سهتونزه سهاه اخيسهته،
خو ر رنګه چې و ،دى بايد په نجلۍ پسې تللی واى.
نجلۍ په يوه وړه دروازه ننوته ،جمال م غه تعقيد ک ه او کله چې
يې ځان د چمبر په منک کې وليد ،په زړه يې وېهره ننوتهه ،ده پهه ځينهو
انګرې زي وحشتناکو فلمونو کې دا ډول زړې ويرانهې ليهدلې وې ،پهه
داسې ځهايونو کهې بهه يهوازې ارواوې اوسهېدلې ،دوى اوږدې داړې
درلودې  ،انسانان به يې تښتول ،بيا بهه يهې دا ډول زړو کنهېوالو تهه
وړل او لته به يې د غوى وينې څښلې.
جمال يوه شېبه په انګه کهې ودرېهد ،د ړنګهو دېوالونهو سهرونه ېنهده
وو ،د پخوانيو کوټو پرځاى د خاورو ډېرۍ وېړې وې ،دروازې تهه
ني ه دې کادانههه ړنګههه وه ،رالوې هدلې پخڅههې يههې لههو ي و لههې وې او
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.ې تورې لهوټې يهې دا سهې تهکارېدې ،لکهه يهوه لويهه اورلګېدنهه
چې پکې تېره شوې وې.
جمال فکر په مخه ک  ،خو وروسته يې په تهي هوږ د بهاران څهاڅکي
ولګې دل ،په بي ه يې پورته وکتل ،چترۍ کيک لور تهه که ه شهوې وه،
بې رته يې سر کښته ک  ،په وره کې يهوه نجلهۍ وېړه وه او ده تهه يهې د
مرسههتې پههه تمههه کتههل ،دنجلههۍ شهها تههه تپههه تيههاره وه ،ههيڅ ههم نههه
تکارېدل ،دا خالص ور او دا تياره  ،غو سمڅو تهه ورتهه وو ،لکهه
پخوانيو انسانانو چې يوند پکې کاوه.
نجلهۍ يهوه شهېبه وېړه وه او بيهها پهه تيهاره کهې ورکههه شهوه ،جمهال ههم
حرکت وک  ،چترۍ يې خه او ېنهده ديهوال تهه ودرولهه او کلهه چهې پهه
وره ننوت ،اړ شو چې سر ټيت ک ي.
لته توره شپه وه ،له دېوالونهو څخهه سهوړ او نمجهن بهوى ل.ېهده  ،د
موږکانو ب وڼي ورو ورو چوڼګېدل ،جمال نه پو ېده چې پر کومهه
ېړ شي ،يوه شېبه ودرېد ،ستر ې يې له تيهارې سهره اشهنا شهوې ،د
تنههګ د ليههز دواړو خواووتههه دوه لر ينههې زړې دروازې وېړې وې،
دى حيران و چې کومې يوې ته ېل ور و ځوي ،خهو دا وخهت يهې د
نجلۍ يړ ونی

په وږور ننوت:

_مورې ،مورې ،ستر ې رڼې که ،ما ډاک.ر درته را ووست.
د جمال زړه ول زېد ،خو د نجلۍ په خبرو يو څه خوشاله شهو ،د غهې
په وينا د تځې ستر ې پ.ې وې.
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ورو يې دروازې ته ېل ور و زاوه ،د دروازې نجها يهې پهه زړه کهې
نرۍ څ يکه تېره ک ه ،جمال يهوه شهېبه ودرېهد ،د کهوټې پهه خه ه درۍ
يهوه تههځه پرتههه وه ،د غههې سههر تههه د لر ههي يههو زوړصههندوق ايښههی و،
څنګ ته يې څو خيرنې ب ستنې تکارېدلې او له ديوالونهو څخهه څهو
ځايه کا ل را لوېهدلی و ،نجلهۍ يړل او پهه وړو ېسهونو يهې د تهځې
ډنګرو اوږو ته ټکانونه ورکول ...
_مورې! مورې ! ستر ې رڼې که! ما ډاکتر درته راووست ...مورې...
جمال يوه شېبه دوى ته وکتل ،نجلۍ د خپلې مور پر ټ.ر ورټي.ه وه،
غې يړل او کوچني وجود يې د تځې څېره له ديده پ.وله.
جمههال ورو ورن ه دې شههو ،خههو کلههه چههې يههې سههتر ې د تههځې پههر مههخ
ولګېدې ،يوه شې به يې په زړه رحم لبهه وکه ه او پهه سهتر و کهې يهې
بې اختياره اوتهکې ډنهې شهوې ،زړه تهه يهې نهه لوېهده چهې دا دې رڼها
وي ،د تههځې سههتر ې پ.ههې وې ،پههه څې هره يههې يههواځې خ ه پوسههتکی
پروت و او د ومبرو ېوکي يې راوتلي تکارېدل.
جمههال د غههې تههر څنههګ کېناسههت ،کههوچنۍ ما س هې يړل...جمههال د
نجلۍ پر اوږه ېل کې ښود ،وتو يې يواځې راوتلي هېوکي لمهس
ک ل ،نجلۍ څنګ ته شوه ،جمال د پرتې تځې نبض وکوت ،د ېل
ر ونه يې ورو ورو ورځېدل...بيا يهې د کهوچني بکهس ځنځيهر کهش
ک  ،د فشار د آلې چسپ يې د تځې تر ډنګر مټ را و رځاوه ،شهېبه
وروسته يې نجلۍ ته وکتل او ويې ويل:
_مه ياړه! فشار يې ټيټ دى ،ته به شي.
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له دې سره دپرتې تځې ځګېروى شو ،د غې تي ېل حرکت وک ،
نرۍ او بې سيکه وتې يې په داسي بنه وخوځولې لکه څوک چې پهه
تياره کې څه ل.وي  ،خو وروسته يې ېل له حرکته ولوېهد ،د جمهال
په زړه کې يو ځل بيا تېر يادونه ور تازه شول ،د رڼا

يهې پهه هوږو

کې انګازې پورته ک ې:
(( ستا

زما وږونو نه ،زما زړه ته ننوځي)).

جمال د نجلۍ په يړ وني

ټکان وخوړ:

_دا يې عکس دى ،د ولسوالۍ ډاک.ر ورک ى و.
جمال په بي ه غې ته وکتل ،وېړ شو ،تور پالستيک يې د کهوټې د
يواځي نۍ دريڅې رڼا ته پرانيست ،په ځير يې عکهس تهه وکتهل ،پهه
تور پالستيک کې د پښوسپين او نري ېوکي تهکارېدل ،سهر يهې
دوه درې ځلهه وخوځههاوه او بېرتهه د پرتههې تهځې تههر څنهګ کېناسههت،
خو کله چې يې د تځې مخ ته وکتل ،رنګ يهې ييه شهو او پهه زړه يهې
سستي را له ،د تځې .هې خه ې سهتر ې چهې اوږده باڼهه تهرې تهاو
وو رڼې وې ،غې په ځير ځير جمال ته کتل...د تځې په ستر و کهې
کههوم بههدلون نههه و را لههی ،يههواځې لههه مههه ډکههې وې  ،اوتههکې پکههې
ر ېهدلې ،او پههه څېهره کههې يههې لههه د ههو ځلېهدونکو سههتر و پرتههه ،د
يوند کومه بله نښه نه تکارېدله.
د تځې شونېې څو ځله ول ځېدې ،وروسته يې په سختۍ وويل:
_ته ې ما سې تکلی يې.
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جمال په بيه ه وېړې نجلهۍ تهه مهخ ورواړاوه ،داسهې ورتهه وايسهېده
لکه غه چې د دې خبرې په مانها نهه وي پو ېهدلې ،نجلهۍ ورو ،ورو
يړل...
بېرته يې پرتې تځې ته وکتهل ،تنهدى يهې تريهو که او پهه خُشهکه يهې
وويل:
_ته خو خبره يې ،ما کويده ک ې!
تځې ستر ې پ.ې ک ې ،د غې د ستر و له کونجهانو څخهه څهو رڼهو
څاڅکو منېه واخيسته او د وږ له پاسه يې په نو تورو ويښتو کې
پټ شول ،پرته له دې چې ستر ې رڼې ک ي په ست ي

يې وويل:

_خو پر ما ې تر اوسه ران يې.
د س ي رنګ سور شو ،نجلۍ ته يې وکتل او ويې ويل:
_مور دې تبه لري ،په داسې وخت کې ر نارو چ.ياټ وايي.
وروسههته يههې بېرتههه پرتههې تههځې تههه مههخ ور واړاه ،د غههې پههر خهه و
شونېو يوه ترخه موسکا پرته وه.
جمال ورو وويل:
_زه دومره وخت نه لرم چې ستا چ.ياټ واورم.
له دې سره يې بکس ته ېل ک او مېخ تهه ورتهه يهوه تېهره سهتن يهې را
وويسته ،بيا يهې سهتن د تهځې پهه خيرنهو پونهدو څهو ځلهه وو لهه ،د
غې څېرې ته يې وکتل ،تځې د چت تورو دود و لو لر يو ته وچې
ستر ې نيولې وې او په څېره کې يې د درد کومه نښه نهه تهکارېده،
وروسته يې پر ستن د تځې ځنګنونه وو ل او ورو يې وويل:
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_د کوم درد احسال کوې؟
د تځې شونېې وخوځېدې:
_نه .
بيا يې له غې څخهه و وتهتل چهې پهر اړخ واوړي ،تهځې پهه زحمهت
څنګ بدل ک  ،وړې نجلۍ په حيرانۍ ورته کتل.
جمال د غې د مال په ېندنۍ برخهه څهو پرلهه پسهې سهتنې ولګهولې،
بيا يې وپوتتل:
_اول څنګه؟
د تځې ځواب منفي و.
جمههال لههه غ هې څخههه و وتههتل چههې بېرتههه سههتوني سههتغ پريههوځي،
وروسهههته يهههې لهههه بکهههس نهههه يهههو امپهههول ( پي کهههاري) راوويسهههت،
پالستيکي ستن يې له رڼو اوبو ډکه ک ه او کله چې يهې تېهره سهتنه د
غې د ېل په راوتلي شنه رګ کې ننه ايستله ،ورو يې وويل:
_دا دې د راتلونکو دردونو لپاره ته ده.
تځې ما سې چت ته کتل.
جمال پر يهوه کهوچني کا هذ څهه وليکهل ،کا هذ يهې نجلهۍ تهه ونيهو،
شونېې يې وخوځېدې:
_دا دوا به يې دردونه ونيسي.
د تځې خواشينی

واورېدل شو:

_ رانه ده؟
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جمههال مههخ ورواړاوه ،تههځې د پخههوا ونههدې چههت تههه کتههل او خ ه ې
ستر ې يې اوتهکو ځلولې...وروسهته يهې پهه داسهې ه لکهه لهه ځهان
سره چې خبرې کوي ويې ويل:
_دا دواوې ما نه شي جوړولی ،زه لس کاله مخکهې ې مه ه شهوې يهم،
لس کاله مخکې ،زه ست ې يم ،ډېره ست ې ،واړم چې ويده شم  ،د
تل لپاره.
تځه لې شوه ،د غې له ستر و اوتهکې وڅڅېهدې ،وروسهته يهې
وېړې نجلۍ ته وکتل ،يوه شېبه لې وه ،بيا يې ورو وويل:
_تا به خداى ته وسپارم.
نجلۍ يړل...
دا وخههت د بکههس د ځنځيههر د کش هېدو ه واورې هدل شههو ،تههځې ورو
ورمې کوږ ک او په زحمت يې وويل:
_بيا به دې ووينم؟
س ي لنې ځواب ورک :
_نه
له دې سره وېړ شو ،ام يې واخيست ،خو يودم ودرېد ،پرتهه لهه دې
چې تځې ته و وري ،ورو يې وويل:
_يوه خبره واوره! ما کويده ک ې او بيا څوک راپسې راونه لې ې!
د تځې شونېې وخوځېدې:
_خو په يوه شرط.
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جمال تر څنګ ورته وکتل ،تځه يهوه شهېبه لهې وه ،د غهې پهه خه و
ستر و کې اوتکې ډنې وې ،بيا يې په م اوي

وويل:

_يواځې يو ځل راته ووايه چې درباندې رانه يم.
جمال لی و.
تځې وويل:
_يواځې يو ځل ،يو ځل را ته ووايه چې درباندې رانه يم ،يو ځل.
د جمال شونېې وخوځېدى:
_نه! زه له تا نه ورټ ( کرکه ) لرم.
_ولې؟
جمال نجلۍ ته وکتل ،بېرته يې تځې ته مخ ور واړاوه:
_په دې ته م ته پو ې ې!
تځې وتتل چې څه ووايي ،خو س ى له کوټې وتلی و.
د بانههدې تې هز بههاران اورېهده...خو دا ځههل د جمههال پههه ېل کههې چتههرۍ
ت لې پاتې وه ،د ده له تورو ويښتو رڼهې اوبهه څڅېهدلې ،پرتهه لهه دې
چهې پههر کلههک ځههاى ههام کي ه دي او يهها ههم لههه خه و اوبههو ټههوپ ک ه ي،
ځوړنههد سههر روان و ،د غههه پههه سههتر و کههې اوتههکې ر ېهدلې او پههه
سپينو پايڅو پورې يې تور ه او بويناکه خ.ه سرېښ وه.
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د ډول له

سره سم ،اللۍ په منېه د کاله برج ته وخته ،ېندې يهې

وکتل ،دېوال ته ني دې رنګارنګ مهوټر وېړ وو .د مهوټرو لهه دروازو
څخه خلک کښته کېهدل ،پهه دوى کهې ډېهرى پخهې تهځې پېغلهې او
وړې نجونې وې ،د غوى په لمنهو پهورې ټهومبلي رڼکهي ځلېهدل ،پهه
ېسهههونو کهههې يهههې شهههنه روميالونهههه نيهههولي وو او لهههه رنګهههه خوشهههاله
تکارېدلې.
د کاله دروازې ته مخامخ څو ځوانانو څنې ورځولې ،داتک دا دايره
به يوځل پر شها وېړه ،پراخهه بهه شهوه او بيها بهه اتهک کهونکي بېرتهه لهه
څلههورو خههواوو پههر ډول سههره راټههول شههول ،پههه دوى کههې د ډېهرو پښههې
لوڅې وې ،نه يې د ډېران لمنې ته کتل او نهه يهې هم پهه خهاورو کهې
پرتههو کوکيههو( شيشههو)  ،تې هرو ههېوکو او ا زيههو تههه ،دوى

نههدي

حرکات درلودل او کله ،کله به يې له خولو څخه يوه ېه ناره را وته،
اللههۍ يههوه شهېبه ک کههۍ تههه نيه دې ودرېدلههه ،غههې تههه دې ننههدارې
خوند ورک  ،زړه يې له غه ځايه نهه تهه ،خوشهېبه وروسهته د ناچهارۍ
له مخې له برجه کښته شوه.
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د کال منک م له تځو ډک و ،زړې په چوتره کې ناسهتې وې ،پېغلهې
د چمبې (دريا)

ته څرخېدلې او څو ماشومانو هم څهه کولهه چهې

يوه بې سيکه پيشو او يو خوار سپی په جنګ سره واچوي.
اللههۍ پههه ورا څههو را لههو تههځو تههه ېل ورکه  ،بيهها داېن تههه ننوتههه،
لته د کلهي څهو نجهونې سهره راټهولې وې ،چها تنهاره تهه ډوډۍ و لهه،
ځينو پر لوتو اوبه تېرولې او يوې بلهې هم تهر تهور چهايجو

ېنهدې

سره انګار ته پوکي ورکول .
اللۍ له پيالو ډک پتنهول او يهو تهور چهايجو

ور واخيسهتل ،لهه

داېنه ووتهه او پهه چهوتره کهې يهې څهو ناسهتو تهځو تهه لهه چهايو ډکهې
پيالې کېښودلې ،وروسته يوې بلې کوټې ته ور ننوته ،لته تهر هل
ههوټۍ د کلههي څههو نجههونې را تههاوې وې ،د غههوى پههه ېسههونو کههې
رنګارنګ کميسونه ځلېدل او د ټوټو د ارزتت په اړه يې خبرې سهره
کولې.
اللۍ د نجونو تر څنګ کېناسته جامو ته يهې وکتهل او پهه حيرانهۍ
يې وويل:
_دا د چا دي؟
يوې پېغلې وخندل:
_دا د دې ځاى رواج دى ،ورا بايد د ناوې جامې م ورسره راوړي،
يوې بلې د اللۍ ستر و ته يو کميس ونيو او ويې ويل:
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_دې ته جولۍ وايهي ،سهوچه ورېښهم پکهې کهار شهويدي ،هه! دا بهل
کينخاپ دى ،ندوستانی کينخاپ ،بيه يې لوړه ده ،ر څوک يې نه
شي اخستالى.
اللۍ کميسونه سره واړول ،ورو يې وويل:
_تکلي دي.
يوې نجلۍ وخندل:
_ستا وار به م را ورسي ي.
يوې بلې وويل:
_ اللۍ! ستا واده به چېرته وي؟ دلته ! که د انګريز په وطن کې؟
اللههۍ يههواځې وخنههدل ،وېړه شههوه او لههه کههوټې ووتههه ،د کههاله پههه
لويههديک کههونل کههې جمههال ،جانههداد او دوه نههور کليههوال د څههو لويههو
ديګونو تر څنګ وېړ وو ،تر ديګونو سرې لمبې را تهاوې وې او يهوه
کونل ته د پيازو او ک الو پوټکي پراته وو.
اللۍ يوه شېبه د پيغلهو د اتهک ننهداره وکه ه ،دوى پهه پيهل کهې ورو
ورو څرخېدلې ،خو وروسته به يې څرخېهدا دومهره تېهزه شهوه چهې ان
لمنې به يې د چترۍ وندې سره خالصې شوې او په پاى کې به يوې
يوې ميدان پريښود.
اللۍ په ورا را لې له يوې تځې څخه د دې اتهک پهه اړه معلومهات
و وتتل ،غې وويل چې (( دلته درې ډوله اتک دود دى ،لوم ي تهه
يههې لههوى اتههک وايههي ،دا اتههک اسههانه دى ،څههرخ نههه لههري ،يههواځې اتههک
کهونکي يههوه او بههل لههور تههه مخونههه اړوي او پههر ډول او يهها ههم پههر دريهها
58

و ههونکي راڅرخههي ،دو ههم ډول يههې د څههرخ د اتههک پههه نههوم يههادي ي او
يواځې تی لور ته يو څرخ لري ،خو دريم يې چې تر ټولو سهخت دى،
اېپی نومي ي ،اېپی لوم ى تي لور ته پرله پسې درې او وروسته
کينې خواته يو څرخ لري ،د دې اتک له اودې يواځې غه کسهان وتهی
شي چې ساه يې ته پخه وي)).
اللۍ تر ډېره د اتک ننداره وک ه ،وروسته يې د اودسونو لپهاره دوه
لهه اوبهو ډک سهطلونه اوڅههو بهدنۍ پهه سهراى کههې کېښهودلې ،لهه لمههر
پرې وتو سره سم په ورا را لي نارينه خپل کلي تهه ېړل او يهواځې دوه
سپين ږيري يې پرېښودل.
د ماخستن له ډوډۍ وروسته بېرته اتک تود شو ،اللۍ د کلي له څو
نجونو سره يوځاى د ناوې تر څنګ ناسته وه ،وروسته ډمه او څو په
ورا را لهې نجههونې کههوټې تههه ورننههوتې ،دوى پههه نکريههزو کههې شههم
ودروله ،بيا يې اورلګيت ورته ورته که  ،او د شهمعې لهه بلېهدو سهره
سم يې په سندرو پيل وکه  ،بيها يهې ما هه نکريهزې د هل هوټۍ پهر
ېسههونو کېښههودلې او کلههه چههې شههپه پخههه شههوه ،ډمههې د نههاوې تههور
ويښته د شاړشهمو پهه تېلهو هوړ او وروسهته يهې دوه اوږدې کهوڅۍ
ترې جوړې ک ې.
سهههار لههه چههايو وروسههته بېرتههه ات هک تههود شههو او تههر رمههې يههې دوام
درلههود ،ماسپښههين د نارينههه وو ورا را لههه ،يههو ځههل بيهها د ډول ه د
کاله د ديوالونو پر سرونو ناستې مر ۍ والوزولې او په ورا را لهو
ځوانانو پښې لوڅې ک ې.
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ماسپښين يې جمال د ناوې کوټې ته ورو وتت ،دى يې ې پخوا په
رواجونو پو ولي و او ورته ويل شوي وو چهې نهاوې بهه د غهې ورور
وېړوي ،جمههال خپلههې خههور تههه زرينههې کپههۍ ور پههه پښههو ک ه ې ،ههل
وټۍ يړل او له دې سره يې د ورور ستر ې م له اوتکو ډکې وې،
خو اللۍ د کوټې په يوه کونل کې لې وېړه وه او په حيرانهۍ سهره
يې دوى ته کتل.
بيا د ناوې د وېړېدو وخت راورسېد ،خو کله چهې جمهال خپلهه خهور
تر ېل ونيوله ،نو دکلي نجونې پهرې ورټهولې شهوې ،دوى دنهاوې د
تلو مخنيهوى وکه او ويهل يهې چهې تهر اوسهه ې د تهامبو پيسهې نهه دي
ورک ل شوي.
د جمال مور ډمې ته اشاره وک ه او غهه هم پهه منهېه لهه کهوټې ووتهه،
اللۍ د تامبو پهه اړه لهه يهوې کليهوالې معلومهات و وتهتل ،غهې
ورياده که ه چهې تهامبو غهو پيسهو تهه وايهي چهې خسهر نۍ يهې بايهد
دنههاوې کليوالههو نجونههو تههه ورک ه ي ،ځکههه غههوى پههه واده کههې زيههار
ايسههتلی وي او دا خپههل حههق نههي ،دوى بيهها پههه د ههو پيسههو ميلهههه
جوړوي ،دېګ باروي او يوه ورغ خوشاله تېروي.
د پيسو لهه راوړلهو وروسهته جمهال خپلهه خهور تهر مهټ ونيولهه ،غهې
يړل...جمال م يړل...او مور يې م اوتکې تويولې ...کله چې ټوله ډله
له کوټې ووته ،په ورا را لې زړې_ وړې پرې راټولې شوې .ډلهه ورو
ورو د کاله د لويې دروازې خواته ن دې کېدله ،نجونو سندرې ويلې
او له ټپو سره د ناوې د يړا

م ې و.
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شه هې به وروسهههته پهههه کهههاله کهههې چوپهههه چوپتيههها شهههوه ،يڅهههوک نهههه
تکارېدل ،يهواځې د لويهو دې ګونهو تهر څنهګ څهو کار هان ،يهو خهوار
سپی او يوه وړه خيرنه نجلۍ ليدل کېدله ،سپي پهه چي لهو هېوکو
بوى کېښ ،کار انو له ځمکې څخهه وريجهي پورتهه کهولې او نجلهۍ
ههم لههه يههوه دېګههه د تههوروا پاتههه شههوې لنههده ډوډۍ پههه يههوه کاسههه کههې
اچولهه ،غهې .هې خه ې سههتر ې درلهودې او تهر سهتر و يهې تههور او
اوږده باڼه را تاو وو.
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ورځې تې رې شوې ،وا س ه شوه اوبز رانهو د منهي کښهت تهه تيهارى
ونيو.
د جمهههال پهههه نارو هههانوکې هههم زيهههاتوالی را هههی ،اول بهههه لهههه نهه دې
ولسواليو څخه م خلهک ورتلهل ،اللهۍ هم د کلهي ماشهومانو تهه د
پخوا وندې زده ک ه ورکوله ،په دوى کې د ډېهرو امهال تهه شهوې وه
او د رياضههي پههه څلوروعمليههو تههه پو ېههدل ،اللۍ خوشههاله وه ،د
ماشومانو له پو ولو څخهه يهې خونهد اخيسهت ،پهه تهره يهې منلهې وه
چې دا کوچنی کور به نور پر يوه دسترخوان سره راټول وي ،وريجې
به پر کاشو و خهوري او د خوشهايو د تپلهو لپهاره بهه خپلهې تهځې تهه
دستکش راوړي ،دې ته ره ورغ نوې وه ،له کليوالي يوند سره ورو
ورو بلدېدلهههه ،پهههه خهههوى او جهههامو کهههې يهههې بهههدلون را لهههی و او ان د
ار لي( دېګدان ) لو ی به م دومره بد نه وربانهدې لګېهده ،دې هم
نه پيژانده ،خوله به يې تل له خندا ډکه وه ،يوند ته يې پهه مينهه کتهل
او فکر يې کاوه چې د دنيا تر ټولو نجونو نېکمر ه ده ،خهو يهوه ورغ
رڅه بدل شول ،خوشالۍ کېه وک ه او د اللۍ له ستر و په لوم ي
ځل اوتکې تويې شوې.
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په غه ورغ جمهال د جانهداد د نهارو ې مېرمنهې ليهدو تهه ور لهی و،
ده پههه چههوتره کههې نسههخه ليکلههه چههې تههر څنههګ يههې يههو سههت ى سههتمی
واورې هد ،مههخ يههې ور واړاوه ،سههتر ې يههې پههر لوڅههو او خيرنههو پښههو
ولګېهدې  ،پهه بيه ه يهې پورتهه وکتهل ،زړه يهې ول زيهد ،خهو بېرتهه پهه
ليکلو بوخت شو.
جانداد وويل:
_د پاڼې مور نارو ه ده.
جمال لی و ،شې به وروسته يې نسخه جانداد تهه ونيولهه ،بکهس تهه
يې ېل ک او ورو وېړ شو.
جانداد په بي ه وويل:
_چاى دې سور که! س ې ي!
د جمال شونېې وخوځېدې:
_ د اخوندزاده په کور کې څوک نارو ه دى ،ځم چې ناوخته کي ي.
جانههداد پههه حيرانههی غههه ت ه ه وکتههل ،وروسههته يههې د خواسههت پههه يبههه
وويل:
_که لهوم ى لهه دې نجلهۍ سهره ېړ شهې ،ثهواب بهه دي وي ،د غهې د
مور وض ته نه ده ،پاڼه وايهي چهې لهه سههاره را يسهې يهې سهتر ې
پ.ې دي.
جمال نجلۍ ته وکتل ،غهه وارخطها وه. ،هې خه ې سهتر ې يهې لهه
اوتهکو ډکههې وې او لههه ېنههدنۍ چهاودلې شههونېې څخههه يههې ډومبههک
وينه راوتلې وه.
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جمال ورو وويل:
_کومه دوا چې ما ورته ليکلې وه ،غه ورک ه!
د نجلۍ په ست ې او خوبولې څېره کې ونځې پيهدا شهوې ،سهتونی
يې ډک شو او يو دم يې په يړا پيل وک .
جانداد وويل:
_وبال لري ،ورسره ېړ شه!
جمال لنې ځواب ورک :
_وخت نه لرم.
نجلۍ په يړا کې وويل:
_د مور په خوله کې مې ولۍ ور واچوله ،خو تېره يې نه که ه ،اول
يې م د يبې پر سر پرته ده.
جمال ام واخيست ،خو جانداد يې تر مخ ودرېهد او پهه خهواره خولهه
يې وويل:
_ورسره ېړ شه!
د جمال په تندي کې ونځې پيدا شوې:
_نشم کوېى.
جانداد دپخوا وندې د جمال مخې ته وېړ و.
جمال يوه شېبه لی و ،وروسته يې په ارام

وويل:

_ ههوره جانههداده! تههه زمهها پخههوانی ملګههرى يههې ،ېر مههې پرې ه ده! نههه
واړم چې رانه خپه شې.
جانداد د غه پر اوږه ېل کېښود ،ورو يې وويل:
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_خو...
جمال يې په شدت ېل پورې وا ه او په چيغه يې د جانهداد خبهره پهه
خوله کې ور وچه ک ه:
_ته ولې نه پو ي ې! زه نه شم کوېى چې م ى را يوندى ک م ،غه د
ېوکو سل لري ،تر مال پورې يې ېوکي تور شوي دي ،کهه نهن وي
که سبا ،مري.
د نجلۍ يړا يو دم لې شوه ،جانداد په بي ه غې ته وکتل ،د نجلهۍ
ستر ې رډې راختلې وې ،خوله يې وازه وه ،وجود يې پ ک ( ل زې )
اخيستی و او په حيرانۍ يې جمال ته کتل ،وروسته يې ناڅاپه منېه
ک ه او په بي ه له انګ ه ووته.
جانداد ،جمال ته وکتل او په خشکه يې وويل:
_ ډېر بې رحمه يې؟
جمال ځمکې ته کتل.
د جانداد شونېې وخوځېدې:
_تا د رڼا يوند تباه ک ؟
جمهال پهه کهاوړ غهه تهه وک تهل ،خهو وروسهته يهې ناځاپهه تنهدى وريهن
شو ،يو دم يې وخندل او خندا يې زور ونيو...
د جانداد ل مون اور واخيست ،يو هام څنهګ تهه شهو او شهونېې يهې
وخوځېدې:
_ووځه!
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د جمههال خنههدا بنههده شههوه ،جانههدا تههه يههې وکتههل او پههه خواشههينۍ يههې
وويل:
_ته د يوې بدکارې تځې لپاره  ،د ورور وندې ملګرى خپه کوې!
يو ک ل شو ،د جمال مخ په چ.کۍ کهيک لهور تهه و رځېهد ،لهه خهولې
يې ېړې تويې شوې او په بي ه يې خپل تي ومبري ته ېل ونيو.
دا څپې ه دومره ناڅاپي او زوروره وه چې د جانداد وتو درد وک .
چوپه چوپتيها شهوه ،يهوه هم څهه نهه ويهل ،د جانهداد پهر خه و هومبرو
اوتههکې روانههې وې او پههه راوتلههو رډو سههتر و يههې جمههال تههه کتههل،
وروسته يې په م اوي

وويل:

_څنګه ونګی نه شوې!
جمال چيغه ک ه!
_دا کومه پ.ه خبره نه ده ،ته م په دې پو ې ې چې غه يې له چرسهي
خيرو سره په کا دانه کې ونيوله.
د جانداد د تندي ونځې يورې شوې ،اتونه يې وچي هل او خپهل
ټول قوت يې د يوې چيغې لپاره سره راټول ک !
_بس!
دا چيغه دومره زوروره وه چې د جانداد تځه سهرتور سهر انګه تهه را
ووته ،غې په وارخطايۍ دواړو ته وکتل او په حيرانۍ يې وويل:
_څه ټکه را پرېوته!
جانداد ريو واخيست:
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_خان صيد د رڼا يوند ور تباه ک  ،اول يې په عزت م لهوبې کهوي،
وايي چې غه په پوست پاکه نه ده.
د تځې بدن ول زېد او په خواره خوله يې وويل:
_ وى وروره! ر څه به درسره ومنم ،خهو دخهداى روى ومنهه! داسهې
مههه وايههه ،کههه زمههوږ پههه خبههرو کههې څههه شههک درلههوې ي ،لههه کليوالههو
وپوتته ،رڼا خو ماليکه ده ،ماليکه!
د جمههال پښههو په ک واخيسههت ،احسههال ور ولوېهد لکههه زړه چههې يههې
اتونه پيدا ک ي وې او خپل ځان پخپله خوري ،بکس يهې لهه ېسهه
ولوېد ،په ستر و کې يې اوتکې را ټولې شوې ،يهوه شهېبه زړېهدلی
سر بې حرکته وېړ و ،خو وروسته يهې يهو دم د انګه پهه ت لهې دروازه
ور منېه ک ه ،له ډېرې وارخطايۍ د دواړو پلو تر منک ونښت ،ديوه
را وتلي ټيم تې ره يۍ يې مټ ته سهيخه شهوه ،خهو دى يهې پهه درد ونهه
پو ېد ،له انګ ه ووت او منېه يې ک ه.
جمال په ټول قدرت منېې و لې...خهولۍ يهې لهه سهره لوېهدلې وه او د
مټ په برخه کې يې سپين لستوڼی په وينو سور و.
دى د کلي په تنګو کوڅو کې تاو راتاو شو ،څهو حيرانهو کليوالهو ېر
ورکه ه او کلههه چههې تههر کلههي ووت ،تههر يههوې وړې نجلههۍ مخکههې شههو،
نجلۍ خ ه پ ه وه او ځهوان هم لهه رنګهه سهور او سهپين  ،خهو پهه دوى
کې يوه نښه ېه وه ،د دواړو ستر ې لهه اوتهکو ډکهې وې او زړونهه
يې د يوه تن لپاره دربېدل.
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جمال

ندى و ،ډېر

ندى ،خو کله چې تياره د ليز ته ور ورسېد،

يو دم ودرېد ،چوپه چوپتيا وه ،يڅ م نه اورېهدل کېهدل ،ان داځهل
د موږکانو ب وڼي م لي ول.
دجمال ل زانده وتې د وره خواته ورنيه دې شهوې ،د وره نجهاه يهې
پر زړه کې د چ ې وندې ور تېره شوه ،يوه شهېبه ودريهد ،پښهې يهې
م ه ې وې ،ههيڅ حرکههت يههې نههه درل هود او احسههال ور ولوې هد لکههه لههه
ر ونوڅخه چې يې وينه تښتېدلې وي.
جمال د وره په ليخک کې ودرېد ،په راوتلهو رډو سهتر و يهې پرتهې
تځې ته وکتل ،شونېې يې ول زېدې او په زحمت يې وويل:
_رڼا!
تځې کوم حرکت ونه ک .
جمال ورو ورني دې شو ،د تځې سرته ودرېد ،د غهې سهتر ې پ.هې
وې ،تی ېل يې پر ټ.ر پروت و او په وازه خوله کهې يهې يهوه سهپينه
ولۍ تکارېدله.
د جمال ځنګنونه پر ولي ولګېدل ،تځې ته يې په ځير ،ځير وکتهل
او په رې دېدلي

يې وويل:

_زه يم! جمال.
تځې کوم حرکت ونه ک .
جمههال يههوه ش هېبه لههی و ،پرتههه لههه دې چههې سههتر ې پ.ههې کهه ي ،پههر
ومبرو يې رڼې اوتکې بهېدلې ،بيا يې په زحمت وويل:
_ زه را لم!ستر ې رڼې ک ه! ستا جمال را ی!
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د تځې ستر ې پ.ې وې.
د جمال شونېې ول زېدې:
_ته راباندې رانه يې.
تځې د پخوا وندې کوم حرکت ونه ک .
جمال په ريو کې وويل:
_ستر ې رڼې ک ه!
له دې سره يې يو دم د تهځې ډنګهرو اوږو تهه څنهې ورکه  ،خهو د غهې
مخ تي لور ته کوږ شو او ولۍ يې له خولې ولوېده.
جمال چيغه ک ه!
_يو ځل! يو ځل راته و وره! يو ځل!
خو په تځې کې کوم حرکت نه و.
وروسته يې د تځې تر راوتليو وليو ېل ېنهدې که  ،د غهې هاړه د
شاه خواته ک ه شوه ،سر يې وځ ېد ،خو جمال خپل کهيک ېل د غهې
تههر سههر ېنههدې که  ،پههه خپههل ټ.ههر پههورې يههې ټينههګ ونيههو او پههه چيغههو
چيغو يې ويړل.
ده په يړا کې چيغې و لې!
_ته راباندې رانه يې ...ته راباندې رانه يې...ته...
خههو دا ځههل د غههه خبههرې د رڼهها زړه تههه نههه رس هېدلې ،د غههې زړه لههه
حرکته لوېدلی و او د تۍ ستر ې پر اوږدو بنو يهې يهوه خه ه اوتهکه
وېړه وه.
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جمههال يړل ...پههه چيغههو ،چيغههو يههې يړل او شهېبه وروسههته دده لههه يړا
سره يوه بله يړا م ملګرې شوه.
پاڼه د خپلې مور پښو تهه وېړه وه ،پهر خيرنهو هومبرو يهې د اوتهکو
دوه خ ې ليکې تکارېدلې ،ټول بدن يې ل زيده او وارخطا وه.
دوى دواړو ته شېبه ويړل ،بيها جمهال د تهځې پهر خه تنهدي شهونېې
کېښودې ،د غې تندى يې تکل ک او کله چې يې تهځه بېرتهه پهرې
ي ستله ،د غې لهه ټ.هر څخهه يهو عکهس ولوېهد ،ده پهه بيه ه عکهس ور
ورواخيسهت ،پهه تهور او سهپين عکهس کهې د يهوه ځهوان جذابهه څېهره
تکارېدله ،لونګۍ يې ت لې وه ،خندل يهې او دشهونېو لهه پاسهه يهې
يوه توره نرۍ ليکه تکارېدله.
جمههال يههوه ش هېبه عکههس تههه وکتههل ،بيهها يههې ناڅاپههه کا ههذ خههولې تههه
واچههاوه ،د ياولههو ونههدي يههې ويدويههه او يههوې خههوا تههه يههې تههو ک ه ،
وروسته يهې يوځهل بيها پرتهې تهځې تهه وکتهل ،د غهې د هومبرو پهر
راوتليهو ههېوکو خه پوسهتکی پههروت و ،سههتر ې يهې پ.ههې وې ،خههو
اوږده او وېړ باڼه يې ې يوندي تکارېدل.
جمال يودم وېړ شو ،نجلۍ يې تر مټ ونيوله او له کوټې ووت.
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د کاله په خ و ديوالونو کې د ملک دخندا

اورېدل کېده...

ملک ،د غه ميرمن او اللۍ پر يوه ټغر ،پيتاوي ته ناست و ،د ر
يوه تر مخ له شنو چايو ډکې پيالې ايښې وې او پهه يهوه قهاب کهې وچ
توت تکارېدل ،ډېرې خبرې ملهک کهولې ،زړې تهځې يهواځې هوږ
ورته نيولی و ،دې په اوکلۍ (اونګ) کې څه شی ټکول...خو کله چې
به يې خاوند وخندل ،دا به م موسکۍ شوه او د غه له خندا به يهې
خوند اخيست.
ملک د خپلې ځوانۍ کيسې کولې ،د تهکار کيسهې ،د حاصهالتو د
اخستلو او برکت کيسې او دا چې ې اول م د شپې له خهوا د بهالوو
لهههه وېههرې د بانهههدې نهههه شهههي راوتهههالى ،وروسهههته د خپلو يلوپهههه اړه
و يده ،د جمهال او اللهۍ پهر نهامزادۍ يهې خوتهي څر نهده که ه او
وروسههههتۍ تمه يې داوه چې زوى او ن ور بهه يهې لنهدن پرېه دي او پهه
قره با کې به له دوى سره ې يوند کوي.
دا خبره په اللۍ بده ونه لګېده ،په خندا يې وويل چې قره با يهې
خوتي ي ،د دې ځاى اوسېدونکي لهه زړه پهاک دي ،دوى مصهنوعي
مينههه نههه پېژنههي ،سههاده خلههک دي ،سههپين
زړونو له تله وي.
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ي ه ي او اخههالص يههې د

بيا يې له خپل تره سره يمنه وک ه چې تر واده وروسهته بهه دلتهه يونهد
کوي .ماشومانو ته به زده ک ه ورکوي او په کال کې به يواځې يو ځهل
د خپل پالر او مور ليدو ته ورځي.
داخبره د غې پهه خواتهې هم تهه ولګېهده ،سهتر ې يهې وځلېهدې او
اللۍ يې پر تندي تکل ک ه.
ملک خوشاله و ،د ده يلهې پهوره شهوې وې او خولهه يهې لهه خنهدا نهه
سره ټولېده ،ده خندل ...خو ناڅاپه يهې خنهدا بنهده شهوه ،پيالهه يهې لهه
ېسه ولوېده ،د قاب پر يۍ ولګېده او د توتو دانې باد باد شوې.
اللۍ خپل تره ته وکتل ،س ى يو دم پر پښو ودرېد ،د غه ستر ې
رډې را ختلې وې او برېتونه يې ځ ېدلي تکارېدل.
اللههۍ پههه بيه ه دکههال د لههويې دروازې خههوا تههه سههتر ې ور واړولههې،
جمهههال يهههوه کهههوچنۍ تهههر ېل نيهههولې وه او د دوى خواتهههه ورو ورو را
ني دې کېدل...
اللههۍ ور منههېه که ه ،جمههال تههه يههې وکتههل ،د غههه سههتر ې لهه سههرو
ر ونو ډکې وې ،ويښته يهې ج _په وو او پهه څېهره کهې يهې د قههر او
ضد نښې له ورايه تکارېدلې.
اللۍ وارخطا شوه او په بي ه يې وپوتتل:
_څه خبره ده؟
جمههال کههوم ځههواب ور نههه ک ه  ،ان سههتر ې يههې ههم ور وا نههه ړولههې ،ده
يواځې خپل پالر ته کتل او ما سې پر مخ روان و.
شېبه وروسته د ملک مخې ته ودرېد اوپه ريو کې يې وويل:
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_رڼا م ه شوه.
ملک لی و ،د غه ټول بدن ل ځېده او د جمال ستر و ته يې نهه شهو
کتالى.
اللۍ حيرانه وه او د زړې تځې شونېې ځ ېدلې تکارېدلې.
ناڅاپههه د زوى ېسههونه د پههالر ټ.ههر تههه ورنيه دې شههول او ههوتې يههې د
غه تر رين را تاوې شوې.
د اللۍ خوله واز ه شوه ،غهه څهوک چهې د خپهل پهالر تهر مهخ يهې ان
پښې م نه ځولې ،اول يې د غه رين ته ېل ور اچولی و ،دا نهه
پو ېده چې خبره څهه ده؟ سهتر ې يهې څههههو ځهههله ورپهههولې ،حقيقهت
و ،جهههمال د خههپل پالر تر ريههن ههوتههې تاو ک ې وې او غه م يڅ
عکس العمل نه توده ،څه يې نه ويل او ځ ېدلی سر وېړ و.
جمال چيغه ک ه!
_ته قاتل يې!
د اللۍ رنګ والوت.
جمال يوه شېبه خپل پالر ته وکتل ،بيا يې يودم شونېې وځ ېهدې او
د ماشومانو وندې يې ويړل...
اللۍ دا ر څه ليدل ،خو څه يې نه شو ويالى ،شونېې يهې څهو ځلهه
سره ټولې ک ې ،خو له خولې څخه يې

نه را ووت.

جهههمال هههما ههسې د خپل پالر هرين ټينهګ نيهولی و .بيها يهې پښهې
بې سيکه شوې  ،ونهېې يهې وو لهې ،د ملهک هرين څيهرې شهو او د
سينې سپين ويښته يې تکاره شول.
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جمال په ريو کې وويل:
_تا ما ته دوکه راک ه! تا د دوو تنو يوند تباه که  ،تها زمها رڼها راڅخهه
واخيسته!
ناڅا پهه د اللهۍ لهه سهتر و اوتهکې روانهې شهوې...په يړا شهوه او د
کوټو خوا ته يې منېه ک ه.
جمال چيغه ک ه!
_زما خبره واوره!
له دې سره و درېد ،د کوټې د دروازې درب شو ،منهېه يهې که ه ،پهه د
ليز کې لنې را تاو شو ،دروازې ته يې برګ ېسونه ټمبه ک ل ،خهو
دروازه ته ه ل شهههوې وه او لهههه کهههوټې څخهههه د اللهههۍ چيغهههې اورېه هدل
کېدې...
جمال په زوټه وويل!
_دروازه خالصه ک ه!
اللۍ يړل...
جمال دروازې ته اوږه ورک ه ،د چارمغزو له لر ي جوړې دړې تهه يهې
لغتې ونيولې ،خو نه دړه ماته شهوه او نهه هم ځنځيهر وشهکېد ،ده پهه
سختۍ ساه اخيسته او چيغې يې و لې!
_دروازه خالصه ک ه! ماتوم يې! دروازه خالصه ک ه!
شېب ه وروسته ست ى شو او د خواست يبه يې را واخيسته:
_ دروازه خالصه ک ه! يله کوم ،واړم خبهرې درسهره وکه م ،هر څهه
درته ووايم ،يله کوم!
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خهو دروازه د پخههوا ونهدې ت لههې وه ،اللههۍ يړل ...وروسهته يههې پههه
يړا کې وويل:
_نه واړم چې ستا څېره ووينم.
جمال د غې له خولې څخه په لوم ي ځل دا ډول خبره اورېده ،په زړه
يههې اور بههل شههو ،دروازې تههه يههې يههوه لغتههه ورکه ه او انګ ه تههه ووت،
لته يې نجلۍ تر مټ ونيوله ،روان شو ،خو مور يې تر مخ ودرېهده،
ملک چيغه ک ه!
_پرې ده يې!
د تځې بدن ول ځېد ،څنګ ته شوه او جمال له کوچنۍ سره يهو ځهاى
له کاله ووت.
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د رڼا د جنازې مراسم ،د غې د يوند وندې سهاده و ،پهه مهال پسهې
يواځې يو څو غه کليوال ودرېدل ،چې له ملک سره يې ورانه وه.
قبر جمال ،جانداد او دوو نورو کليوالهو وکينهده ،رڼها يهې پهه ما هه
ورغ خاورو ته وسهپارله او شهېبه وروسهته د ونهېۍ پهر سهر يهواځې
دوه تنه پاتې شول ،يو ځوان او بلهه هم وړه نجلهۍ ،دوى يړل...تهر سهر
يې سهرې ،زر هونې جنهېې رپېهدلې او تهر سهکو سهپاندو ،ترخهو او
ا زيو د قبرونو تېرې تي ې را وتلې وې.
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د کوټې دروازه وټکېده.
جمال ورو وو يل:
_راځه!
دروازه خالصه شوه او جانداد کوټې ته ور ننوت ،په تاخ هه کهې يهې
يههوه وټههه کېښههوده ،پههاڼې تههه يههې وکتههل او د جمههال پښههو تههه ني ه دې
کېناست.
ورو يې وويل:
_يو څه توروا مې درته راوړه.
کوم ځواب يې وا نه ورېد.
جانداد لمپې ته وکتل ،لو ي و لهې وه ،تيښهه يهې ور واخيسهته ،د
خپل څادر په پيڅکه يې پاکه ک ه او کله چې يې بېرته د لمپې پر سر
کېښوده ،تر پخوا يې ډېره رڼها کولهه ،وروسهته يهې جمهال تهه وکتهل،
غه خيرنې بسترې ته ولي لګولي و او چت ته يې کتل ،بيا يې پهاڼې
ته مخ ور واړاوه ،نجلۍ ديهوال تهه ناسهته وه ،سهتر ې يهې سهرې وې
او څېره يې ست ې تکارېده.
جانههداد ورو وېړ شههو ،وټههه يههې ور واخيسههته ،پههر دېههګ يههې ېل
کېښود ،وتې يې تودې شوې ،وټه يې پرانيسهته ،د ديهګ پهر سهر
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څهو رو او سههوځيدلي پاسههتي ايښهي و ،بيهها يههې شههاوخوا وکتههل ،د
وچې ډوډۍ د ايښودلو لپاره يې څه ونه موندل ،خپل څادر يې هوار
کهه او ډوډۍ يهههې پهههرې کېښهههوده ،وروسهههته يهههې څلهههورو خهههوا وو تهههه
ستر ې و ولې ،وره ته ني دې ،له يهوه څيهرې کهارتن څخهه د پيهالې
ېستی را وتلهی و ،وېړ شهو ،پهه کهارتن کهې يهې دوه پيهالې ،يهو تهور
چايجو

او يوه کاسه وموندله ،کاسهه يهې ور واخيسهته ،لهه کهوټې

ووت او کلهههه چهههې بې رتهههه پهههه وره را ننهههوت ،لهههه کاسهههې څخهههه اوبهههه
څڅېدلې.
ده پههه کاسههه کههې ډوډۍ وړه که ه ،تههوروا يههې پههرې واچولههه ،ورو يههې
وويل:
_ډوډۍ تياره ده.
جمال د پخوا وندې چت ته کتل.
جانداد يوه شېبه لی و ،وروسته يې خپله خبره تکرار ک ه:
_ډوډۍ تياره ده.
جمال يوه ج.که وخوړه ،جانداد ته يې وکتل او ويې ويل:
_زړه ته مې نه کي ي.
د جانداد شونېې وخوځېدې:
_خو تا له سهاره را يسې څه نه دي خوړلي.
کوم ځواب يې وا نه ورېد.
وروسته يې نجلۍ ته مخ ور واړاوه:
_لورکۍ! ډوډۍ س ي ي:
78

نجلۍ وېړه شوه ،جانداد ته مخامخ کېناسته او تهی خيهرن ېل يهې
کاسې ته ور ټيټ شو ،دوه_ درې هولې يهې ور پورتهه که ې او بېرتهه
پخپل ځاى کېناسته.
جانههداد لنههده ډوډۍ پههه تههش دېهګ کههې واچولههه ،کاسههه يههې څنههګ تههه
کېښههوده او پاتههه شههوې وچههه ډوډۍ او دېهګ يههې پههه ټوټههه کههې وته ل،
وېړ شو ،څادر يې وار ک او د ماخستن د لمانځه نيت يې وتاړه.
لههه دعهها وروسههته چههې يههې نجلههۍ تههه وکتههل ،کههيک لههور تههه ړنګههه وه او
سههتر ې يههې پ.ههې تههکارېدلې ،جانههداد يههوه خيرنههه ب سههتن پههر غههې
و وړوله او بېرته د جمال پښو ته ني دې کېناست.
جمال د پخوا وندې چت ته وچې ستر ې نيولې وې.
چوپه چوپتيا وه ،جانداد ولي ته کتل او په تي ېل يې دواسکت
په جېد کې د نصوارو ډبلی سره اړاوه.
شېبه وروسته يې د جمال ريو نيولی

واورېد:

_خبرې وکه!
جانههداد مههخ ور واړاوه،جمههال چههت تههه کتههل ،يههو سههوړ اسههوېلی يههې
ويست او شونېې يې وخوځېدې:
_څه ووايم!
_د رڼا په اړه يو څه را ته ووايه!
جانداد لی و.
جمال په ريو کې وويل:
_د غې د يوند په اړه خبرې وکه ،څه يې ويل؟ زه يې يادولم؟
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د جاندا په ستر و کې اوتکې را ټولې شوې ،يوه شېبه لهی و ،بيها
يې شونېې وخوځېدې:
_ته پر غې ران وې ،ډېر ران ،رڼا يڅکله له تا څخه بده خوله نهه
و لههه ،تههل يههې پههه تههو يههادولې ،مهها بههه کلههه ،کلههه وچههه ډوډۍ ور تههه
راوړله ،زه يواځنی کس وم چې دې به خپل زړه ور ته تشاوه ،کله چې
سههتا لههه کههويدې خبههره شههوه ،بيهها يههې ههم کومههه يلههه نههه لرلههه ،تههه يههې
مالمت نه ک ې ،ويل يې چهې تهه شهو ،يهوه مکتبهۍ يهې وکه ه ،لهه مها
پمنې به يې څه ليدلي واى ،بيا يې يودم را ته وکتل ،ستر ې يهې لهه
اوتکو ډکې وې ،خو پر شونېو يهې يهوه ترخهه موسهکاه پرتهه وه ،پهه
خپل خيرن ،تور پوړوني يې پزه پاکه ک ه او ويې ويل:
"کاکا! جمال به اول خوشاله وې! نه!"
زه لی وم ،څه به مې ور ته ويل ،بيا مې د غې يړ ونی

واورېد:

" خداى دې يې م نه را ويني".
رڼا چې به کله وليدم ،يواځې ستا خبهرې بهه يهې را تهه کهولې ،خهو پهه
وروستيو کې يې اعصابو سم کار نه کاوه ،کله به لهه خنهدا شهنه شهوه
او کله به يې م يړل ،له ځان سره به هېه وه ،ځهان او جهامو تهه يهې هم
دومره پام نه کاوه ،ويښته به يې ج وو ،تخرګ به يې شکېدلی و او
ټک ى به ور پسې کښېده ،بيا يې بدلو ته مخه ک ه ،په لوړ

به يهې

ټپې ويلې ،ډېرې دردونکې ټپهې ،زمها نهورې نهه دي پهه زړه ،خهو يهوه
ټپه به يې تل په خوله وه.
نصيبه خاورې شې ،اېرې شې
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تنديه مات شې پر تا څه ليکلي دينه
وروسته خپلې لور تهه اندېښهمنه شهوه ،پاڼهه ور بانهدې رانهه وه او د
غې د راتلونکي په اړه به يې فکرونه کول .
دا وېره يې غه وخت ې ډېره شوه چې نارو ۍ پرې يسهتله ،يهوه ورغ
يې په يړا کې را ته وويل:
" کاکا! تر اوسه خو ته وم ،رېوانونه بهه مهې نهېل ،خرڅهول بهه مهې
او يوه وله به پيداکېدله ،خو اول له پښو لوېدلې يهم ،هيڅ هم نهه
شم کوېى ،زه به له لوږې سره يوه وزاره وکهم ،بهال بهه مهې نهه و هي،
خو پاڼه ډېر وخت وږې وي ،ورغ په ورغ زې ې ي ،کهه مه ه شهمه ،پاڼهه
به څه کوي؟ "
ما ډاډ ورک چې خداى مهربانه دى ،زړه مه خوره ،جوړه به شهې ،خهو
دې يوه س ه ساه وويسته او ويې ويل:
" نه کاکا! زه نه جوړې م ،زما ېونه خبهر دي ،مهرم ،لهه مر هه دومهره
ويره نه لرم ،ې ته ده ،له مهه بهه خالصهه شهم ،خهو پاڼهه بهه څهه کهوي؟
غه له ما پرته يڅوک م نه لري ،يڅوک"
ما يواځې ور ته يړل ،يوه نايي نوره څه مرسته ورسره کوېى شواى،
بس! دومره مې له وسه پوره و چې د غې لور مې په مزدورۍ نيهولې
وه ،نور مې ېڅ نه شو کوېى ،ېڅ!
جانداد لی شهو ،جمهال تهه يهې وکتهل ،غهه ورو ورو يړل ،وروسهته
يې په يړا کې وويل:
_له خيرو سره يې يوند څنګه و؟
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_ غههه نشههه اى سه ى و ،پههه لوم يههو کههې يههې يههواځې چههرل او تريههاک
څکههول ،خههو وروسههته يههې پههوډرو تههه مخههه که ه ،کههورني يونههد تههه يههې
دومره ا ميت نه ورکاوه ،په کوم سهات چهې بهه نشهه ور ونهه رسهېده،
ما ه

ۍ به د رڼا يونهد تهريخ و ،پهه لوم يهو کهې يهې د کهور لوتهي

_کههودي خههرل که ل ،بيهها يههې د کوټههو لر ههي واړول ،دا پخههواني لر ههي
وو ،الن پکهې کينهدل شهوي وو ،ځکهه يهې پهه تهه بيهه وپلهورل ،خهو
وروسته به يې له رڼا څخهه د پهوډرو لپهاره پيسهې وتهتې ،غهې بهه
چې د ستنې له کاره څه موندلي وو ،مې ه به يې ورنهه وړلهې او کهه بهه
يې پيسې نه در لودې ،په ما ه ورغ به تر لغتو ېندې وه.
خپله لور يې م بده ايسېده او کله ،کله به يې په مهازې خبهره څپېه ې
ور ته نيولې وې ،رڼا به ډېر وخت ما ته يړل ،ويل به يهې چهې لهه و لهو
ټکولو سره يې اول روږدې يم ،دردونه تېرولی شم ،خو د غه ځينې
خبرې مې سوځوي ،وايي چې ته ناپاکه يې ،د ملک...
جانداد يودم لی شو.
جمال په ريو کې وويل:
_وايه! وايه ،ر څه را ته ووايه! رڅه!
جانداد ځمکې ته وکتل او خپله خبره يې پسې و ځوله:
_د ملک له زوى سره جوړه وې ،خدايزده چې پاڼه بهه ې د چها لهه ذاتهه
وي.
جمال په چيغو ،چيغو ويړل او د جانداد خبرې پرې شوې.
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پاڼې ستر ې رڼې ک ې ،کېناسته او جمال ته يې په حيرانهۍ وکتهل،
غه په زوټه يړل او د نجلۍ په څېره کې وېره تکارېدله.
جانداد ورو وېړ شو ،وټه يې ور واخيسته او له کوټې ووت.
نيم سات تېر شو ،د جمال يړا په سلګيو بدله شوې وه او د نجلهۍ لهه
اوتکو ډکې ستر ې د لمپې رڼا ته ځلېدلې.
شې به وروسته جمال څنګ بدل ک  ،نجلۍ ته يهې پهام شهو ،د غهې تهر
خ و ستر و تور باڼه را تاو وو او ده ته يې په حيرانۍ کتل.
جمال وېړ شو ،بستره يې خالصه ک ه ،يوه خيرنه ب ستن يې تر کونل
ونيوله ،بالښت يې د نجلۍ ترڅنګ کېښود ،لمپې ته يې ور پو که ل
او اوږد و ځېد.
يوه شې به چوپهه چوپتيها وه ،خهو وروسهته پهه تپهه تيهاره کهې د نجلهۍ
خوبولی

واورېدل شو:

_ ته خپل کور ته نه ځې؟
جمال په ريو کې وويل:
_ نه!
د نجلۍ شونېې وخوځېدې:
_تا زما د ابۍ ب ستنه درباندې واچوله.
جمال ب ستنه په ې ه کهې ټينګهه که ه ،يهوه شهېبه لهی و ،بيها يهې پهه
ريو کې وويل:
_دا به له دې ايسته زه را باندي اچوم.
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کوم ځواب يهې وا نهه ورېهد ،د نجلهۍ سهتر ې سهره ور لهې وې  ،خهو
شېبه وروسته يې د جمال پر ټتر کوچنی ېل کېښود او په خوب کې
يې وويل.
_ابۍ! را بېرته شه!
جمال د غې پر کهوچني ېل خپهل لهوى ېل کېښهود او فکهر يهووړ،
نجلۍ ويده وه ،غې په منظمه تو ه ساه ايسته ،خو کله ،کله به يهې
له خولې څخه د ابۍ ټکی را ووت.
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د دروازې له ک پ سره ،جمهال ب سهتن لهه سهره ليهرې که ه ،وره تهه يهې
وکتل ،په خيرنهې دړې پهورې يهو زنهګ و لهي ځنځيهر ټهال خوړ...تهي
لههور تههه يههې مههخ واړاوه ،نجلههۍ نههه وه ،پههه بي ه ه وېړ شههو او لههه کههوټې
ووت ،هوا سه ه وه ،لمههر ې نههه و را ختلههی او پههه اسههمان کههې ې يههو يههو
ستورى تکارېده.
وروسههته يههې انګ ه تههر نظههر تې هر ک ه  ،يڅههوک نههه و ،بيهها پههه

نههديو

امونو له چمبره ووت ،پاڼه د کلي خواته چ.کهه روانهه وه ،منهېه يهې
ک ه او د غې تر مخ ودرېد ،نجلۍ په حيرانۍ ورته وکتل ،جمهال پهه
خوبولي

وويل:

_چېرته؟
د نجلۍ شونېې وخوځېدې!
_رمه پيايم.
جمال يوه شېبه لی و ،وروسته يې د غې په راوتلي تۍ اوږه ېل
کېښود ،ورو يې وويل:
_خو اول يخني ده ،وروسته به ېړه شې!
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نجلۍ په خواشينۍ ځواب ورک :
_زه ر سهار مدا وخت ،رمه له کلي باسم.
جمال په خبره کې ور ولوېد:
_خو له دې يسته به دا کار نه کوې!
د نجلۍ خوله وازه شوه.
جمال وويل:
_ځههان تههه دې و ههوره! تهها يههواځې يههو کمههيس ا وسههتی دى ،درځههه!
نارو ه به شې!
د نجلۍ په ستر و کې اوتهکې را ټهولې شهوې ،پهه خهواره خولهه يهې
وويل:
_نو ډوډۍ به له کومه کوو؟
جمال پهه ځيهر ځيهر ورتهه وکتهل ،پهر هومبرو يهې د بيګهانيو اوتهکو
ليکههې تههکارېدلې ،د غههې ېل يههې پرېښههود ،نجلههۍ روانههه شههوه،
جمال پسې وکتل ،غې

ندي امونه اخيستل ،سر ته يې د کلي د

کورونو لهه دودکشهو څخهه تهور دودونهه پورتهه کېهدل او لهه نهري بهاد
سره د سوځېدلو ترخو بوى ملګرى و.
کله چې لمر راوخوت ،وا توده شوه ،مر ۍ وچوڼېهدې او کليوالهو
خپل مالونه لمهر تهه وته ل ،جمهال هم لهه زاړه چمبهره ووت ،تهر رمهې
ورک و او کله چې بېرته په انګ کې ودرېد ،يوه ډکهه کڅهوړه ورسهره
وه ،ده په لوړ ه د پهاڼې نهوم واخيسهت ،نجلهۍ پهه بيه ه لهه کهوټې را
ووته ،س ي ته يې وکتل او په چوتره کې حيرانه ودرېده.
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جمال کڅوړه پر ځمکه کېښوده ،پاڼې تهه يهې مهخ ور واړاوه ،د غهې
پههه ېل کههې وچههه ډوډۍ ت هکارېدله او يامههه يههې ورو ورو خوځولههه،
جمال کڅوړې ته ېل که  ،کېهک ،کل هې ،چاکليهټ ،څهو قهوطۍ او
داسې نورخوراکي مواد يې پر خپهل څهادر کېښهودل ،چهې نجلهۍ تهر
دې دمه نه وو ليدلي ،وروسته يې پاڼې ته وکتل او ويې ويل:
_دامې تا ته راوړي دي.
نجلۍ د پالستيک په رڼهو خلطهو کهې بنهدو کل هو تهه وچهې سهتر ې
نيههولې وې ،جمههال يههوه وټ هه خالصههه ک ه ه ،څههو کل ههې يههې غههې تههه
ونيولې ،نجلۍ په بي ه وچه ډوډۍ پر څهادر کېښهوده ،کل هې يهې ور
واخيستې او د غو په خوړلو لګيا شوه ،وروسهته يهې پهه ډکهه خولهه
وپوتتل:
_ ا ه څه شی دى؟
جمال وويل:
_د دې قوطيو په منک کې پخه لوبيا ده او دا نور د ما يانو له وتهو
ډک دي ،يواځې تودول واړي او بس!
دا وخت يو زنهګ واورېهدل شهو ،جمهال جيهد تهه ېل که  ،مبايهل يهې
راويست او وږ ته يې ونيو ،ده خبهرې کولې...پهوره يهو پهاو و ېهد،
خو پاڼه يې په خبرو نه پو ېده ،دې تهه دا يبهه نهوې وه ،يهواځې يهې د
جمال څېرې ته کتهل ،پهه لوم يهو کهې د غهه تنهدي هونځې درلهودې،
خو وروسته يې پر نريو شونېو يوه لنېه موسکا تېره شوه ،مبايل يې
په جيد کې واچاوه ،پاڼې ته يې وکتل او کل و ته يې اشاره وک ه:
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_نورې واړې؟
نجلۍ لې وه.
جمال پالستيک ور بېرتهه که  ،نجلهۍ ېل ور و ځهاوه ،دوه کل هې
يې ور واخيستې ،جمال ته يې وکتل او ويې پوتتل:
_دا بازمامد ته ورکم؟
جمههال د ههو پههه نښههه سههر وخوځههاوه ،نجلههۍ کل ههې پههه خپلههه لمههن کهې
واچولې ،روانه شوه او ديوال ته وېړه نرۍ لښته يې ور واخيسته.
جمال وويل:
_اول خو دا دى خواړه لرې ،بيا ولې رمه پيايې؟
نجلۍ د دروازې خواته حرکت وک .
جمال پسې ناره ک ه!
_زه به له جانداد سره خبرې وکم.
پاڼه له چمبره ووته ،جمهال هم کهوټې تهه ېړ ،اوږد و ځېهد او شهېبه
وروسته خوب يووړ ،کلهه چهې يهې سهتر ې رڼهې که ې تيهاره وه ،ورو
يې د نجلۍ نوم واخيست:
_پاڼې!
کوم ځواب يې وا نه ورېد ،وېړ شو ،له کوټې ووت او بام ته وخوت،
کلي ته يې وکتل ،د سپوږمۍ په رڼها کهې کورونهه سهپېره تهکارېدل
او په خ ډاګ کې يڅوک نه و.
يوه ن دې

يې پر زړه ل زه راوسته:

_ ته و لې بام ته ختلی يې!
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په بي ه يهې ېنهدې وکتهل ،پاڼهه دېهوال تهه نيه دې وېړه وه ،جمهال يهو
سههوړ اسههوېلی وويسههت ،نجلههۍ روانههه شههوه ،دروازې تههه يههې ېل ور
و ځ هاوه او انګ ه تههه ننوتههه ،جمههال يههوه ش هېبه وېړ و او بيهها لههه بامههه
کښته شو ،کله چې يې د کوټې دروازه خالصه ک ه ،لمپه لګېدلې وه
او نجلۍ م د زاړه صندوق پهر سهر وچهه ډوډۍ ايښهودله ،جمهال ورو
وويل:
_ولې ناوخته شوې؟
نجلۍ مخ ور واړاوه ،خ ې .ې ستر ې يې يي ې رڼا ته وځلېهدې او
په خواره خوله يې وويل:
_يوه مې ه لنګه شوه.
_نو تا څه کول؟
د نجلۍ شونېې وخوځېدې:
_د بازمامد پالر او مور دواړه په وډله ( وجله ) کهې وو ،کلهه چهې
ورى پيدا شو ،بيا يې وچه ډوډۍ راک ه.
جمال څه ونه ويل ،د يوه قوطي سر يې خالص ک  ،پخهه لوبيها يهې پهه
کاسه کې واچوله او کاسه يې پر خپل څادر کېښهودله ،وروسهته يهې
وچې ډوډۍ ته ېل ور و ځاوه ،نجلۍ ته يې وکتل او ويې ويل:
_ېل دې پاک دى؟
نجلۍ وېړه شوه ،له کوټې ووته او شېبه وروسته يهې د سه ي تهر مهخ
پلتۍ وو لې.
جمال په ډکه خوله وويل:
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_خوند يې بد نه دى ،يواځې س ه ده.
نجلۍ کاسې تهه ېل ور ټيهت که  ،چوپهه چوپتيها وه ،د دواړو يامهې
خوځېدلې ،خو شېبه وروسته د جمال

واورېدل شو:

_ ډېره زړوره يې؟
نجلۍ غه ته وکتل ،بېرته يې سر وځ ېد.
جمال وويل:
_ په دتته کې ونه وېرېدې ،تياره وه.
نجلۍ په وړه يبه وويل:
_له څه شي؟
جمال وخندل:
_له بالوو
نجلۍ له پاستي يوه کوچنۍ ټوته ور بېله ک ه ،پرته له دې چهې سه ي
ته و وري ،شونېې يې وخوځېدې:
_ما ډېرې شپې ابۍ ته دوا ورکوله ،غه د وېړېدو نه وه ،د شهپې بهه
مې اوبه ور ته راوړلې ،دباندي به وتم ،خو ما څه ونه ليدل.
نجلۍ يوه شېبه لې شوه ،وله يې تر ستوني تېره ک ه او پرته له دې
چې له کاسې څخه ستر ې واړوي ورو يې وويل:
_يواځې يو وار يوه سپي و ډاره ک م ،غه د ليهز تهه را لهی و ،تهوره
شپه وه ،لکه چې يې پر لکۍ ور وختم ،سهپي کهوړنل و هل او مها هم
ناره ک ه ،بيا مې څه نه دي ليدلي ،خو باز مامد ډاريه ي ،لهه ماتهامه
يسته يې مور بولو ته بيايې.
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جمال وخندل:
_ته له کومه وپو ېدې؟
نجلۍ په رور وويل:
_ما پهه خپلهه واورېهدل ،لهه خپلهې مهور سهره يهې جنهګ و ،رمهه يهې نهه
پيايله ،مور يې ورته ډونګېده چې پاڼې ته و وره! تر تا وړه ده ،خهو
بيا م د کور ټول کارونه ور په اړه دي ،خو ته زاولن ( لټ او ډارن )
ې بولو ته وتی نه شې وتالى ،زه درته وېړه يم.
جمال وخندل.
نجلۍ سر پورته نه ک .
د جمال شونېې وخوځېدې:
_ډوډۍ نه خورې؟
نجلۍ د سر په تورولو سره منفي ځواب ورک .
جمال کاسه څنګ ته کېښوده.
پاڼې په حيرانۍ وويل:
_تا دعا ونه ک ه!
جمال غې ته وکتل.
د نجلۍ شونېې وخوځېدې:
_ابۍ ويل چې دعا ثواب لري.
جمال بالښت ته ېل ور و ځهاوه ،سهتوني سهتغ پرېهووت او چهت تهه
يې وکتل.
وروسته يې ورو وويل:
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_ابۍ درباندې رانه وه؟
نجلۍ ولي ته وکتل ،خو شېبه وروسته چهې يهې سهر پورتهه که  ،پهه
خ و ستر و کې يې اوتکې ر ېدلې ،بيا يې په وړه يبه وويل:
_زه بههه لههه ابههۍ سههره ههېه ويدې هدم ،غههې بههه تههکلولم ،ويههل يههې چههې
راباندې رانه ېي  ،يړل به يې،خو کله ،کله به يې نکل م را ته وايه،
د ابۍ مې يواځې يو نکل زده و.
جمال په بي ه وپوتتل:
_د مومن خان او شيرينو نکل؟
نجلۍ په حيرانۍ وپوتتل:
_تا ته چا ويل؟
جمههال يههوه ترخههه خنههدا وک ه ه ،يههوه ش هېبه لههی و او بي ها يههې شههونېې
وخوځېدې:
_پيريانو.
نجلۍ څه ونه ويل.
جمال وپوتتل:
_نور؟
_څه؟
_ نو ابۍ دې درباندې رانه وه! ه!
نجلۍ لنې ځواب ورک :
_ و!
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له دې سره وېړه شوه ،خيرنه توشکه يې و وړولهه او زړه ب سهتن يهې
ورباندې واچوله.
جمال وويل:
_خوب درځي؟
نجلۍ لې وه.
جمال څنګ بدل ک  ،ېل يې له لمپې سره ولګېد او لمپه ړنګه شوه.
ههيڅ ههم نههه تههکارېدل ،جمههال پههر ههولي ههوتې وتپههولې ،لمپههه يههې
ودروله او کلهه چهې يهې اورلګيهت ورتهه ورتهه که  ،پهر خه و دېوالونهو
يېه ه رڼهها ولګېهده ،نجلههۍ تههه يههې وکتههل ،غههه ناسههته وه ،جمههال ورو
وويل:
_ېل مې ورسره ولګېد.
نجلۍ بېرته پر خپل ځهاى پرېوتهه ،شهېبه وروسهته يهې خه ې شهونېې
وخوځېدې:
_ته شو چې کور و نه سوځېد.
جمال وويل:
_داسې ير؟
د نجلۍ شونېې وخوځېدې:
_ مدې لمپې زموږ ټوله کا دانه را وسوځوله.
جمال غې ته وکتل ،نجلهۍ تهر هاړې پهورې پهه ب سهتن کهې پ.هه وه،
اوږده باڼه يې نېغ وېړ وو او د چت تورو لر و ته يهې کتهل ،وروسهته
يې په م اوي

وويل:
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_ زما پالر به ر مازديګر کا دانې ته تلو ،مدا لمپه به يې م ورسره
وړله ،ما يو_ دوه وارې ليدلی و ،له لمپې نه به يهې شيشهه لهرې که ې
وه ،اور ته به يې يوکا هذ ن يهولی و ،د کا هذ لهه سهره بهه سهپين لهو ی
پورتههه کې هده ،پههالر بههه مههې مههدا لههو ی د قلههم پههه نلکههې کشههاوه او
کله،کله به يې ټوخل.
يو ماخستن کا دانې اور واخيست ،موږ وا نه درلهوده ،پهه کها دانهه
کې مو د پروړې او وچې رشقې پر ځاى ځوغ ايښودل ،مدې ځوځو
اور واخيست ،ابۍ مې يړل ،له څاه نهه يهې يرير اوبهه را ايسهتلې او
پههر اور را رځې هده ،خههو اور م ه نههه شههو ،تههر څههو چههې کليههوال راتلههل،
کادانه پاکه وسوځېده ،هېڅ هم پهاتې نهه شهو ،سههار مهې د لوټهو او
ايرو په منک کې مدا لمپه پيدا ک ه ،شيشه يې نهه وه ،لمپهه هم تکهه
توره تکارېدله ،خو ابهۍ مهې خپهل ټکهرى پهرې تيهر که او ويهې ويهل
چې کار ترې اخيستی شو.
ابۍ مې را زده که ل چهې د کېناسهتو او وېړېهدو پهه وخهت کهې څنګهه
خپله لمن را ټوله ک م ،ځکه لمپې شيشه نهه درلهوده ،د ټکهري پهه بهاد
به م م ه کېده او موږ ډېر پام ورسره کاوه.
بيا مې پالر م شو ،غه ډېر ډنګر و ،يوه شپه کور ته نه را ی ،ابهۍ
مې يړل ،زه يې ماخستن د مالصيد کهره ورولېه لم ،غهه د جومهات
په ېسپيکر کې څه وويل ،بيا کليوال را لل ،له ډېهرو سهره ېټينونهه
وو ،دوى له جوماته ووتل او زمها پهالر يهې پهه زړه کهال کهې پيهدا که .
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س و سره ويل چې م دى ،بيها يهې پهه څهادر کهې کورتهه راووړ ،ابهۍ
چيغې و لې او خپل تور ويښته يې شکول.
په غه شپه زموږ کور ته څو تځې را لې ،لمپه به ير ،ير م ه کېدله
او په سبا يې د بازخان مور مدا شيشه را ته راوړه.
نجلۍ لې شوه.
جمال وپوتتل:
_پالر دې درباندې ران و؟
د نجلۍ تندى تريو شو:
_ابۍ يې ډېره و له ،په مازي خبره به يې تهر ويښهتو نيهولې وه ،ماتهه
به يې م څپې ې را کولې ،ما به يړل ،خو ابهۍ بهه راتهه ويهل چهې خيهر
دى .خوا مه بدوه ،غه دې پالر دى ،په زړه کې يې څه نشته.
نجلۍ وټوخل ،بيا يې خپله خبره پسې و ځوله:
_پالر مې خشکې را ته کولې ،ويل يې چې له تا مهې ورټ کيه ې ،زه
نه پو ې م! خدازده! خو ابۍ به را ته ويل چې ته ورباندې رانهه يهې.
بيا به يې مخ را نه واړاوه ،خو زه پو ېدم چې غه ياړي.
ابۍ به مې ډېر وخت د ماخستن لخوا يړل ،ما به د ب سهتنې لهه چولهو
ورته کتل ،دې به يهو کهوچنی عکهس سهتر و تهه نيهولی و ،لهه عکهس
سره به يې خبرې کولې ،بيا به يې عکس پر خپل ټ.ر پورې ونيو او له
ستر و نه به يې اوتکې توېهدلې ،مها دا هر څهه ليهدل ،تهر ناوختهه بهه
ويښه وم ،خو ب ستن مې له سره نه پورته کوله ،پر ابۍ مې دا عکس
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ډېر ران و ،د ورځې به يې په صندوق کهې ايښهوده او د شهپې بهه يهې
ورته يړل ،خبرې به يې ورته کولې او کله ،کله به يې تکل ک .
نجلۍ لې شوه ،بيا يې جمال ته مخ ور واړاوه  ،ورو يې وويل:
_تا ولې غه عکس وخوړ؟
جمال پر خپل مخ ب ستن ورکش ک ه.
نجلۍ په بي ه وويل:
_ته و لې ياړې!
کوم ځواب يې وا نه ورېد.
د نجلۍ شونېې وخوځېدې:
_ما وليدې ،تا يړل.
س ي څه ونه ويل.
نجلۍ م په ب ستن کې خپل مخ پټ ک  ،خو شېبه وروسته چې يې له
يههوې وړې چههولې جمههال تههه وکتههل ،د غههه مههخ لههول و ،سهتر ې يههې د
لمپې رڼا ته ځلېدلې او له ځان سره ورو ،ورو سونګېده.
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دوه ورځې وروسته جمال او پاڼه له کلي ووتل ،څهوک و نهه پو ېهدل
چې دوى چېرتهه ېړل ،يهواځې يهوه مهوټروان څهو کليوالهو تهه ويلهي و
چې ډاک.ر او د خيرو چرسهي لهور يهې د زنهي پهه تهار کهې د کابهل تهر
اډې پورې ورسول ،بيا يې موټر را تاو ک او نهور ونهه پو ېهد چهې پهر
کومه روان شول.
خو يوه اونۍ وروسته چې کله کليوال د سهار په خ ه کې له جوماتهه
را ووتل ،د وتي وېړ زاړه چمبر له يوه کونجه لو ی پورته کېده.
د وا له تودېدو سره سهم جانهدا او بها زمحمهد زاړه چمبهر تهه ور لهل.
جمال شکېد لې ب ستنې لمهر تهه هوارولی او پهاڼې هم يهوې تايسهته
نانځکې ته کوچني بوټونه ور په پښو کول.
نجلههۍ پاکههه وه ،جههامې يههې نههوې وې ،پههر ههومبرو يههې سههرخي پيههدا
شوې وه او ويښته يې لمر ته برېښېدل.
جمال خپل پخواني ملګري ته ې ورک ه ،بازمحمد يې م پر تنهدي
تکل ک او درې سره پريوه واره شوې تو شکه کېناستل.
لويانو خبرې کولې ،خو د بازمحمد تندى تريهو و او پهه خشهکه يهې د
نجلۍ په ېل کې نيولې لويې او تايسته نانځکې ته کتل.
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دوى تر ډېرو کېناستل ،بيا جمال پر يوه کوچني کا ذ و ليکل.
" واړم چې خبرې درسهره وکه م ،يلهه کهوم ،پهه بهرج کهې بهه د څهرا
رڼا ،ستا د رضايت نښه وي".
وروسته يې کا ذ باز محمد ته و نيو او ويې ويل چې اللۍ ته يهې
ور وسپاره.
جمال ماخستن ناوخته خپهل څهادر تهر ځهان تهاو که  ،لهه انګه ه ووت،
خو کله چې يې له ليرې د کال لويديک کونل ته وکتل ،په برج کهې يهې
کومه رڼا ونه ليده.
يهوه اونههۍ وروسههته يههې يهو بههل کا ههذ بازمحمههد تهه ونيههو ،خههو داځههل
يواځې دوه ټکي پکې ليکل شوى وو.
" زه سبا ځم ،واړم چې درسره ووينم".
ماخستن ناوخته په برج کې خپه رڼا تکارېدله ،جمال پينځه دقيقې
وروسته د کاله لويې دروازې ته وېړ و ،ده ورو دروازه خالصه ک ه،
د کال شمال دېوال ته وېړې کوټې وېروونکې تکارېدلې.
جمال د برج پر زينو وخوت ،دړه يې ورو پورې و له ،اللۍ د وړو
پههر يههوه ټهيم ناسههته وه ،پههر اوږو يههې ي هو پنههې کههوټ پههروت و ،د کههوټ
لستوڼي ځ ېدل او دڅرا تر څنګ يو پاسپورت ايښی و.
اللۍ يڅ حرکت ونه که  ،ځمکهې تهه يهې کتهل او پهه تنهدي کهې يهې
ونځې تکارېدلې.
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جمال غې تهه مخهامخ ،د خهرې پهر زړه کتهه کېناسهت ،اللهۍ تهه يهې
وکتل ،د څرا رڼا يې پر نيمايي مخ لګېدلهه او پهر سهپينه زنهه پهورې
يې يوه رڼه اوتکه ځوړنده وه.
جمال پاسپورټ ور واخيست ،پاڼې يې سره واړولې ،پاسپورټ يې
په جېد کې واچاوه ،ورو يې وويل:
_نو ته نه ځې!
اللۍ لې وه.
جمههال وېړ شههو ،د دريڅههې تههر څنههګ ودرېههد ،پههه اسههمان کههې راڼههه
ستوري ځلېدل او د دوو_ دريوو کورونو څرا ونه ې بل وو ،پرته لهه
دې چې اللۍ ته و وري ،شونېې يې وخوځېدې:
_ته مې نه نله چې تا ته د خپل تېريوند کيسهه ووايهم ،مها پهر خپلهو
تېههرو يههادونو خههاورې اړولههې وې ،خههو اول چههې را برسههېره شههوې،
مجبوره يم چې سپين درته و ې م ،وروسته ستا خوته ،تهه پرېکه ه
وک ه ،ر څه چې ته واړې ،زه يې مهنم ،خهو لهوم ى بايهد زمها خبهرې
واورې!
اللۍ لې وه.
جمال يو سوړ اسوېلی ويست ،ورو يې وويل:
_زه کوچنی وم چې زما دوه وروڼه م ه شهول ،دوى تهر مها مشهران وو،
يو دوه کاله او بل م درې نيم کالهه ،د غهوى څېهرې مهې سهمې نهه دي
په زړه ،ر څومره چې فکر وکه م ،د ېهر شهوي خهوب ونهدې يهې پهه
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ياد نه شم راوړېى ،مور مې را تهه ويهل چهې تاسهو درې سهره ،پهه يهوه
وخت شري ونيولئ ،دوى م ه شول او ته خداى يوندى پاتې ک ې.
زه ورو ،ورو لوېدم ،بيا داسې وخت هم را ورسهېد چهې د لمبېهدو پهه
وخت به مې پرتوګ ا وست ،په پنځهه کلنهۍ کهې مهې پهالر جومهات
ته ولې لم او په شپ کلنۍ کې يې د مکتد کتابونه را ته ونيول.
پالر مې جدي س ى و ،ډېر يې نهه خنهدل او زمها نهه پهه زړه کېه ي چهې
کله دې يې زه تکل ک ى يم ،خو په زړه کې ورباندي ران وم ،په دې
خبره غه وخت وپو ېدم چې يوه شهپه نارو هه شهوم ،تهه مهې پهه زړه
دي ،پالر او مور مې تر سهاره راته ناسهت وو او مها پهه لهوم ي ځهل د
پالر په ستر و کې اوتکې وليدې.
پالر مې نالوستی و ،مکتد يې نه و ويلی ،خو په حساب کتاب تهه
پو ېههده ،د خروارونهههو حاصهههالتو ذکهههات بهههه يههې د خپلهههو وتهههو پهههه
شمېرلو را ايست او د پيسو په نلو ( شميرلو ) کې تک ه و.
زمههوږ ځمکههې ډې هرې وې ،ځانتههه کههارېز مههو درلههود او دځمکههو کههرل،
رېبل او اړول د يوه د قان لهه وسهه وتلهې خبهره وه ،پهه ځمکهو کهې بهه
درې جوړې وايي رځېدل.
پالر مې په ځوانۍ کهې تهکلې څېهره درلهوده ،هېور سه ى و ،چنهګ
برېتونهه يههې لهرل او ځههان يههې تهه سههاته ،ده يههو سهپين ال درلههود چههې
خالو يې باله ،دا ال پر پالر ران و او کله ،کله به تهکار تهه پهر ال
سپور تلو ،خو وروسته جګ ې زور ونيو ،پهالر مهې ټوپهک وتهاړه او
له څو نورو کليوالو سره ره ته وخوت.
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دى به ډېر کم کور ته راته ،کله کله به دشپې را تکاره شواو سهار په
خ ه به له کاله ووت ،کور ما ته را پاتې و او د حاصالتو داخستلو په
وخت به د قانانو زه پ.ي ته ور وتتم ،غه وخت د نهو کالو وم ،په
دې کارونو دومره نه پو ېدم او دا رنګه حسهابونو خونهد نهه راکهاوه،
ډېر وخت به مې په لوبو تېراوه ،خو کله کله به مهې د پهالر لهه وېهرې د
مکتد کتابونه م را اخيستل ،موږ به د جومات تر ونو ېنهدې سهبق
وايههه .معلمههان مههو د نه دې کليههو اوسهېدونکي وو او پههالر بههه مههې لههه
غوى څخه زما د سبقونو په اړه پوتتنې کولې.
يوه ورغ مې په پ.يهو کهې يهو سه ى وليهد او وروسهته وپو ېهدم چهې
غه زموږ نوى د قان دى ،دى ملنګ نومېده،په عمر پهوخ ،جهګ او
هېور سه ى و ،لمهر سهوځولې څېهره يهې درلهوده او دم.هو وتهې يههې
سره تاو شوې وې.
څه موده وروسته نوي د قان خپله کېه راوسته او پهه دتهته کهې يهې
زموږ په زاړه چمبر کې واړول.
په غه ورغ مې مور له څو پاستو سره ،يوه ک.وه مستې راکه ى ،را
يههاده يههې که ه چههې دا د نههوي د قههان کههور تههه يوسههه ،د دوى کههېه نههوې
را لې ده او رمې ته به يې څه نه وي پاخه ک ي.
دروازه يوې کوچنۍ نجلۍ راته خالصه ک ه ،شهپ کلنهه بهه وه ،غهې
 .ې خ ې ستر ې درلودې او تر ستر و يې تور او اوږده باڼهه را تهاو
وو.
ما په لوم ي ځل رڼا وليده.
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جمال لی شو ،ستورو ته يې وکتل ،ستر ې يې څو ځله ورپهولې او
خپلې خبرې يې پسې و ځولې:
رڼا به کله ،کله له خپلې مور سهره زمهوږ کهره راتللهه ،مهور يهې هردۍ
تځه وه ،پراخ تندى يې درلود او خولهه يهې لهه خنهدا نهه سهره ور تلهه،
دې به زما له مهور سهره خبهرې کهولې ،غهه دينهداره تهځه وه ،د لر هي
تسبې به يې اړولې او دپيغمبرانو ځينې کيسې يې زده وې ،ويل يې
چې د مال لور ده او د دين ځينې خبرې ور مالومې دي.
مور به مې وږ ورته نيولی و او له غې سره يې سات تېر و ،خهو رڼها
به له ما سره ناسهته وه ،غهه مهې نهه خوتهېده ،شهوخه وه ،خبهرې يهې
ډېرې کولې او زه به يې لوبو او درسونو ته نه پرېښودلم.
خو وروسته به يې راتلو ته خوشاله وم ،دا نه چې رابانهدې رانهه وه،
په زړه کې مهې د پخهوا ونهدې نهه وه ورسهره جهوړه ،خهو نجلهۍ ډېهره
منونکې وه ،ره خبره يې منله ،کله به مې بيزو ورنه جهوړه که ه ،کلهه
پيشو او کله م خره ،خپل کتابونه به مې پرې بارول ،دې بهه هيڅ نهه
ويل ،خندل به يې او ير نه مرورېهده ،مها بهه ځورولهه ،څپېه ې بهه مهې
ورکولې ،خو رڼا به خپلې مور ته څه نه ويل.
خو وروسته چې به زموږ کور ته را نه له ،له زړه به ورپسې خپه وم،
بيا زه م ور روږدى شوم ،د غوى کور ته به ورتلم ،پالر يې مهربانه
س ى و ،د غه تر مخ به مو منېې و لې ،ساتيري به مهو کولهه ،يهو_
دوه ځله مو ډکهې پيهالې واړولهې ،خهو ده هيڅ خشهکه نهه کوله،لويهه
حوصله يې درلوده او کله ،کله به يې زما پر سر ېل تېراوه.
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دا يههوه کههوچنۍ کههورنۍ وه ،مههور ،پههالر او يههوه لههور ،دوى نېسههتمن
خلک وو ،پردۍ ځمکې يې کرلې ،خو بيا به يې م خندل او له وچهې
ډوډۍ او چايو به يې خوند اخيست ،ما خپل کهور يڅوخهت داسهې
خوشاله نه و ليدلی.
رڼا ورباندې رانه وه ،غه يې م ته نه ورکولهه ،پاکهه يهې سهاتله او
ان د خولې وله به يې م ورباندې لوروله.
زه او رڼهها بههه کلههه ،کلههه پههه کهها دانههه کههې د وچههې رشههقې سههر تههه ختلههو،
ېنهدې بههه پههروړه اواره وه او د ټههوپ و لههو پههر وخههت بههه نههه يوبلېهدلو،
ويښته او جامې به مو له خلو ډک شول ،خو د غهې مهور بهه يڅکلهه
خشکه نه ور ته کولهه ،پهه نهاز بهه يهې د رڼها پهر سهر ېل کېښهود او پهه
لنېه شېبه کې به يې جامې ور بدلې ک ې.
دوى يوه اوزه درلوده ،رڼا به کله ،کله پ.يو ته بېوله ،زه به م ورسره
وم او موږ به ډېر وخت په لوبو تېراوه.
يواځې يوه اوزه وه ،دومره سر به مهو نهه پسهې رځهاوه او کهه بهه د چها
پ.يو ته ور ېه شوه ،بيا يې م باک نه و ،خوا يې نه بدوله.
موږ خوشاله وو ،م مو نه پېژانده او کله ،کله به مو په جنت کوکيهو
(سپينو پتنګانو ) پسې منېې و لې ،د لوبهو سهامان تهه مهو هم کهوم
ضهرورت نهه درلهود ،ان هېوکي بهه مهو هم پهه درد خهوړل کېهدل او لههه
ځمکې څخه يې د چنجيو د را ايستلو لپاره ته کار ورکاوه.
لوږه مو نه پېژندله ،منېې به مو و لې ،پوندې به مو د وتو لهه ېسهه
تکې شنې وې او د شوتلو له خوړلو به مو خوند اخيست.
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موږ زړور وو ،بمبرې ( ومبسې ) به مو بوټولې ( کرولهې) ،بيها بهه د
ونو تر شا لي شوو او په غو ېرويو پسې به مو پټ پټ خنهدل چهې
له ومبسو څخه به يې منېه اخيسته.
موږ ورو ورو لوېدلو ،د پخوا وندې به مکتد ته تلم او له رڼها سهره
به مې لوبې کولې ،بيا يو وخت د مکتد له درسونو سره ،زموږ کهور
ته يو معلم م را ته ،دى په انګريزي ته پو ېده ،ماشهومان يهې هم د
کلههي تههر نههورو لکههانو پههاک وو او ههر چهها تههه بههه يههې سههالم وايههه ،دى
مههامور فههور نومې هده او خلکههو ويههل چههې د کابههل لههه جګ ه و څخههه را
تښتېدلی دى.
زه نه پو ېهدم چهې د پهالر مهې ولهې يهودم انګريهزي تهه پهام شهو ،ده بهه
څولم چې انګريزي زده که م ،د دې يبهې مختلهک کتابونهه يهې را تهه
راوړل او څه موده وروسته يې لهه پاکسهتان څخهه د انګليسهي فيتهې
(کس.ي) م را ته راو وتتې.
ما به ډې ر وخت خپل درسهونه ويهل ،خهو بيها بهه مهې هم لوبهو تهه وخهت
درلود ،رڼا به مې ليده او تر خبرو مو خندا ډېره وه.
زه بهه د پخهوا ونهدې د دوى کهور تهه ورتلهم ،پهر ملنهګ او د غهې پههر
مېرمنې ران وم او کله ،کله به يې د اوزې يو يهو هيالل شهېدې هم
را باندې څښلې.
ملنګ تک ه س ى و ،ټوله ورغ به يې کار کاوه ،زحمت يهې ايسهت او
ست ى به و ،خو يڅکله يې له يونده ترخه خوله نه و له ،کومه برخه
ځمکه چې به ده کرله ،حاصالت به يې تر نورو د قانانو ته و ،زموږ
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بېګار به يې م ووړ ،بامونه به يې را لول ،يرنهده بهه يهې را کولهه او
په يمي کې به يې زموږ د کوټو له سرونو څخه واوره اچوله.
دى زما پر پالر م هران و ،پهه کمهه بيهه يهې خپهل زوړ چمبهر ورکه او
يمنه يې ورسره وک ه چې له د قانۍ څخه به يې نه باسي.
جمال لهی شهو ،بېرتهه اللهۍ تهه مخهامخ د خهرې پهر کتهه کېناسهت،
غې ته يې وکتل ،د پخوا ونهدې ځوړنهد سهر ناسهته و ،جمهال ورو
وويل:
_رڼها لس کلنه وه چې د غې پالر م شو ،غه وخت زه پهه اوم صهنک
کې وم ،تر ونو ېنهدې مهو سهبق وايهه چهې يهودم چيغهې شهوې ،شهېبه
وروسته مو معلم رخصتي اعالن ک ه ،زه م په لويانو پسې له کلهي
ووتههم ،نههه پو ېهدم چهې څههه خبههره ده ،خههو لههه زاړه چمبههره د رڼهها د مههور
چيغې را تللې ،کله چې لته ورسېدم ،په انګ کهې يهو څهوک پهروت
و ،پښههې يههې لههه څههادره راوتلههې وې او مهها لههه خيرنههو پههايڅو څخههه
وپېژاند چې د رڼا پالر دى.
ملنههګ لههه ونههې را لوېهدلی و ،ده اوزې تههه پههاڼې را تويههولې چههې تههاخ
مات شوى و او د دوو وليو منک يې يوه تيره مونېه ته برابر شوى و.
په غهه ورغ مهې پهه لهوم ي ځهل د رڼها چيغهې واورېهدلې ،غهې يړل،
خ ې ستر ې يې سرې وې او ځان يې له ځمکې ځمکې ويشت.
له غه وروسته د دوى کور ته م ېره ومونده ،خندا ورکهه شهوه او د
رڼا دمور تندى به تل له ونځو ډک و.
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زه به د پخوا وندې د غوى کور ته ور تلم ،خو نهه د لوبهو لپهاره ،پهه
دې خاطر چې د رڼا پام لط شي او د يو څو شېبو لپاره خپل م ېهر
ک ي ،ما به غې ته د کيسو کتابونه ويل او په ټولو کهې يهې د مهومن
خان او شيرينو نکل خو

و.

د رڼا مور به څه نه راته ويل ،خپلو مونو پهه سهر اخيسهتې وه او ډېهر
وخت به چورتي تکارېده ،غه په دريو کلونهو کهې بهوډۍ شهوه ،سهر
يې سپين شو او تر ستر و يې يوه توره حلقه را و رځېدله.
رڼا به نور د باندې نه را وته ،دا به ډېر وخت له خپلې مور سهره ناسهته
وه ،رېوانونه به يې نېل او له دې ېرې به يې يهوه ولهه وچهه_ لنهده
پيدا کوله.
وروسته يهې د مهور پهه خهوى کهې يهودم بهدلون را هی ،زمها ورتهګ بهه
دومههره تههه نههه وربانههدې لګې هده او کلههه چههې بههه مهها او رڼهها خبههرې س هره
کولې ،تندى به يې تريو و.
بيا يې يوه ورغ سپين را ته وويل چې اول يڼهی يهې ،رڼها هم لويهه ده
او دلته ستا راتګ ته نه بولم.
غه نه وه رمه ،په کليوالي يوند کهې کهه يهو شهپاړل کلهن زلمهی لهه
يههوې ديههارلس کلنههې نجلههۍ سههره ناسههته وېړه ولههري ،د نجلههۍ نههوم
بدېدى شي.
زه يوه اونۍ د غوى کور ته نه ور لم ،دا زمها لپهاره ډېهر وخهت و ،نهه
پو ې م چې ولې مې د خوابدون احسال کاوه ،زما زړه په رڼها پهورې
ت لی و او د غې له ليدو پرته پر سره انګار ناست وم ه
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ما يوه کلکه بانه پسې وتته ،په لوم ي ځل مې له کوره ال وک ه،
څلور_ پنځه منه نم مې په جوال کې واچول او يو زې مازديګر زاړه
چمبر ته ور لم ،رڼها لهه څها څخهه اوبهه را ايسهتلې ،کلهه چهې يهې راتهه
وکتل. ،ې خ ې ستر ې يې له اوتکو ډکې شوې ،په خوله يهې څهه
را نه وړل ،خو په ستر و کې يې يو کتاب خبرې وې ،د غهې مهور تهه
مې جوال ونيو او په خواره خوله مې وويل چې دا نم مهې مهور درتهه
را ولې ل ،غې جوال ورواخيست ،خو څه يې ونه ويل.
بيا روان شوم ،له دروازې ې نه وم وتلهی چهې بهې اختيهاره مهې ورمېه
کوږ شو ،رڼا ما سې وېړه وه ،ما ته يې کتل او په ستر و کهې يهې
پو ولم چې دا م را پسې خپه ده.
يوه اونۍ نوره م ووته ،زړه مې نيولی و ،ټيکه نه راتلهه ،رڼها بهه مهې
تل په زړه کې ناسته وه ،بيا مې لمونځونو ته زور ورک  ،خو کله چهې
به خداى ته ودرېدم ،په مسله ( جاينماز ) کې به مې د رڼا خه ې .هې
ستر ې ليدلې.
زه ورو ،ورو ز يرېدم ،خندا مې ېره شوه ،له کاسې څخه به ير وېړ
شوم او ډېر وخت به دشپې تر ناوخته ويښ وم.
وروسته مې مور ته اندېښهنه ور ولوېهده ،پهالر مهې ډاک.هر تهه بهوتلم،
دوا يې راک ه ،خوپه ځان کې مې کوم بدلون ونهه ليهد ،ان د انګريهزي
معلم مې م پالر ته شکايت وک چې لک د پخهوا ونهدې درسهونه
نه وايي ،ده رتتيا ويل ،خو زه م نه وم رم ،ما چې به پهه ذ هن کهې
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د انګليسي کوم لغت سره واړاوه ،رڼا به تهرې جوړېهده ،ر ،ڼ  ،ا ( رڼها
).
پوره اتلس ورځهې مهې رڼها ونهه ليهده ،مها پهه دې مهوده کهې جهامې نهه
ک ې بدلې ،تر اوبو ونه وتم ،وېښته مې ببهر وو او لهه تخر ونهو څخهه
به مې سوړ بوى پورته کېده.
بيا يوه رمه ناڅاپه له کاله ووتم ،په رڼها ورغ زاړه چمبهر تهه ور لهم،
دروازه خالصههه وه او رڼهها لههه خپلههې مههور سههره پههه چههوتره کههې ب سههتن
نېله.
د دوى را ته پام نه و ،خپل کار يې کاوه ،رڼا تهه مهې وکتهل ،تهر پخهوا
ډنګره را ته وايسېدله ،رنګ يې يي و او خيرنهه تهکارېدله ،بيها يهې
په يوه چر ه پسې لوټه وويشته ،چر هې لهه ب سهتنې منهېه واخيسهته
او رڼا ماته وکتل.
دا وارخطههها شهههوه ،ير يهههې ځهههاى بهههدل که ه  ،د خپلهههې مهههور تهههر مخهههې
کېناسههتله ،د رڼهها را تههه شهها وه او زه يههې د خپلههې مههور لههه ديههده پههټ
ساتلم.
يو هام څهټ تهه شهوم ،بېرتهه مهې د کلهي خهوا تهه مخهه که ه  ،خهو شهېبه
وروسته چې مې زاړه چمبهر تهه مهخ ور واړاوه ،رڼها د بهام پهر سهر وېړه
وه ،ما ته يې کتل ،ټکرى يې په اړه کې پروت و او تهور ويښهته يهې
باد يوې او بلې خوا ته سره اړول.
دا ځل مې څه موده نور م صبر وک  ،خو يو تريخ صبر.
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ما دومره خبرې نه کولې ،لی وم او هر چها بهه مهې د صهحت پوتهتنه
کوله.
کليوالهههو خواخهههوږي راسهههره تهههودله ،يهههوې بهههوډۍ سهههپېلني را تهههه
ولو هول ،جانههداد د يونههاني دوا سپارتههتنه را تههه وکهه ه او د کلههي د
مالصاحد نظر دا و چې په درنو ځايونو ختلهی يهې ،د پيريهانو تهاثير
دى او يواځې د تور سيرلي تاويذ دې ته کوېى شي.
بيا به مې پر اړه يو درې کونجه ټ تاويذ ځ ېده ،خو زما درد بېهل
و ،چا مرسته نه شواى راسره کوېى او خپل زړه مې په خپله خوړ.
خو دا خبره تر ډېهره پ.هه پاتهه نهه شهوه ،کليهوال و پو ېهدل او ځينهو ان
ېړې را تو ک ې.
جمال ته ټهوخی ور هی او خبهرې يهې پهرې شهوې ،بيها پرتهه لهه دې چهې
اللۍ ته و وري ،خپلې خبرې يې پسې و ځولې:
_د زاړه چمبر دروازې ته مخامخ ،شل ،دېر

امهه لهرې يهو کهوچنی

خوړ و ،په دې يوره کې به د بارانونو اوبه راتلې او که به څهوک پکهې
ودرېد ،تر نامه ېندې به نه تکارېدل ،يو مهازديګر مد هه خهوړ تهه
ور لم ،تمه مې درلو ده چهې رڼها بهه د تنهاره ايهرې راوباسهي ،مها تهه د
غې يوځل ليدل م ته و او بيا مې يو څه وخت ذاره کوېى شواى.
زه تر ماتامه لته ناست وم ،کله کلهه بهه مهې ه ۍ اوږده که ه ،خهو د
چمبر دروازه خالصه نه شوه او په پاى کې نا اميده کاله ته را لم.
سهار په خ ه مې يوې يړا ستر ې رڼې ک ې ،وږ مې ونيو ،د يړا
اشنا وندې و او کله چې مې پردې ته کونل ورک  ،زړه مې ول ځېد.
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د رڼهها مههور د کههاله پهه مههنک کههې وېړه وه ،غههې يړل او د مههور او پههالر
څيرې مې م له وسې ډکې وې.
ما د رڼا د مور خبرې اورېدې ،ويل يې چې جمال مهې لهه لهور څخهه نهه
کراري ي او تې ر ماتام زموږ د کور تر مخ په خوړ کې چا ليدلی و.
غې يړل...خپله بېکسي يې يادوله او کله ،کله به يې له خهولې څخهه
يوه_ نيمه تيرا م را ووته.
نه پو ېدم چې زه به چا ليدلی وم ،خو دا يو حقيقت و ،زه تېهر ماتهام
د رڼا د ليدو په يله پوره يو ساعت په خوړ کې ناست وم.
ش هې به وروسههته بههوډۍ پههه يړا لههه کههاله ووتههه او پههالر مههې ههم د کوټههو
خواته را روان شو.
زړه مې سستي راکوله ،بهی واره دربېهده او غهه ه ۍ مهې لهه خدايهه
مرګ وتت.
بله چاره نه وه ،ب ستن مې پهر سهر راکهش که ه او داسهې مهې وتهودله
چې ما يڅ م نه دي اورېدلي.
شېبه وروسهته د دروازې که پ شهو ،ب سهتن پهه شهدت را څخهه ليهرې
شوه ،پالر ته مې وکتهل ،سهتر ې يهې رډې راختلهې وې ،د خهولې پهه
کونجانو کې يې ځګونه تکارېدل او په ېل کې يې يهوه نهرۍ لښهته
نيولې وه.
ده چيغه ک ه!
_دا رتههتيا ده چههې تېه ر ماتههام د ملنههګ دکههور مخههې تههه پههه خههوړ کههې
ناست وې؟
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ما درو نه شو ويهالى ،پهالر مهې لهه دوو شهيانوبد وړل ،سهوچ کهوپر
ورته تکارېده ،درو او ناحقه قسم.
يو وخت زموږ يو درمند وسهوځيد ،لهوى درمنهد و او خروارونهه هنم
تههرې راوتههل ،پههالر مههې پههه وسههه و ،د قههان يههې راو وتههت ،غههه
ل ځېهده ،خهو خبههره يههې سههپينه وه ،ويهې ويههل چههې چهيلم يههې څکههاوه،
شايد کوم سوه کی ورباد شوى وي.
پالر مې د قان ته يڅ م ونه ويل ،يواځې په دې خاطر چې خبره يې
سپينه وه او درو نه و پکې ې.
ناحقه قسهم يهې هم نهه شهو ذ مهالى ،ده لهه قسهم څخهه وېهره درلهوده،
قسمونه يې نه خوړل ،خو چې په کومه خبره کې به يې قسهم لهه خهولې
را ووت ،بيا يې تاوان ته نه کتل ،ر رنګهه چهې و ،قسهم يهې پهر ځهاى
کاوه.
ځکه نو زما سر وځ ېد .پر مټ مې نرۍ درد احسال ک او ورسره مې
څنهګ تههه د لښههتې ماتهه ټوټههه ولوېهده ،دو هم وار يههې را بانههدې وکه ،
لښته مې اړې ته سيخه شوه ،خو کله چې يهې دريهم ځهل ېل پورتهه
شو ،مور مې راباندې پرېوته.
پالر مې چيغې و لې ،بد رد يې راته ويل او له خولې څخهه يهې ېړې
بادېدلې.
ما يڅکله هم پهالر دومهره پهه وسهه نهه و ليهدلی ،يهواځې څهو کالهه
مخکې يې يوه لښته راک ې وه ،غه م د لمانځه پهه سهر ،خهو دومهره
سپکې سپورې مې په لوم ي ځل ورڅخه اورېدې.
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پالر مې يوه شېبه ودرېد ،څه چې په خوله ورتلل ،غهه يهې وويهل او
بيا له کوټې وو ت.
ما ټولهه ورغ لهه کهوره دبانهدې تېهره که ه ،پهه فصهله کهې تهر يهوې ونهې
ېندې ناست وم او پر خاورو مې ليکې ايستلې.
ماخسههتن مههې ههم پههالر ونههه ليههد ،مههور مههې کههوټې تههه ډوډۍ راوړه او
وروسته له غه مې تر نيمې شپې ستر ې رڼې وې.
سهار مې پهه نهه زړه د مکتهد کتابونهه را واخسهتل ،کلهه چهې تهر ونهو
ېندې کېناستم ،يو مزولی مې راته موسک شو او بيا يهې پهه ټيهت
راته وويل چې مزې دې وک ې ،مزې .رڼا....
د رڼا د نوم اخستلو ته مې نهه پرېښهود ،لهه سهوک سهره د غهه لهه پهزې
وينو داره وک ه او خبره نوره م خرابه شوه ،لک م ېل را واچاوه
او څه چې په خوله ورتلهل غهه يهې وويهل ،ده و لهم ،خهو زمها ېل او
پښې د غه په خبرو بې سيکه شوي وو.
" مهها وليههدې ،تههه پههه خههوړ کههې لههی وې ،لتهه نههور څههه و؟ ههه! تههه د
کونېې له لور سره تار لرې ،زما له ډېره وخته درباندي پام دى"...
زه بېرته کور ته را لم ،تهۍ يامهې مهې درد کهاوه او لهه ېړو سهره مهې
وينه ليدل کېدله.
برج ته وختم ،غه وخت دلته يو زوړ کټ پروت و ،اوږد و ځېهدم او
فکرونو په مخه ک م ،ما د رڼا په اړه فکر کاوه ،غهه بدنامهه شهوې وه
او ددې بدنامۍ مسول زه وم.
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زه تههر ډېهره پههروت وم ،فکههر مههې کههاوه او پههه پههاى کههې دې نتيجههې تههه
ورسېدم چې رڼا به نور م ته نه ورکوم.
ماخستن مې مور ته وويل چې له رڼا پرته يوند نه شم کوېى.
سهار وختي مې پالر خپلې کوټې ته ور وبللم ،د غه پهه سهتر و کهې
د کاوړ کومه نښه نه تکارېده او په مهربانۍ يې له چهايو ډکهه پيالهه
رابېرته ک ه ،دى يوه شېبه لی و ،بيا يې په خوابهدي ه وويهل چهې
زما عزت ته و وره،شمله مې مه را ټيتوه!
ما يواځې ورته کتل.
ده پخوانۍ خبرې راواخيستې ،دخپلو م و زامنو ياد يې تازه ک او
په يړ وني

يې وويل چې ټوله تمه يې ما ته ده.

بيايې يوه داسې خبهره لهه خهولې را ووتهه چهې مها تهر غهه وختهه نهه وه
اورېدلې ،ويل يې چې تها بهه د دولسهم صهنک لهه خالصهېدو وروسهته
لندن تهه لېه م ،زه لهه پخهوا را يسهې لهه خپهل ورور سهره د ليکونهو لهه
ېرې تمال لرم ،موږ څو کاله مخکهې ې فيصهله سهره که ې وه ،تها تهه
به خپله ورېره کوم.
پالر مې خبرې کولې ،د غه شهونېې خوځېهدلې ،خهو مها هيڅ هم نهه
اورېدل اوشېبه وروسته پخپله کوټه کې پروت وم.
جمال وېړ شو ،د خپل ځ ېدلي څادر پيڅکه يې ورټوله ک ه ،تر ځهان
يې تاو ک  ،وروسته دک کۍ ترڅنګ ودرېد ،سپوږمۍ نوې راختلې
وه او په کلي کې ې د يوه څرا تته رڼا تکارېدله.
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بيا يې

ۍ اوږه ک ه ،وتلهی چمبهر وتهی وېړ و او پهر ختهيک دېهوال

يههې د سههپوږمۍ سههپينه ڼهها لګېدلههه ،وروسههته بېرتههه پههه خپههل ځههاى
کېناست ،يو سوړ اسوېلی يې ويست او ورو يې وويل:
_زه تر غه وخته په دې نه پو ېدم چې د پالر مې څنګه له انګليسهي
سره جوړه وه ،خو د غه خبهرو پهه رڅهه پهوه که م ،ده ې پخهوا زمها د
راتلونکي په اړه فکر ک ى و.
زه غهه وخهت پههه يولسهم صههنک کهې وم ،د منههي دو مهه مياشههت وه او
کلنيههو امتحههانونو تههه لنههې وخههت پههاتې و ،خههو مهها پرېک ه ه وک ه ه چههې
يڅکله به دولسم صنک ته ونه رسې م ،بيها مهې د کتهاب مهخ هم ونهه
کوت ،خو د پالر له وېرې به مکتد ته ورتلم.
زه به ډېر وخت يهواځې وم ،خهو کلهه کلهه بهه مهې خپهل دوه_ درې د راز
مزولي او جانهداد ليهدل ،لهه دوى سهره بهه کېناسهتم ،غهوى زمها پهه
درد خبر و او ملنېې يې نه راباندې و لې.
بيا مې امتحان ورک او نتيجه يې دا وه چې په دريو مضمونونو کهې
پاتې وم ،يوځل مې بيها پهالر تهه وسهه ور لهه ،داځهل يهې لښهتې تهه
ېل نه ک  ،خو په ټينګه يې را ته وويل چې د يمهي پهه رخصهتيو کهې
به د مشروطۍ امتحانونو ته تيارى نيسې!
يمی را ی ،واورې اوورېدې ،خهو مها د کتهاب پاڼهه هم وانهه ړو لهه،
ډېر وخت بهه پهر تهوده تاوخانهه پهروت وم ،مهور بهه مهې نصهيحت را تهه
ک اوه ،په ير مستقيمه تو ه بهه يهې د خپهل خاونهد طرفهداري کولهه،
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زما راتلونکي يوند ته به يله منه وه او ټول ارمانونه يې په ما پورې
ت لي تکارېدل.
خو زما فکر بل لوري ته و ،د يوند لپاره مهې يهوه بلهه ېره ټهاکلې وه،
داسې يوه ېر ه چې د پالر او مور مې نه وه خوته.
د مشروطۍ امتحانونه واخستل شول ،ما سپينې پاڼې ورک ې ،خو
کله چې درسونه پېل شول ،نوم مې د دولسهم صهنک پهه حاضهرۍ کهې
ليکل شوى و.
حيران شوم ،معلمانو ته مې وويل چې ما يوه سوال ته م ځواب نهه و
ليکلی ،خو دوى ويل چې ته تکه ه يهې او بايهد پهه دولسهم صهنک کهې
کېنې.
ما به څه ويل؟ پو ېدم چهې دا مهې د پهالر کهار دى او د غهه پهه خبهرو
کې معلمانو يڅ م نه شو ويالى.
ورځههې تېرې هدې ،پههوره پينځههه مياشههتې مههې رڼهها نههه وه ليههدلې ،خههو د
جانداد له خولې به خبرېدم چې تر پخوا ز يهره شهوې ده ،تهل ياړي او
مور يې په تريو تندي خبرې ورسره کوي.
يوه ورغ مې د جانداد په خوله غې ته يو پيغام ور ولې ه:
يا مرګ يا رڼا!
له غه وروسته به جانداد راته ويل چې د نجلۍ تمه پيدا شوې ده او
رنګ يې ورغ په ورغ ته کي ي.
خو زه ورو ،ورو کمزورى کېدم ،په نه خبره به وسه راتله او تر خپله
وسه به مې د پالر له ديده ځان پټ ساته.
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څلههورنيم مياشههتنې امتحانونههه ههم را ورسهېدل ،خههو کلههه چههې نتههايل
اعالن شول ،خوله مې له حيرانۍ نه سره ټولېده ،زه پهه يهوه مضهمون
کې م پاتې نه وم.
څه موده نوره م تې ره شوه او بيا يوه ورغ چا راته وويل چې زموږ څو
تنه کليوال ايران ته روان دي ،بله چاره نهه وه ،پو ېهدم چهې پهالر مهې
ضرور د دولسم صنک سند را ته اخلي ،خو ما نه وتهتل چهې د غهه
پالن عملي شي ،ځکه مې ايران ته د تګ نيت وک او يو خه سهپېده
چاودپه پ.ه له کوره ووتم.
له کليوالو سره د ولسوالۍ په بهازار کهې ملګهرى شهوم ،زمهوږ مهوټر
ډېر وځنېېد ،لمر را وخوت ،خو مساپر ې نه وو پوره.
کله چې موټ ر حرکت وکه  ،يهوه ټيوټها لنهېه راو رځېهده او زمهوږ ېره
يې بنده ک ه ،پهه مها پسهې مهې پهالر څهو کليهوال را لې لهي وو ،خهداى
خبر چې دى به چا خبر ک ى و ،خو کليوالو زما د سفر ملګرو ته وويل
چې که مو جمال درسره بوت ،نو د ملک عبدالکريم بدي مو مبهارک
شه.
کله چې کور ته را لم ،پالر مې په چهوتره کهې وېړ وليهد ،تنهدى يهې
له ونځو ډک و او په خشکه يې را ته وويل چې څه واړې؟
ما م لنې ځواب ورک :
_رڼا!
پالر مې په ما ه شېبه يڅ ونه ويل ،خو د رمې د ډوډۍ پر مههال
يې په کلکه را ياده ک ه چې رڼا دې له زړه وباسه! نه زموږ کور کومهه
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يتيم خانه ده او نه م ديوې خهوارې کونهېې لهور د ملهک عبهدالکريم
خان کاله ته را ودېدى شي.
ما يواځې ورته ويړل ،خو ماخستن مې مور تهه وويهل چهې ډېهر ير بهه
دا کور پرې دم.
له غه وروسته به مې پالر هره ه ۍ پوتهتنه را پسهې کولهه ،پهه مها
پسې يې جاسوسان واچول او ان له ډېرې وړې خبهرې بهه هم خبرېهده،
دى پو ېهه دلی و چههې نههه انګريههزي وايههم او نههه مههې ههم د مکتههد لههه
کتههابونو سههره جههوړه ده ،پههه دې خبههره ډې هر ځورې هده ،کلههه کلههه بههه يههې
خشکه را ته کوله او چې خشکې به کار ونه که  ،بيها بهه يهې پهه پسهته
يبه راته ويل چې زما خير واړي.
يوه ورغ مهې پهالر لهه کهوره ووت ،يهوه اونهۍ ورک و  ،مهور مهې راتهه
ويههل چههې پاکسههتان تههه تللههی دى ،خههو زه يههې د تههګ پههه علههت و نههه
پو ېدم ،د غه په ياب کې د کور پرېښودل هم را تهه هران و ،خهو
کله چې بې رته را ی  ،په ما ه

ۍ يې خپلې کوټې ته ورو وتتم،

را ياده يې ک ه چې له قاچاقبر سره

ېدلی يم ،اته لکهه کلهدارې مهې

پېشکي ورک ي دي او ته بايد له امتحانه وروسته لندن ته ېړ شې!
پالر مې ډېرې خبرې وک ې ،خو کله چهې يهې خولهه سهت ې شهوه ،زمها
نظر منفي و.
يو ځل بيا کاوړ ور ی ،سپکې سپورې يې راتهه وويلهې او لهه خهولې
څخه يې ځګونه باد شول.
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څو ورځې وروسته يې بيا ور و وتتم ،دا ځل يې تندى وړېهدلی و
او په پسته يبه يې راته وويل چې سمه ده ،رڼا به دې کهور تهه راشهي،
خو په يوه شرط!
داچې ما غه

ۍ څنګه احسال درلود ،نه شم ويالى ،خو پو ېهدم

چې په يوند کې مې دومره خوشالي نه وه ليدلې ،زه د غه ر شهرط
ته تيار وم.
پالر مې را ياده ک ه چې لنهدن تهه بهه ځهې ،دليهل يهې دا وچهې لهه يهوې
خوا يې تاوان شوى او لهه بهل لهورې يهې پهه بههر کهې د زوى لهوړې زده
ک ې لويه يله ده ،دا يې م وويل چهې تهر اوسهه ې دواده نهه يهې ،رڼها
م کوچنۍ ده او دوه کاله وروسته به دې کويده او واده يوځاى وي.
مهها ههم شههرط ورتههه کېښههود ،داچههې کههويده بههه اول وي ،خههو واده تههه
کلونه صبر کوېى شم.
پالر مې په خندا راته وويل چې زما يبه ،يبه ده ،يڅوخت لهه خپلهې
خبرې نه اوړم.
زه په دې پو ېدم ،خو د ې ډېر ټينګار لپاره مې د قسم د خوړلو ورتهه
وويل.
د غه په ټنېه کې ونځې پيدا شهوې ،يهوه شهېبه لهی و ،ځمکهې تهه
يې کتل ،خو بيا يهې سهر پورتهه که او پهه خشهکه يهې راتهه وويهل چهې
سمه ده! د زني په اولياوو لو ( قسم ) درته کوم.
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د پالر په قسم کې مې نور څه نه شو ويالى ،د غه ېسونه مهې تهکل
ک ل او په منېه له کاله ووتم ،جانداد مې خبر ک  ،دى م بې لهه ځنهېه
زاړه چمبر ته روان شو.
له غه وروسته مې يوځل بيا يوند ته تمه پيدا شوه ،له درسونو سره
مې زړه وتاړه ،تهل بهه مهې کتهاب مخهې تهه نيهولی و او د مهور او پهالر
منونکی زوى وم.
کلني امتحانونه مې ورک ل او بيا داسې ورغ م را ورسهېده چهې پهه
سبا يې بايد ما کلی پرېيښی واى.
په غه ورغ ډېر خواشينی وم ،د رڼا لهرې والهی مهې نهه شهو ز مهالى،
خو کله چې به د پالر قسم را ياد شو ،ځان ته به مې تسلي ورکولهه او
راتلونکي ته به په تمه وم.
ماسپښين مې د جانداد په واسهطه رڼها خبهره که ه چهې هواړم درسهره
ووينم.
ماخستن ناوخته له کاله ووتم ،د چمبر دروازه خالصه وه او د رڼها لهه
رالي ل شوي پيغام سره سم ،بايد کا دانې ته ور لی واى ،مداسهې
مې وک ل ،تپه تياره وه ،يڅ هم نهه تهکارېدل ،زړه مهې ل ځېهده ،پهر
پروړه کېناستم او د رڼا د راتلو په تمه پاتې شوم.
ته شېبه ووته ،بيا مې د پښو تهکالو تهر هوږ شهو او شهېبه وروسهته
مې يو وارخطا

واورېد:

_جماله!
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ورو مههههې وټوخههههل ،دروازه خالصههههه شههههوه او ورسههههره مههههې سههههلګۍ
واورېدې ،وېړ شوم ،په توره شهپه کهې مهې ېسهونه و ځهول ،هوتې
مې له يو چاسهره ولګېهدې ،ورو يړا مهې واورېهده او شهېبه وروسهته
مې د رڼا سر پر ټتر پورې ولګيد.
ما په لوم ي ځل رڼا پهه ېه کهې ونيولهه ،دواړو ورو ،ورو يړل ،بيها
زه لی شوم ،خو رڼا ې اوتکې تويهولې او شهېبه وروسهته مهې ټ.هر د
غې په اوتکو لوند شو.
وروسههته مههې د رڼهها سههر ورو لههه خپههل ټ.ههره بېهل ک ه  ،دواړه پههر پههروړه
کېناستو ،خو د رڼا سلګۍ نه درېدلې ،ته شېبه نوره هم ووتهه ،رڼها
ورو ،ورو يړل او بيا يې په ريو کې وويل چې کاشکې تل وړکتوب
واى .
زړه مې درد وک  ،يو ځل مې بيا د رڼا سر خپل ټتر ته رانيه دې که او
لههه دې سههره د نجلههۍ يړا زور ونيههو ،يړا يههې نههه تههم کېههده ،زمهها ههم
ستر ې ډکې وې او په دې يړا کې ډېر وخت ووت.
وروسههته رڼهها وېړه شهههوه ،اورلګيههت يههې ولګهههاوه او پههه کههونل کهههې
مخکې ايښودل شوې لمپه يې بله ک ه.
په بي ه مې وره ته وکتل ،د دړې له چولو څخه رڼا وتله ،وېړ شوم او
خپل څادر مې په وره پورې را وځ اوه.
بېرته پخپل ځاى کېناسهتم ،نجلهۍ تهه مهې وکتهل ،ډنګهره شهوې وه،
خو تکلې تکارېد ه او تر .و خ و سهتر و يهې تهور او اوږده باڼهه را
تاو وو.
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زه تر ډېرو لته کېناستم ،له رڼا سهره مهې خبهرې وکه ې ،پهه وار ،وار
مههې د خپههل پههالر قههول وريههاداوه او ډاډ مههې ورکههاوه چههې يههواځې دوه
کاله نور م صبر وک ه.
ما رڼا ته تر غو خبرې وک ې چې سلګۍ يې په موسهکا بهدلې شهوې،
له کا دا نې د راوتو پر مهال مې غهې تهه خپهل يهو عکهس ورکه  ،دا د
لستوڼي د کمرې پهه واسهطه اخسهتل شهوى تهور او سهپين عکهس و،
غې عکس پر ټتر پورې ونيهو او کلهه چهې يهې دوروسهتي ځهل لپهاره
راته وکتل. ،ې خ ې ستر ې يې له اوتکو ډکې وې.
سهار په خه ه مهې کهاله پرېښهوده ،لهه کلهي ووتهم ،تهه شهېبه مهې مهزل
وک  ،بيا مې شا ته وکتل ،له کلهي د راوتلهي وتهې وېړ چمبهر د بهام
پر سر يو څوک وېړ و.
جمال لی شهو ،څهرا تهه يهې وکتهل ،پلتهه سهوځېدلې وه ،څهرا يهې
ورپورته ک  ،له تېلو تش و ،بېرته يې پر خپل ځاى کېښود ،پلته يهې
پورته ک ه او ويې ويل:
_موږ څلور تنه وو ،په ست و ېرو مو مزل وک  ،له پاکستانه ايران ته
واوتتو ،لته مو د پوليسو لخوا و ل وخوړل ،د ترکيهې پهه رونهو
کې مو ېر لتهه که ه  ،لهه يونانهه وروسهته سهمندر توپهاني شهو او پهه
پاى کې له يهوې مياشهتې سهت ي او خطرنهاک سهفر وروسهته لنهدن تهه
ورسېدو.
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غههه مهههال پههه افغانسههتان کههې د طالبههانو واکمنههي وه ،جګهه ې زور
نيولی و او په ربي يوادونو کې به افغانانو تهه دومهره سهتونزې نهه
پيدا کېدلې.
ستا پالر م مرسته راسره وک ه ،مکتد ته يې بوتلم ،انګليسي مهې
يوڅهه تهه وه ،امتحههان يهې رانههه واخيسهت او پههه لسهم صههنک کهې يههې
ونيولم.
لته ما يو واقعي تار وليد ،وايي س کونه ،تر ځمکې ېندې روان
اور اډي ،تکلي تعميرونه ،دا رڅه عصري جوړ شهوي وو ،خهو مها
دومره خوند نه ورڅخه اخيست ،زما په زړه کې به تر کلهي وتلهی زوړ
چمبر وېړ و او ډېر وخت به مې د رڼا په اړه فکرونه و ل.
زه به لی وم ،خپل درسونه به مې ويهل او زړه تهه بهه مهې ډاډ ورکهاوه
چې دوه کاله دومره وخت نه دى ،له رڼا سره به واده وکه م او څهه بهه
مې دا وي چې غه م لندن ته راولم.
يو کال ووت او زه يولسم ته کامياب شوم ،تر دې دمه مې انګليسي
ته شوې وه او په درسونو کې م بد نه وم.
غه وخت په ټول زني کهې ټليفهون نهه و ،مسهاپرو تهه بهه ليکونهه يها
فيتې ( کس.ې) ورلي ل کيدې او که به خبره ډېره بي نۍ وه ،نو د يوه
ټيلفون لپاره به خلک پاکستان ته تلل ،پهه يهوه کهال کهې مهې يهواځې
يوځل پالر له کوي.ې تيلفون را ته وک  ،دى ډېر و ېهد ،د کهور ټهول
احوال يې راک  ،خو کله چې مې د رڼا پوتتنه ورنه وک ه ،اړيکه پرې
شوه.
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اته مياشتې نورې م ووتې ،دوه درې ليکونه مهې د پېښهور لهه ېرې
د خپلو خپلوانو په پته ،کور ته ولېه ل ،خهو ځهواب يهې را نهه هی ،زه
خواشينی وم ،زړه مې له اندېښهنو ډک و ،خهو بيها بهه مهې هم ځهان تهه
ډاډ ور کاوه چې پالر مې يبه راسره ک ې او دى به لهه خپلهې خبهرې نهه
اوړي!
يوه بله مياشت م ووته ،ما دولسم نهوى خهالص که ى و او پو نتهون
ته مې تيارى نيوه ،چې يو مازديګر ستا پالر يهو پاکهټ را تهه و نيهو،
پههر پاکههټ د پاکسههتان او لنههدن د پوسههټ ټههاپې لګې هدلې وې ،خپلههې
کوټې ته ېړم ،په بي ه مې پاکټ خالص که  ،يهواځې يهوه فيتهه پکهې
پرته وه ،فيته مې ټيپ ته ور واچولهه ،تهه مهې پهه زړه دي ،د عبهداهلل
مقري يوه سندره وه:
رڅه به ېر شي نه ېري ي وطن
د مساپرو به يادي ي وطن
بيا يودم ساز قط شو ،پالر مې د السالم عليکم په ويلو سهره خبهرې
پيههل ک ه ې ،ه يههې خواشههينی و او د کههور د حههال احههوال پههه اړه لنههې
و ېد ،وروسته يې په ريو کې يوه خبره له خولې را ووته:
" زويه! رڼا ناپاکه وخته ،غه يې له خيرو چرسي سره په کا دانه کهې
ونيوله".
ما به څه حال درلود! په دې زه هم نهه پو ېهدم ،لېهونی وم ،پهه سهد وم
که نشه؟ خداى خبر ،دومره پو ېدم چې يڅ م نه ويهنم ،پهه زړه کهې
بيداره وم ،خو ېل او پښې مې له حرکتهه لوېهدلې وې ،وخهت هم نهه
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راتههه مالومېهده ،سهههار و ،رمههه وه ،کههه ماخسههتن! رڅههه تههک تههور
برېښېدل ،زړه مې راته ويل چې چيغه ک ه! خو له خولې څخه مې ه
نه راووت ،پر مټ مې خوله ولګوله ،خو د درد احسال راته پيدا نهه
شو ،نه پو ېدم چې څومره وخت به وتلی و ،خو يو وخهت مهې يهو تهت
ساز وږو ته راتهه او چهې کلهه مهې سهتر ې رڼهې که ې ،پهر کينهه خهوا
ړنګ پروت وم.
په زړه کې را تېهره شهوه  ،ايها خهوب مهې ليهد؟ ير مهې د ټايهپ پهر ب.نهه
وته کېښوده ،فيته مې مخکې تېره ک ه او کله چې مهې د سهر لخهوا
پر دو مه ب.نه فشار راووړ ،د پالر

مې واورېد:

" غهه يهې لهه چرسهي خيههرو سهره پهه کها دانههه کهې ونيولهه ،د زنهي پههه
اوليههاوو لههو( قسههم ) درتههه خههورم ،کههه زمهها پههه ويلههو کههې کههوم شههک
درلوې ي ،د خپلې مور خبره خو به منې!"
په فيته کې يوه لنېه وقفه را له ،بيا مې مور يواځې يوه خبره وک ه!
"رتتيا وايي!" وروسته يې يودم ويړل.
بيها ټيههپ بنهد شههو ،يهو لنههې سهاز را ههی او وروسهته لههه غهه د ريکههارډ
سهههويه و هههل شهههوى و ،لهههوم ى مهههې د هههوا رمبهههاړه واورېههده ،بيههها د
ماشومانو د لوبو شورماشور ،ورپسې د چيلم د څکولهو ه  ،ټهوخی
او دا جملې:
" زه خيرمحمد يم ،د کونېې لور چا نهه کولهه ،يلهه يهې ختلهې وه ،زه
ورباندې مهربانه شوم ،رڼا اول زما تځه ده".
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لهه دې وروسههته يڅههوک ههم نهه و

ېهدلي ،د فيتههې دواړه خههواوې د

مقري له سندرو ډکې وې.
مها ماتهه خههوړلې وه ،لهه ځانهه ،لههه رڼها او لهه وطنههه مهې ورټ وشهو ،پههه
خيههال کههې مههې رڼهها څههو ځلههه تههر ههاړې ونيولههه ،غههې بههه ېل اوپښههې
و لې،له حرکته به ولوېده ،خو ما به بېرته رايوندۍ ک ه او بيا به مې
د غې .ې خ ې ستر ې په وتو را وويستې.
ماته يړا راتله ،خو يړلی مې نه شواى او دا تر ټولوتريخ درد و.
جمال يوه س ه ساه واخيسته او خپلې خبرې يې پسې و زولې:
_له غه وروسته مې په زړه کې د رڼا په ځهاى تيهاره خهوره شهوه ،ان د
قره بها نهوم هم بهد رابانهدې لګېهده او فکهر مهې وکه چهې خهداى زمها
لپاره کومه خوشالي نه ده ليکلې.
جمال خپل تندي تهه ېل ونيهو ،يهوه شهېبه لهی و ،خهو بيها يهې يهودم
ويړل ،اللۍ په بي ه غه ته وکتل ،جمال په يړا کې چيغه ک ه!
_خو دا رڅه درو وو ،پالر مې دوکه راک ه ،ده خپل قسم مات ک ،
رڼا پاکه وه ،پاکه وه ،پاکه ...
جمال د يوه ماشوم وندې يړل  ...او د اللۍ ستر ې هم لهه اوتهکو
ډکې وې ،ته شېبه ووته او بيا جمال په ريو کې وويل:
_دا زما د پالر لخوا يوه جوړه شوې ډرامه وه ،بله چاره يهې نهه ليهده،
چرسي خيرو ته يې دوه لکه روپۍ ورک ې وې ،يهواځې پهه دې خهاطر
چې له رڼها سهره واده وکه ي ،کونهېې هم څهه نهه و ويلهي ،دا يهې خپلهه
پرده نله ،غه پو ېده چې يوه بدنامهه نجلهۍ لهه چرسهي خيهرو پرتهه
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بل څوک نه کوي ،بوډۍ د مونو له ېسه دومهره بهې سهېکه شهوې وه
چې دخپلې لور د واده په دو مه يې ساه ورک ه.
اه رڼا! ته به ما وبښې!
جمههههال پهههههه زوره ويړل او خبههههرې يهههههې پهههههرې شههههوې ،ده تهههههر ډېههههرو
يړل...وروسته يې د څهادر پيڅکهه پخپلهو سهتر و تېهره که ه ،پرتهه لهه
دې چې اللۍ ته و وري ،ورو يې وويل:
_په دې خبره ټول کليوال پو ېدل ،خو زما د پالر له وېهرې چها څهه نهه
راته ويل ،ځهان تهه يهې جنجهال نهه پيهدا کهاوه ،خبهره هم تېهره وه او زه
وروسههته پههوه شههوم چههې پههالر مههې ولههې لههه کليوالههو سههره وت هی نههه
پرېښههودم ،حههاېت نههه و خههراب ،دى وېرې هده چههې څههوک بههه د رڼهها نههوم
منځته را واچوي او دده درو به سپين شي ،ان کله چې په لندن کهې
وم ،ې قره با ته زمها پهه راتهګ نهه و خوشهاله ،بانهه بهه يهې دا وه چهې
حاېت ته نه دي  ،خو کله چهې مهې لهه تها سهره کهويده وکه ه ،بيها هيڅ
خبره نه وه.
جمال وېړ شو ،اللۍ ته يې وکتل ،د سوځېدلې پلتهې سهره او تتهه
رڼا يې پر مخ لګېدله ،ورو يې وويل:
_ کومههه بلههه پ.ههه خبههره نشههته ،پههه څههه چههې زه پو ېههدم اول تههه ههم
پو ې ې ،ستا خپله خوته ،ترسهاره وخت لرې ،فکر وکه ه ،تصهميم
دې خپل دى ،زه به تر اتو بجو درته ماتله يم.
جمال ام واخيست ،وره ته يې ېل ور و زاوه ،خهو يهودم ودرېهد او
ويې ويل:
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_ و رتتيا! يوه خبره مې ېره شوه ،پاڼه م راسره بيايم.
اللۍ په حيرانۍ ورته وکتل.
جمال زياته ک ه:
_ما لندن ته څهو ځلهه ټيلفهون وکه  ،ملګهري دې خهداى يونهدي لهري،
دوه اونۍ مخکې مې رڼا ته پاسپورټ جوړ ک  ،اول شپ مياشتنۍ
وېزه ورته را لې ده ،بيها بهه يهې يهوه دايمهي چهاره وکه م ،هواړم چهې
پاڼه د خپل اوېد وندې وروزم ،خداى مهربانهه دى ،ونهدې رڼها بهه
مې د غې په خاطر وبخښي.
جمال دا وويل ،مخ يې واړاوه او پر زينو کښته شو.
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سهار پهه اتهه بجهې يهو کهوچنی مهوټر لهه کلهي ووت ،شهېبه وروسهته د
يوې ټي.ې ونېۍ خوا ته ور تاو شو ،له موټره درې تنه کښته شول،
جمال ،اللۍ او پاڼه.
اللۍ د مهوټر ترڅنهګ ودرېهده ،خهو وړه نجلهۍ او ځهوان د ونهېۍ
سر ته ور وختل.
دوى لنېه شېبه ديوه قبر ترڅنګ کېناستل ،د قبر پر سر ت لې سهپينه
ريتههاړه ( ريښههکۍ) ې پاکههه وه او پههر خ ه ه خههاوره يههې د نههورو قبرونههو
وندې بوټي نه وو را شنه شوي.
جمال او پاڼې يوه شېبه اوتکې تويې ک ې او بيا مخ پهر ځهوړ د مهوټر
خوا ته

ندي روان شول ،خو نجلۍ به کله ،کله شا ته مهخ واړاوه او

شنو زر ونو جنېو ته به يې وکتل.
په برج کې دوه تنه وېړ وو ،يو په عمر پوخ ،چها او هردى سه ى او
بله م يهوه سهپين سهرې تهځه ،د دوى سهتر ې لهه اوتهکو ډکهې وې،
ورو ،ورو يههې يړل او پههه مههوټر پسههې يههې تههر غههو کتههل چههې تههر يههوې
ونېۍ پناشو.
پاى

د ٧٨٣٦لمريز کال د حوت اتلسمه_ کابل_ خېرخانه
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په يوه تنګه دره کې درې خړ پوځي موټر روان ول ،په دوی پسې سپېرې دوړې پورته کېدلې  ،ځای ځای به
ودرېدل ،بېرته به د ماشين غږ پورته شو ،پنډ او په دوړو لړلو ټايرونو به حرکت وکړ ،پر لوړو ژورو به
وختل او د سړک غاړو ته پر سپېرو ډبرو به خړ پوټی پرېووت...
ناڅاپه د وړو ماشينګنو ډزو ازانګې خورې کړې ،موټرې ودرېدلې ،دروازې خالصي شوې  ،د يوه موټر
ترمخ د توغوندي ګولۍ ولګېده ،دوړې پورته شوې ،په غره کې د هللا اکبر چيغو زور ونيو او الندي وېرېدلو
تيرو کوکو دره په سر واخيسته...
عسکرو د غټو تيږو شا ته مورچې ونيولې ،له ډبرو سپين سوکي بادېدل او د درې پر سر ،ډېر پورته يوه خړ
ټپوس وزرونه غوړولي وو.
جګړه په شدت روانه وه ،له پورته پر سړک مرمۍ اورېدې  ...له الندي مشينګڼو پورته خولې نيولې وې ،له
ميلونو څخه يې اورونه بادېدل.
ناڅاپه د هليکوپترو دروند غږ دره ولړزوله ،د غره پر ډډه پرله پسې راکټونه ولګېدل ،لويې ،وړې تيږې
بيلې شوې ،د تيرو چرو نرۍ شڼهارى واورېدل شو ،عسکرو منډه کړه ،د موټرو دروازې پسې پوري شوې،
ټايرونه تاو شول او په لنډ وخت کې خړه دره له شور ماشوره تشه شوه..
تر ډېره چوپه چوپتيا وه ،وروسته يوه کارغه ناره کړه  ،کاغ ...کاغ  ..کاغ ...بيا د وړو تيږو دښوېدو غږ
پورته شو ،لس دولس تنه يو په بل پسې ليکه روان وو ،ټولو اوږدې ږيرې درلودې ،پټکي يې تړلي وو او د
ماشينګڼو خولې يې الندې د سړک خواته اړولې وې.
دوی په کوزېدو کې احتياط کاوه ،کله کله به يې په لويو تيږو پسې السونه نيول ،هر يوه هڅه کوله چې د
خپل بدن توازن وساتي.
وروسته دوه تنه پورته ودرېدل ،نورو ځانونه الندې سړک ته ورسول .دوی وارخطا وو ،شاوخوا يې کتل ،يو
ټيت شو ،له خاورو يې توپانجه ورپورته کړه ،بل يوه مشينګڼه وموندله ،درېيم هم يوې اوسپنيزې خولۍ ته
الس کړ.
دا وخت يوه چيغه کړه!
_وينه  ،وينه شته؟
ټولو ورته وکتل ،څېرې يې نهيلې وې.
سړي الړې تو کړې:
_تو ،لعنت دي وي په دې سرکوزو ،بچ شول.
د يوه بل شونډې وخوځېدې:
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_دلته پاتې کيدل خطرناک ده ،بايد الړ شو.
يودم ډزې شوې ،والړو کسانو منډه کړه ،تر تيږو پټ شول ،د ماشينګڼو خولې يې پورته ونيولې ،لوړ والړ
ملګري يې يوې خوا ته ډزې کولې ،وروسته يې چيغه کړه!
_کاپر دی ،ويې ولئ!
ناره شوه!
_چيرته؟!
_لمر خاته ته ،د هغې تيرې پرښې ترشا.
د ماشينګڼو خولې د پرښې خواته تاوې شوې .په اوږده والړه تيږه لسګونو مرمۍ ولګېدې .يو دم چوپه
چوپتيا شوه .پورته والړ سړي ناره کړه!
_تر اوسه ال هلته دی!
له الندي يوه چيغه پورته شوه!
_نو څه ته ګورې ! ويې وله ! مردار يې کړه!
سړي په لوړ غږ وويل:
_له دې ځايه نه ښکاري.
درې تنه له خاورو پورته شول ،لمر خاته خوا ته يې منډه کړه ،نورو په والړه پرې ښه ډزې وکړې .مقابل
لوري کوم غبرګون ونه ښود.
يو ځل بيا چوپه چوپتيا شوه ،يوه راکټ ته مرمۍ ورواچوله ،بل پر اوږه الس ورکېښود ،ورو يې وويل:
_ملګري مه ژوبلوه ،پرښې ته نږدې دي
داوخت د والړې ډبرې له يوه کونجه دوه السونه را ووتل ،وروسته يوه اوسپنيزه خولۍ لمر ته وبرېښېده ،بيا
اوږې ،ټټراو ځنګنونه ښکاره شول ،د پرښې تر څنګ يو عسکر ودرېد.
هغه په بيړه خپل السونه پورته ونيول ،يو دم چيغه شوه ،نږدې کسانو منډه کړه ،يوه د کالشينکوپ پر کنداغ
وار پرې وکړ ،د عسکر له خولې وينو داره وکړه ،پړمخې ولوېد ،بل يې پر مال ګونډې کيښودې ،السونه يې
شاته ور واړول ،دا وخت نورو کسانو هم منډه ورواخيسته ،ديوه په الس کې چاړه وه ،نورو د مشينګڼو پر
ماشو ګوتې ايښې وې ،کله چې ډله ور ورسېده ،پر پراته عسکر ور پرېوتل ،د سوکانو او لغتو وار نه کيده،
يو دروند سوک د عسکر ژامي ته سيخ شو ،خولۍ يې له سره ورغړېده او پر خړو خاورو تورې څڼې پريوتې.
يوه چيغه کړه!
_نجلۍ ده.
*
*
*
نجلۍ سترګې رڼې کړې ،تته رڼا وه ،لږ وخوځيده ،په اوږه کې يې نرى درد تير شو ،بېرته پرېوته ،چت ته
يې وکتل ،تيرې ډبرې راوتلې وې ،مغزی ( ورمېږ ) يې کوږ کړ ،په يوه نمجنه سمڅه کې پرته وه.
د پښو دربی يې واورېد ،باڼه يې سره وروستل ،لنډه شېبه ووته ،پر مخ يې سړي اوبه تويې شوې ،سترګې يې
رڼې کړې ،دوه تنه يې سر ته والړ ول ،يوه مشينګڼه ورته نيولې وه ،د بل په الس کې يو پالستيکي خيرن
سطل ښکارېده.
يوه چيغه کړه!
_پورته شه!
نجلۍ په راوتلو رډو سترګو ورته کتل.
بل وويل:
_زموږ په ژبه نه پوهيږي.
د ټوپکوال شونډې وخوځېدې:
_په زور يې والړه که!
سطل په الس سړي وويل:
_نشم کوالی ،نجلۍ ده!
ټوپکوال د ټوپک په ميل ووهله!
نجلۍ کېناسته.
سړي اشاره ورته وکړه چې له سمڅي ووځي.
نجلۍ والړه شوه ،د مال درد ځاې پر ځای کينوله ،بيا يې پر پښو زور راووست ،دوه درې ګامه يې واخيستل،
سر يې وګرځيد ،په تيږه پوري يې الس ونيو.
سطل په الس سړي وويل:
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_نه شي تالی.
ټوپکوال په ملنډو ور غبرګه کړه!
_ اوس به يې الرې ته راولم.
يودم يې د مشينګڼې ګيټ کش کړ ،چيغه يې کړه!
_ځې که دې غلبېل کم!
نجلۍ ولړزېده ،په ړنګو ګامونو له سمڅې ووته
سترګي يې د لمر رڼا ته وبرېښيدې ،شاوخوا يې وکتل ،سپيره غر و ،پنځه شپږ وسله وال يو ځای پر
يوه هواره تيږه ناست وو ،کله چې يې نجلۍ ته وکتل ،سرونه يې وځړېدل ،د نجلۍ ځان ته پام شو ،دګرېوان
پاسنۍ درې تڼۍ يې شلېدلې وې او تور النده ويښته يې پر ټټر پراته وو ،ورو يې دګرېوان دواړه خواوې سره
ور وستې ،پر اوږه يې څه ولګېدل ،يوه سپينه ټوټه يې پر سترګو پرېوته ،اوږې ته يې الس کړ ،يو نرى
څادر و ،شاته يې وکتل ،تر څنګ يې يو په عمر پوخ سړی والړ و ،له سپينې لونګۍ يې په نکريزو رنګ کړې
سرې څڼې راوتلې وې ،په کيڼ الس کې يې مشينګڼه ښکارېدله.
نجلۍ په څادر کې ځان وپېچه ،والړ سړي خپلو ملګرو ته اشاره و کړه ،په ډډ نارينه غږ يې وويل:
_څه واياست؟ د کوم وطن درته ښکاري!
دوه تنه له تيږې را والړ شول ،والړ سړي ته نږدې ودرېدل ،يوه يې وويل:
_ما وليده ،پر مټ يې د امريکايانو ټاپه ده.
بل په خبره کې ورولويد:
_نه يې منم ،امريکايان د بيزو ګانو غوندې سره دي ،خو دا له رنګه موږوالو ته ورته ده.
د تيږې پر سر يوه ناست ځوان ناره کړه!
_په کاپرانو کې هر ذات پيدا کيږي ،يوه ګولۍ يې وولئ او سپيو ته يې واچوئ!
يوه بل وويل:
_رښتيا وايي ،تر څو به يې راسره ګرځوو
د سرو څڼو لرونکي سړي وويل:
_موږ بايد خپل مشران خبر کړو ،پرېکړه د هغوی په الس ده ،که يې وژله  ،که يې له نورو بنديانو وروڼوسره
تبادله کوله ،ما اورېدلي چې کوپارو ته خپل کسان ډير ارزښت لري.
د يوه شونډې وخوځيدې:
_هر رنګه چې وي  ،خو له دې ځايه يې ورکه کړئ ،په مرکز کې د دې ښځي موجوديت ښه نه دی..
د نګ سړی په خبره کې ورولوېد:
_ابادی ته يې نه شو وروستی ،خطر لري.
يوه شېبه غلی شو ،وروسته يې سر پورته کړ ،ورو يې وويل::
_يوه چاره به يې وکم!
* * *
سپي وغپل...
يوه ځوان بړستن له سره لري کړه ،غوږ يې ونيو ،ورو يې وويل:
_چغه!
بېرته يې سر پټ کړ ،د سپي غپېدا ډيره شوه ،ځوان کېناست ،سپي غپل...
يوې ښځې په خوبولي غږ وويل:
_څوک نا رې وهي؟
ماشوم وژړل...
ځوان سر ته ايښى شل ډزي ته الس ور وغځاوه ،والړ شو ،له خيمې ووت ،د باندي سوړ باد چلېده...
شاوخوا يې وکتل ،سپي مخامخ منډه واخيسته ،ځوان د ټوپک ګيټ کش کړ ،يوه چيغه کړه!
_خپل يو.
ځوان ور مخته شو ،د سپوږمۍ په رڼا کې درې تنه والړ وو ،سپي غپل...
ځوان په زوټه ( لوږ غږ ) وويل:
_څه غواړئ؟!
ډډ نارينه غږ يې واوريد:
_يو امانت راسره دی.
_د چا؟
_د پالر دې.
ځوان ورو وويل:
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_راځئ!
دريو تنو په ده پسې حرکت وکړ ،سپی ترې راګرځېده ،غپل يې...
ځوان خيمې ته ننوت ،ورو يې وويل:
_څراغ بل کړئ!
اورلګيت ولګېد ،په کېږدۍ کې تته رڼا شوه ،درې وارخطا ښځې په خپلو ځايونو کې ناستې وې ،دوه ځوانې
وې ،بله هم بوډۍ ،ماشوم هماغسې ژړل.
د ځوان شونډې وخوځېدې:
_ميلمانه لرو.
ښځو په خپلو ببرو ويښتو څونۍ ( ټکري ) ورکش کړي.
ځوان په زوټه ( زوره ) وويل!
_راځئ!
کېږدۍ ته درې تنه ور ننوتل.
بوډۍ په ويره وويل:
_عسکر!
ځوان په بيړه ميلمنو ته وکتل ،دوو يې ټوپکونه تړلي وو ،تر دريم يې يو سپين څادر تاو و ،پښې يې په لويو
خړو عسکري بوټونو کې پټې وې ،السونه يې شاته تړلي ښکارېدل.
يوه وسلوال وويل:
_په جګړه کې مو ونيوله.
په کېږدۍ کې ناستو ښځو په حيرانی ورته کتل...
بوډۍ وويل:
ښځه ده؟
هو!
_دلته مو ولې راوسته؟!
_زوی دې راوليږله.
ځوان ميلمنو ته د کېناستو اشاره وکړه.
يوه يې وويل:
_ نه شو ماتل کېدای ،امر دی! بايد په شپه کې ځانونه مرکز ته ورسوو.
ځوان له وسلوالو سره د باندې ووت..
سپي غپل...
ځوان وويل:
_دا بال به ترڅه وخته دلته يي؟
د يوه شونډې وخوځېدې:
_نپوهيږو! خو احتياط کوئ! څوک بايد کوم بوی يونه سي!
سړو حرکت وکړ...
سپي منډه پسې واخيسته...
ځوان بېرته کېږدۍ ته ورننوت ،ښځې تر نابللې ميلمنې راګرځېدلې وې ،هغې ته يې په حيرانۍ کتل ،ميلمنه
وارخطا وه ،د څراغ ژېړې رڼا ته يې غټې سترګې ځلېدلې ،پر الندنۍ ډکه شونډه يې وچه وينه پرته وه.
بوډۍ يو سوړ اسويلی ويست ،ځوان ته يې وکتل ،ويې ويل:
_شېرګله! دا خو خبرې نه کوي!
ځوان موسک شو ،شونډې يې وخوځيدې:
_زموږ په ژبه نه پوهيږي ،پرنګۍ ده.
ښځو په يوه خوله وويل!
_څه؟!
ځوان وخندل ،ټوپک يې د کېږدۍ ټاټ ته ودراوه ،د باندې ووت ،لنډه شېبه وروسته بېرته راغی ،يوې
نجلۍ په حيرانۍ وويل:
_الال! د خرې پړی دې ولې راووړ؟!
ځوان د پړي يو سر د نابللې ميلمنې تر تړلو السونو تاو کړ ،کلکې غوټې يې ورواچولې ،بل سر يې په
کېږدۍ کې د والړ موټرسايکل په ټاير پورې وتاړه.
ښځو په حيرانی ورته کتل.
ځوان په خپله بستره کې ننوت ،ټوپک يې له ځان سره پټ کړ ،ورو يې وويل:
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_شپه پخه ده ،سبا به سره غږيږو.
ماشوم ژړل.....
* * *
د نجلۍ پر مخ يوه توده ساولګېده ،بيا يې په ښي غومبري تود لوندوالی احساس کړ ،په بيړه يې سترګې رڼې
کړې ،تور وربوز يې وليد ،يوه زوروره چيغه يې تر خولې راووته ،سپي کوړنج وهل ،نجلۍ ټکان وخوړ،
پړی کش شو ،موټرسايکل ړنګ شو ،ځوان په منډه کېږدۍ ته ورننوت ،يو اوږد ډانګ په ګوتو
ورغی ،سپی په کوړنجيدا د باندي ووت..
بوډۍ غږ کړ!
_ څه خبره ده؟
ځوان وويل:
_سپي وډاره کړه!
بوډۍ کېږدۍ ته ور ننوته ،په الس کې يې له شيدو ډک جام ښکارېده ،په ملنډو يې وويل:
_سپي دا وډاره کړه ،که دې سپی وډار که! ته ورته وګوره! سمه دمه بيزو ده ،د سپي بال دې سل واره
ورباندې وګرځي.
نجلۍ په راوتلو رډو سترګو ورته کتل...
شېرګل وويل:
_وړانګه چيرته ده ،ورېندار هم نه شته؟
بوډۍ سوړ اسويلی ويست:
_اوبه نه وې ،يوه ګړۍ مخکې دواړه چينې ته والړې.

له دې سره له کېږدۍ ووته.
شېرګل نجلۍ ته وکتل ،هغې ژړل...دی هم د باندې ووت.
نجلۍ شاوخوا سترګې واړولې ،کېږدۍ لويه وه ،يوه څنګ ته څو خيرنې بړستنې پرتې وې ،بل لورته ناولي
لوښي ايښي وو او مخامخ د يوه ماشوم نرۍ پښې تر النده اوړني راوتلې وې.
وروسته ټوخي واخيسته ،سپين لوګى يې تر سترګو تير شو ،د کېږدۍ له يوې چولې يې د باندې وکتل ،لمر
نوی راختلی و ،بوډۍ اور ته ور پوه کول...تر څنګ يې يوه توره کټوه ايښې وه ،لږ لرې څو خرو په وړو
تيږو کې خولې وهلې ،پښو ته يې لنډ پړي ور لوېدلي وو ،لوی ګامونه يې نه شوای اخيستالی.
بيا يې دوو کوچيو ته پام شو ،ګړندی تګ يې کاوه ،ګڼی ګردۍ لمنې يې خوځيدلې ،شېبه وروسته يې کېږدۍ
ته نږدې ،له يوې شاتورې خرې له اوبو ډک ژی کښته کړ.
وروسته يوه سيرلي منډه واخيسته ،تر نغري يې ټوپ کړل ،بوډۍ تيږه پسې وويشته.
څو ګامه هاخوا ،شېرګل د يوې اوښې ورانه ته جارو نيولې وه ،وچ خوشايي يې ترې ليرې کول ،دی هډور
ځوان و ،لمر سوځولې څيره يې درلوده او په زنه پورې يې تار تار مړه ويښته نښتي وو.
ناڅاپه ټاټ پورته شو ،کېږدۍ ته ژيړه رڼا ور ولوېده ،اوس نو شمال لور ته پرتې ټيټې غونډۍ ښکارېدلې ،په
لمنو کې يې ګڼې سپاندې والړې وې ،يواځيني زاړه توت ته نږدې يوه رمه پنډه وه.
وړانګه کېږدۍ ته ور ننوته ،نابللې ميلمنې ته يې وکتل ،ورمخته شوه ،د موټرسايکل له ټايره يې پړی خالص
کړ.
نارينه غږ يې واورېد:
_په دې پرنګيانو دومره زړه سوی مه کوه!
کوچۍ ور وکتل ،په خواره خوله يې وويل:
_وبال لري.
شېرګل وخندل:
_موږ هم اوبو نه يو راوړي.
بېرته يې پړی په ټاير پورې وتاړه.
وړانګې څه ونه ويل.
نابللی ميلمنې په حيرانۍ ورته کتل...
بوډۍ کېږدۍ ته ورننوته ،يوه توره چايجوشه يې پر زاړه ليمڅي کيښوده ،د چايجوشې له څوښکې تاو پورته
کېده...
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شېرګل وپوښتل:
_انا! ډوډۍ پخه ده؟
بوډۍ وويل:
_ سړه ډوډۍ ډېره وه.
شېرګل پر سپيره ليمڅي پلتۍ ووهله ،خور يې دسترخوان هوار کړ ،له شلېدلو پاستو سره لوی او واړه
هډوکي پراته وو..
_بوډۍ د ځوان تر څنګ کېناسته ،لمسۍ او نږور يې هم پلتۍ ووهلې.
نابللې ميلمنې په حيرانی ورته کتل...
د بوډۍ سپين ويښته له ټکري راوتلې وو ،نږور يې هم خيرنه او ډنګره وه ،خو نجلۍ په غوښه پټه ښکارېدله،
په غنم رنګه زنه يې درې شنه خالونه وهل شوي وو ،تورې ډبلې وروځې يې لرلې او تر خړې پاسنۍ شونډی
يې واړه ،نري تور ويښته راتاو وو.
وروسته يې په څلورو خيرنوګيالسونو کې بوره واچوله ،چايجوشه يې ور پورته کړه ،ګيالسونه د شيدو له
خړو چايو ډک شول.
شېرګل په ډکه خوله وويل:
_ميلمنې ته مو ننګ ( ست ) ونه کړ
د بوډۍ شونډې وخوځېدې:
_خاورې دې وخوري.
شېرګل د پاستي يوه ټوټه ور ورغورزوله ،ډوډۍ د ميلمنې پښو ته نږدې ولوېده.
وړانګې وويل:
_وبال لري ،رزق ده.
ميلمنې په حيرانی ورته کتل..
شېبه وروسته کېږدۍ ته نږدې يو موټرسايکل ودرېد
سپي وغپل...
شېرګل والړ شو ،څو ګامه ليري دوه تنه والړ وو ،سپی ترې راګرځيده ،شېرګل په سپي پسې تيږه وويشته،
سپي منډه کړه ،دی ورمخته شو.
ښځو ورته کتل...
شېرګل يوه شېبه له سړو سره ودرېد ،بېرته کېږدۍ ته راغی ،په کونج کې ايښی زوړ ګيلن يې ورپورته
کړ.
بوډۍ وپوښتل:
_څوک دي؟
د شېرګل شونډې وخوځيدې:
_راځم.
د باندي ووت ،څوګامه يې واخيستل ،ګيلن يې د موټرسايکل پر ټانکۍ ورپورته کړ ،يوه شېبه له سړو سره
ودرېد ،وروسته موټرسايکل حرکت وکړ ،شېرګل کېږدۍ ته راغی ،ګيالس يې ورپورته کړ ،ويې ويل:
_بې خوبه وو.
بوډۍ وپوښتل:
_نو څه يې کول؟
_نيمه شپه سړک ته تللی ول ،ويل يې چې ځمکه کلکه وه ،د ماين ښخولو ډېر وخت ونيو.
خور يې په خبره کې ورولوېده:
_چيرته؟
شېرګل ګوله تيره کړه ،ويې ويل:
_د پاخه سړک پر غاړه،زړې ژرندې ته نږدې.
وروسته يې ميلمنې ته مخ ورواړاوه  ،په خوند يې وويل:
_دوه ساعته باد ستا دوطندارانو کتار تېريږي ،درز به يې واورې!
ميلمنې په حيرانی ورته کتل..
_ښه شېبه ووته ،په دسترخوان کې يواځې هډوکي پاتې شول.
بيا کېږدۍ تشه شوه.
ځوان په رمه پسې روان و ،بوډۍ نغري ته نږدې په والړ ځګ کې مستې اچولې ،دوو نورو کوچيو ناولې
جامې پر يوه شاتوره خره بار کړې وې او چينې ته يې د تګ تياری نيوه.
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غرمه وه ،په کېږدۍ کې تود باد چلېده ،ماشوم لغتې وهلې ،پښې يې ککړې وې ،بوډۍ د چکې د جوړولو په
تمه په يوه ژېړه تيکه يې کڅوړه کې شړومبې اچولې.
الس تړلې نجلۍ په کېږدۍ کې ناسته وه ،سر يې درد کاوه ،پښو ته نږدې يې وچه ډوډۍ پرته وه ،وروسته
يې يوه لوی غونډل ته پام شو ،غونډل ګړندی روان و ،بيا د ماشوم په بوغبند کې ور ننوت.
د نجلۍ سترګې رډې راوختې ،په بيړه والړه شوه ،پړی کش شو ،بېرته کېناسته ،تړلي السونه يې ټاير ته
ور وغځول ،هڅه يې وکړه چې پړی خالص کړې ،پاتې راغله ،پرېوته ،په خيرن پړي يې غاښونه ټينګ کړل،
جټکه يې ورکړه ،يودم يې ويښته د شا خواته کش شول ،بوډۍ چيغه کړه!
_چيرته تښتې!
پر مخ يې يوکلک شی ولګېد ،سر يې وګرځېد ،بوډۍ ته يې وکتل ،په الس کې يې توره چايجوشه نيولې وه.
نجلۍ ماشوم ته اشاره وکړه ،شونډې يې سره سريښ شوې:
_ام م م م م م م م م م م ....
بوډۍ ناره کړه!
_بال بال ،څه رمباړي وهې؟!!
نجلۍ په راوتلو رډو سترګو ماشوم ته کتل ،هغه پښې وهلې...
بوډۍ مخ واړاوه ،نجلۍ پسې وکتل ،د موټرسايکل ټانکۍ ته يې تړلي سوکان ونيول ،بوډۍ ګام واخيست .نجلۍ
چيغه کړه!
_غونډل ،د ماشوم بسترې ته غونډل ورننوت.
بوډۍ منډه واخيسته ،ماشوم يې پورته کړ ،پر سينه يې لوی غونډل روان و.
غونډل يې په الس وواهه ،ماشوم چيغه کړه ،غونډل پر ليمڅي ولوېد .بوډۍ اوکلۍ پرې کېښوده.
الس تړلې نجلۍ سترګې سره وروستې ،سړه ساه يې واخيسته ،ورپسې يې يو سوړ اسويلی ويست.
بوډۍ په بيړه د ماشوم کميس لري کړ ،د هغه لوڅ ځان ته يې وکتل ،په زوټه يې وويل:
_يا پيره دستګيره ! رارسيږه!
داوخت زنګولې وشرنګېدې ،ډډ کوچيانی غږ پورته شو:
_ارررې ،اررری....
بوډۍ ماشوم ورواخيست ،په منډه له کېږدۍ ووته.
نجلۍ پسې وکتل ،د رمې په سر کې يو ښکرور سيرلی روان و.
بوډۍ چيغه کړه!
_شېرګله ،وه شېرګله!
ځوان ناره کړه!
_څه خبره ده؟!
بوډۍ ورمخته شوه ،په لوړ غږ يې وويل:
_د بنګل په بوغبند کې غونډل و.
ماشوم ژړل...
ځوان په بيړه ماشوم ور واخيست ،ورته ځير شو ،يوې او بلې خواته يې سره واړاوه ،په خندا يې وويل:
_انا! زړه مه خوره ،د نيش وهلو ځای نه ښکاري ،روغ رمټ دی!
له دې سره يې ماشوم ښکل کړ ،بوډۍ ته يې ونيو ،په رمې پسې روان شو.
بوډۍ په يوه لويه ډبره کېناسته،ماشوم ژړل...
الس تړلې نجلۍ وچې سترګې ورته نيولې وې...
ښه شېبه ووته ،بوډۍ همالت ه ناسته وه ،ځوان ديوه پسه وړۍ سکوللې...وروسته وړانګه او د هغې ورېنداره
ښکاره شول ،دوی په يوې خرې پسې روانې وې ،د خرې پر شا له پرتو جامو څاڅکي څاڅکي اوبه
څڅېدلې...
بوډۍ مخې ته ورغله ،لنډه شېبه سره ودرېدل ،الس تړلې ښځې ور کتل ...د بوډۍ نږور خپل زوی ور
واخيست  ،په سينه پورې يې ونيو،وروسته يې د هغه له مخه څو پرله پسې مچې واخيستې.
بيا درې واړه د کېږدۍ خواته روانې شوې ،وړانګې له غوړې کاسې يوه توره چاړه ور واخيسته ،الس تړلې
نجلۍ ته ورنږدې شوه ،د نجلۍ سترګې رډې راختلې وې ،وړانګې پړي ته چاړه ونيوله او د هغې السونه يې
خالص کړل.
داوخت ځوان کېږدۍ ته ورننوت ،په ښي لستوني پسې يې سپينې وړۍ نښتې وې ،په غولي پراته شليدلي پړي
ته يې وکتل.
بوډۍ وويل
_ها! دا دی!
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ځوان سترګې ورواړولې ،په ليمڅي پورې يو تور غونډل چختاړی و ،يواځې يوه ببره پښه يې خوځېدله...
ځوان وويل:
_په پرنګيانو کې هم ښه خلک پيداکيږي.
کوچيانو وخندل.
ځوان د لرګي له زاړه صندوقه يو څټک ور واخيست.
وړانګې وويل
_څه يې کوې؟
د ځوان شونډې وخوځيدې:
_د يوه پسه ګړنجونی خراب دې.
ګام يې واخيست ،خو يودم ودريد ،بوډۍ ته يې وکتل ،په حيرانی يې وويل:
_انا! تا څه ويل؟
بوډۍ وخندل ،شونډې يې وخوځيدې:

_څه وخت؟

_ تا ويل چې دې پرنګی خبره کړې ،د دې خو...

د بوډۍ سترګې رډې راوختې ،په خبره کې يې ورولويده:

_هو رښتيا! دې خو زموږ ژبه وويله!

ځوان نابللې ميلمنې ته وکتل ،شونډې يې وخوځېدې!

_ته په پښتو وغږيدې؟!

نجلۍ په ريږدېدلي غږ وويل:
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_هو.

د کوچيانو خولې وازې شوې...

نجلۍ وويل:

_نوم مې ماريا ده .په امريکا کې پيداشوې يم.

بوډۍ په خبره کې ورولوېده:

_نو له کوپارو سره دې څه کول؟

د ماريا سر وځړېد ،ورور يې وويل:

_زه په اصل کې افغانه يم ،خو د امريکا تذکره لرم ،هلته مې د عسکرۍ درس ويلی ،له يوه کاله راهيسي
افغانستان ته راغلې يم.

بوډۍ په بيړه وپوښتل:

_بوسلمانه ( مسلمانه ) يې؟
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ماريا د(( هو )) په نښه سر وخوځاوه.

_نو بيا دې څه مخ تور دی چې له کوپارو سره والړه يې؟

د ماريا سر وځړيد.

وړانګې وويل:

_هر رنګه چې وې ،زما وراره يې بچ کړ ،د زړه رحم لري.

ځوان وويل:

_خورې! جامې يې وربدلې کړه! دا عسکري کالي يې ښه نه دي ،خطر لري.

بيا يې ماريا ته وکتل ،په خندا يې وويل:

_ د ترښتې پکر ونه کړې ،سپی ډير خړولی ( خوړونکی ) دی.

ځوان ګام واخيست ،بېرته ودرېد ،ښځو ته يې مخ ورواړاوه ،ورو يې وويل:
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_هغه ماين يې ويست ،نپوهيږم چې له کومه وپوهېدل ،ما رمه پيايله ،د غونډۍ له سره مې ورته کتل ،خو
کتار تر زړې ژرندې يو څه ليرې ودرېد ،دوه تنه له يوه موټره کوز شول او ماين ته نيغ ودرېدل.

* * *

ځوان سالم وګرځاوه ،څادر يې ټول کړ ،والړ شو ،سترګې يې رډې راوختې.

ماريا د کېږدۍ څنګ ته والړه وه ،ګڼ کوچيانی کميس يې په تن و ،د کميس په لمنې پورې يې سپينو روپيو
ټال خوړ ،لستوڼو ته يې ګونګړوګان ور لوېدلي وواو ټتر يې له شنو مريو ډک و.

ځوان نږدې ورغی ،نجلۍ ته يې په لومړي ځل په ځير وکتل ،ښه ورته ښکاره شوه ،هسکه غاړه يې
درلوده ،ټټر يې راوتلی و او په ډکو سرو شونډو يې يوه خوږه موسکا پرته وه.

ځوان جټکه وخوړه!

_ څنګه مې جوړه کړه ،څوک به دا ووايي چې کوچۍ نه ده؟ هه!

ځوان خپلې خور ته وکتل ،تر څنګ يې والړه وه ،ويې خندل:

_بال يې بال!

وروسته کېناست ،د سپي په غټ سر يې الس تېر کړ ،ماريا ته يې وکتل ،په خندا يې وويل:
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_خو دومره ازادي مه ورکوه!

د وړانګې تندی تريو شو:

_الال! وبال لري ،چيرې به الړه شي ،يوې خواته دښته ده ،بل لور ته غونډۍ.

د ځوان شونډې وخوځېدې:

_احتياط يې هم ويلی!

مخ يې واړاوه  ،درمې خواته روان شو.

وروسته يې يو لوی پسه له ځمکې پورته کړ ،پرې يې ايست او د پسه دوړيو په سکوللو بوخت شو.

ښه شېبه ووته ،بيا يو سيوری ورباندي ورغی ،پورته يې وکتل ،ماريا وه ،بېرته يې سر وځړېد.

نجلۍ وويل:

_مننه!
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د ځوان شونډې وخوځېدې:

_څه؟

_مانا ،کور ودان.

_د څه له پاره؟

_زه دې دوهم ځل ونه تړلم.

ځوان وخندل ،ورو يې وويل:

_په دې شرط چې منونکې و اوسې!

ماريا په خبره کې ورولوېده:

_قول دى!

ځوان وويل:
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_ځه! سمه ده! باور به وکم ،خو!

غلی شو ،پسه يې په بل مخ واړاوه.

نجلۍ وويل:

_خبرې کولی شم؟

ځوان وخندل:

_اوس دې هم خوله نه ده ګنډلې.

نجلۍ يوه شېبه غلې وه ،بيا يې يودم وويل:

_ورور دې چيرته دی؟

ځوان نيغ ورته وکتل ،بېرته يې سر وځړېد ،پسه ناره کړه ،يو موټى سپينې وړۍ په وينو سرې شوې ،ځوان
ځمکې ته الس کړ ،خاوره يې ورواخيسته ،د پسه په ټپ يې واچوله.

ورو يې وويل:
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_ماين ته يې ځمکه کېندله ،پام يې نه و ،په خپل ماين والووت..

نجلۍ وويل:

_ما وبخښه

ځوان غلی و ،وروسته يې شونډې وخوځېدې:

_هغه ته مو تير کال ښځه راوړه ،زوی يې پس مرګي پيدا شو.

نجلۍ وويل:

_پالر دې؟

_پالر مې کوماندان ( قوماندان ) دی ،ډير وخت په غره کې وي ،کور ته کم راځي.

سپی وغرېد ،ځوان ورته وکتل ،څو ګامه لرې والړ و.

ورو يې وويل:
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_چغه!

سپي لنډه لکۍ وخوځوله  .ځای پرځای پريووت.

ماريا لرې وکتل ،دوه تورې کېږدۍ ښکارېدلې ،ويې ويل:

_هاغه هم کوچيان دي؟

ځوا ن سر پورته کړ ،دښتې ته يې وکتل ،شونډې يې وخوځېدې:

_هو ! هلته يې مېنه ده.

_مېنه؟

ځوان وويل:

_ موږ ژمی ګرمسير ته ځو ،اوړی دلته اړوو ،د کوچيانو مېنې مالومې دي ،داسي لکه د جايي ( ځايي ) وو
چې کور کلی مالوم وي ،څوک دا حق نه لري چې د بل يوه په مېنه کې واړوي.

ځوان غلی شو ،په بياتي پورې نښتې وړۍ يې لرې کړې ،ورو يې وويل:
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څړ ځايونه مو هم سره ويشلى دي ،هر قوم خپل څړځای لري ،بل ځای رمې نه شي پيولی.

ځوان غلی شو.

نجلۍ وويل:

_الړم!

ځوان وړۍ سکوللې...

نجلۍ يوه شېبه ودرېده ،ځوان ور ونه کتل ،وروسته روانه شوه.

سپي سر پورته کړ ،نجلۍ ته يې وکتل ،بېرته يې د مخکنيو غزېدلو پښو په منځ کې وربوزکېښود.

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

يوه شېبه له جونګي سره ودرېده ،بيا يې وړانګې ته پام شو ،پياز يې وړول ،ورغله ،د هغې تر څنګ
کېناسته .ورو يې وويل:

_په اشپزي کې څنګه يې؟
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_څه؟!

_ديګ کوالی شي؟

وړانګې وخندل ،لندې غټې سترګې يې ور واړولې ،ورو يې وويل:

_په ښوروا کې تکړه يم.

ماريا کاسې ته وکتل ،د پيازو په غوڅو شويو ځايونو باندي د چاړې تورې خيرې ښکارېدلې.

داوخت يو غږ شو ،دوې ټيټې هليکوپترې راغلې ،ځوان منډه کړه ،ماريا يې ترمټ ونيوله ،دواړه کېږدۍ ته
ننوتل .دروند غږ کېږدۍ ولړزوله.

ماشوم وچونګېد!

ځوان سوړ اسويلی ويست.

د ماريا سترګې رډي راختلې وې.

بوډۍ ،د هغې نږور او وړانګه کېږدۍ ته ورننوتې ،دوی وارخطا وې.
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ځوان ماريا ته مخ ورواړاوه ،ورو يې وويل:

_ته به مو په بال وخورې!

ماريا په حيرانی ورته کتل.

وړانګې په خواره خوله وويل:

_طيارې وې ،تيرې شوې.

ځوان چيغه کړه!

_پالر مې ولې خپله کورنۍ په بال خوري؟ بل ځای نه و؟

يوه شېبه غلی شو ،بيا يې ورو وويل:

_بايد احوال ورکړم ،دا نجلۍ دلته نه شي پاتې کېدی!

ماريا په منډه له کېږدۍ ووته ،الړه ،لرې په يوه لويه ډبره کېناسته .دښتې ته يې وکتل ،لويه دښته وه ،پای
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يې نه مالومېده ،تر يوه ځايه خړې سپاندې والړې وې ،وروسته سپېرې شګې ښکارېدلې ،بېرته يې سر
وځړې د ،تر يوې وړې تيږې د څرمښکۍ خړه لکۍ راوتلې وه ،څنګ ته يې تور ميږيان ليکه ،روان وو.

يودم يې پر اوږه الس ولګېد ،ورميږ يې کوږ کړ ،څنګ ته يې وړانګه کېناسته .تر ډېره غلې وې ،وروسته
ماريا په ژړغوني غږ وويل:

_هغوی به مې ووژني.

وړانګې د نجلۍ پر ورانه الس کېښود ،شونډې يې وخوځېدې:

_غم مه کوه! زه خو يم.

ماريا د هغې پر اوږه سر ولګاوه ،يو دم يې وژړل...

وړانګې د نجلۍ په تورو ويښتو کې ګوتې تېرې کړې ،ورو يې وويل:

_زړه دې غټ ونيسه!

ماريا ژړل...

*

*

*
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وړانګې په حيرانی وويل:

_ولې دې الس ونيو؟!

د ماريا شونډې وخوځېدې:

_وږې نه يم.

_خو تا هيڅ هم نه دي خوړلي ،سهارنۍ ډوډۍ مې ماسپښين له غولي راپورته کړه.

ځوان په ډکه خوله وويل:

_څه يې کوې! زړه ته به يې نه کيږي.

ماريا والړه شوه ،دوه درې ګامه ليرې کېناسته .دباندې يې وکتل ،اسمان له سپينو ستورو ډک و .بېرته يې په
کېږدۍ کې ناستو کسانو ته سترګې ورواړولې ،تر دسترخوان څلور تنه را تاو ول ،ځوان له لندې ډوډۍ ګوله
جوړوله ،بوډۍ د ښي الس ګوتې په خوند څټلې ،دوو نورو کوچيو هم ډوډۍ خوړه...وروسته د غوښې د ويشلو
وار ورسېد ،ځوان په يوه پاستي څلور برخې کېښودې ،وړانګې په بيړه وويل:

_ماريا دي هېره شوه؟

د ځوان شونډې وخوځېدې:
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_مړه ده!

بوډۍ وويل:

_ماته سپينه غوښه راکه!

ځوان د ښځو تر مخ په پرتو پاستو يوه يوه برخه کېښوده ،وړانګې پاستي ته الس کړ ،والړه شوه ،د ماريا
ترڅنګ کېناسته ،ورو يې وويل:

_غوښه درواخله!

ماريا په مړاوي غږ ځواب ورکړ:

_مړه يم.

ځوان هغې ته وکتل ،د مخ پر يوه خوا يې د لمپې رڼا لګېدله ،بېرته يې سر وځړېد ،ورو يې وويل:

_دومره يې مه نازوه!
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ښه شېبه ووته ،کاسې پورته شوې ،دسترخوان ټول شو ،وړانګې هډوکي او اتامونه ( ماته ډوډۍ ) د باندي
ويستل ،د غوړو په يوه سکڼل شوي زاړه ټيم کې يې واچول ،ورو يې وويل:

_تو ،تو  ،تو

سپي منډه ور واخيسته.

کوچۍ بېرته کېږدۍ ته ننوته ،ځوان والړ شو ،موټرسايکل يې وښوراوه ،په ټانکۍ کې تيل وچړپيدل.

بوډۍ وويل:

_چيرته ځې؟

ځواب يې ورکړ:

_مرکز ته.

غلی شو ،ماريا ته يې وکتل ،ويې ويل:

_پالر ته وايم چې دا بال له دې ځايه ورکه کړي!
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وړانګه په خبره کې ورولوېده:

_نه! دا ځای ورته ښه ده ،په کومه بال يې ونه خورې!

ځوان ورو وويل:

_په موږ يې څه! که يي وژني که يې بل ځای بيايي ،خو دلته نه شي پاتې کېدای.

د وړانګې سر وځړيد:

_وبال لري!

د بوډۍ ګونځې شونډې وخوځېدې:

_شېرګله زويه! خور دې بده خبره نه کوي ،تور سرې ده.

وړانګې په بيړه د خبرو وار ورنه ونيو ،په خواست يې وويل:

_خدايکه يې د طيارو پالر رانه وپيژني! ته ورته وګوره! سمه دمه کوچۍ ده.
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ځوان يوه شېبه ودرېد ،موټرسايکل يې پرېښود ،له کېږدۍ ووت.

وړانګې ماريا ته وکتل ،د هغې په سترګو کې اوښکې والړې وې...

ورو يې وويل:

_له وروره مې خوا مه بدوه! په زړه کې څه نه لري ،بس! لږ کاوړي ( غوسه ناک ) دی.

يوه شېبه غلې وه ،بيا يې د نجلۍ الس ونيو ،ويې ويل:

_راځه چې دباندې ووځو! ښه باد لګيږي ،پام به مو غلط شي.

ماريا والړه شوه ،دواړه له کېږدۍ ووتې ،څو ګامه ليرې په يوه لويه ډبره کېناستې ،نرم باد چلېده،چوپه
چوپتيا وه ،يواځي کله کله به په غاښونو د هډوکو د ماتېدو کړسا پورته شوه او ډېر لرې به يوه شغال ناره
کړه.

دواړه تر ډېره غلې وې ،بيا ماريا سوړ اسويلی ويست  ،په مړاوي غږ يې وويل:

_مور مې ډيره ياديږي!

وړانګې په غاړه کې الس ورواچاوه ،يوه شېبه غلې وه ،بيا يې سوړ اسويلی ويست ،په خوابدي غږ يې وويل:
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_ته بختوره يې ،مور لرې ،خو زه...

غلې شوه ،ماريا ور وکتل ،پر تندي يې د ستورو تته رڼا پرته وه ،وړانګې خبره پسې وغزوله:

_...خو زه مور نه لرم ،هغه دوه کاله مخکي غونډل وچېچله ،انا مې رنګارنګ بوټي ورته وټکول ،ښه نه
شوه ،دوهم سهار ته مړه پرته وه.

وړانګه غلې شوه ،يو دم يې په غږ کې بدلون راغی ،په خندا يې وويل:

_اوس دا دغم خبرې پريږده! زړه مه خوره ،خدای مهربانه دی.

په لنډه فاصله کې کوکه شوه ،ماريا جټکه وخوړه ،سپي وغپل ،منډه يې واخيسته ،تر يوه ځايه لکه سيوری
داسي ښکارېده ،وروسته په تياره کې ورک شو.

ماريا وويل:

_دا غږ د څه و؟

وړانګې وخندل:
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_د شغال ،دلته شغاالن ډېر دي ،د ورځې په غونډيو کې د ډبرو سيورو ته پراته وي ،ماښام تياره ،هوارې ته
راځي  ،تر سپيده چاوده بوی کاږي .تېر څوړموني ( پسرلي ) يوه شغال...

ماريا په خبره کې ورولوېده ،ويې ويل:

_ورور دې څنګه سړی دی؟

وړانګه يوه شېبه غلې وه ،وروسته يې وخندل:

_ډېره ورنه ډاريږې؟

ځواب يې وانه ورېد.

وړانګې وويل:

_زړه مه خوره! بد سړی نه دی ،څو کاله له کوره ورک و ،په مدرسه کې يې سبق وايه ،بيا په کور کېناست،
په چا کار نه لري ،خپله رمه پيايي ،تير کال يې يوڅه وخت ټوپک ګرځاوه ،څو ځله سړک ته الړ ،يو وار پر
مټ ولګېد ،نه منع کېده ،خو کله چې مې مشر ورور پر ماين وخوت ،پالر مې ټوپک ورنه يووړ ،ويل يې
چې په کور کې يواځې تور سرې دي ،ده هم څه ونه ويل او د پالر خبره يې ومنله.

وړانګه غلې شوه ،يودم يې وپوښتل:
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_خوب درځي؟

د ماريا شونډې وخوځېدې:

_هاغه ستوری وينې؟

_کوم؟

_لمر لوېدو ته! تر نورو يو څه غټ دی.

وړانګې وخندل:

_هو! موږ يې د ماښام ستوری بولو.

ماريا وويل:

_تر اوسه مې دومره روڼ ستوری نه و لېدلی ،ښکلی دی ،دلته ستوري څومره راڼه دي!

وړانګه په خبره کې ورولوېده:
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_موږ کله کله د شپې له خوا مزل کوو ،غرونه ،دښتې او دريابونه مخې ته راځي ،خو الره نه غلطوو ،الال مې
د ستورو په حساب ښه پوهيږي ،الر د ستورو له مخې مالوموي .ځو؟

دواړه والړې شوې ،کېږدۍ ته ور ننوتې ،ځوان د راډيو ستن تاووله ...بوډۍ ته له چايو ډک ګيالس ايښی و،
نږور يې د ماشوم ککړې پښې پاکولې...

نجوني يوې خواته کېناستې ،چا ور ونه کتل ،ماريا ګيالس ته الس وروغزاوه ،تر نيمايي يې له تورو چايو
ډک کړ ،والړه شوه ،ګيالس يې د باندې تش کړ ،بېرته په خپل ځای کېناسته ،چايجوشه يې ورپورته کړه.

ځوان راډيو يوې خواته کيښوده ،والړ شو ،توشکه ،بړستنه او بالښت يې ورواخيستل ،بوډۍ وويل:

_څه کوې؟

د ځوان شونډې وخوځيدې:

_خوب راغی.

بوډۍ په حيرانۍ وويل:

_کېږدۍ خو لويه ده ،يوه څنګ ته پريوزه!

ځوان ماريا ته وکتل ،بېرته يې مخ واړاوه ،پرته له دې چې څه ووايي ،د باندي ووت.
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ښځې تر يو څه وخته ناستې وې ،وروسته وړانګه والړه شوه ،توشکې يې هوارې کړې ،ماريا ته ېي وکتل،
ورو يې وويل:

_راځه!

ماريا له ټکري سره پرېوته ،بړستن يې پر سر ورکش کړه ،د وړيو سوړ بوی يې په سپږمو ننوت ،بېرته يې
مخ لوڅ کړ ،پورته کېږدۍ ته يې وکتل ،د يوه زاړه غلبيل تر څنګ د غوښو څو بڅري راځړېدل.

وروسته وړانګې لمپې ته ور پوه کړل ،تپه تياره شوه.

چرچرک نارې وهلې....

* * *

اسمان برګ و ،دوه نجوني په يوه پراخه دره کې رواني وې ،تر مخ يې يوې خړي خرې په ډبرو کې چټک
ګامونه اخيستل ،د خرې پر شا د اوبو تش ژی پروت و .دوی ښه شېبه مزل وکړ ،بيا د يوې چينې پر غاړه
ودرېدې ،اوبه له يوې تيږې راوتلې...د نري لښتي دواړو غاړو ته شنه واښه والړ وو.

وړانګې د خرې له شا ژی کښته کړ ،ماريا ته يې مخ ور واړاوه ،هغه څو ګامه ليرې والړه وه ،ورو ورو
غږيدله...

وړانګې په خندا وويل:

31

_ولي له ځان سره ګډه يې؟!

د ماريا شونډې ورپېدې:

_څه؟!

_ما وليدې ،خپل ګريوان ته دې خوله نېولې وه،تا خبرې کولې.

ماريايوه شېبه غلې وه ،بيا يې يو دم وخندل:

_ما دعا ويله.

وړانګه له خندا شنه شوه:

_خدای که دې په يوه خبره پوه شوې يم!

_انګريزي وه.

وړانګې هماغسي په خندا وويل:
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_په انګريزي د عا ويل کيږي!

ماريا غلې وه.

_وړانګې وويل:

_ موږ په اوبو پسې څومره لرې راځو! هه!

ماريا سړه ساه واخيسته ،د لښتي پر ژۍ کېناسته ،تر رڼواوبو الندې زيږه شګه پرته وه ،د شګې پر سر د
ګوتې په اندازه کوچنيو خړو ماهيانو لکۍ وهلې...

وروسته يې اوبو ته الس ور وغزاوه ،سړې وې ،يوه لپه يې مخ ته ور واچوله ،له سپينې لنډې زنې يې راڼه
څاڅکې و څڅېدل...

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

بيا يې وړانګې ته وکتل ،ژي ته يې په لپه اوبه ور اچولې...

ماريا وويل:
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_وېرېږم!

وړانګې وخندل:

_ولې؟

_که دې ورور خبر شو ،نو بيا؟

_نه خبريږي!

ماريا يوه شېبه غلې وه ،بيا يې وويل:

_اوس به يې رمه راوستې وي ،ناوخته شو!

د وړانګې شونډې وخوځېدې:

_دا دی! ژی ډکېدو ته نږدې دی!

ماريا مخامخ وکتل ،غونډۍ ټيټې وې ،ځای ځای سپاندې او هسک اغزي باد ښورول...لرې پر يوه غټه ډبره
دوه سارايي کوترې ناستې وې .په ټوله دره کې چوپه چوپتيا وه ،يواځې يوې کوترې غومبرې وهلې ،ځای
پرځای راګرځېده...
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ماريا کيڼ لور ته وکتل ،دا غونډۍ هم تر ډېره هغې بلې ته ورته وه ،يواځې کوترې نه وې.

ښي لور ته يې مخ واړاوه ،رنګ يې والوت ،په بيړه يې وويل:

_وړانګې!

وړانګې وخندل ،پرته له دې چې سر پورته کړي ،شونډې يې وخوځېدې:

_دا دی ،ډک شو!

ماريا چيغه کړه!

_ورور دې!

وړانګې په بيړه سر پورته کړ ،شېرګل منډې ور وهلې...والړه شوه ،د ماريا مخې ته ودرېده ،په رېږدېدلي
غږ يې وويل:

_زړه دې غټ ونيسه! تاته څه نه وايي!
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لنډه شېبه ووته ،شېرګل ور ورسېد ،ساه يې لنډه لنډه کېده ،سترګې يې رډې راختلې وې ،الس يې پورته
کړ ،چيغه يې تر خولې راووته!

_تاته چا ويل چې دا پليته دلته راوله!

کوترې والوتې.

يو کړس شو ،وړانګه کيڼ لورته ړنګه شوه ،شېرګل دوهم ځل الس پورته کړ ،ماريا پر نجلۍ ورپريوته،
چيغه ېې کړه!

_مه!

شېرګل الس ونيو ،په زوره يې وويل:

_هاخوا شه! که نه نو!

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

_که نه نو څه؟ ها! په ښځو الس پورته کوې! بې غيرته!

يوه شېبه دواړو يوبل ته وکتل ،د ځوان سترګې سرې وې ،د نجلۍ په سترګو کې اوښکې رغړېدلې.. .
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شېرګل په زوره وويل!

_خوله دې وتړه!

د ماريا شونډې وخوځېدې:

_ ته هم ځانته نارينه وايې!

وروسته يې وړانګه تر مټ ونيوله ،د هغې الندنی شونډه ويني وه ،په سترګو کې يې وېره ښکارېدله...

ماريا سړي ته وکتل ،ورو يې وويل:

_شونډې ته يې وګوره! ډېر زورور يې ،داسې نه ده؟!

د شېرګل سر وځړيد.

ماريا چيغه کړه!

_تا وليدل ! زه نه يم تښتېدلې!
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شېرګل غلی و.

ماريا د وړانګې الس ونيو ،ورو يې وويل:

_راځه!

وړانګې په اوبو کې پراته ژي ته وکتل ،ماريا تر الس کش کړه ،دواړه روانې شوې.

خره د غونډۍ نيمايي ته رسېدلي وه ،په سپاندو او اغزيو کې يې خوله وهله...کوچی ځړيدلی سر والړ و.

*

*

*

بوډۍ د کېږدۍ سيوري ته ناسته وه ،وړۍ يې ريسلې ،وروسته يې سر پورته کړ ،نجوني والړې وې.

بوډۍ په بيړه وويل:

_شېرګل ته خشکه ( غوسه ) ورغلې وه ،مخې ته مه ورځئ!

وړانګې د خپلې انا غېږې ته ځان ور واچاوه ،يودم يې وژړل...بوډۍ ورته وکتل ،د الندنۍ شونډې پر سر يې
ډومبک وينه پرته وه.
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ورو يې وويل:

_ ځار ! بال دې راباندي وګرځه!

د وړانګې ژړا زور ونيو...

ماريا يوه شېبه والړه وه ،بيا کېږدۍ ته ور ننوته.

کوچۍ خپل زوی کراراوه ،ماريا يې ترڅنګ کېناسته ،ماشوم ته يې وکتل ،تک ژېړ و ،نرۍ پښې يې
درلودې ،د مال هډوکي يې راوتلي ښکاريدل.

ماريا وويل:

_څه شی ورکوې؟

د ښځې شونډي وخوځېدې:

_د وزې شيدې.

_ولې خپلې؟
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_کمې دي ،مړولی يې نه شم.

ماريا يوه شېبه غلې وه ،بيا يې وپوښتل:

_د څلورو مياشتو دی؟

کوچۍ وويل:

_دا يې اومه مياشت ده.

_په کور کې وريجي لری؟

کوچۍ ورته وکتل ،ورو يې وويل:

_خدايزده! موږ وريجي ډيرې نه پخوو.

ماريا وويل:

_که ماشوم له څلورو مياشتو وروسته شوله ،په شيدو کې لنده ډوډۍ او داسي نور پاسته خواړه وخوري ،ګټه
ورته لري.
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کوچۍ هماغسې په حيرانی ورته کتل.

ماريا پر اوږه الس ورکېښود ،ورو يې وويل:

_ يوځل يې وازمايه!

والړه شوه ،د باندي يې وکتل ،بوډۍ د پخوا غوندي څرخی تاواوه ...وړانګه ليرې د مېږو او پسونو په مينځ
کې د توت سيوري ته ناسته وه.

ماريا ورغله ،وړانګې ته يې وکتل ،اوږده باڼه يې سره سريښ وو ،تر څنګ يې کېناسته ،تر ډېره دواړه غلې
وې ،وروسته د وړانګې ژړغوني غږ چوپتيا ماته کړه ،ورو يې وويل:

_ورور مې کاوړي سړی ده ،خو تر اوسه يې په ما الس نه و پورته کړی ،دا يې ړومبۍ څپيړه وه.

د ماريا شونډې وخوځېدې:

_ زما له السه!

وړانګې وويل:
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_ته نه يې مالمته!

ماريا مېږو او پسونو ته سترګې ورواړولې ،ټول پراته وو ،ځمکه له وچو او لندو پچو ډکه وه ،ځای ځای له
ونې رالوېدلي توتان ښکارېدل ،د څو لويو شنو مچانو بنګی خوت...

وروسته يې مخامخ وکتل ،ورو يې وويل:

_راغی!

وړانګې سر پورته کړ ،شېرګل په خرې پسې روان و ،شېبه وروسته د کېږدۍ تر څنګ ودرېد ،بوډۍ ور
پورته شوه ،السونه يې خوځېدل ،خو غږ يې نه راته.

يوه شېبه سره ودرېدل ،بيا شېرګل کېږدۍ ته ننوت ،بېرته راووت ،نېغ د توت خواته ور روان شو.

شېبه وروسته د خپلې خور تر څنګ کېناست ،سر يې وځړېد ،له خاورو يې يو خلکی ورپورته کړ ،پر ځمکه
يې څو کرښې وېستې ،ورو يې وويل:

_له ما خپه يې؟

وړانګه غلې وه.
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شېرګل سر پورته کړ ،وړانګې ته يې وکتل ،د هغې غټې سترګې لندې وې .ورو يې د نجلۍ سر په خپل ټټر
پورې ولګاوه ،نجلۍ ژړل...

شېرګل وويل:

_بيا به داسي نه کيږي.

د نجلی ژړا زور ونيو.

شېرګل وويل:

_زړه مې مه راخوره!

نجلۍ هماغسي ژړل ،ښه شېبه يې اوښکې تويي کړې ،وروسته ورو ورو کراره شوه.

ماريا دواړو ته کتل.

شېرګل وويل:

_ورشه! مخ ته دې يو دوه لپې اوبه ورواچوه!

42

وړانګه والړه شوه .شېرګل پسې کتل ...نجلۍ کېږدۍ ته نږدې ايښي ګړي ته ور وګرځېده.

شېرګل په ځړېدلي سر وويل:

_تاته ام پړ يم.

ماريا غلې وه.

د شېرګل شونډې وخوځېدې:

_ته خو پوهېږې! ستا وطنداران ډېر کلک زړونه لري ،په چا صرفه نه کوي.

ماريا غلې وه.

شېرګل وويل:

_زه مې په خور وېرېدم.

ماريا په خبره کې ور ولوېده:
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_ما خو نه وژله!

د شېرګل سر وځړيد ،ورو يې وويل:

_تېرکال د توتانو په وخت کې يوه طياره راغله ،هغه وخت چينې ته نږدې يوه کېږدۍ والړه وه ،نه پوښتنه،
نه بازخواست ،لوی بم يې پرې واچاوه ،د پسونو او انسانانو غوښې مو نه شوی سره بېلولی.

ځوان غلی شو ،نجلۍ ورته وکتل ،څېره يې نيولې وه.

ځوان وويل:

_دا اندېښنه به ترهغو راسره وي ،تر څو چې ته دلته يې!

ماريا وويل:

_ژمنه کوم ،کورنۍ به دې له خطره لرې وي.

شېرګل ورته وکتل ،شونډې يې وخوځېدې:

_له کومه داسي ډاډه يې؟
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نجلۍ وارخطا شوه ،يوه شېبه غلې وه ،يودم يې وخندل:

_نه پوهيږم! زړه مې همداسې راته وايي.

ځوان وخندل.

ماريا وويل:

_ته دومره بد هم نه يې ،په خندا کې ښکلی ښکارې.

د دواړو سترګې سره وجنګېدې ،د شېرګل سر وځړېد.

ماريا والړه شوه ،ورو يې وويل:

_په ما باور وکه! نه تښتم.

شېرګل پر خاورو ليکې ايستلې...شېبه وروسته يې سر پورته کړ ،ماريا روانه وه ،ده تر هغو پسې کتل چې
نجلۍ کېږدۍ ته ننوته.

*

*

*
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د سهار خړه وه ،وړانګې ورو وويل:

_انا!

بوډۍ کوم حرکت ونه کړ.

د وړانګې شونډې وخوځېدې:

_پورته شه! ناوخته ده.

بوډۍ په بړستن کې پټه وه.

وړانګی ورو بړستن لرې کړه ،د بوډۍ له خولې سپين ځګونه روان وو...وړانګې چيغه کړه!

_انا!

ماريا جټکه وخوړه ،سترګې يې رڼې کړې ،کېناسته ،بوډۍ ته يې وکتل ،سترګې يې سپينې راختلې وې.

شېرګل او د هغه ورېندار په بيړه کېږدۍ ته ور ننوتل ،ټول تر بوډۍ راتاو شول ،وړانګی ژړل ،نور
وارخطا وو.
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ماريا ور مخته شوه ،د بوډۍ پر ګونځې ګونځې غاړه يې ګوتې کېښودې ،ورو يې وويل:

_ژوندۍ ده.

يوه شېبه غلې وه ،وروسته يې شونډې وخوځېدې:

_لږ ځای راکړئ!

کوچيان يوې خواته شول.

ماريا وويل:

_تر دې مخکې يې څه تکليف درلود؟

وړانګې په ژړغوني غږ ځواب ورکړ!

_جکه جوړه وه!

شېرګل وويل:
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_يوځل يې پر زړه درد راغلی و ،بس!

ماريا د بوډۍ د ښي الس زيږې ګوتې و موښلې ،ورو يې وويل:

_ما ته د زړه حمله ښکاري.

کوچيانو په حيرانۍ ورته کتل...

ماريا وويل:

_د پښو تلې يې ور ومښئ!

کوچۍ د بوډۍ پښو ته ور وښويدې.

ماريا څو ځله د بوډۍ پر سينې زور وکړ ،کوچيانو په حيرانۍ ورته کتل...

بوډۍ وټوخل.

ماريا وويل:
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_د پښو مښلو ته دوام وړکړئ!

بوډۍ ورو سترګې وغړولې ،وړانګې په ژړا کې وخندل.

ماريا هغې ته وکتل ،ورو يې وويل:

_لږ د بورې شربت ورته جوړ کړه!

وړانګه والړه شوه ،شېبه وروسته يې د بوډۍ په خوله کې خوږې اوبه وڅڅولې ،ورو يې وويل:

_انا! څنګه يې؟

بوډۍ په حيرانۍ ورته کتل ،وروسته يې شونډې وخوځېدې:

_څه خبره ده؟

شېرګل وخندل:

_هيڅ! طبيعت دې يوڅه خټه و.
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بوډۍ په ګيالس کې پاتې شربت پر سر واړول ،شېبه وروسته کېناسته ورو يې وويل:

_سر مې درد کوي!

وړانګه په خبره کې ورولوېده:

_ښه کيږې.

ماريا له کېږدۍ ووته ،لمرخاته خواته اسمان ژېړ و ،نری باد چلېده...

نجلۍ پر يوه تيږه کېناسته ،تيږه سړه وه ،سپی ورغی ،لکی يې ووهله ،پښو ته يې پرېوت.

ماريا د هغه پر غټ سر الس تېر کړ ،د سپي لکۍ له ځمکې نرۍ دوړه پورته کړه...

ښه شېبه ووته ،لمر راوخوت ،د غونډيو يوه خوا ژيړبخونه ښکاريدله ،بل لوري يې سيوری و.

بيا يې د شېرګل غږ واورېد:

_ته خو سمه دمه ډاکټره يې!
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ماريا وخندل.

شېرګل مخامخ په شګو کې ورته کېناست ،نجلۍ ته يې وکتل ،د لمر وړانګې يې پر سپين مخ لګېدلې ،ښکلې
ورته ښکاره شوه.

نجلۍ ناڅاپه وويل:

_حاجي خداينور پيژنې؟

شېرګل په حيرانۍ ورته وکتل ،شونډې يې وخوځېدې:

_څنګه دې دا پوښتنه وکړه؟

ماريا وخندل:

_هسې ،د هغه د زړورتيا کيسې مې اورېدلې وې ،تيرکال يې په رڼا ورځ يو امريکايي ټانک وويشت.

شېرګل يوه شېبه غلی و ،وروسته يې په خوند وويل:

_حاجي خداينور لوی زړه لري ،ما دوه درې ځلې ليدلی دی ،د راکټ په ويشتلو کې يې نوم وړی.
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_اوس چيرته دی؟

شېرګل وخندل:

_خدای خبر.

ماريا يوه شېبه غلې وه ،بيا يې وويل:

_پوهېږې چې د امريکا حکومت د هغه پر سر پنځه ميليونه ډالره انعام ټاکلی! مړ يا ژوندی.

شېرګل وخندل:

_هو! خو د هغه نيول دومره اسانه خبره نه ده.

_ته له کومه پوهېږې؟

_حاجي خداينور هوښيار سړی دی ،نن دلته سبا بل ځای ،ځای بدلوي ،تېره مياشت مرکز ته راغلی و ،بيا چا
نه دی ليدلی.

ځوان غلی شو ،ماريا غونډيو ته کتل ،شېرګل هغې ته وچې سترګې نېولې وې...وروسته يې يو غږ واورېد:
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_چای نه سوروئ؟!

دواړو د کېږدۍ خواته وکتل ،وړانګه وه ،والړ شول ،کېږدۍ ته ورننوتل ،پر غوړ دسترخوان د شيدو له
چايه ډکې پيالې پرتې وې ،ځای ځای وچه ډوډۍ ايښې وه ،ماريا د بوډۍ ترڅنګ کېناسته ،د هغې پر اوږه يې
الس کېښود ،ورو يې وويل:

_اوس څنګه يې؟

د بوډۍ شونډې وخوځېدې:

_ښه يم.

وړانګې په خندا وويل:

_ډاکتره خو به نه يې؟

ماريا وخندل:

_نه ،خو په ځينو لومړنيو مرستو پوهيږم.

بوډۍ په خبره کې ورولويده:
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_څه؟!

_مانا دا چې له سوځېدلي ،بېسده او په اوبو کې له ډوب شوي انسان سره کومک کولی شم.

شېرګل والړ شو.

وړانګې دسترخوان ته وکتل ،د ورور پياله يې تر نيمايي ډکه وه ،له پاستي هم کومه ګوله نه وه پورته شوې،
ورو يې وويل:

_څه کوې؟

د شېرګل شونډې وخوځېدې:

_رمه سارا ته بيايم.

وړانګې وويل:

_يو وار خو دې چای سور که!

شېرګل په خبره کې ورولوېد:
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_زړه ته مې نه کيږي.

له دې سره له کېږدۍ ووت.

بوډۍ وويل:

_نورکله خو په دريو پاستو نه مړېده ،نن څنګه داسې ژر والړ سو؟!

د وړانګې شونډې وخوځيدې:

_خدايزده!

لنډه شېبه وروسته شېرګل بېرته کېږدۍ ته ور ننوت ،ښځو په حيرانۍ ورته وکتل ،کوچۍى وارخطا و،
نېغ زړو بړستنو ته ورغی ،شل ډزی ټوپک يې ور واخيست ،وړانګې په بيړه وويل:

_څه خبره ده؟

شېرګل په لړزانده غږ وويل:

__عسکر دي!
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د ټولو رنګونه والوتل ،وړانګه د خپل ورور مخې ته ودرېده .په وارخطايۍ يې وويل:

_د خدای له پاره ،موږ ته وګوره؟

شېرګل چيغه کړه!

_ مخه مې پرېږده.

بوډۍ په بيړه وويل:

_خور دې ښه وايي.

شېرګل په خشکه وويل!

دوی به مو تر تېغ تېر کړي.

ماريا د کېږدۍ له چولې دښتې ته وکتل ،په دريو رينجرو موټرو پسې سپيرې دوړې پورته کيدلې...

وړانګې چيغه کړه!
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_تر اوسه خو ال نه ده مالومه چې دوی چېرته ځې؟

شېرګل ماريا ته وکتل  ،ورو يې وويل:

_دوی په دې نجلۍ پسې راغلي ،له هغه پرته هم نه بچ کيږو ،ښه دا ده چې په دوی هم ميندې بورې کم.

د ماريا شونډې وخوځېدې:

_ته هوښيار سړی يې ،کورنۍ دې مه ژوبلوه!

شېرګل وويل:

_خو...

ماريا په خبره کې ور ولوېده:

_ په ما پسې نه دي راغلي.

سپي وغپل...
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شېرګل د توپک ګېټ کش کړ.

ماريا وويل:

_په ما باور وکه ،زه ستا د کورنۍ بربادي نه غواړم.

موټر دوه درې شله ګامه لرې ودريدل ،سپی ترې راګرځيده...

ماريا د شېرګل له السه ټوپک ونيو ،بېرته يې تر بسترو الندې کړ.

يو غږ واوريدل شو!

_را ووځه!

وړانګې ژړل ،ورېندار يې هم سونګيدله ،بوډۍ وارخطا وه.

شېرګل ماريا ته وکتل ،په مړاوي غږ يې وويل:

_تا غواړي.
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ماريا په خپل تندي ټکری ورکش کړ ،له کېږدۍ ووته ،شل پنځه ويشت وسله وال والړ وو ،ځينو يې عسکري
دريشۍ اغوستې وې ،نور يې په شخصي جامو کې ول ،برګ رومالونه يې تر سرونو تاو وو ،په دوړو لړلي
ښکارېدل.

ماريا په لوړ غږ وويل:

_څه غواړئ؟!

يوه ناره کړه!

_سړی راوباسه!

_له هغه سره مو څه کار دی؟

_ ولي يې زموږ په ليدو منډه واخيسته؟!

ماريا يوه شېبه غلې وه ،وروسته يې ورو وويل:

_شېرګله ،راووځه!
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_کوچی له کېږدۍ ور ووت:

دوه وسله وال د دوی خواته ور روان شول ،ماريا کېږدۍ ته ننوته .شېبه وروسته عسکر د شېرګل تر
څنګ ودريدل ،يوه يې کېږدۍ ته سر ور دننه کړ ،شاوخوا يې وکتل ،يواځې ښځې وې ،بېرته يې شېرګل ته
مخ ور واړاوه ،ورو يې وويل:

_ته دلته اوسې؟

شېرګل په وارخطايي ځواب ورکړ:

_هو!

_ولي دې زموږ په ليدو منډه واخيسته؟

د کوچي ژبه بنده شوه:

_ما ،ما

هماغه عسکر په غوسه وويل:

_بيا داسې بې عقلي ونه کړې! پوه شوې!
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شېرګل غلی و.

عسکر روان شول ،شېبه وروسته موټرو حرکت وکړ ،سپي تر يوه ځايه منډه پسې واخيسته ،کله چې دوړې
کيناستې ،ځای پرځای والړ و ،په موټرو پسې يې غپل...

شېرګل کېږدۍ ته ور ننوت ،کوچيانوخدای ته شکرونه ايستل...

شېرګل ماريا ته وکتل ،ورو يې وويل:

_تا کوالی شوای چې له هغوی سره الړه شې.

مار يا غلې وه ،کوچيانو په حيرانۍ ورته کتل...

وړانګې وويل:

_ال ال رښتيا وايي! ولې دلته پاتې شوې؟!

ماريا يوه شېبه غلې وه ،وروسته يې وويل:

_ما نه غوښتل چې تاسو ته کوم تاوان در ورسوم ،که ما ځان ور پيژندالی وای ،نو...
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بوډۍ ورمخته شوه ،ماريا يې پرتندي ښکل کړه ،وړانګې ژړل...

ماريا د باندې ووته ،پر يوه لويه ډبره کېناسته ،دښتې ته يې وکتل ،موټر ډېر ليرې لمر خاته خواته روان وو،
سترګې يې له اوښکو ډکې شوې ،له ځانه يې ورټ ( کرکه ) وشو ،شنه اسمان ته يې وکتل ،ورو يې وويل:

_خدايه! ما وبخښه!

*

*

*

شېرګل د يوې ګڼې بيدې سيوري ته ناست و ،پر ځمکه يې ليکې ايستلې ،تر مخ يې د غنمو شنه وږيباد
يوالس ښورول...رمه څو ګامه ليرې څرېدله.

وروسته يې د يوه سيرلي نری غږ واورېد ،سر يې پورته کړ ،د سيرلي لکۍ له شنو غنموراوتلې وه ،شېرګل
والړ شو ،په سيرلي پسې يې څو تيږې وويشتې ،سيرلي د رمې خواته منډه کړه.

يو غږ يې واورېد:

_ياره کوچيه مرداره مو کړه!

شېرګل کيڼ لورته وکتل ،يو ځوان ور روان و ،سپينه خولۍ يې پر سر وه ،په الس کې يې بيلچه ښکارېدله.
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شېرګل په ډډ کوچياني غږ وويل:

_ولې؟ څه مو کړي چې داسې په کاوړ کې يې!

ځوان د شېرګل تر څنګ ودرېد ،ورو يې وويل:

_اجب خلک ياست! د جايي وو( ځايي خلکو) سالمت فصلونه مو وخوړل ،بيا وايې ...

شېرګل په خبره کې ورولوېد:

_چا؟

_تېره شپه کوچيانو زما د تره رشقې ته رمه ور پريښې وه ،سهار ته ډکی نه و پاتې.

شېرګل په بيړه وويل:

_زار دې شي ،ما خو خدايکه تر اوسه مرداره پرې خوړلې وي.

ځوان يودم وخندل:
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_تاته نه وايم ،ته ښه سړی يې ،زما درباندې پام و ،سيرلی دې له غنمو وشاړه.

شېرګل روان شو ،ځوان هم په هغه پسې ګامونه واخيستل ،دواړه د ونې سيوري ته کېناستل .يوه شېبه غلي
وو ،وروسته شېرګل مخامخ وکتل ،ورو يې وويل:

_دا غنم ستاسې دي؟

ځوان ختيځ لورته الس ونيو ،شونډې يې وخوځېدې:

_هاغه هسکه تيږه وينې!

_کومه؟

_ هاغه چې ټپوس پرې ناست دی.

_هو!

_تر هغه ځايه موږ کرلي ،ورهاخوا د هغې ټيټې غونډۍ تر لمنې پورې مو بيا د ترونو فصلونه دي .هماغه
تيږه ټک ( پوله ) ده.

شېرګل څه ونه ويل ،ځوان يوه شېبه غلی و ،وروسته يې شونډې وخوځېدې:
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_اې کوچيه! خپه راته ښکارې.

شېرګل غلی و.

ځوان وويل:

_پوروړی يې؟

شېرګل هغه ته وکتل ،شونډې يې وخوځېدې:

_نه!

ناروغه يې؟

_نه!

کوم تاوان دې کړی؟

_نه!
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مالونه دې ناجوړه دي؟

_نه

د ځوان تندی تريو شو:

_نو بيا څه ټکه درباندي پرېوتې ده چې داسې خپه يې؟!

شېرګل غلی و.

ځوان يو دم وخندل:

_مين يې؟

شېرګل هغه ته وکتل ،بېرته يې سر ځوړند شو.

ځوان وويل:

_خوب دې څنګه ده؟
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_دا دوه شپې مې سترګې نه دي سره وروستي.

_اشتها؟

_څه؟

_ډوډۍ ډيره خورې که کمه؟

_خدايکه مې له پرونه راهيسې ګوله هم راپورته کړې وي.

ځوان يوه شېبه غلی و ،وروسته يې وويل:

_د خلکو خبرې بدې درباندې لګيږي؟

_هو!

له څه وخته راهيسي؟

_دا دوه ورځې کيږي.

67

ځوان وخندل:

_مين يې نو تور وي که سپين؟!

شېرګل هغه ته وکتل.

ځوان وويل:

_ته مين شوی يې.

شېرګل په حيرانی ورته کتل...

ځوان وويل:

_سپينه راته وکه!

د شېرګل شونډې وخوځېدې:

_څه؟
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_څوک دې خوښيږي؟
شېرګل کوم ځواب ورنه کړ.

ځوان وويل:

_ کوچۍ ده؟

_نه

ځوان د هغه وليو ته يو سوک ورکړ ،په خندا يې وويل:

_نو کومې جايي زړه درنه وړی؟

_نه

ځوان په حيرانۍ وويل:

_نه کوچۍ ده  ،نه هم کليواله ،نو څوک ده؟
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د شېرګل زړه ولړزيد

ځوان وويل

_نه راته وايي

_نه

ځوان وخندل
_سمه ده ،مه راته وايه! خو زه هم مين يم ،دا ټول په ما تېرېږي ،نه خوب لرم او نه هم اشتيا ،هيچ شي خوند
نه راکوي ،بس نو! مينه همداسې وي..
شېرګل يوه شېبه غلی و ،وروسته يې وويل:
_رښتيا وايې؟
د ځوان شونډې وخوځېدې:
_اى کوچيه! خدای خبر ته به پوه شې که څنګ ه؟! خو زه به د مينې په باره کې څو خبرې درته وکم ،بيا ته په
خپله فکر وکه چې مين يې که نه؟
ما په يو چا زړه بايللی ،کله کله بې اختياره ژړا راځې ،اوښکې تويول راته ښه دي ،د سکون او ارامۍ احساس
کوم ،کله چې شپه شي ،لکه هغې چې له ما سره پر يوه بالښت سر ايښی وي ،د ورځې يې په ياد ټپې بولم ،زړه
مې راته وايي چې هرځای راسره وای ،هغه څه مې ورته ويلي وای چې نورو ته يې نه شم ويالی ،له خپلو
کاميابيو مې خبره کړې وای او د هغې په ليدو مې په زړه کې پراته دردونه هير کړي وای.
ځوان غلی شو ،کوچي ته يې وکتل ،بېرته يې شونډي و:خوځيد
_په خبرو مې وپوهېدې
شېرګل په حيرانی ورته کتل..
ځوان وويل:
_ګوره! که دې د هغې په ليدو د زړه دربېدا ډيريږي ،نو مين يې!
که غواړې چې خپل پټ رازونه يواځې له هغې سره شريک کړې ،نو مين يې!
که يې په نه ليدو د خواشينۍ احساس درته پيدا شو ،نو مين يې
که دې له زړه ،نه وته ،نو مين يې!
اوس پوه شوې؟!
کوچی غلی و.
ځوان وخندل:
_نه غواړې چې هغې ته دروغ ووايې ،داسي نه ده؟
کوچي په حيرانی ورته کتل...
ځوان وويل:
_ساده به درته ووايم! غره ته وګوره! کاڼو ته وګوره ،بوټو ته سترګې ور واړوه ،که دې په هرڅه کې هغه
وليده،نو مين يې ،مين ته ټوله دنيا ،يواځي خپله مينه ښکاري.
ځوان غلی شو ،ناڅاپه يې وخندل ،د شېرګل وليو ته يې يو دروند سوک ورکړ ،په خندا يې وويل:
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_پوه شوې که نه؟!
شېرګل غلی و.
د ځوان شونډې وخوځېدې؟
_نوته په کوم يوه کې راځې
شېرګل وويل
_ خدايزده!
ځوان والړ شو ،په زوټه يې وويل:
_اى کوچي ه! فکر وکه! که زما غوندې احساس کوې ،نو پوه شه چې مين يې ،هو رښتيا! له رمې سره دې پام
کوه ،للمو ته ورګډه نه شي ،زه درنه الړم
ځوان حرکت وکړ ،شېرګل پسې وکتل ،ځوړند سر روان و ،ښه شېبه ووته ،لمر د ونې سر ته راغی ،د
غنمو د سنو وږو پر سر يوې سرپوټکې ( يو ډول مرغه دی ) په هوا کې خپل وزرونه خوځول ،ځای پرځای
والړه وه ،هغې نارې وهلې....
* * *
شېرګل تر زاړه توت الندې رمه پنډه کړه ،کېږدۍ ته يې وکتل ،خور يې والړه وه ،ورغی ،وړانګې وويل:
_نور کله خو به وختي راتلې!
شېرګل غلی و.
وړانګې وويل:
_زه به ډوډۍ درته راوړم.
د شېرګل شونډې وخوځېدې
_زړه ته مې نه کيږي.
وړانګې په حيرانی وويل:
_سهار دې هم ګوله درپورته نه کړه ،اوس د ماسپښين سيوری ړنګ دی.
شېرګل يوه شېبه ودرېد ،وروسته کېږدۍ ته ورننوت.
بوډۍ پرته وه ،نږور يې ماشوم ته شوله ورکوله ،ماريا يې هم ترڅنګ ناسته وه..
شېرګل خيرن ب الښت ته ډډه ولګوله ،ماريا ته يې وکتل ،د زړه دربا يې ډېره شوه ،د کليوال ځوان خبره يې په
زړه کې راوګرځېده (( که دې د هغې په ليدو د زړه دربا ډرريږي ،نو مين يې )) .سر يې وځړيد ،يو ژېړ
ميږتون د زاړه ليمڅي په وړيو کې نښتی و ،ناڅاپه پر مېږتون غوړ دسترخوان هوار شو .شېرګل پورته
وکتل ،خور يې پر دسترخوان څو پاستي او يوه ډکه کاسه مستې کېښودې.
شېرګل له پاستي يوه ټوټه ور بېله کړه ،مستو ته يې وروړه ،کله چې يې ګوله خولې ته پورته کوله ،ماريا ته
يې پام شو ،هغې ماشوم ته کتل ،وروسته د دواړو سترګې سره وجنګېدې ،شېرګل الندې وکتل ،کاسه يې
ورپورته کړه ،له مستو يې غوړپ وکړ ،کاسه يې بېرته پر دسترخوان کېښوده.
والړ شو ،خور يې پسې غږ کړ:
_ډوډۍ دې ونه خوړه!
شېرګل له کېږدۍ ووت ،الړ ،د توت سيوري ته کېناست ،.دښتې ته يې وکتل ،غونډۍ يې تر سترګو تېرې
کړې ،خوند يې ورنه کړ ،هرڅه يې پر زړه والړ وو.
ښه شېبه ووته ،چرتونو په مخه کړ ،په ذهن کې يې يواځې د ماريا څيره والړه وه .،يو دم يې وخندل ،خپل
ورانه ته يې سوک ورکړ ،له ځان سره يې وويل:
_خوار سړی ،خړ يې سپی ،خپله رمه دې پيايه!
بېرته يې د ماريا سرې شونډې او سپين غاښونه سترګو ته ودرېدل ،تندی يې تريو شو ،سترګې يې ډکې ډکې
کېدې ،د کليوال ځوان خبره ور په زړه شوه (( که د له زړه ،نه وته ،نو مين يې)).
يو دم يې غبرګ السونه غوږونو ته وروړل ،شونډې يې وخوځېدې:
_توبه خدايه ،توبه!
رمې ته يې وکتل ،څلور ورځې مخکې ژوند ور په زړه شو ،نه يې غم پيژانده او نه يې هم په چا پوري زړه
تړلی و ،ټوله دنيا يې يواځې په خپله کورنۍ کې ليده ،د وريو حساب يې ټينګ نيولی و ،منی به شل يو نيم شل
مېږې وپلورم ،پيسې يې تر خولې تېرې دي ،تر څوړموني د کور ښه چالو پرې کيدی سي ،خدای مهربانه
دی ،مېږي به وري پيدا کړي ،هو رښتيا! سږ کال بارانونه ډېر دي ،ژمی به ګرمسير ته ځو ،واښه به ډېر
وي ،مېږې او پسونه به غوښه ونيسي ،د خپل زړه پيسې راته جوړولی سي.
يوې ميږې رمباړه کړه ،شېرګل ورته وکتل ،ورو يې وويل:
_ته څه غم لرې؟!
يودم يې وخندل:
71

_لېونی شوم که څنګه؟!
والړ شو ،د توت يوې ټيټي څانګي ته يې الس کړ ،څو تور توت يې خولې ته واچول ،خوند يې ور نه کړ،
بېرته کېناست ،دښتې ته يې وکتل ،تر يوه ځايه خړه وه ،وروسته د يوې اوږدې تراډې والړو اوبو غوندې
ځلېدله...
هوا دپه وه ،ډېر ليرې غرونه خوځيدل....
بېرته يې سر وځړېد ،پر خړه پايڅه يې تور لوی مېږتون روان و ،مېږتون يې د ښي الس په ګوتو کې
ونيو ،سترګو ته يې ورنيږدې کړ ،مېږتون پښې وهلې...يوه شېبه يې ورته وکتل ،شونډې يې وخوځيدې:
_کاشکې مېږتون وای.
خندا ورغله ،مېږتون يې پرخاورو پريښود ،مېږتون منډه کړه ،د يوه پراته پسه د ټټر په سپينو وړيو کې
ننوت.
شېرګل يوه شېبه د ونې سيوري ته کېناست ،وروسته يې سترګې درنې شوې ،خوب ورغی ،پټکی يې په
څادر کې ونغاړه ،تر سر يې کېښود ،دوه درې ځله يې د يوې ميږې ټوخی واورېد ،بيا يې باڼه سره ورغلل.
* * *
لمر په لوېدو و ،د کېږدۍ تر څنګ يو په دوړو لړلی سراچه موټر ودرېد ،شېرګل د باندې ووت ،په سپي
پسې يې لوټه وويشته ،دوو وسلوالو ته يې غېږ ورکړه ،هغوی اوږدې ږيرې درلودې ،په دوړو سپېره
ښکارېدل.
درې سره کېږدۍ ته ننوتل ،بوډۍ په يوه کونج کې ناسته وه ،په اوکلۍ ( هاون ) کې يې باديان ټکول...
وسله والو خپلې ټوپکې زړو بړستنو ته ودرولې ،شاوخوا يې وکتل ،بوډۍ يواځې وه ،تر څنګ يې ماشوم لغتې
وهلې...
شېرګل په زوته ( لوړ غږ ) وويل:
_چای!
يوه وويل:
_ادې! څنګه يې؟
بوډۍ سوړ اسويلی ويست:
_ښه يم! ژوند ده ،تيريږي.
شېرګل وخندل:
_انا! ته اوس هم د زليخا ځواني غواړې!
نارينه وو وخندل...
بوډۍ اوکلی ټنګوله...
يوه ميلمه شېرګل ته وکتل ،په خندا يې وويل:
_پرنګۍ چيرته ده؟
بوډۍ وويل:
_ پرنګۍ يې ولې بولې! سمه دمه بوسلمانه ده!
مېلمنو وخندل...
شېرګل وويل:
_ودې نه لېده؟
_چيرته؟
د باندي ،له تورسرو سره.مېلمنو يوه بل ته وکتل ،يوه يې وويل:
_ترنغري خو يواځې درې کوچۍ راګرځېدلې وې.
شېرګل وخندل:
_يوه يې پرنګۍ ده.
د مېلمنو خولې وازې شوې ،يوه يې وويل:
_ډېره ازادي مو ورکړې!
بوډۍ په خبره کې ورولوېده:
_ګاللۍ ده ،چاته يې بد نه رسيږي.
مېلمنو وخندل...بوډۍاوکلۍ ټنګوله...
شېرګل وويل:
_ په مرکز کې څه کيسې دي؟
يوه ميلمه وويل:
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_کراره بده ورځ ،بيګاه طيارې راغلې ،دوه درې دورې يې وخوړې ،خو بمبارد يې ونه کړ.
د بوډۍ شونډې وخوځيدې:
_شکر
شېرګل وويل:
_پالر مې څنګه و؟
بوډۍ بله پوښتنه وکړه:
_څه وخت راځي؟
يوه ميلمه ځواب ورکړ:
_غږ يې نه دی کړی.
د بوډۍ تندی تريو شو:
_داسي هم نه وايي چې کور ده ،اور ده ،څوک جوړ دي ،څوک ناجوړ ،شل ،يونيم شل ورځې يې ووتې ،يو
وار رانه غی.
يوه ميلمه وخندل:
_رابه شي ،زړه مه خوره!
بوډۍ سوړ اسويلی ويست ،شونډې يې وخوځيدې:
_اوالد دښمن دی.
داوخت وړانګه کېږدۍ ته ورننوته،د مېلمنو تر مخ يې يوه تور ه چايجوشه او دوه ګيالسونه کېښودل،
شېرګل ته يې وکتل ،ورو يې وويل:
_لمبات ( بوره ) خالص شويدي.
يوه ميلمه وخندل:
_لمبات پريږده ،پرنګۍ ته ووايه چې تياره شي.
د اوکلۍ ټنګاه غلې شوه.
د وړانګې رنګ والوت ،شېرګل په حيرانی وويل:
_ولي؟!
د مېلمه خندا زور ونيو!
_بيايو يې! نور به يې له شره خالص شئ.
شېرګل په بيړه وويل:
_چيرته؟
_اوس خو يې مرکز ته بيايو!!
بوډۍ د خبرو وار ونيو:
_وژنئ يې!
_خدای خبر!
شېرګل په خبره کې ورولوېد:
_پالر مې غوښتې؟
_هو!
وړانګې خپل ورور ته وکتل ،د هغه سر وځړېد ،نجلۍ چيغه کړه!
_نه!
يودم يې منډه واخيسته ،له کېږدۍ ووته!
بوډۍ وويل:
_زه به مې زوی ته ووايم!
مېلمنو په حيرانی ورته وکتل.
د بوډۍ شونډې وخوځېدې:
_تاسي يې نه شی بېوالی!
شېرګل وويل:
_انا! تاته خو مې پالر مالوم دی ،هغه...
بوډۍ په خبره کې ورولېده:
_هغه زما خبره مني.
يوه ميلمه وويل:
_حاجي خداينور غوښتې ده.
د شېرګل غوني زيږه شول.
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بوډۍ غلې وه.
شېرګل په زوټه وويل:
_ورته ووايه چې تياره شي!
د وړانګې د ژړا غږ پورته شو...
يوه مېلمه دوه ګيالسه ډک کړل.
چوپه چوپتيا شوه ،يوه هم څه نه ويل ،کله کله به د وړانګې د ژړا غږ اورېدل کېده....ښه شېبه ووته،
وروسته ماريا کېږدۍ ته ور ننوته ،په کونج کې ايښې تاو شوې عسکري دريشي يې ورواخيسته ،بېرته د
باندې ووته.
بوډۍ پسې غږ کړ:
_ته به چيرې نه ځې!
د وړانګې ژړا زور ونيو...
شېرګل په زوټه وويل:
_دريشې دې نه اغوندي ،خطر لري.
يوه مېلمه د تاييد په عالمه سر وخوځاوه.
شېرګل خپلې انا ته وکتل ،په نا اميدۍ يې وويل:
_موږ څه نه شو کوالی.
ماريا ور غږ کړ!
_راځئ!
بوډۍ په بيړه له کېږدۍ ووته.
مېلمانه والړ شول.
لمر لويدلی و ،لوېديځ ته پرتې تار تار وريځې سرې وې ،لرې غزيدلي غرونه تور ښکاريدل.
وړانګې ژړل ،بوډۍ او د هغې نږور هم خوابدې وې ،خو ماريا زړورې خبرې کولې ،په څېره کې يې ويره
نه وه پرته.
شېرګل غلی والړ و ،سپي غپل ،يوه سيرلي ټوپونه وهل...وسله وال په موټر کې ناست ول.
ماريا اغوستي کوچياني کميس ته اشاره وکړه ،ورو يې وويل:
_ستا کميس مې راسره يوووړ.
وړانګې کوکه کړه!
ماريا د ماشوم مورته مخ ورواړاوه ،شونډې يې وخوځېدې:
_بنګل ته وګوره! ښه شوی دی ،نرم خوراک ورکوه!
کوچۍ خپلو سترګو ته ټکری ونيو.
بوډۍ غلې والړه وه،اوږدې لرګينې تسبيح يې اړولې...
ماريا حرکت وکړ ،د شېرګل د زړه دربا ډېره شوه.
وړانګه د خپل ورور مخې ته ودرېده ،سترګې يې سرې وې ،په خواره خوله يې وويل:
_الال!
شېرګل غلی و..
ماريا د شا په سيټ کې کېناسته ،د موټر د ماشين غږ پورته شو ،د شېرګل پښې ولړزېدې ،په سترګو يې
تياره راغله ،يودم يې منډه کړه ،د موټر تر مخ ودرېد.
مخکينی دواړه دروازې خالصې شوې .سپی تر موټر راګرځېده ،غپل يې...وسله وال کښته شول ،دوی په
حيرانۍ شېرګل ته کتل...
شېرګل ورمخته شو ،شاتنۍ دروازه يې خالصه کړه ،ورو يې وويل:
_کښته شه!
ماريا په موټر کې ناسته وه.
يوه وسله وال وويل:
_ته دا سي نه شې کوالی.
شېرګل چيغه کړه!
_کښته شه!
وسله وال د ټوپک ګېټ کش کړ.
شېرګل برګ برګ ورته وکتل ،د ټوپک ميل کښته شو.
وسله وال وويل:
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_دا به دې په خير نه وي.
بوډۍ په خبره کې ورولوېده:
_خدايکه مو رانه بوتله.
وسله وال شېرګل ته وکتل ،په کاوړ يې وويل:
_دا حاجي خداينور غوښتې.
د ماريا شونډې وخوځېدې:
_زه ورسره ځم.
وړانګې په غريو کې وويل:
_ليونۍ يې!
شېرګل چيغه کړه!
_هغوی به دې ووژني!
ماريا وويل:
_خو زه تاسو ته جنجال نه شم جوړوالی.
شېرګل الس ور وغزاوه ،تر مټ يې ونيوله او له موټره يې کښته کړه!
يوه وسله وال وويل:
_ښه دې ونه کړل!
شېرګل مخ واړاوه ،الړ او تر توت الندې کېناست .موټر يوه شېبه والړ و ،وروسته يې حرکت وکړ ،ښځې
کېږدۍ ته ننوتې ،د ماشوم د ژړا نرۍ غږ اورېدل کېده.
*
*
*
وړانګې دسترخوان هوار کړ ،له مستو ډکه کاسه يې کېښوده ،ورو يې وويل:
_راځئ!
يوه هم حرکت ونه کړ ،بوډۍ پرته وه ،شېرګل بلې لمپې ته وچي سترګې نيولې وې ،ورېندار يې ماشوم
مړاوه ،ماريا هم يوه کونج ته ناسته وه.
وړانګې څه ونه ويل ،د ماريا ترڅنګ غلې کېناسته ،بوډۍ ته يې وکتل ،د کېږدۍ پر تاټ يې د جړو ويښتو
او تيرې پزې اوږد سيوری ښکارېده
ټول غلي ول ،يوه هم څه نه ويل ،کله کله به ماشوم د وريجو په ګولې پسې چيغه کړه!
ماريا ورو والړه شوه ،له کېږدۍ ووته ،د باندي سوړ باد چلېده ،سپوږمۍ نوې راختلې وه ،نرۍ ښکارېده،
خو بيا يې هم پر دښته خړه رڼا پرته وه.
ماريا پر يوه هواره تيږه کېناسته ،سپی ورغی ،لکۍ يې وخوځوله ،پښو ته يې پريووت.
ښه شېبه ووته ،سپي سر پورته کړ ،وغرېد ،منډه يې کړه ،ماريا پسې وکتل ،څو ګامه ليرې يې يو سيوری
وليد ،حرکت يې درلود ،د سپي غپا يودم غلې شوه ،ماريا په ځير ځير ورته وکتل ،سپی او سړی دواړه ور
روان ول.
ماريا په بيړه کېږدۍ ته ننوته ،يوه هم ورته ونه کتل ،ټول غلي ول ،پر دسترخوان له مستو ډکه کاسه ايښې
وه.
ماريا وويل:
_د باندي يو سړی دی.
شېرګل په بيړه کېناست ،ټوپک ته يې الس ور وغزاوه ،بوډۍ خپلې پښې ورټولي کړې.
ټوخی واورېدل شو...
وړانګې وويل:
_ابا!
کېږدۍ ته يو په ونه دنګ سړی ور ننوت.
شېرګل والړ شو ،وړانګه او د هغې ورېندار ه هم ودرېدې ،بوډۍ کېناسته ،ماريا په حيرانی ورته کتل...
دې دا لمر سوځولې څيره او له سپينې لونګۍ په نکريزو رنګ شوې راوتلې سرې څڼې په غره کې ليدلې وې.
سړي ماريا ته وکتل ،پرته له دې چې مخ ورنه واړوي په ملنډو يې وويل
_دا خو مو سمه دمه په کور راګډه کړې ده
د وړانګې پښو پړک واخيست..
سړي خپل زوی ته سترګې ورواړولې ،يوه شېبه غلی و ،وروسته يې يودم چيغه کړه!
_څنګه دې دومره زړه وکړ؟
د شېرګل سر وځړېد.
بوډۍ په مړاوي غږ وويل:
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_هلک ته خشکه مه کوه!
سړي چيغه کړه!
_ده حاجي خداينور ته ځواب ورکړی دی!
ماريا په بيړه ورته وکتل
وړانګې ژر له غولي وروڼی ورپورته کړ ،سپخيدلی زوړ بالښت يې کېښود ،خپل پالر ته يې وکتل ،هغه والړ
و.
بوډۍ په سړه سينه وويل:
_کېنه! سا سمه که! هرڅه به خدای سم کړي.
سړي ب الښت ته ډډه ووهله .تندی يې ګونځي و ،له سپين پټکي يې په دوړو سپيرې سرې څڼې راوتلې وې،
څېره يې د الټين ژيړې رڼا ته نيولې ښکارېدله...
وړانګه ورمخته شوه ،له تورو چايو ډک ګيالس يې سړي ته نږدې کېښود.
چوپه چوپتيا وه ،يوه هم څه نه ويل ،ټول خواشيني وو ،شېبه وروسته سړي سر پورته کړ ،شېرګل ته يې
وکتل  ،ورو يې وويل
_د تورې غونډۍ تر شا يوه زړه کاله ده ،څوک نه پکي اوسي ،خو ديوالونه يې روغ دي ،حاجي خداينور او
نور ملګري به يې سبا سهار اته بجې هلته درته ماتله وي ،نه وخته او نه هم ناوخته ،پوره اته بجې ،پرنګی
وروله او ور ويې سپاره!
وړانګې وويل:
_نه
سړي رډ رډ ورته وکتل ،وړانګه په بيړه له کېږدۍ ووته
بوډۍ ماريا ته اشاره وکړه!:
_دا به هيچيري هم نه ځي!
ماريل په بيړه وويل:
_نه! زه ځم
شېرګل چيغه کړه
_چپ!
سړي په حيرانی ورته وکتل ،د شېرګل سر ځوړند شو.
سړي په خشکه وويل:
_نه پوهيږم! دې پرنګۍ په دومره لنډ وخت کې څه کوډې درباندي کړې دي!
د شېرګل شونډې وخوځېدې
_هغوی به يې ووژني
سړي په خشکه وويل
_بال مو ورپسې ،مرداره دې کړي! ولې مو دومره زړه پسې تړلی؟ هه؟
د باندي د وړانګې د ژړا غږ پورته شو
ماريا په منډه له کېږدۍ ووته
سړي شېرګل ته مخ ور واړاوه ،په خشکه يې وويل:
_بله نه کيږي! وخته به حرکت کوی ،پوره اته بجې بايد زړې کال ته ور ورسيږی! نه وخته نه هم ناوخته! پوه
شوې
شېرګل غلی و.
چوپه چوپتيا شوه ،کله کله به د وړانګې د سونګېدا غږ پورته شو ،ماريا به ډاډېينه ورکوله ،ډېر پورته د يوې
بنګنې طيارې نرى غږ اورېدل کيده...
*
*
*
ماريا مخ واړاوه ،د سهار په خړه کې يې شا ته وکتل ،د غونډۍ په لمنه کې يوه توره کېږدۍ والړه وه ،درې
تورسرو پسې کتل ،بيرته يې ورميږ کوږ کړ ،مخ په ځوړند روانه شوه ،يو ځل يې بيا شا ته وکتل ،له هسکو
تيږو راوتلې شنې سپاندې ،ګونګالن ( يو ډول غرنی بوټی دی ) او تېره اغزي يې تر سترګو شول ،کېږدۍ
تر غونډۍ پټه شوې وه ،هيچ هم نه ښکاريدل.
ماريا يوه سړه سا واخيسته ،شېرګل ته يې وکتل ،څو ګامه ليرې ځوړند سر روان و...خړ پړ ښکارېده ،ټوپک
يې تړلی و ،ګړندي ګامونه يې اخيستل...
ماريا پښو ته زور ورکړ ،څو ګامه يې واخيستل ،يودم يې چيغه کړه!
_وای!
شېرګل په بيړه ور وکتل ،د نجلۍ پښو ته نږدې يوې سوی منډه واخيسته ،شېرګل ټوپک پسې ونيو ،سوی تر
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يوې لويې ډېرې ټوپ کړ ،په سپاندو او بوټو کې يې منډه کړه ،تر غونډۍ واووښت.
ماريا يودم وخندل:
شېرګل په حيرانۍ ورته وکتل...
ماريا غلې شوه.
شېرګل ټوپک غاړې ته واچاوه  ،ورو يې وويل:
_اجبه نجلۍ مې وليده! مرګ ته روانه يې ،بيا هم خاندې!
ماريا څه ونه ويل ،شېرګل خپل تګ ته دوام ورکړ ..نجلۍ په هغه پسې ګړندۍ روانه وه...
نری باد چليده ،پاس يوه غوټه توره وريځ والړه وه ،نور اسمان شين و.
ښه شېبه ووته ،دوئ يوه غونډۍ تر شا پرېښوده ،د دوهمې په نيمايي کې د بوټوانو ( هغوی چې په غره کې
بوټي وهي ) له خوا په جوړه شوې نرۍ الره کې مخ پورته روان ول .. .پاو وروسته د غونډۍ سر ته وختل،
شېرګل په يوه اواره ډبره کېناست ،ماريا ور ورسيده ،شېرګل وويل
_سا به سمه کو!
نجلۍ دوه ،درې ګامه واخيستل ،سړي ته مخامخ په يوه بله ډبره کېناسته .شاوخوا يې وکتل ،هسکې او ټيټې
غونډۍ وې ،ژوندۍ ساری نه ښکارېده.
ماريا وويل
_څو بجې دي؟
شېرګل ګړۍ ته وکتل ،شونډې يې وخوځېدې:
_پاو کم شپږ!
د ماريا پرمخ د اوبو څاڅکی ولګيد ،پورته يې وکتل ،پر سر يې توره پنډه وريځ والړه وه .دوهم څاڅکی يې
سترګې ته برابر شو ،ځمکې ته يې وکتل ،د مار سپين پوستکې پروت و.
د شېرګل غږ يې واورېد:
_ډېر وخت نه لرو.
له دې سره والړ شو.
ماريا وويل
_څومره الره پاتې ده؟
د شېرګل شونډې وخوځيدې:
_ايله اتو بجو ته ورسيږو.
ماريا په سړي پسې روانه شوه .پاو نور ووت ،دوئ د يوې ټيټې غونډی په لمنه کې ګامونه اخيستل ...د باران
څاڅکي ډېر شوي وو ،په نری باد کې د لندې خاورې بوی تاوېده او ډېر لري يوې زرکې نارې وهلې .کړکه
کړکه کړکه....
دوئ ښه شېبه مزل وکړ ،تر يوې بلې غونډۍ واوښتل ،ماريا وويل
_څو بجې دي
شېرګل په مړاوي غږ ځواب ورکړ
_شپږ نيمې!
د ماريا شونډې وخوځېدې:
_دمه نه کوو؟
کوم ځواب يې وانه ورېد ،سړی هماغسې پورته خوت..
دوه درې دقيقې يې نور هم مزل وکړ ،شېرګل يو ناڅاپه ودرېد ،پرته له دې چې ماريا ته وګوري ،ورو يې
وويل:
_څه نه اورې!
ماريا غوږ ونيو ،د يوې بنګنې ( بې پيلوټه ) الوتکې نرى غږ اورېدل کېده ،ورو يې وويل:
_نه!
د شېرګل شونډې وخوځېدې:
_طياره نه ده؟
ماريا وويل:
_نه پوهېږم!
سړی روان شو ،ماريا هم ګام واخيست ،شېبه وروسته د غونډۍ سر ته وختل.
شېرګل وويل:
_دمه کولی شې ،خو لنډ وخت.
ماريا په يوه لويه ډبره کېناسته ،ورو يې وويل:
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_څومره الره پاتې ده؟
سړي ورته وکتل ،د نجلۍ له خړ ټکري راوتلی تور پيکی لوند و ،پر سپين تندي يې څو تاره النده ويښته
سريښ ول او پر زنه پورې يې د باران يو روڼ څاڅکی ځړېده.
شېرګل ځمکې ته وکتل ،ويې ويل:
_دومره وخت نه لرو ،بايد اتو بجو ته ځانونه ورسوو ،يا هللا!
له دې سره والړ شو ،پښه يې وښوېده ،پر کيڼ اړخ پرېووت ،خو بېرته ژر ودرېد.
ماريا په بيړه وويل:
_ژوبل خو نه شوې؟
شېرګل تشي ته الس ونيو ،خو څه يې ونه ويل.
الندې تر بلې غونډۍ څه کم يو پاو الره هواره وه ،بوټي کم ول ،ځای ځای به يوې مږې منډه واخيسته ،د غار
تر څنګ په پر دوو پښو ودرېده ،شاوخوا به يې وکتل ،غار ته به ننوته.
دوئ په هوارۍ کې پټه خوله روان ول ،يوځای د ماريا د ګڼ کوچياني کميس لمن په يوه تېره اغزي کې بنده
شوه ،الس يې ور وغځاوه ،په ګوته کې يې نری درد احساس کړ ،روانه شوه ،ګوتې ته يې وکتل ،ډومبک وينه
ترې راوتلې وه.
لمر راختلی و ،د وريځو يوه څنډه ژېړه ښکارېده ،ختيځ لورته شنه زرغونه والړه وه ،ښه شېبه ووته ،د ماريا
ګامونه ورو شوي وو ،خو شېرګل ګړندی تګ کاوه ،لوړې ژورې يې نه لېدې ،نېغ روان و ،د دواړو تر
منځ دوه ،درې شله متره واټن پروت و.
کوچي شا ته وکتل ،سر يې وخوځاوه ،يوه هواره ډبره يې د ناستې له پاره خوښه کړه ،کېناست ،نجلۍ ور
ورسېده ،سړی والړ شو.
ماريا وويل:
_ستړې يم!
شېرګل بېرته کېناست ،ماريا ته يې وکتل ،ټکری يې په غاړه کې پروت و ،نري باد يې تور ويښته يوې،
بلې خواته اړول.
شېرګل ګړۍ ته وکتل ،ماريا په بيړه وويل:
_څو بجې دي؟
شېرګل يوه شېبه غلی و ،وروسته يې سړه سا واخيسته:
_درې پاوه وخت لرو!
ماريا په خواره خوله وويل:
_دمه کولی شم؟
کوچي د هو په نښه سر وخوځاوه.
ماريا وويل:
_مننه!
د شېرګل سر وځړېد .ماريا مخامخ وکتل ،باران درېدلی و ،د لمر وړانګې پر لندو غونډيو لګېدلې...هرڅه
پرېوللي ښکارېدل ،پر سپاندو او اغزيو پورې رڼو څاڅکو ټال خوړ...
شېرګل په مړاوي غږ وويل:
_ياهللا!
ماريا والړه شوه .دواړو حرکت وکړ ،شېبه وروسته د غونډۍ سر ته وختل ،د غونډۍ سر تر ډېره هوار و،
تګ دومره زور نه غوښت ،دوئ په اسانی سره ګامونه اخيستل...په لنډ وخت کې يې ډېره الره ووهله،
خووروسته يې يوه هسکه مخې ته ودرېدله ،دا غونډۍ تر تېرو غونډيو لوړه وه ،تېرې ډبرې يې درلودې،
تکې تورې ،رنګ يې د سکرو غوندي و.
ماريا په بيړه وپوښتل:
_څومره الره ال پاتې ده ،ډېر وخت...
شېرګل په خبره کې ورولوېد:
_دا وروستۍ غونډۍ ده ،شا ته هواري لري ،کالهمالته ده ،د غونډۍ له سره يې ليدی شې.
د ماريا سر وځړېد ،مخ پورته روانه شوه ،يوه شېبه يې مزل وکړ ،خو کله چې يې شاته وکتل ،داځل شېرګل
پاتې و.
نجلۍ ماتله شوه ،کوچی ور ورسېد ،د ماريا تر څنګ تېر شو ،خو ګامونه يې بېسېکه ول ،د پخوا غوندې
يې پياوړی تګ نه کاوه.
ماريا په سړي پسې روانه شوه ،دواړه غلي ول ،يواځې د وړو ډبرو د ښوردو او الندر رغړيدو غږ اورېدل
کېده...
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د غونډۍ نيمايي ته رسيدلي وو چې شېرګل يو دم ودرېد ،نجلۍ ورته وکتل ،حيرانه شوه ،د سړي سترګې له
اوښکو ډکې وې.
ماريا په بيړه وويل:
_څه خبره ده؟!
د شېرګل سر وځړېد ،کېناست.
ماريا وخندل:
_کوچيان په تګ کې غښتلي وي ،خو...
شېرګل په خبره کې ور ولوېد:
_ستړی نه يم
_نو بيا څه خبره ده؟
شېرګل غلی و.
ښه شېبه ووته ،يوه هم څه نه ويل ،خو وروسته د شېرګل شونډې وخوځېدې:
_ته تلی شې!
ماريا په حيرانۍ وويل:
_چېرته؟
_نه پوهيږم! هرچېرته چې دې زړه وي ،خو له دې ځايه الړه شه!
نجلۍ د هغه تر څنګ کېناسته ،سړي ته يې وکتل ،له سترګو يې اوښکې روانې وې.
ماريا په حيرانۍ وويل:
_ته ژاړې؟
شېرګل مخ ورنه واړاوه.
ماريا وويل:
_څه خبره ده؟
شېرګل يوه شېبه غلی و ،وروسته يې پر پزه لستوڼی تېر کړ ،په مړاوي غږ يې وويل:
_تا به ووژني.
نجلۍ د هغه تر څنګ کېناسته ،شونډې يې وخوځېدې:
_ته ولې خواشينی ېې؟
_د کوچي بدن پړک واخيست.
نجلۍ وويل:
_ته ښه سړی يې ،زما له پاره دې خپله کورنۍ خطر ته ورکړه ،زه ...
شېرګل چيغه کړه!
_په خبره پوه شه! دوئ به دې مړه کړي!
ماريا غلې وه ،وروسته يې وويل:
_خدای ته به يې پريږدو ،راځه!
له دې سره والړه شوه ،دوه درې ګامه يې واخيستل ،شېرګل چيغه کړه!
_ته ليونۍ يې!
ماريا ورته وکتل ،سړی ځای پرځای ناست و ،ورغله ،د کوچي تر څنګ ودرېده ،ورو يې وويل:
_زه تا او ستا کورنۍ ته غم نه شم پرېښودالی.
شېرګل يو سوړ اسويلی ويست ،شونډې يې وخوځيدې:
_ځم ،وطن پرېږدم ،خو ته له دې ځايه الړه شه!
ماريا يوه شېبه غلی وه ،وروسته يې په حيرانۍ وويل:
_ولې؟ ته زما له پاره ولې دومره لويه قرباني ورکوې؟ هه !
د شېرګل سر ځوړند و.
ماريا وويل:
_ته خو پوهېږې! زه هيڅ نه لرم ،تاته پيسې نه شم درکوالى!
شېرګل رډ رډ ورته وکتل ،يودم يې چيغه کړه!
_پيسې په بال وهم!
_نو بيا ولې ځان خطر ته ورکوې؟ هه!
د شېرګل سر وځړېد.
ماريا وويل:
_راته ووايه!
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شېرګل غلی و.
ماريا خپله خبره تکرار کړه:
_راته ووايه!
شېرګل چيغه کړه!
_ته مې خوښيږې!
د نجلۍ رنګ والوت.
شېرګل منډه کړه ،په يوه سا څو متره پورته وخوت ،ځنګنونه يې پر وړو تيږو ولګېدل ،سر يې ځوړند شو.
ماريا تر ډېره الندې والړه وه ،زړه يې سستي کوله ،سترګي يې له اوښکو ډکې وې ،ښه شېبه ووته ،وروسته
يې ټوپک ور پورته کړ ،روانه شوه ،د سړي تر څنګ ودرېده ،هغه ژړل...
ماريا کېناسته ،شېرګل ته يې وکتل ،سر يې ځوړند و ،د ماشوم غوندې يې سلګۍ وهلې...
شېرګل په غريو کې وويل:
_زه څه خبر وم ،ماته خو يوه کليوال ځوان را پام کړل ،ويل يې چې ته مين يې ،هغه رښتيا ويل ،ټولې خبرې
يې سمې وختې ،زه خپه يم ،ډېر خپه ،له تا پرته به څه کوم؟! هه! ته ووايه! زه...
ويې ژړل او خبرې يې پرې شوې.
د نجلۍ سترګې ډکې ډکې کيدې...
ښه شېبه ووته ،شېرګل سونګېده ،نجلۍ غلې وه...وروسته ماريا د کوچي پر اوږه الس کېښود ،ورو يې
وويل:
_راځه! ناوخته شو!
شېرګل په پښو ودرېد ،سر يې ځړېدلی و ،مخ پورته روان شو.
ماريا ټوپک اوږې ته کړ ،په سړي پسې روانه شوه ،شېبه وروسته د غونډۍ سرته وخته ،شېرګل ځوړند سر
ناست و.
نجلۍ مخامخ وکتل ،تر ډېره هواره دښته وه ،وروسته شنې کروندې ښکارېدلې ،ورپسې خړ کورونه پراته ول.
ماريا غړۍ اوږده کړه ،غټو ډبرو د غونډۍ لمنه پټه کړې وه ،زړه کال نه ښکارېده.
نجلۍ د کوچي تر څنګ کېناسته ،هغه ورو ورو سلګۍ وهلې...نجلۍ په مړاوي غږ وويل:
_زه ستا په درد پوهېږم ،ستا مېړانه دې هم نه شم هېرولی ،خو...
نجلۍ غلې شوه.
شېرګل په غريو کې وويل:
_ما نه غوښتل ،خو بس نو! زړه دی ،پام مې نه و ،نه پوهيږم ولې! خو ته مې ښه ايسې!
ماريا په خبره کې ورولوېده:
_خو...
غلې شوه.
شېرګل پر خپله پزه لستوڼی تېر کړ ،ورو يې وويل:
_اوس هم وخت لرې ،له دې ځايه الړه شه! زه به الره در وښيم ،لنډه الر ،بس! يو  ،يونيم ساعت مزل
غواړي ،هلته عسکري پوسته ده.
نجلۍ د سړي تر الس تړلې ګړۍ ته وکتل ،لس کمې اته وې ،ورو يې وويل:
_اوس ناوخته دى ،هر څه پای ته ورسېدل.
شېرګل سر پورته کړ ،سترګې يې سرې وې ،بيرته يې الندي وکتل ،ورو يې وويل:
_هيڅ هم پای ته نه دي رسيدلي ،هغوی الندې په کال کې دي ،خدای خبر! يا به اوس را رسيږي ،راځه!
بېرته له غونډۍ کښته شو ،څوک مو ويني! هه!
ماريا والړه شوه ،ورو يې وويل:
_نه!
شېرګل په حيرانۍ ورته وکتل ،نجلۍ ټوپک غاړي ته اچولی و ،دښتې ته يې وچې سترګې نيولې وې.
شېرګل په بيړه وويل:
_که په تا څه وشول ،نو زه
ماريا د خبرو وار ورنه ونيو:
_په ما هيڅ هم نه کيږي!
دا يي وويل ،روانه شوه.
شېرګل منډه کړه ،نجلۍ ته مخامخ ودرېد ،د هغې اوږو ته يې ټکان ورکړ ،په لوړ غږ يې وويل:
_ته ليونۍ يې!
د ماريا په ټنډه کې ګونځې پيدا شوې:
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کوچي په حيرانۍ ورته کتل...
نجلۍ د سړي الس ونيو ،ګړۍ ته يې وکتل ،پنځه کمې اته وې ،الس يې پريښود ،روانه شوه...
شېرګل پسې کتل...
ماريا ګړندي ګامونه واخيستل ،سترګې يې له اوښکو ډکې وې ،سا يې لنډه لنډه کېده ...شېبه وروسته الندې
يو خړ دېوال ښکاره شو ،ور مخته شوه ،د غونډۍ له سره يې يوه زړه کاله سترګو ته ودرېده.
هسک سره بخون ديوالونه تر يوه يوه نيم جريب ځمکې راتاو ول ،په منځ کې يې زړې کوټې ښکارېدلې ،دوو
يې بامونه لرل ،نوري يې ړنګې وې.
ماريا ځای پر ځای کېناسته ،شېرګل ور ورسېد ،د خواست په ژبه يې وويل:
_داسې مه کوه!
ناڅاپه د ديګ بخار د شپيلۍ غوندي نری شڼهاری واورېدل شو ،دواړو په بيړه پورته وکتل ،په يوه توره ګړندۍ
اوږدې اوسپني پسې سپين لوګی روان و ،لوګی ټيت شو ،ځمکه ولړزېده ،تر کال سرې لمبې راتاوې
شوې...سر يې تورو لوخړو ونيو...
د کوچي رنګ والوت ،پر ځمکه اوږد وغځېد.
دروند غږ يې په غوږو ننوت ،يوه جيټ الوتکه پر کال ور ټيټه شوه ،درب شو ،لويې وړې ډبرې ورغړيدې،
توره لوخړه پورته شوه...کال نه ښکارېده
له لوګي يو څوک راووت ،سرې لمبې ترې تاوې وې ،چيغې يې وهلې...څو ګامه يې واخيستل ،ولوېد ،سره
لمبه ترې راوګرځېده...
دروند غږ يې واورېد ،شمال شو ،په بيړه يې شا ته وکتل ،يواځې څو ګامه ليرې اوږده څرخونه تاوېدل ،تر
غونډۍ سالمت چورلکه(هليکوپتره) راپورته شوه ،سر ته يې ودرېده ،په پرانيستې دروازه کې يې يو عسکر
ناست و ،مشينګنه يې کوچي ته نيولې وه...
دوهمه چورلکه راپورته شوه ،دا ټول د سترګو په رپ کې پېښ شول.
شېرګل ماريا ته وکتل ،نجلۍ ډاډه ناسته وه ،له ځايه نه وه خوځېدلې ،خوشاله ښکارېدله.
د کوچي زړه اور واخيست ،پر سترګو يې تياره راغله ،والړ شو ،نجلۍ يې د وليو په مينځ کې په لغته ووهله،
پړمخې پرېوته ،ټوپک يې له ورنو وښوېد.
شېرګل ټوپک ته الس ور وغځاوه ،ټک شو ،کوچی شا پرتخته ولوېد ،د ماريا له خولې ځګونه باد شول ،چيغه
يې کړه ،په انګليسي يې څه وويل ،پر کوچي ورپرېوته.
سړي تر څڼو ونيوله ،په ښی اوږه کی يې نری درد تير شو ،الس يې له حرکته ولوېد ،کيڼ الس يې پر ځمکه
وتپاوه ،تيږه په ګوتو ورغله ،ماريا يې الس ټينګ ونيو ،چيغه يې کړه!
_هغوئ به دي ووژني!
عسکر ور ورسېدل ،د شېرګل السونه يې شاته ور واړول ،عسکرو چيغې وهلې ،څه يې ويل ،خو کوچی يې
په ژبه نه پوهېده.
شېبه وروسته يې د سړي السونه ور وتړل ،يوه چورلکه څو ګامه ليري ناسته وه ،څرخونه يې تاوېدل ،بلې د
کال پر سر دورې وهلې...وروسته له ناستې چورلکې څو تنو ټوپ کړل ،ټول له رنګه سره ول ،ژېړ ويښته يې
درلودل ،جګ او هډور ښکارېدل.
يو دنګ سړی تر مخ و ،د هغه په ټټر پورې سپينو او ژيړو روپيو ټال خوړ ،نجلۍ ته يې کلکه غېږ ورکړه ،د
هغې الس يې ټينګ ونيو ،خوله يې له خندا ،نه سره ټولېده ،په انګريزي يې څه وويل ،بيا له څو نورو عسکرو
سره الندې د کالپه لور کښته شو.
د غونډۍ پر سر درې عسکر پاتې شول ،يو يې چورلکې ته نږدې والړ و ،دوو نورو د مشينګنو خولې کوچي
ته ور اړولې وې...
د شېرګل له خولې ځګونه باديدل ،پوچ پاش يې ويل ،ښۍ اوږه يې په وينو سره وه.
ماريا يوه عسکر ته څه وويل ،هغه منډه کړه ،کله چې بېرته راغی ،په الس کې يې يو تور بکس ښکارېده.
عسکر ټپي ته مخامخ کېناست ،بکس يې خالص کړ ،له رنګارنګ دواوو ،پلسترونو او سپينې پختې ( پنبې
) ډک و .وروسته يې پر يوه ټوټه سالمت بوتل تش کړ ،ټوټه يې د کوچي اوږې ته ورنږدې کړه ،کوچی شا ته
شو ،ماريا وويل
_پرېږده چې زخم دي پانسمان کړي ،مرمۍ وتلې ده ،جوړېږي!
شېرګل تو کړل ،د نجلۍ له سپينې زنې الړې وڅڅيدې.
کوچي چيغه کړه!
_تا ماته دوکه راکړه!
ماريا خپل لستوڼی پر زنه تېر کړ ،کال ته يې وکتل ،تور لوګی ترې پورته کېده ،ورو يې وويل:
_ما يواځې خپله دنده تر سره کړه ،حاجي خداينور د امريکې ګټو ته ستر ګواښ و ،ده زموږ پر ضد جنګيالي
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روزل ،د جنګ پالنونه يې جوړول ،تېرکال يې څلور امريکايان ووژل ،نن زموږ وار و ،غچ مو واخيست.
نجلۍ غلې شوه.
شېرګل په حيرانۍ ورته کتل...
ماريا عسکر ته اشاره وکړه ،عسکر د شېرګل د ټپ په پاکولو بوخت شو ،کوچي کوم غبرګون ونه ښود،
ماريا وويل:
زه پوځي نه يم ،تر اوسه مې ماشې ته ګوته نه ده ور وړې ،زه د امريکې استخباراتو ته کار کوم ،تېر کال
افغانستان ته راغلم ،پوره لس مياشتې مې بېالبېل تمرينونه وليدل ،نيمه هېره شوې ژبه مې له سره زده
کړه ،له خلکو سره وغږېدم ،په دود ،دستور مې ځان پوه کړ ،مختلف کتابونه مې ولوستل.
نجلۍ وټوخل ،بېرته يې شونډې وخوځېدې:
يوه ورځ مې چادري پر سر کړه ،له نظامي اډې ووتم ،يواځې وم ،سړک ته وختم ،يوه کرايي موټر ته مې الس
ورکړ ،د نږدې ولسوالۍ کلينيک ته ورغلم ،کليوالې ښځې وې ،خبرې مې ورسره وکړې ،سمه دمه پښتنه وم،
کليواله پښتنه ،يوې هم کوم شک وانه خيست ،يواځې يوې پيغلې زما د راڼه پوستکي او پستو ويښتو راز
راڅخه وپوښت ،نور هيڅ خبره نه وه.
ماريا غلې شوه ،کوچي په حيرانۍ ورته کتل ...نجلۍ وويل:
ماته يواځي يو ماموريت راکړل شو ،د حاجي خداينور پيداکول ،د هغه په موندلو پسې امريکې ډېرې هڅې
کړې وې ،انعامو نه يې ټاکلي ول ،جاسوسان يې پسې اچولي وو ،خو کومه ګټه يې نه کوله ،حاجي خداينور
مرموز سړی و ،درک يې نه لګېده.
دوئ دا ماموريت ماته راوسپاره ،پوهېدم چې له خطره ډک دی ،مرګ ورسره تړلی دی ،خو بله چاره مې نه
ليده ،امر و ،بايد پر ځاې شوی وای.
ماريا يوه شېبه غلې شوه ،بېرته په خبرو راغله:
بخت ياري راسره وکړه ،لس ورځې مخکې زموږ استخباراتي سرچينو ته خبر راغی چې حاجي خداينور په
همدې سيمه کې ليدل شوی دی ،دا زموږ له پاره ښه چانس و ،بېړنۍ غونډه داېره شوه ،پر پالن مو کار پيل
کړ ،نقشه مو مخې ته واچوله ،د حاجي خداينور د پيداکېدو احتمالي ځايونه مو په نښه کړل ،هره خوا مو
وسنجوله ،کار د کاغذ له مخې سم جوړ شو ،له پالن سره سم ،زه بايد د مخالفو وسلوالو مينځ ته ورغلې وای،
خو داکار تر ټولو ستونزمن و ،پوره دوه ساعته مو خبرې وکړې ،بله چاره نه وه ،ما بايد اسارت ته ځان
ورکړی وای.
درې ورځ ې وروسته يې د جوړ شوي پالن له مخې په يوه پوځي موټر کې کينولم ،دريو موټرو حرکت وکړ،
په هغه الر الړو چې له خطره ډکه وه ،زموږ پالن سم وخوت ،د درې په مينځ کې ډزې راباندي وشوې ،موټر
ودرېدل ،له عسکرو سره کښته شوم ،تر يوې لوړې پرښې مې ځان پټ کړ ،مرمۍ مې پر سر تېرېدې ،مرګ
مې په سترګو ليد ،خو پالن له نقشې سره سم پرمخ الړ ،عسکر د چورلکو په مرسته وتښتېدل او زه اسيره
شوم.
لومړی مې وهل وخوړل ،بيا يې غره ته بوتلم او وروسته يې تاسو ته دروسپارلم.
ماريا غلې شوه ،د خپل کوچياني کميس ګريوان ته يې الس کړ ،بېرته يې راويست ،په ګوتو کې يې د قلم د
سر غوندې نرۍ اوسپنه ښکارېده ،څوکې يې غمی درلود ،کله کله به خپه سره رڼا ترې راووته...
نجلۍ ورو وويل:
ما په کيږدۍ کې څو ورځې تېرې کړې ،خو له مرکز سره مې تماس درلود ،د دې دستګاه په برکت يې زما
ټولې خبرې اورېدلې ،له هرڅه خبرېدل ،زړې ژرندې ته نږدې ماينونه هغوئ ويستل ،زه هم ډاډه وم ،د خطر
په وخت کې رارسيدل ،بخت ياري راسره وکړه ،هرڅه سم پرمخ الړل ،کيږدۍ له مصنوعي سپوږمۍ څخه
کنټرولېده ،کله کله به بې پيلوټه الوتکې هم دورې وهلې ،هرڅه تر کنټرول الندې ول.
نجلۍ غلې شوه ،کوچي هيڅ نه ويل ،سترګې يې سرې وې ،په ټنډه کې يې ګونځې ليدل کېدی ،څېره يې
نېولې وه.
ماريا والړه شوه ،له کال څخه هماغسي لوګي پورته کيدل ،سرتيري په کنډوالو کې ګرځېدل...
نجلۍ کوچي ته وکتل ،پر اوږه يې سپينه ټوټه تړل شوې وه.
ماريا ورو وويل:
ته له زړه صاف سړی يې ،خو خور دې ډېره خوږه ده ،هغه...
کوچي چيغه کړه!
خو تا غلط کړو!
ماريا يوه ترخه موسکا وکړه ،شونډې يې وخوځيدې:
ته څه فکر کوې؟! که طيارې نه وای راغلې ،دوی به ژوندی پريېښې وای ،ته په خپله پوهېږې ،په جګړه
کې هر لوری خپلو ګټو ته ګوري ،که يې ونه وژنې ،نو وژني دي ،ما يواځې خپل ماموريت تر سره کړ ،په
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خپل قول ودرېدم ،تاسو ته مې هيڅ تاوان در ونه رساوه ،د اوږې ټپ دې هم له خپله السه ،که تا ټوپک ته
الس نه وای ور غځولی ،هغوئ نه ويشتې ،ما ورته ويلي وو چې تاته کوم تاوان در ونه رسوي.
تېز شمال شو ،نجلۍ پورته وکتل ،پر سر يې چورلکه والړه وه ،شېبه وروسته د هغې بلې چورلکې تر
څنګ کېناسته ،څرخونه يې تاوېدل ...سپاندې او غرني بوټې يوې خواته ړنګ پراته ول...له چورلکې څخه څو
سرتېر وټوپ کړل ،دوئ خوشاله ښکارېدل ،خبرې يې کولې ،خندل يې...ماريا ټولو ته الس ور اوږد کړ ،يوه
له ونې دنګ شين سترګې ځوان د نجلۍ ګڼ کوچياني کميس ته اشاره وکړه ،څه يې وويل ،ټولو وخندل.
يوه بل له ځمکي شل ډزی ټوپک ورپورته کړ ،د چورلکې خواته ګړندی روان شو ،شېرګل پسې کتل ،په
سترګو کې يې کرکه پرته وه...
شېبه وروسته نور سرتيري هم پورته ور وختل ،د يوه په الس کې توره پالستيکي کڅوړه وه ،ډکه ښکارېدله،
دوو نورو سوځيدلې مشينګنې خپلو ملګرو ته ورښودلې....
يو سرتيرى ور دمخه شو ،کوچی يې د مشينګڼې پر ميل وواهه ،دالوتکې خواته يې اشاره وکړه ،ماريا په بيړه
ور نږدې شوه،سرتيري ته يې څه وويل ،هغه يوې خواته غلی ودرېد.
پنځه دقيقې نورې هم تېرې شوې ،وروسته ټول د چورلکو خواته روان شول ،ماريا او دوه نور سرتيري
کوچي ته نږدې والړ وو.
ماريا ورو وويل:
پاته شوه د مينې خبره ،ته ښه سړی يې ،خو...
شېرګل الړې تو کړې ،چيغه يې کړه!
دروغ وو ،ټول دروغ وو ،ته مې د سپۍ غوندي بده ايسې!
ماريا وخندل ،ورو يې وويل:
هر رنګه چې دې زړه وي ،خو ما کوژده کړې ،واده ته مې دوې مياشتې پاتې دي.
د شېرګل سترګې له اوښکو ډکې وې...
ماريا يوه سرتيري ته اشاره وکړه ،هغه ټيټ شو ،د کوچي السونه يې خالص کړل .شېرګل په بيړه يوې ډبرې
ته الس ور وغځاوه ،والړ شو ،پرله پسې ډزې شوې ،د کوچي پښو ته يوه ليکه مړه دوړه پورته شوه ،بل
سرتيري د کنداغ وار پرې وکړ ،کوچی پر کيڼ اړخ پرېوت.
ماريا ورته وکتل ،د کوچي خوله وينې وه.
نجلۍ د چورلکو خواته روانه شوه ،دوو نورو سرتېرو هم حرکت وکړ ،مشينګڼې يې د کوچي خواته نيولې
وې...
نجلۍ دروازې ته نږدې پر څوکۍ کېناسته ،سترګې يې له اوښکو ډکې وې ،کوچي ته يې کتل...
چورلکې ټکان وخوړ ،له ځمکې پورته شوه ،کوچی پر پښو ودرېد ،په چورلکې پسې يې منډه کړه ،چيغې يې
وهلې ،تيږې يې ويشتلې ،څه يې ويل ،خو غږ يې نه اوريدل کيده ،سرتېرو خندل...
چورلکه پورته وخته ،ډېره پورته ،خو نجلۍ له کوچي څخه سترګې نه اړولې ،هغه والړ و ،شاوخوا غو نډۍ
ترې راګرځېدلې وې ،له کال تور لوګي پورته کيدل....
چورلکې څنګ بدل کړ ،ليرې يوې بوړبوکۍ دورې خوړلې ،نېغه د شنو فصلونو خواته ور روانه وه.
پای
 ٨٨١١لمريز کال  ،د سرطان شپږمه

83

د واورې سړی

لنډې کيسې

ليکوال  :نصيراحمد احمدي

 ٨٨١١ل

د کتاب پيژندنه

د کتاب نوم

 :دواورې سړی

ليکوال

 :نصيراحمد احمدي

د ليکوال تليفون شميره ٦٩٦٦٥٢٠٨٧٨ :
د ليکوال ايميل ادرس nasirahmad_ahmadi@yahoo.com :
چاپ شمير

 ٨٦٦٦ :ټوکه

خپرندويه ټولنه

:مومند خپرندويه ټولنه

چاپ کال

 ٨٨١١ :ل

کمپوز

 :په خپله ليکوال

ډيزاين

 :جمال الدين جمال

ډالۍ
ګران کاروان صاحب ته!

جنايت
دسهار په خړه کې د پوليسو يو موټر لنډ راتاو شو ،وښوېد او
ودرېد .دروازې خالصې شوې ،عسکري بوټونه تر ښنګرو واورو
پټ کړل ،والړو خلکو الر ورکړه ،عسکر تر يوه څوارلس کلن هلک
را تاو شول .هلک يوه پوخ ديوال ته ولي لګولې وو ،سر يې کيڼ
لور ته ځوړند و او پر تورو ګاړګوتي ويښتو يې نرۍ پرخه پرته وه.
يو عسکر پر مال کړوپ شو ،د هلک پر سپينه غاړه يې ګوتې
کېښودې ،خپلو ملګرو ته يې وکتل او دوه درې ځله يې په منفي بڼه
سر وځوځاوه.
چوپه چوپتيا وه ،والړو خلکو پنډ کوټونه اغوستي وو ،څېرې يې
نيولې وې او له خولو څخه يې مړه تاوونه پورته کېدل.
يوه عسکر وپوښتل:
_څوک يې پيژنئ؟
د خلکو ځواب منفي و.
عسکر خپلو ملګرو ته اشاره وکړه ،دوی ټوپکونه غاړو ته واچول،
وچ کلک جسد يې له واوري پورته کړ او د موټر په باډۍ کې يې
ترپال پرې وغوړاوه.
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شېبه وروسته موټر پاخه سړک ته وخوت ،خلک هم په خپلو کارونو
پسې الړل ،خو په واوره کې د يوچا د ناستې ځای  ،نږدې ګڼ پلونه
او د موټر لنډه راتاو شوې توره ليکه ال ښکارېدله.

* * *
د پوليسو څارنوال ( ب ) يوه دوسيه راپورته کړه ،پاڼه يې واړوله،
عدلي طب د هلک مړېنه طبيعي ښودلې وه ،ليکلي يې وو چې د
يخنۍ له السه مړ شوی دی ،د جرم او جنايت کومه نښه يې نه ده
موندلې او د خپلوانو د نه پيداکېدو په خاطر د ښار په عمومي
هديره کې خاورې پرې واړول شوې.
څارنوال والړ شو ،دوسيه يې په المارۍ کې کېښوده ،بيرته
پرڅوکۍ کېناست ،د مېز پر سر اېښې بټن يې ټينګه کړه ،له زنګ
سره يو وچ ،کلک سړی په وره کې ودرېد ،به بيړه يې وويل:
_صاحب!
څارنوال چای وغوښت ،سړی په منډه له دفتره ووت .څارنوال د مېز
له سره يوه بله دوسيه راپورته کړه ،څو پاڼې يې واړولې ،خو ډير ژر
يې بيرته پر مې ز کېښوده ،يو اوږد ارږمی يې ويست ،خپله پکه
ککرۍ يې وګروله ،ريموټ ته يې الس کړ ،د تلويزيون چاينلونه يې
واړول ،په يوه کې کارتون و ،په بل کې څو مستې نجوني نڅېدلې،
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درېيم چاينل هم يو تود سياسي بحث خپراوه .څارنوال بېرته دوهمه
بټنه ټينګه کړه ،د تلويزيون پر پرده د نجونو نڅا راغله.
دا وخت يې مبايل وشرنګېد ،څارنوال د خپلې کورتۍ جيب ته الس
کړ ،مبايل يې غوږ ته ونيو ،ورو يې وويل:
_مهرباني وکړئ ،څارنوال (ب)
له مقابل لوري لړزانده غږ واورېدل شو:
_يوه مهمه خبره درته لرم.
_امر کوئ!
_يوه اوونۍ مخکې سينما ته نږدې يوليسو يو مړی وموند.
څارنوال په بيړه وويل:
_هو! يو هلک يخنۍ وژلی و.
په تيلفون کې ټوخی واورېدل شو ،وروسته مقابل لوري وويل:
_په ظاهره يخنۍ وژلی و ،خو تر شا يې يو لوی جنايت پټ دی.
څارنوال په بيړه وپوښتل:
_تاسو څوک ياست؟ له کوم ځايه خبرې کوی؟
تليفون قطع شو.
څارنوال ژر د مېز پر سراېښې ګوشکۍ ورپورته کړه ،يوه لنډه
نومره يې ووهله ،ويې ويل:
_زما دفتر ته راشئ!
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لنډه شېبه وروسته په دفتر کې يو په ونه لوړ سړی والړ و ،څارنوال
دوه  -درې ځله د خپل مبايل سکرين ته وکتل ،په کاغذ يې يوه
نومره وليکله ،کاغذ يې والړ سړي ته ونيو ،ويې ويل:
_غواړم پوه شم چې د تليفون دا نومره د چا ده ،له مخابراتو پوښتنه
وکړئ ،ژر!
سړي کاغذ ور واخيست ،په بيړه له دفتره ووت  ،تر غرمې ورک و.
کله چې بېرته راغی څارنوال (ب ) ډوډۍ خوړله .څارنوال سړي ته د
کېناستو بلنه ورکړه ،وروسته يې په ډکه خوله وويل:
_څه درک دې ولګاوه؟
_هو صاحب! تليفون له يوې پي سي او څخه شوی و ،تيليفونچي
ويل چې د نهو بجو په شاوخوا کې دوکان ته درې تنه ورغلي وو،
لومړۍ يوه پېغله وه چې پوره لس دقيقې يې خبرې کړي ،بيا يو
ځوان په خارج کې له چا سره غږيدلی و او وروسته له هغه يوه بوډا
ته وار ور رسېدلی و.
څارنوال له مستو ډکه کاشوغه ورپورته کړه ،سړي ور وکتل ،د
برېتونو الندنې تور ويښته يې په مستو سپين وو.
څارنوال وويل:
_د بوډا په اړه يې نور څه مالومات درلود؟
_صاحب! ويې ويل چې دورځې لسګونه تنه ورځي ،دی د هر يوه
څې ره ذهن ته نه شي سپارلی ،خو دومره يې په زړه و چې بوډا
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کڅوړنې سترګې درلودې ،پوزه يې غټه وه او کله چې يې د تيليفون
پيسې ورنه اخيستلې ،نو تيليفونچي د کباب بوی احساس کړی و.
څارنوال وويل:
_پيدا به يې کړو؟
_صاحب! ګرانه خبره ده ،دا ښار دی ،دلته يې شميره خلک ژوند
کوي.
څارنوال يوه شېبه غلی و ،ورو سته يې د مېز پر سر لوېدلې يوه يوه
ورېجه ور ټوله کړه ،په غاب کې يې واچوله ،ورو يې وويل:
_رښتيا وايې ،موندل يې ګران کار دی ،بايد صبر وکم ،شايد بيا
تلفون وکي.
د څارنوال وړاندوينه سمه وخته ،ماسپښين يې موبايل وشرنګيد،
مقابل لوري وويل:
_زما خبره مو زړه ته ولوېده؟
څارنوال وويل:
_خو موږ ثبوت غواړو.
_کيسه اوږده ده ،په تليفون کې نه ويل کيږي.
_نو چيرته سره ووينو؟
مقابل لوری يوه شېبه غلی و ،په تليفون کې يواځې د موټرو
هارنونه اورېدل کيدل ،وروسته يې وويل:
_خو په يوه شرط!
_څه؟
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_زه غريب سړی يم ،ماته به کوم جنجال نه پيداکوې.
_سمه ده ،ژمنه کوم.
مقابل لوري وټوخل ،بيا يې وويل:
ښاروالی ته نږدې يو کوچينی پارک دی،سباسهار نهه بجې هلته
راشئ  ،په دې واورو کې پارک تش وي ،ما په اسانۍ موندلی شئ.
تليفون قطع شو.
څارنوال فکر يوووړ ،بيا يې د اطمينان لپاره عدلي طب ته تليفون
وکړ ،هغوئ خپل استول شوی رپوت سم وګاڼه ،ويې ويل چې په
څېړنه کې کومه تېروتنه نه ده شوې ،د هلک مرګ طبيعي دی او
کوم جنايي اړخ نه لري.

*

*

*

څارنوال ( ب ) لس کمې اته بجې په پارک کې و ،له خولې څخه يې
سپين تاوونه پورته کېدل او السونه يې د اوږده تور باالپوښ په
جېبونو کې پټ کړي وو.
په کوچ ني پارک کې څوک نه ښکارېدل ،د هسکو ونو تور ،نري او
اوږده سيوري پر سپينو واورو پراته ول او تر پارک له راګرځېدلو
کټارو ور هاخوا پر تور سړک يو يو موتر تېرېده.
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پينځه دقيقې نورې هم ووتې ،بيا د پارک په شمالي دروازه کې يو
سړی ودرېد ،دی بوډا و ،له پطلون سره يې شنه لونګۍ تړلې وه او
يو پنډ زوړ جمپر يې په تن و.
شې به وروسته يې څارنوال ته الس ورکړ ،دواړه پر يوه اوږده څوکۍ
کېناستل ،يوه لحظه غلي ول ،وروسته څارنوال وويل:
_چرتي دې کړم.
بوډا هغه ته وکتل ،برېتو يې سپينه پرخه نيولې وه ،د اوږدې پزې
تيره څوکه يې سره ښکارېده.
بوډا لنډ ځواب ورکړ:
_بايد چرتي شې.
څارنوال مخ ور واړاوه:
_خبرې وکه ،ما ژمنه درسره کړې ،له ستونزو به لرې يې.
بوډا ي و سوړ اسويلی ويست ،الندي يې پرخپل بوټ واوره تخته
کړه ،ورو يې وويل:
زه کسبګرسړی يم ،دېرش کاله کيږي چې اشپزي کوم ،ما په
بېالبېلو هوټلونو کې کار کړی ،الس مې ښه دی ،خو تر ټولو د
کباب په پخولو کې ډېرتکړه يم ،تېره مياشت مې په يوه هوټل کې
کار ونيو ،دا هوټل د موټرو په اډه کې دی ،هلته ډېره ګڼه ګوڼه وي،
والياتو ته بسونه ځي او ښه چليږي .دا يو کوچنی هوټل دی ،د شپې
تيرولو ځای نه لري ،خو مشتريان يې ډېر دي او خاوند يې په مزو
کې دی.
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بوډا غلی شو ،يو سوړ اسويلی يې ويست  ،ويې ويل:
دا د اتو ورخو مخکې کيسه ده ،ما کباب پخاوه ،وروسته مې يوه
ديارلس يا څوارلس کلن هلک ته پام شو ،له نانوای نه يې ډوډۍ
غوښته ،خو نانوای په غوسه شو ،هلک ته يې بد رد وويل او له هغه
ځايه يې وشاړه .زه حيران شوم ،هلک ته مې وکتل ،نه يې جامې د
سوالګرو وې او نه هم څيره او نور ظاهرې جوړښت .ورغږ مې کړ،
راغی او زما تر څنګ ودرېد .پوه شوم چې وږی دی ،ما د کباب دوه
سيخه ورته ونيول ،ده مننه وکړه او په بيړه د کباب په خوړلو بوخت
شو.
دی له رنګه ښايسته و ،سپين پوست يې درلود او داسې نه
ښکارېده چې تر دې مخکې دې کومه سخته پرې ورغلې وي.
وروسته مې وپوښت:
_ولې سوال کوې؟
هلک راته وکتل ،غټې تورې سترګې يې له اوښکو ډکې شوې،
ويې ويل:
_وږی يم ،پيسې نه لرم.
_کور دې چېرته دی؟
هلک يوه شېبه غلی و ،بيا يې سر پورته کړ ،شونډې يې وخوځېدې:
_په ايران کې.
حيران شوم:
_نو دلته څه کوې؟
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هلک په خواشينۍ وويل:
_موږ لس کاله مخکې ايران ته مهاجر شوو ،په کور کې پنځه تنه
يو ،زه ،پالر ،مور او ز ما دوه وړې خوېندې ،پالر مې په يوه
ساختماني شرکت کې کار کاوه ،زه هم په يوه مغازه کې مزدور وم،
خلکو ته به مې سودا ورکوله ،کارتنونه به مې له يوه ځايه بل ځای ته
وړل ،ستړی به وم ،خو بيا هم ښه و ،مازديګر به ټول سره يوځای
شوو او د ورځې ستړيا به مې هېره شوه ،يو سهار مغازې ته تلم،
پوليسو ودرولم ،د مهاجرت کارت يې رانه وغوښت ،خو موږ د
زرګونو نورو افغانانو غوندې غير قانوني مهاجر وو ،اسناد مو نه
درلودل ،هماغه و چې لومړی يې د سنګ سفيد په نوم يوې
بنديخانې ته ولېږلم ،يوه اوونۍ مې هلته تېره کړه ،بيا يې تر مرزه (
سرحده ) را واړولم .اوس دا دی شپږمه ورځ ده چې سرګردانه ګرځم،
له کوره هم احوال نه لرم ،نه پوهيږم چې څه وکړم ،قاچاقبر پيسې
غواړی ،خو زه په ګېډه نه يم موړ ،ايران ته د تګ لپاره پيسې په کار
دې ،ډېرې پيسې.
ما ور نه وپوښتل:
_ولي دلته ،په افغانستان کې څوک نه لرې؟
هلک وويل:
_نه ،ترونه مې پخوا ال پاکستان ته کډه شوي دي ،دومره پوهيږ م
چې په پېښور کې اوسي ،نور يې درک نه را مالوميږي.
_نو دا شپږ ورځې دې چيرې تېرې کړې؟
9

_ تر پرونه يو څه پيسې راسره وې ،په يوه مساپر خانه کې به مې
ډوډۍ خوړه ،د شپې د تيرېدو پيسې يې نه رانه غوښتې ،همالته به
پر تخت وېدېدم ،پرون مې ټوله ورځ څه ونه خوړل ،بانه مې داوه چې
په نس مې درد دې ،خو نن سهار د مساپرخانې خاوند راباندې پوه
شو او زه يې له هغه ځايه وشړلم ،ما په ژوند کې خواست نه دی
کړی ،خو وږی وم ،ټيکه نه راتله ،ځکه مې له نانوايه يوه ډوډۍ
وغوښته.
بوډا د ماشومانو په شور او زوږ غلی شو ،له جنوبي دروازې څخه
يوه ډله ماشومان پارک ته ور ننوتل ،دوی منډې وهلې ،يو بل يې
دواورو په غونډوسکو ويشتل ،وروسته پرته له دې چې په پارک
کې ماتله شي ،په بيړه د پارک له شمالي دروازې څخه ووتل.
د بوډا سر وځړيد ،يوه شېبه غلی و ،بيا يې ورو وويل:
_هلک يوه لحظه له ماسره ودرېد ،فکر کوم چې د کباب بوی ښه
پرې لګېدلی و ،خو زه پردی مزدور وم ،نوره لورېينه مې نه شوای
ورباندې کوالی ،داوخت د هوټل خاوند راغږ کړ!
_څلور خوراکه کباب!
ما نور سيخونه د انګار له پاسه کېښودل ،کباب ته مې پکه وهله
چې د هوټل خاوند راغی ،ده د يو بل خوراک فرمايش راکړ ،ويې
ويل چې يو نږدې دوست يې راغلی ،غوښې ته څه مصاله هم ورګډه
کړه او په سيخونو کې سپين بڅرکي مه پېيه! وروسته يې هلک ته
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پام شو ،ما ته يې په پوښتونکي نظر وکتل ،ومې ويل چې مساپر
دی ،له ايرانه يې را اړولی ،دلته څوک نه لري.
د هوټل خاوند په ځير ورته وکتل ،مخ يې را واړاوه ،ويې ويل:
_وبال لري ،ډوډۍ ورکړه ،بيا به نوره مرسته هم ورسره وکم.
له دې سره بيرته هوټل ته ننوت.
د هوټل خاوند په ظاهره بد سړی نه و ،په غريبانو يې پام کاوه ،هر
سهار به ي ې د سلو روپو نوټ د سوالګرو لپاره ماتاوه ،هوټل ته به
ډې ر ګدايګر راتلل يو يې هم نا امېده نه پرېښوده ،يو دوه اوغانۍ به
يې ورته نيولې ،دی به پر دخل ناست و او کله کله به يې له مساپرو
پاتې ډوډۍ پر غريبانو ويشله.
هلک ته مې ډوډۍ ورکړه ،دی تر ماسپښينه ماتل شو ،ما لمونځ
وکړ ،په هوټل کې هيڅوک نه و ،هلک پر تخت ناست و ،دی چرتي
ښکارېده ،زه پخلنځي ته الړم ،غوړ لوښې مې پريمينځل او د
ماخستن لپاره مې غوښه پر سيخونو وپېيله ،کله چې بېرته ورغلم،
د هوټل خاوند مې د هلک تر څنګ وليد ،دوی خبرې کولې ،ښه
شېبه وغږېدل ،د هوټل خاوند ډاډ ورکړ چې دی ځينې قاچاقبران
پيژني،هر څه به سم شي.
هلک په هوټل کې پاتې شو ،د ماخستن له خوا خلک کم وو ،ډوډۍ
مو ژر ورکړه ،وروسته د هوټل شاګردان هم خپلو کورونو ته الړل او
په هوټل کې درې تنه پاتې شوو ،زه ،د هوټل خاوند او کوچنی
مساپر.
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موږ تر ناوخته ويښ وو ،د هوټل خاوند دورځې حساب کاوه،
هلک د بخا رۍ تر څنګ غلی ناست و او ما هم د سبا لپاره غوښه
وړوله ،ښه شې به نوره هم ووته ،هلک ته مې وکتل ،سترګې يې له
خوبه ډکې وې ،والړ شوم ،د بخا ری تر څنګ مې ځای ورته جوړ کړ.
د هوټ ل خاوند هم څو ګامه لرې د تخت په بل سر کې پريووت ،ما ته
هم خوب راته ،خپله بستره مې هوا ره کړه ،د ګروپ ساکټ ته مې
الس ور وغځاوه او سترګې مې پټې کړې.
زه هم دلته مساپر يم .کورنۍ مې په کلي کې ده ،يوه مياشت کېده
چې کور ته نه وم تللی ،په هغه شپه مې خپله کوچنی لور تر ډېره په
ذهن کې وه ،خو وروسته خوب وړی وم.
بوډا غلی شو.
څارنوال په بيړه وويل:
_بيا؟
د بوډا شونډې و خوځېدې:
_ يوه شورماشور مې سترګې رڼې کړې ،د بخارۍ د سره انګار په
تته رڼا کې مې هوټلي وليد چې د هلک تر څنګ ناست و ،هلک
سړي ته سوکان نيولې وو ،سپکې سپورې يې ور ته ويلې ،خو
هوټلي غلی و ،هيڅ يې هم نه ويل او سر يې ځړېدلی ښکارېده،
وروسته هلک په بيړه والړ شو ،بوټونه يې په پښو کړل ،خو کله چې
يې د دروازې دستګير ته الس ور وغځاوه ،ور کولپ و ،بيا يو
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کړ نګ شو ،لويه شيشه دړې وړې شوه ،هلک په توره شپه کې د
باندې الړ او هوټل ته سړه هوا راننوته.
بوډا غلی شو.
څارنوال وويل:
_دا يو لوی جنايت دی ،دا پست هوټلي بايد سزا وويني ،بايد.
بوډا وويل:
_ما بل څه نه شو کوالی ،کار مې پرېښود او قانون مې خبر کړ ،نور
نو تاسو ښه پوهيږئ.
څارنوال وپوښتل:
_غواړې چې چيرته الړ شې؟
_ نپوهېږم ،بل ځای به په کار پسې ګرځم ،ما درته وويل ،زه يو تکړه
اشپز يم ،روپۍ کمه يا ډېره ،کار پيداکوالی شم.
څارنوال وويل:
_خو که تاته ضرورت پېښ شو بيا به دې چيرې پيداکوم؟
د بوډا شونډې وخوځېدې:
_تا ژمنه کړې وه چې ماته به کوم جنجال نه پيدا کوې.
څارنوا ل وخندل:
_زه په خپله خبره والړ يم ،خو دا زما وظيفه ده ،بايد د شاهد ادرس
ولرم.
بوډا وويل:
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_دلته څوک نه پېژنم ،خو د کلي ادرس مې درسره وليکه ،قول دی،
که مې کار وموند ،په تيليفون کې دې خبروم.
څارنوال د سړي د کلي او د هوټل دواړه ادرسونه واخيستل.
شېبه وروسته په پارک کې هيڅوک نه و ،د ونې پر يوه لوڅ ښاخ يو
کارغه ښکارېده او د سپينو واورو پر سر څو وچې پاڼې باد
رغړولې.

*

*

*

ماسپښين دوه بجې وې ،څا رنوال پر يوه خيرنه څوکۍ ناست و ،پر
غوړ مېز ايښی له تورو چايو ډک ګيالس يې ور پورته کړ ،هوټلي ته
يې وکتل ،ده د ټايپ د يوې جړ شوې کسټې راوتلې کولمې
خالصولې.
وروسته يې ورمې ږ کوږ کړ ،د تخت پر سر ناستو دوو تنو خبرې سره
کولې او دوی ته نږدې يوه ځوانکي پر تېرو سيخانو غوښه پېيله.
نور هوټل تش و.
څارنوال هوټلي ته اشاره وکړه ،هغه راغی او څارنوال ته مخامخ
ودرېد .ورو يې وويل:
_څه شی غواړی؟
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څارنوال د ال س په اشاره هوټلي وپوهاوه چې مخامخ ورته کينې.
هوټلي حيران شو.
څارنوال جيب ته الس کړ ،يو کارټ يې راويست ،د هوټلي سترګو
ته يې ونيو ،ويې ويل:
_څارنوال ( ب )
د هوټلي رنګ والووت ،پر څوکۍ کېناست او څارنوال ته يې په
وېره وکتل.
څارنوال ورو وويل:
_کاروبار دې څنګه دی؟
هوټلي وارخطا شو:
_صيب! ښه دی ،ګذاره کوي.
څارنوال له چايو غوړپ وکړ ،شونډې يې و خوځېدې:
_يو څو پوښتنې درنه کوم.
_امر کوئ  ،صيب!
_تا څو ورځې مخکې يو ميلمه درلود.
هوټلي په ماته ګوډه ژبه وويل:
_صيب ،زه ،زه خو ډېر ميلمانه لرم ،ته ،ته کوم يو يادوې؟
د څارنوال شونډې وخوځېدې:
_خو ته د شپې ميلمه نه لرې.
د هوټلي رنګ سور شو.
دا وخت د مېز ترڅنګ دوه تنه ودرېدل ،يوه يې وويل:
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_دوه چايه ،څو روپۍ شوې؟
_پنځلس اوغانۍ
هغه د مېز پر سر پيسې کيښودې او دواړ ه له هوټله ووتل.
څارنوال پسې وکتل ،هوټلي ته يې مخ ورواړاوه ،په ملنډو يې
وويل:
_په زړو شيشو کې دا يوه شيشه نوې ښکارې ،دا دې ولې بدله
کړېده؟
هوټلي پرتخت ناست ځوانکي ته وکتل ،له هغه نه يې وغوښتل چې
پاتې کار په اشپز خا نه کې وکړي ،وروسته يې څارنوال ته مخ ور
واړاوه ،شونډې يې ورپېدې او په لړزانده غږ يې وويل:
_ماته شوه.
_څنګه؟
هوټلي چيغه کړه!
_ له ما څه غواړې؟
څارنوال ور مخته شو ،د دواړو سترګې سره وجنګېدې ،څارنوال
وويل:
_ته ډې ر پست سړی يې ،تا هغه هلک ته الس ور اچولی و ،د شپې
يې په بړستن ور ننوتی وې ،ته پوهېږې! هغه مړ دی ،يخني وژالی.
_دا دروغ دي.
_زه شاهد لرم ،زوړ کبابي.
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هوټلي په بيړه والړ شو ،منډه يې کړه ،خو څارنوال تر لمنې ونيو،
سړی پړمخې ولويد ،سر يې پر يوې څوکۍ ولګيد او له تندي يې
وينه روانه شوه.
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*

*

*

څارنوال ( ب ) په خشکه وويل:
_اقرار وکه ،تا هغه هلک ته الس ور اچولی و.
هوټلي سرې الړې تو کړې ،څارنوال ته يې وکتل ،شونډې يې
وخوځېدې:
_نه ،ما هيڅ نه دي کړي.
څارنوال تر ګرين ونيو ،ورو يې وويل:
_تا زه نه يم پيژندلی ،ما د ډېرو مجرمينو ژبه خالصه کړېده ،ته به
اقرار کوې ،ضرور.
هوټلي څه ونه ويل.
څارنوال والړ شو ،د بند په سړه او نمجنه کوټه کې يې څو ګامه
واخيستل ،ودر ېد ،سړي ته يې وکتل  ،په کاوړ يې وويل :
_ته د بخښلو نه يې ،تا جرم کړی ،يو نه بخښونکی جرم ،ته د لوند
سپي غوندې د کرکې وړ يې ،پوهېږې ،ته به پانسي شې.
هوټلي ولړزيد .سړه سا يې واخيسته  ،ورو يې ويل:
_راځه ،يوه معامله سره وکړو.
څارنوال په حيرانۍ ورته وکتل.
د هوټلي شونډې وخوځېدې:
_زه يې پانسی ،ته به کومه ګټه وکړې؟
څارنوال وويل:
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_د مقصد خبره کوه!
_ګوره ،د هلک دوسيه تړل شوېده ،ټول په دې قانع دي چې هغه
يخنۍ وژلی ،ته دوه لکه اوغانۍ واخله او ما خوشی که.
د څارنوال سترګې رډې راوختې ،ټيټ شو ،هوټلي يې تر ګرين
ونيو ،په خشکه يې وويل:
_ته ماته رشوت راکوې؟
هوټلي وارخطا شو.
څارنوال يوه شېبه غلی و ،بيا يې شاوخوا وکتل ،د بند د کوټې ور
پورې و ،وروسته يې هو ټلي ته مخ ور واړاوه ،دهغه غوږ ته يې
خوله ورنږدې کړه ،ورو يې وويل:
_زه دومره احمق نه يم ،پوره پنځه لکه!

پای
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د واورې سړی
د دلوې د مياشتې لومړی مازديګر و چې اسمان سپينو ورېځو
ونيو ،واوره پيل شوه او په لنډ وخت کې يې يوه لويشت پوټي
سپين کړ .وريدا اوږده شوه .يوه ورځ ،دوه ورځې ،درې ورځې ...تر
دې دمه کليوال ورته خوشاله وو ،واوره يې کاريزونو ته سره زر
ګڼله ،خو وروسته د بامونو پاکولو ستړي کړل ،خلق يې تنګ شو او
چې په څلورمه او پنځمه ورځ يې هم لمر ونه ليد ،خدای (ج ) ته يې د
اورښت د دريدو خواستونه شروع کړل.
واوره ډېره ا وريدله ،ما په خپله متر ورسره ونيو ،نوي سانتيوو ته
رسيدله ،څوک د باندې نه شو وتلی ،ګشت وګام نه کېده ،ان د
نږدې کليو الرې هم بندې وې ،نه پوله ښکاريدله او نه هم پټی ،ټوله
سيمه يو الس ،تکه سپينه وه .ځکه به نو د جومات تر څنګ اوږده
کوټه له کليوالو ډکه وه او د تاوخانې په تاوده ځای به ځای نه کيده.
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ماشومان به هم په دې خونه کې سره راټول وو ،په جيبونو کې به يې
له پرتو مردکيو ټکا ايسته او کله کله به يې له لويانو په پټه جفت او
تاق کاوه.
په کليوالو کې يو پردی سړی هم ښکاريده ،دی يو ژېړ مازديګر
کلي ته راغی ،شل دېرش افغانۍ يې ټولې کړې ،په جومات کې يې
شپه شوه او کله چې سهار وختي د باندي ووت ،واوره په شدت
سره اورېدله.
بوډا د ناچارۍ له مخې په جومات کې پاتې شو ،کليوالو به ډوډۍ
ورته راوړله ،دی ډير نه غږيده ،غلی سړی و ،چورتونه به يې وهل،
خو کله کله چې به د واورې بڅرکي غټ شول ،د ده سترګې به
وځلېدې ،په څې ره کې به يې خوشالي راټوله شوه او له خړو شونډو
به يې څو ځله د ( شکر ) کلمه راووته .په پېل کې به د بوډا دا
شکرونه په غوږونو ښه لګېدل ،خو وروسته يې کليوالو ته دومره
خوند نه ورکاوه او ځينو شوخو ځوانانو به ال ټوکې پسې کولې.
دوئ به په ټيټ غږ ويل " بوډا ته خدای ورکړه ،په توده تاوخانه
پروت دی ،مفته ډوډۍ ور رسيږي ،نو واورې ته به ولې نه وي
خوشاله ".بل به په ملنډو ورغبرګه کړه" :څه يې کوې! ځمکې به يې
ډېرې وي" ..ماشومانو هم "د واورې سړی " نوم پرې کېښود.دوئ
به بوډا ته اشاره کوله ،له نوي نوم نه به يې خوند اخيست او پټ پټ
به يې خندل.
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په پنځم سهار واوره ودرېده ،کليوال بامونو ته وروختل او د درېيم
ځل لپاره يې واوره واچوله ،خو کله چې ستړي ستومانه جومات ته
راغلل ،اورښت بيا پېل وکړ .بوډا تاويدونکوسپينو بڅرکو ته
وکتل ،په خوند يې وويل:
_مه کوه! مه کوه چې اووري!
دې خبرې ځينو ستړو کليوالو ته خوند ور نه کړ ،يو ځوان بې
حوصلې شو او په خشکه يې وويل:
_ کاکا! څه دې پکې ليدلي دي ،کرار پروت يې ،دا ځل به دې يوه
بام ته ور وخېژوم ،بيا به دا خبره ونه کړې.
يوه بل په ملنډو ورغږ کړ:
_ څه يې کوې  ،ځمکې به يې ډېرې وي ،د وچکالۍ غم ورسره دی.
په دې خبره څو ځوانانو وخندل.
بوډا يوه شېبه غلی و ،مايې سترګو ته وکتل ،اوښکې پکې
رغړيدلې ،وروسته يې يوې ترخې خندا شونډې سره وېړې کړې ،
ورو يې وويل:
_ بچيانو! زه نه ځمکه لرم ،نه کور او نه هم کوم خپل پردی .اوياوو
کلونو ته رسيدلی يم ،ځکه نو د واورو د اچولو تمه هم مه را ته
کوئ ،وچکالۍ ته هم دومره زړه نه خورم،خدای مهربانه دی ،له
لوږې به نه مرو،خو زه دا سپين بڅرکي د بل څه لپاره غواړم.
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بوډا غلی شو ،کليوالو ته يې وکتل،هغوئ حيرانې سترګې ورته
نيولې وې ،بيرته يې سر وځړيد  ،يوه سړه ساه يې واېسته ،په
خوابدي غږ يې وويل:
_ تېر ژمی واوره کمه اوورېده ،يواځې يوه مياشت پرته وه ،خو بيا
هم ښه و ،د کليو الرې بندې وې ،تګ راتګ نه کېده ،پښه يې
نيوله ،د موټرو ،موټرسايکلو او ټانکونو سينې يې راګرځولې،
کراره کراري وه ،خو کله چې واوره والړه او الرې تورې شوې،
ګولۍ اووريدې ،زما ځوان زوی يې را وويشت او وينو يې د ديوال
سيوري ته پرته واوره سره کړه .د واورې اوريدو ته مه خپه کيږئ،
دعا وکړئ چې ډېره ووريږي ،هومره چې الرې د ډېر وخت لپاره
بندې کړي ،ژر ويلي نه شي او څو ورځې د وينو د توېدلو مخه
ونيسي.
پای
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د خير کار

د ورځپاڼې مدير راته وويل:
_د دفتر بوديجه کمه ده ،غواړو چې څو تنه اضافه بست کړو ،خو ته
وروستی چانس لرې ،دا يو امتحان وګڼه ،که دې زموږ په خوښه
مرکه راوړه ،کار ته دوام ورکوالی شې.
چرت مې خټه شو ،فکر په مخه کړم ،په ښار کې مې د مرکې لپاره
وړ څوک و نه موند ،خپلې کوټې ته الړم ،يوه ملګري ته مې تليفون
وکړ ،ده يو داسې ځای راوښود چې شتمن خلک ډېر پکې
پيداکېدل .ما هم بکس وتاړه ،سهار وختې په موټر کې کېناستم او
ماسپښين قضا ټاکلي ځای ته ورسېدم.
په يوه مساپرخانه کې مې کوټه ونيوله ،بېرته الندې راکوز شوم ،د
ولسوالۍ په بازار کې وګرځېدم ،خړ دوکانونه وو او خلک کم
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ښکارېدل ،څنګ ته يو لنډکروزر موټر والړ و ،ور وګرځېدم،
موټروان غټه لونګۍ تړلې وه ،نېغ په نېغه مې وپوښتل:
_داسې څوک مې په کار دی چې دخير يو کار يې کړی وي.
سړي په حيرانۍ راته وکتل ،ورو يې وويل:
_سپين وغږيږه ،مطلب دې څه دی؟
_مانا داچې يا يې کوم پل جوړ کړی وي ،يا يې کوم مکتب يا هم
کلينيک ته ځمکه ورکړې وي ،يا يې د خلکو لپاره د پاکو اوبو غم
خوړلی وې او يا يې کوم بل داسې کار کړی وي چې عامو خلکو ته
يې ګټه رسېدلې وي.
سړی يوه شې به فکر په مخه کړ ،بيا يې د يوه کلي نوم واخيست،
ويې ويل چې هلته يوې موسسې يو مکتب جوړ کړيدی.
په خبره کې ورولويدم:
_موسسې پريږده ،عامو خلکو څه کړيدي؟
نېغ يې راته وکتل ،تندی يې تريو شو او په خشکه يې وويل:
_ليونی خو به نه يې؟
خوله مې خبرو ته جوړوله چې موټر حرکت وکړ.
يوه شېبه و دريدم ،بيا د خوراکي موادو د خرڅولو يوه دوکان ته ور
ننوتم ،دوکاندار پيسې شميرلې ،له سالم وروسته مې خپله کېسه
ورته تېره کړه ،برګ يې راته وکتل او ويې ويل:
_حکومت څه بال وهلی چې په خلکو يې جوړوې ،ځه بابا له کاره مې
مه باسه.
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ناامېده مساپرخانې ته راستون شوم.
يوه شېبه مې پخپله کوټه کې سر ولګاوه ،د ماښام له لمانځه
وروسته ډوډۍ ته ورکښته شوم ،په هوټل کې ګڼه ګوڼه وه ،خلک د
يوه شل ،دېرش متره غوړ او خيرن دسترخوان دواړو خواوو ته
ناست وو ،چا ډوډۍ خوړه ،چا د کباب فرمايش ورکاوه او ځينو
نورو قابلي پلو غوښت .يواځې څلورو سپين ږيرو ته د ښوروا
کاسې اېښې وې ،دوئ خوشاله ښکارېدل ،د خوراک په وخت يې
خبرې سره کولې او له غږېدا څخه يې پوه شوم چې حج ته روان دي.
زه هم دوئ ته نږدې په يوه خالي ځای کې کېناستم ،وريجې مې
راوغوښتې ،د ډوډۍ له خوړلو وروسته سپين ږيرو ته ورنږدې
شوم ،د طبعې خلک راته واېسېدل ،و مې ويل:
_زه په داسې چا پسې ګرځم چې دخير يو کار يې کړی وي.
يوه وويل:
_څه يې کوې؟
_غواړم چې د اخبار لپاره مرکه ورسره وکړم ،د دفتر مشر شرط راته
ايښی ،که مې داسې څوک وموندل خپل کار ته دوام ورکوالی شم،
که نه شړي مې.
د خندا غږ پورته شو ،څلورو واړو ښه شېبه و خندل ،وروسته يوه له
نصوارو په ډکه خوله وويل:
_بېکاره دې بولم.
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يوه بل له خپلې خولې ساختګي غاښونه راو اېستل ،د څادر پيڅکه
يې پرې تېره کړه ،بېرته يې د وريو پر سر کېښودل ،ورو يې وويل:
_هسې ځان مه پازابوه ،که زما منې ،الړ شه او په کوم بل کار پسې
وګرځه.
مخ مې ور واړاوه:
_ خو ما اورېدلي چې په دې ځای کې ډېر آباد خلک اوسي ،زياتره
يې په بهر کې دي او ښه عايد لري.
_ ته سم وايې ،زما خپله درې زامن په خارج کې دي ،د اهلل فضل
دی،کار يې جوړ دی ،دوکانونه لري ،خو هرڅه چې وي ،پخپله يې
پيداکړيدي ،زحمت يې ايستلی ،خلک په بال وهې ،څه يې کوې؟
هه!
زه غلی شوم ،دوئ يوه شېبه د حج د ثوابونو په اړه خبرې وکړې،
وروسته لمانځه ته روا ن شول.
خواشينی وم ،تمه مې ختلې وه ،خپل کار مې له السه وتلی راته
ښکارېده ،خو وروسته مې يو سړی تر څنګ کېناست ،له رنګه تور
و ،په غاښونو کې يې خلی واهه ،ورو يې وويل:
_ما ستاسو خبرې واورېدې ،زه خپله ددې ځای يم ،خو د سورليو
موټر لرم ،ډې ر وطنونه مې ليدلې دي ،داسې سړی دلته نه شې
موندلی.
په حيرانۍ مې وپوښتل:
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_ولې ! په ټوله سيمه کې داسې څوک نشته چې نورو ته يې خير ور
رسيدلی وي؟ دلته خو پيسه داره خلک ډېر دې.
سړي هوټلي ته ورغږ کړل! ماته يې وکتل ،ورو يې وويل:
_چای درته راوغواړم؟
_هو
_شين که تور؟
_فرق يې نشته
هوټلي ته يې مخ ور واړاوه ،چيغه يې کړه!
_دوې شنې
وروسته يې راته وکتل ،ورو يې وويل:
_په دې خبرو پسې مه ګرځه ،ما درته وويل ،که په ټول واليت کې
وګرځې داسې څوک به ونه مومې.
سړی غلی شو ،د سدرۍ ( واسکټ ) جېب ته يې الس کړ ،سګرټ
يې راو ايستل ،قوطی يې راته ونيو او ويې ويل:
_سګرټ؟
د سر په اشاره مې پوه کړ چې نه يې څکوم.
ده يوه سګريټ ته د اورلګيت دانه ونيوله ،له خولې يې سپين لوګی
ووت او ويې ويل:
_ پښتانه چې شتمن شې دوه کاره کوي ،دوهم واده او بدي ،يوه بله
به درته وکم ،هر يو يې دوه درې موټره لري ،نور خير يې ونه رسيد،
خوکليوته غزيدلي ټول سړکونه يې خراب کړل.
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خواشيني مې نوره هم ډيره شوه ،فکر په مخه کړم ،د سړي په غږ مې
جټکه وخوړه ،ويې ويل:
_ په ياد مې شو ،تېر منی مې يوه ځای ته مساپر يوړل ،په يوه کور
کې مې شپه شوه ،د کور خاوند د خپل يوه کليوال صفت راته کاوه،
ويل يې چې د خير سړی دی ،د ثواب لپاره يې يوه ژوره څاه
کيندلې ،ټول کليوال اوبه ورنه وړي.
په زړه کې مې خوشالي راټوله شوه.
موټروان وويل:
_خو ځای يې لي رې دی ،بل واليت ته به پسې ځې ،شپږ ساعته مزل
غواړي.
په بيړه مې ووبل:
_پروا نه کوي ،ته يې ادرس راکه.
ادرس مې وليکه ،له سړي مې مننه وکړه او خپلې کوټې ته الړم.
د شپې تر ناوخته ويښ وم ،د خوشالۍ له السه خوب نه راته او ځان
مې بېرته په دفتر کې ليد.
سهار وختي دموټ رو اډې ته الړم ،ټوله ورځ مو په ستړو الرو مزل
وکړ او غرمه د و اليت په مرکز کې له موټره کښته شوم .تر کلي مې
دربست موټر ونيو ،کله چې ټاکلي ځای ته ورسيدم ،د کلي نيمايي
اوسيدونکو د څښاک د اوبو د نه درلودلو له امله کډه کړې وه.
حيران شوم ،په پوښتنه مې ژوره څاه وموندله،خو د واټرپمپ کوټې
ته غټ کولپ ور لويدلی و .چا راته وويل چې په دې کلي کې ټول
29

خپل سره پراته دي ،درې مياشتې مخکې د څاه خاوند له خپلو
تربرونو سره په يوه کوچينۍ خبره وخوړل ،له هماغه راهيسې يې
ماشين ته کلپ وراچولی او هيچاته اوبه نه ورکوي.
حيران وم چې څه وکړم ،خواشينی وم ،سترګې مې ډکې ډکې
کيدې ،خو نه پوهيدم چې دا خپګان مې د خپلو خلکو او وطن د
بدبختۍ له السه و ،که مې خپل کار په خطر کې ليد.
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اووه کلنې نجلۍ کېلو ته وکتل ،له خونده ډکې ورته ښکاره شوې،
خپل نيکه ته يې سترګې ور واړولې ،هغه د کراچۍ ( ريړۍ ) پر يوه
څنډه ناست و ،پښې يې ځړيدلې وې او خپلو پالستيکي شکېدلو
چوټو ( څپليو ) ته يې کتل .نجلۍ ورو يوې کېلې ته الس ور
وغځاوه ،خو په خيرنو ګوتو يې يوه نرۍ لښته ولګېده او په بيړه يې
الس ور ټول کړ.
بوډا چيغه کړه!
_مه!!!
نجلۍ مخ واړاوه ،ګڼې ګوڼې ته يې وکتل ،خلک يوې او بلې خوا
ته روان وو ،يوه ماشوم آيسکريم ته ژبه را ايستلې وه او په خوند
يې څاټه.
بيا يې ترڅنګ يوې بلې کراچۍ ته وکتل ،له کېلو ډکه وه او د يوې
غټې کېلې پر يوه تور ځای يوه بمبره ( غومبسه ) ښکارېدله .نجلۍ
له ځان سره وويل:
_کاشکې چې بمبره وای!
دا وخت يې د خپل نيکه غږ واوريد:
_ګوره بچو! دا کېلې د خرڅالو لپاره دي ،که يې په خپله وخورو،
په تاوان کې به روان يو.

31

نجلۍ بوډا ته وکتل ،مخ يې له ننوتو ګونځو ډک و ،سترګو يې
چخړي را ايستلې وې او په زنه پوري يې څو تاره سپين وېښته
ځړيدل.
نجلۍ په خوابدي غږ وويل:
_وږې يم!
بوډا يو سوړ اسويلی ويست ،خوله يې خبرو ته جوړوله چې ترڅنګ
يې يو کړنګ شو .د تلې ( ترازو ) يوه پله لنډه را تاوه شوه ،څو ځله
په خپل ځان راوګرخيده او د سړک څنډې ته په يوه خوسا ډنډ کې
ړنګه شوه .بوډا په بيړه خپلې پښې پر ځمکه ولګولې ،په ټول قوت
يې کراچۍ ټې له کړه ،څنګ ته شو او پياده رو ته نږدې يې کراچۍ
ودروله .نجلۍ هم په الس کې نېولې څپلۍ بېرته په پښو کړې ،يوه
ترافيک ته يې اشاره وکړه ،نيکه ته يې وکتل او په ستړي غږ يې
وويل:
_ده ولي په خلکو پسې لښته را اخيستې ده؟
د بوډا خړې شونډې وخوځيدې:
_ځکه چې کراچيو د موټرو الره بنده کړېده.
_نو خلک ولې وهي ،هاغه هلک وينې! ژاړي ،تله يې په اوبو کې
پرته ده.
بوډا غلی و.
نجلۍ کېلو ته وکتل ،په کوچنيو او مړاوو کېلو کې يې تر ټولو غټه
کېله په نښه کړه ،نيکه ته يې وکتل او په خواره خوله يې وويل:
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_يوه کېله را واخلم!
بوډا غلی و.
نجلۍ څه ونه ويل ،خو شېبه وروسته يې د نيکه پوست غږ واوريد:
_قول ده ،که مې دوه درجنه خرڅې کړې ،يوه يې ستا.
نجلۍ کيڼ لور ته وکتل ،نورو ميوو پلورونکو چيغې وهلې او په
لوړ غږ يې روان خلک د ميوو اخيستلو ته وربلل.
نجلۍ خپل نيکه ته وکتل او ورو يې وويل:
_ته ولې چيغې نه وهې!
بوډا چيغه کړه!
_کېلې واخلئ ،کېلې! ارزانه شوې ،درجن په څلوېښت اوغانۍ!
دا وخت ټوخي واخيست او غلی شو.
نجلۍ وپوښتل:
_څلوېښت اوغانۍ ډېرې روپۍ دې؟
بوډا هغې ته وکتل :
_هو ،بچو! د پنځو ډوډيو بيه ده.
_نو دا کېلې به په دومرو ډېرو روپو خرڅې شي؟
بوډا يوه فاتحانه موسکا وکړه ،يوې او بلې خوا ته يې وکتل ،په
ټيټ غږ يې وويل:
_اصلې بيه يې ديرش اوغانۍ ده ،که درجن پنځه ويشت راته
جوړې کړي ،بيا هم په ګټه کې يو ،خو ګوره بچو! دا تجارت دی،
بيه به ورو ورو را ټيټوو.
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داوخت يو تنکی ځوان د کراچۍ ترڅنک ودرېد .د نجلۍ سترګې
وځلېدې ،ځوان د کېلو بيه وپوښتله ،بوډا په بيړه وويل:
_څلوېښت اوغانۍ.
ځوان روان شو.
بوډا پسې ناره کړه!
_پنځه دېرش! راشه! دېرش .خو ځوان يوې بلې کراچۍ ته ودريد او
شېبه وروسته يې پالستيکي کڅوړه له کېلو ډکه کړه.
د نجلۍ په تندي کې يوه نرۍ ګونځه پيدا شوه .د کېلو پلورونکي ته
يې په کرکه وکتل .هغه پيسې شميرلې او تندی يې ورين ښکارېده.
نجلۍ يو غږ واوريد:
_درجن په څو دی؟
مخکې تر دې چې بوډا خوله خبرو ته جوړه کړي ،نجلۍ په بيړه
وويل:
_پنځه ويشت.
بوډا هغې ته وکتل ،په سترګو کې يې غوسه ښکارېدله ،خو په
خوله يې څه را نه وړل.
سړي د يوې پالستيکې کڅوړې غوښتنه وکړه.
بوډا د خواست په ژبه وويل:
_لويه که وړه؟
_چې دوه درجنه پکې ځای شي.
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د نجلۍ سترګې وځليدې ،په بيړه يې کېلو ته وکتل ،مخکې په
نښه کړې کېله يې ور واخيسته ،بوډا څه و نه ويل ،سړی د کېلو په
شميرلو بوخت و چې يوه په عمر پخه ښځه يې تر څنګ ودرېده.
هغې په غوسه وويل:
_څه کوې! دا هم کيلې دي! ميلمنو ته مې شرموې که څه!
سړي کيلې په خپل ځای کېښودې او له ښځې سره يوځای روان شو.
بوډا نجلۍ ته وکتل ،د هغې خوله ډکه وه ،سترګې يې نه رپيدې او
په وېره يې خپل نيکه ته کتل.
بوډا يوه شې به غلی و ،بيا يې شونډې يوې خوږې موسکا سره وېړې
کړې او په مينه يې د نجلۍ پر خړو او خيرنو ويښتو الس تېر کړ.
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موټر ودرېد ،مساپر کښته شول ،تر بس را تاو شوم ،موټروان پنچر
ټاير ته کتل.
شاوخوا مې سترګې وغړولې ،سپېره دښته وه ،شمال لور ته خړ
غرونه پراته وو ،په لمنو کې يې خام کورونه خوځېدل ،حرکت يې
درلود او داسې ښکارېدل لکه په هوا کې چې والړ وي.
ګرمي ډيره وه ،له ځمکې تاو پورته کېده او سړک ته نږدې سپاندې
په دوړو سپېرې وې.
شل -يو نيم شل ګامه ليرې ،د سړک د تورې ليکې پر غاړه درې خړې
کوټې والړې وې ،څو مساپر هغې خواته روان وو ،زه هم ورسره
ملګری شوم ،په دې خړو کوټو کې خوراکي مواد خرڅېدل ،يوه
دوکان ته ور ننوتم ،يو بوتل اوبه مې واخيستې ،هوا دپه وه ،بېرته
د باندې ووتم ،د ماشومانو خنداوې مې واورېدې ،تر دوکان راتاو
شوم ،دوه واړه ماشومان د دېوال سيوري ته ناست ول ،دوئ
هندواڼه خوړه او تر څنګ يې په ډېران کې يوې تورې خرې خوله
وهله...ماشومانو ته مې وکتل ،يو هلک و او بله هم نجلۍ ،دواړه
خيرن وو ،څپولي ويښته يې درلودل او په سپېرو څېرو کې يې تر
خولو را تاو شوې لنډې ليکې ښکارېدلي.
دواړو په خپلو تې رو نوکانو هندواڼه جال کوله ،کله چې به يې
السونه خولو ته کړل ،له خيرنو ګوتو به يې سرې اوبه وڅڅيدې.
وروسته يې په هندواڼه جنګ شو ،هلک د نجلۍ څڼو ته الس ور
واچاوه ،هغې چيغه کړه ،پر ځمکه يې ګوتې وتپولې ،يوه وړه تيږه
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په ګوتو ورغله ،هلک د هغې څڼې پرېښودې ،سر يې ټيټ کړ او
تيږه زما پر ورانه ولګېده.
دواړه غلي شول.
ومې ويل:
_ولې جنګ کوئ؟
سرونه يې وځړېدل ،يوه شېبه غلي ول ،وروسته بېرته د هندواڼې په
خوړلو بوخت شول.
خرې ته مې وکتل ،له ځولې تېرې اوسپنې راوتلې وې.
د هلک له کاوړه ډک غږ مې واورېد!
_سوکه سوکه يې خوره!
سترګې مې ورواړولې ،نجلۍ ته يې برګ برګ کتل.. .له هلک نه مې
وپوښتل:
_دا دې څه ده؟
پرته له دې چې راته وګوري ،شونډې يې وخوځېدې:
_خور
_نو بيا يې ولې وهې؟
کوم ځواب مې وانه ورېد.
و مې ويل:
_چېرته اوسی؟
نجلۍ د غره لمنو ته اشاره وکړه.
ومې پوښتل:
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_نو دلته څه کوئ؟
نجلۍ خرې ته وکتل ،په وړه ژبه يې وويل:
_اوسپنې مو راوړي ،خرڅوو يې.
خرې ته ورنږدې شوم ،ځولۍ د مرميو له پوچکو ،تېرو چرو او د
چاودلو راکټونو له کږو وږو اوسپنو ډکه وه.
ومې ويل:
_دا مو له کومه کړې؟
دواړو يوبل ته وکتل ،هلک وويل:
_څو ورځې مخکې د حسن خېلو په کلي کې جنګ و ،دا مو له هغه
ځايه راټولې کړې.
نجلۍ په خبره کې ورولويده:
_درواغ مه وايه! دا خو مو د ابو له کال راوړې.
ومې ويل:
_له هرځايه چې وي ،خو د دارنګه اوسپنو ټولول خطرناکه دي،
کيدای شي کوم ماين يا روغه مرمۍ پکې وي.
دواړه يوبل ته موسک شول ،د هلک شونډې وخوځيدې:
_موږ يې پېژنو ،دا ډېر وخت کيږي چې دا کار کوو.
په حيرانۍ مې وپوښتل:
_ډېر وخت!
هلک د غره په لمنو کې پرتو کليو ته اشاره وکړه ،په خوند يې
وويل:
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_هلته هر وخت جنګونه وي ،طيارې راځي ،بمبار کوي ،ټول کلي له
اوسپنو ډک دي ،که سل خرې ورنه بار کړې ام نه خالصيږي.
يو ځل مې بيا اوسپنو ته وکتل ،يوه تېره چره په وچو وينو سره وه،
په حيرانۍ مې وويل:
_دا مو له کومه کړه؟
د هلک غږ مې واورېد:
_د يوه پسه په ورانه کې بنده وه.
نجلۍ په خشکه وويل:
_درواغ وايي! د يوې ښځې له نسه يې راواېسته ،هغه مړه وه.
بدن مې زيږ شو ،يو دروند غږ مې واورېد ،دوه ټيټې هليکوپترې
مو پر سر تېرې شوې ،ماشومانو په ځير ځير پسې کتل،
هليکوپترې د غره خواته ګړندۍ روانې وې ،موټروان هارنونه وهل.
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اوږد فکر
حيران شوم .زما ملګري دوهمه کوژده کړې وه .کله چې مې له دوو
کلونو وروسته دهغه دکور د دروازې ځنځير وشرنګاوه ،ده کلکه
غې ږ راکړه .بيا يې الس نيولی کور ته بوتلم .پر يوه پالستيکي فرش
تېر شوم .پر زړه توشکه کېناستم او ملګری مې له کوټې ووت .خو
شې به وروسته څلور ماشومان له څو مچانو سره يوځای کوټې ته
راننوتل .دوئ په ونه کې دومره توپير نه سره درلود .له رنګه هم سره
ورته وو .ټول خوار ،ډنګر او خيرن ښکارېدل .ديوه پزه بهېدلې وه.
دوهم پرتوګ نه و اغوستی .د دريم غاړه او غوږونه له سرو دانو ډک
وو او دڅلورم په غاړه هم څو پېيلي ژېړ پياز را ځړېدل.
دوئ ټول زما تر څنګ کېناستل .لومړی يو څه ارامه وو ،خو
وروسته يې خوځيدا ډې ره شوه .بيا پر ما راټول شول .يوه مې السي
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بکس ته الس ور وغځاوه .بل مې دکورتۍ په جېب را اخته شو او
نورو دوو هم هڅه کوله چې ګړۍ رانه خالصه کړي.
ما خپل جې بونه سره راټول کړل .څو ځله مې کوچني کوچني السونه
پورې وهل او بيا مې تندی ورته تريو کړ ،خو ددوئ تمه نه رانه خته.
زړه مې په تنګ و ،بيا مې خپل جېبونه ولټول .څو د نخود دانې مې
وموندلې .کله چې مې له جې ب نه الس را ويست ،الس ته مې په هوا
کې السونه را ولوېدل.
چاره نه وه .نخود مې په غولي تيت کړل ،دوئ هم په بيړه حمله پرې
وکړه .يو په څو دانو ورپرې وت .بل تر خيرنو څڼو ونيو .او دوو نورو
هم په بيړه بيړه ليرې لويدلې دانې خپلو خولو ته اچولې.
په کوټه کې يو شور و .چا ژړل ...چا دبل پر مخ نوکراغې لګولې او
بل هم هڅه کوله چې ډېرې دانې تر خپل ټټر الندې کړي.
دې نندارې ډې ر وخت دوام ونه کړ .کله چې زما ملګری په وره کې
ښکاره شو ،دهغه يوې چيغې ماشومان غلي کړل:
_ووځئ دسوډر زامنو!
ماشومانو منډه کړه او له کوټې ووتل .ملګري مې زما ترمخ يوه توره
چاېجوشه کېښوده .د پيالو د ډکولو پر مهال يې په خندا وويل:
_باد له ډېره وخته!
ما وخندل:
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_څنګه يې کيې؟ ښاري ژوند دی .مصروفيتونه ډېر دي .اوس مې هم
ترور ناروغه ده .باد له دوو کلونو دهغي د پوښتنې لپاره کلي ته
راغلم.
په خبره کې راولوېد:
_او فکر دې وکړ چې راځه ،له زاړه ياره دې هم يو احوال واخله.
ومې خندل:
_همداسې ده.
يوه شېبه غلی وم ،خو بيا مې په خندا وويل:
_وه هلکه! دوهم واده ته دې څنګه زړه ښه کړ؟
ده يو سوړ اسويلی ويست:
_څه يې کيې ،مجبوري ده ،که نه اوس مې هم ځمکه ورته وپلورله.
حيران شوم:
_څه مجبوري؟
په خواشينۍ يې وويل:
_کډه مې ناروغه ده ،نور ماشومان نه شي راوړلی.
خوله مې وازه پاتې شوه:
_ څه کيې ظالمه! په پنځو کلونو کې خدای څلور ماشومان درکړل.
نور څه غواړې؟!
ده وخندل .ژې ړ غاښونه يې ښکاره شول او خړې شونډې يې
وخوځيدې:
_زوروره! خدای دې دسړو کمی نه راولي.
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ومې ويل:
_ولې؟ همدا څلور زامن دې بس نه دي؟ دوئ سم وروزه ،مکتب
ورباندې ووايه او دکار خلک ورنه جوړ که.
خندا يې زور ونيو:
_ته هم اجبې خبرې کوي .په تربرونو کې له سړو پرته ژوند نه شي
کيدای .څلور تنه به نو څه وکړي؟
حيرانتيا مې الپسې ډې ره شوه .ده له چايو يو غوړپ وکړ اوزياته يې
کړه:
_ډېر جنجالونه مې تر مخ پراته دي.
په حيرانتيا مې وپوښتل:
_څه جنجالونه؟ اوس خو دادی ارام ژوند لرې او بيا دجنجالونو يې
له ډېر اوالد سره څه؟ ډېر ماشومان خو ال ډېر جنجالونه لري.
داځل يې په زوره وخندل .په اوږه يې الس راکېښود او هماغسې يې
په خندا کې وويل:
_ای ساده ګله! دعا کوه چې خدای نور زامن راکړي ،ډېرې دعوې
مې مخې ته پرتې دي.
يوه شېبه غلی شو .پټکی يې له سره ليري کړ .په خپلو تورو څڼو کې
يې ګوتې تېرې کړي او په جدي لهجه يې وويل:
_ که خدای کول ،لومړی به د حاجي بازو مال ورماتوم .دی په خپلو
چخړنو زامنو ډېر غره دی .بيا به دکلي ميراو دکارېزه په اوبو کې
منډم ،ډې ره ژبه وهي .وروسته به له ملک سره حساب کتاب کوم،
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ځمکه يې مفته رانه واخيسته او بيا به ټول کلي ته وايم چې اوس مو
نو الس خالص او توره مو تېره.
ملګري مې له وروستۍخبرې سره په مال يو دروند سوک راکړ او په
خندا يې وويل:
_تل اوږد فکر وهه ! چې سړي مې ډير وي ،بيا به کوم د نر زوی زما
مخې ته ودريږي؟ هه!!
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(( يو قاتل په اعدام محکوم شو!))
دا عنوان د ورځپاڼې په لومړی مخ کې ليکلی و.
نوره ليکنه مې ولوسته:
(( تېره مياشت يوه بېسواده کليوال د ښار مشهور ډاکټر
...پر سګرټ دانۍ وويشت ،ډاکټر پر سر ولګېد ،ځای پر
ځای يې ساه ورکړه ،قاتل له مقاومته پرته پوليسو ونيو،
پرون يوې محکمې د پانسي حکم ورته واوراوه)) .
ورځپاڼه مې پر مېز کېښوده ،له ځان سره مې وويل:
_آفرين! دې ته وايي عدالت ،دا وحشي بايد خپله سزا
وويني!
نور مې سر پسې ونه ګرځاوه¸ وږی وم ،کانتين ته الړم،
ديوه برګر فرمايش مې ورکړ ،تيارېدا يې دوه_ درې دقيقې
وخت غوښت ،ماتله شوم ،ملګری مې مخامخ پر څوکۍ
راته کېناست ،چپس يې راوغوښتل ،ورځپاڼه يې پر ميز
وغوړوله ،ماته يې وکتل ،ورو يې وويل:
دا خبر دې لوستی دی؟
سترګې مې ورواړوولې ،ګوته يې پر هماغه عنوان اېښې
وه:
(( يو قاتل په اعدام محکوم شو!))
ورو مې وويل:
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_هو ! عدالت بايد همداسې وي!!
دی يوه شېبه غلی و ،وروسته يې شونډې وخوځېدې:
ورور يې راغلی و ،ويل يې چې وکالت يې په غاړه واخلم!
دوی دبلې محکمې غوښتنه کړې!
يوه هلک د اخبار په کاغذ کې تاو شوی برګر راته ونيو.
خوند يې بد نه و ،خو ترشي يې ډېره پکې اچولې وه.
په ډکه خوله مې وويل:
_نوڅه ته ګورې؟
ملګري مې اوږې پورته واچولې ،شونډې يې وخوځېدې:
_نه شم کوالی!
ومې خندل:
_غوړه ګوله نه ده ،که څنګه؟
ويې ويل:
_نه! ښې پيسې راکوي ،خو وخت نه لرم ،درې دوسيې راته
پرتې دي!
داوخت يې ناره کړه!
_چپس نه شول ،د غوايي غوښه شوه!
د هلک غږ مې واورېد:
_دا دی له کړايي مې راويستل!
ملګري مې سر وخوځاوه ،ماته يې وکتل ،ورو يې وويل:
_په دې ورځو کې کومه دوسيه پرمخ وړې؟
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ځواب مې ورکړ:
_هيڅ! بېکاره يم!
ويې ويل:
_نو څه ته ګورې! دا دوسيه ته واخله!
د هغه وړانديز مې خوښ شو ،دقاتل دورورد مبايل شمېر ه
مې ورنه واخيسته ،برګر مې وخوړ او په بيړه پورته دفتر ته
وختم.

* *

*

په يوه اوږد او تنګ دهلېز کې په يوه عسکر پسې روان وم،
دواړو خواوو ته نمجن سميټي ديوالونه وو ،سوړ بوی ترې
لټېده...عسکر ښي لورته وګرځېد ،په هغه پسې مې ګړندي
ګامونه واخيستل ...زينې ښکته شوې وې ،الندې څوړ
شوم ،تپه تياره وه ،د عسکري بوټونو په ټکا پسې تلم ،د
يوې درنې دروازې د خالصېدو غږ پورته شو ،عسکر
وويل:
_دې خواته!
ور مخته شوم ،يوه شېبه ودرېدم ،سترګې مې له تيارې سره
اشنا شوې ،يوه وړه کوټه وه ،کوچنۍ دريڅه يې درلوده ،په
دريڅه کې پنډ سيخونه والړ ول.
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عسکر وويل:
_يو پاو وخت لرې!
له کوټې ووت ،دروازه پورې شوه.
کونج ته مې وکتل ،يو ه سړي تر ځان پټو تاو کړی و ،غولي
ته يې وچې سترګې نيولې وې...
مخامخ ورته کېناستم ،ورو مې وويل:
_زه وکيل يم ،ما ستا له ورور سره خبرې وکړې ،هغه
غواړي چې ستا پر دوسيه له سره غور وشي.
ماتله شوم ،خوسړي کوم غبرګون ونه ښود ،هماغسې
ځړېدلی سر ناست و.
ورو مې وو يل:
_ګوره! موږ دومره وخت نه لرو! زه ستا وکيل يم ،په
مح کمه کې بايد له تا څخه دفاع وکړم ،کېدای شي چې سزا
دې راکښته شي ،خو اول بايد په خبره پوه شم ،کيسه څه
وه؟ تا ولې ډاکټر وواژه؟
نېغ يې رات ه وکتل...پوخ ځوان و ،سترګې يې پړسېدلې
ښکارېدلې ،ګڼه توره ږيره يې درلوده ،لونګۍ يې تړلې وه.
ورو يې وويل:
_څه ګټه به وکي؟ ما...
په خبره کې ورولوېدم:

48

_دا قانون دی ،ته د دوهمې او دريمې محکمې غوښتنه
کوالی شې ،زه به هڅه وکړم چې د اعدام سزا دې په قيد
واوړي ،پنځلس کاله ،شل کاله ،فرق نه کوي ،ژوندی خو به
يې!
ويې خندل ،خو خندا يې ډېره ترخه وه.
حوصله مې سرته راغله ،په کاوړ مې وويل:
_تا ولې د ښار مشهور ډاکتر وواژه؟
خندا يې زور ونيو ،ښه شېبه يې وخندل ،ما په حيرانۍ
ورته کتل ،سړی د اعصابو له خوا سم نه شو راته ښکاره،
خو وروسته يو دم غلی شو ،ورو يې وويل:
_هغه قاتل و!
په حيرانۍ مې ورته وکتل ،ومې ويل:
_ته څه وايې؟! هغه د ښار مشهور ډاکټر و ،ښه نوم يې
درلود ،په عزت يادېده!
يوه شېبه يې راته وکتل ،وروسته يې يودم وخندل ،په
ملنډو يې وويل:
_ځه وکيل صيب! ځه! زما غم مه کوه! نه مې يې په کار!
دې سپکاوي خوند رانه کړ ،په غوسه مې وويل:
_زه له ډيرو مجرمينو سره غږېدلی يم ،خو ته په ټولوکې
ناپوه يې ،په خپل خير نه پوهېږې!
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له دې سره والړ شوم ،خو سړي د پطالنه تر پايڅې ونيولم،
ورو يې وويل:
_کېنه! دومره تيزي مه کوه!
کېناستم.
سړی يوه شېبه غلی و ،وروسته يې وويل:
_زه دهقان سړی يم ،په چا مې کار نه درلود ،يوه ګوله وچه،
لنده رارسيده ،قناعت مې کاوه ،له خپل ژونده راضي وم.
دوه مياشتې مخکې مې د ژڼي زوی په ګېډه درد شو ،اول
يې درد کم و ،دومره سر مو پسې ونه ګرځاوه ،خو وروسته
يې له درده ټوپکې شروع کړې ،مور يې باديان ورته
وټکول ، ،توده خښته يې پر نامه ورکېښوده ،د کلي له مال
يې تاويز ورته راوړ ،خو ګټه يې ونه کړه ،هلک لټ په لټه
اوښت ،ټوله شپه ترې راګرځېدو ،مور يې ژړل ،تر سهاره
ويښ وو.
په سپېده چاود کې مو ګاونډيان خبر کړل ،له بل کلي يې
موټر راووست ،هلک مو د ولسوالۍ بازار ته ورساوه،
هلته يواځې يو ډاکتر و ،د غاښونو ډاکتر ،ويل يې چې د
اپنډيسي عاليم لري ،بايد ژر تر ژره ښار ته ورسول شي.
له هماغه موټر سره مې خبره خالصه کړه ،پاخه سړک ته
وختو ،پوره يوساعت مو مزل وکړ ،لمر نوی راختلی و چې
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ښارته راورسيدو ،يه يوه درملتون کې مو د يوه تکړه ډاکټر
پوښته وکړه ،ادرس يې راکړ ،هلک مو ډاکټر ته راورساوه.
سړی غلی شو ،ما ورته وکتل ،د دريڅې په تته سپينه رڼا
کې يې سترګې له اوښکو ډکې وې ...وروسته يې پزه پورته
کش کړه ،ورو يې وويل:
هلک مو په يوه اوږده څوکۍ څمالوه ،ډاکتر يې سرته
ودرېد ،د هلک ګېډه يې څو ځله کېکاږله...وروسته يې د
هغه له مټه وينه واخيسته ،پر کوچني کاغذ يې څه وليکل،
را ياده يې کړه چې وينه د معاينې له پاره البراتوار ته يوسم!
هلته يې پوره پنځلس سوه اوغانۍ رانه يووړې ،بېرته
پورته وختم ،ډاکتر نور ناروغان کتل ،پاو وروسته نوبت
راورسيد ،کاغذ مې ورکړ ،سر يې وخوځاوه ،ورو يې
وويل:
_هلک اپنډکس دی .،بايد ژر تر ژره عمليات شي.
بيا يې يو کاغذ راته ونيو ،اوږد ليست و ،ويې ويل چې دا
سامان د عمليات له پاره دی،الندې دواخانې ته ورشه!
په دواخانه کې يې يوه غټه پالستيکي کڅوړه له ستنو،
پختې ،پلسترونواو ...راته ډکه کړه ،پاتې پيسې مې
ورکړې ،کله چې پورته وختم ،ډاکتر بل کاغذ راته ونيو،
کاغذ ته مې وکتل ،په يوه ځای کې له دولسو سره درې
ټکي ليکلي وو ،نور پرې پوه نه شوم.
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ډاکتر وويل:
_ ته بايد د عمليات له پاره دولس زره اوغانۍ تحويل
کړې!
خوله مې وازه پاتې شوه ،په بيړه مې خپل جېبونه ولټول،
يو نيم سل اوغانۍ راسره پاتې وې.
په منډه د هليز ته ووتم ،هلک لټ په لټه اوښت ،مور يې
ژړل...
له موږ سره راغلو دوو کليوالو ته مې د پيسو وويل ،دواړو
جېبونو ته الس کړ ،يواځې دوه نيم زره اوغانۍ برابرې
شوې.
بې رته ډاکتر ته ورغلم ،ده يو ناروغ کوت...په خواره خوله
مې وويل:
_ډاکتر صيب! له موږ سره يواځې دوه نيم زره اوغانۍ دي.
برګ يې راته وکتل
د خواست په ژبه مې وويل:
_خير دی ،ته عمليات شروع کړه! زه به له کلي پيسې
راوړم.
پرته له دې چې راته وګوي ،ورو يې وويل:
_کاکا جانه! دا شخصي کلينيک دی!
غوني مې زيږه شول ،ډاکتر مې تر خرېلې زنې ونيو ،هغه
شاته شو ،په خشکه يې وويل:
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_ته ولې نه پوهيږې ،دا شخصي روغتون دی ،دلته هر څه
په پيسو دي.
له دې سره يې ګړۍ ته وکتل ،شونډې يې وخوځېدې:
_وخت نه لرم ،که پيسې برابرولی شې ،نو هلک به عمليات
کړم ،که نه بل ځای مې وعده ده ،بايد د يوه ناروغ ليدو ته
ورشم!
د هلک چيغه مې واورېده...کېناستم ،پښو ته ور ولوېدم،
خو هغه يو ګام څټ ته شو ،الړ ،خپله سپينه چپنه يې
ويسته ،بکس ته يې الس کړ ،تر مخ يې ودرېدم ،په خواره
خوله مې وويل:
_ د خدای له پاره! درې ،څلور ساعته وروسته دې پيسې
وغواړه،خو...
په خبره کې راولوېد:
_ ته ولې نه پوهې ږې! وخت مه ضايع کوه! الړ شه او هلک
يوه دولتي روغتون ته وسوه!
داوخت يو تيليفون ورته راغی ،له سالم وروسته يې يودم
وخندل ،په خبرو خبرو د ورسۍ خواته روان شو.
په بيړه دهليز ته ووتم ،هلک ارام پروت و ،سترګې يې
سپينې راختلې وې ،لنډه لنډه ساه يې وهله...
د ګاونډيا نو په مرسته مو تر پښواو السو ونيو ،پر زينو مو
کښته کړ ،هلک مو د موټر په شاتني سيټ کې پرېيست ،په
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بيړه دواخانې ته ورغلم ،د يوه نږدې دولتي روغتون ادرس
يې راته وليکه ،د باندې را ووتم ،تر موټر ګڼ کسان راتاو
ول ،ورغلم ،مې رمن مې پر پاخه سړک پرته وه ،له خولې يې
سپين ځګونه توېدل ،موټر ته مې وکتل ،يوه ګاونډي زما د
زوی ژامه ورتړله...پر سترګو مې تياره راغله ،ساه مې بنده
بنده کېده ،سر مې دروند و ،منډه مې کړه ،پر زينو وختم،
ډاکتر له شيشې څخه د باندر کتل ،په تيليفون کې يې
خبرې کولې ،خندل يې....لړمون مې اور واخيست ،د مېز پر
سر يوه سګرټ دانۍ ايښې وه ،الس مې ور وغځاوه ،درنه
راته واېسېدله ،فکر کوم چې له ډبرې جوړه وه ،سګرټ
دانۍ مې پورته کړه ،ټول زور مې په ښي الس کې راټول کړ،
سګرټ داني د سړي پر ککرۍ ولګېده ،اخ ته هم پاتې نه
شو ،سپينې سترګې راواوښت.
سړی غلی شو .ما ورته وکتل ،له سترګو يې رڼې اوښکې
روانې وې...وروسته يې سر پورته کړ ،په ژړغوني غږ يې
وويل:
_قتلونه مختلف دي ،څوک يې براال وژنې او څو ک يې
هم؟!!!
سړي يودم وژړل او خبرې يې پرې شوې.

پای
54

55

وېره
ما ډېرې وېرېدلې څيرې لېدلې دي ،خو کلونه ووتل ،يوه څېره مې
التر اوسه له ذهنه نه وځي.
داپخوانۍ خبره ده ،هغه وخت کوچنی وم ،ډې ر کوچينی ،خو ښه مې
په زړه دي ،بدنۍ او چلمچي مې پورته کوالی شوی ،نېکه ته به ما
السونه ور پريمينځل .نيکه هډور سړی و ،نه مې هېريږي ،چنګ
برې تونه يې لرل ،چونډاره کوچيانی کميس به يې اغوست او سپينې
څڼې به يې له ورېښمينې ژېړې لونګۍ راوتلې وې.
يو ماخوستن نيکه جومات ته ډوډۍ وغوښته ،دا کومه نوې خبره نه
وه ،ده به ميلمنو ته په جومات کې ډوډۍ ورکوله .جومات د کاله
دروازې ته نږدې تر برج الندې و ،يوه اضافه خونه يې درلوده ،دې
ته به يې د سنتو ځای وايه ،خو په اصل کې د کليوالو د ناستې کوټه
وه ،دوی به ترناوخته ناست ول ،د ماخستن تر لمانځه وروسته به
کورونو ته تلل.
په هغه ماخوستن ما ډوډۍ وروړه ،په زړه مې دي ،د ښوروا يوه
کاسه وه .کله چې کوټې ته ورننوتم ،له نيکه سره يو ډنګر سړی
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ناست و ،له عمره پوخ ښکارېده ،مونډۍ ږيره يې درلوده او ګولې
ته به يې خوله تر اندازې زياته خالصوله.
دوئ تر ناوخته ناست ول ،خبرې يې کولې او کله کله به يې خندل .له
غږېدا پوه شوم چې سړی له ليرې راغلی او نيکه له پخوا پېژني.
دوئ تر ډېره له يوې او بلې وغږېدل ،بيا د دروازې کړپ شو ،تره مې
له بسترې سره کوټې ته راغی ،ناڅاپه د ميلمه خبرې پرې شوې ،ما
وروکتل ،څېره يې نيولې وه ،په وېره يې وويل:
_زه دلته نه شم وېدېدای.
نيکه په حيرانۍ ورته وکتل ،د ميلمه شونډې وخوځېدې:
_ته خو پوهېږې! زه بدي لرم.
نيکه وخندل:
_ هيڅ خبره نه ده ،دلته په امن کې يې ،درې شواروزه الر دې وهلې،
بيا هم وېرېږې!
د سړي تندي ګونځې پيداکړې ،په خواره خوله يې وويل:
_د خدای له پاره! ما ته په کاله کې ځای جوړ که ،بام دې وي،
غوجله دې وي ،خو دلته نه شم وېدېدای.
سړی يوه شېبه غلی شو ،وروسته يې نيکه ته وکتل ،د خواست په
ژبه يې وويل:
_تا بدي نه ده ليدلې ،که نه دا خبره دې نه کوله.
پای
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لېونی
بوډا وويل:
_ته يې نه پېژنې! د ملک تور لور ده ،ما په پېغلتوب کې لېدلې وه،
ښاېست يې نوم درلود ،تورپېکۍ نومېده .پر هغې مين و.
يوې ښځې په بيړه پر خپل مخ پوړونۍ ورکش کړ ،لېوني ته يې
وکتل ،په ډې ران کې يې ګونډې وهلې وې ،څپولي ږيره يې درلوده،
ګرې ن يې شکيدلی و او له کثافاتو يې د سيروم کڅوړې او
پالستيکي ستنې ور ټولولې.
د ښځې سترګي له اوښکو ډکې شوې ،تر ډېره يې ليوني ته وکتل،
بيا يې د ټکرۍ له کونجه بوډا ته سترګې ور واړولې ،هغه دوه درې
ګامه ليرې د يوه ځوان تر څنګ ناست و .وروسته يې په يوه
تېرېدونکي سړي پسې  ،چې سپينه چپنه يې اغوستې وه ،چيغه
کړه!
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_ډاکټر صيب! دا زموږ د خوارانو وار به کله را رسيږي؟ ټکنده
غرمه دې کړه!
سړي کوم ځواب ور نه کړ.
بوډا په لوړ غږ وويل:
_مرداره مو کړه!
سړي په غوسه ور ته وکتل ،څه يې و نه ويل او کلينيک ته ننوت.
د بوډا تر څنګ ناست ځوان وويل:
_سړی دې يوه روپۍ کړ.
بوډا څه ونه ويل  ،له ځمکې يې يو خلکی ور پورته کړ او په خاورو
کې د ليکو پر ايستلو بوخت شو.
د ځوان شونډې و خوځېدې:
_ښه ځواني يې ده.
د بوډا تندی تريو شو ،په خشکه يې وويل:
_خود نو! د ورځې درې څلور شله مريضان ګوري ،سل اوغانۍ
فيس اخلي ،لمر يې نه دی لېدلی ،ته زموږ غوندي کولبه پرې و
کړه ،بيا يې ګوره چې د پالېز ډاروونکی ورنه جوړيږي که نه؟!
ځوان په خبره کې ور ولوېد:
_څه بابوالله وايې! ليونی در يادوم ،ته ورته وګوره ،هډور ځوان
دی.
ښځې بې اختياره له خپل غوږ څخه وېښته ليرې کړل.
بوډا وويل:
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_ اوس خو لکه لوټه خړ پړ ښکاري ،که تا په ژڼيتوب کې لېدالی
وای ،د ګوتې غمی و ،غمی!
ځوان يوه شې به غلی و ،بيا يې د خپلي سدرۍ جيب ته الس کړ ،شنه
پالستيکي وړه کڅوړه يې راوېسته ،يوه چونډۍ نصوار يې تر ژبې
الندې کړل ،ورو يې وويل:
_نومره دې څوومه ده؟
د بوډا تندي ګونځې پيدا کړې:
_نه پوهيږم ،نوم يې وليکه ،خو وخت ډېر ووت.
وروسته يې دوو دريو نفرو ته اشاره وکړه ،ورو يې وويل:
_دوئ تر ما مخکې راغلي وو.
ځوان نصوار تو کړل ،خاورې يې پرې واړولې ،ليوني ته يې وکتل،
ويې ويل:
_ته يي کيسه راته وکه!
بوډا يوه شې به غلی شو ،ښځې رډې سترګې ورته نيولې وې،
وروسته يې وويل:
_ درته و مې ويل چې د تور ملک په لور مين و ،پالر يې نه
ورکوله،نجلۍ يې د بل يوه په نامه کړه ،دی هم ليونی شو ،بس!
_نو مينه څوک ليونی کوالی شي؟
_نه پوهېږم ،ورشه! ليونی به درته ووايي!
دا وخت د کلينيک په دروازه کې يوه تن چيغه کړه!
_د ملک تور لور ،تورپيکۍ!
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چا ځواب ور نه کړ.
سړي په لوړ غږ خپله خبره تکرار کړه!
_د ملک تور لور تورپيکۍ!
دا وخت يوې اوو ه کلنې نجلۍ د ښځې او ږو ته څنډ ورکړ ،ښځې
ټکان وخوړ ،په بيړه يې ورته وکتل ،نجلۍ وويل:
_مورې! نوم دې نه اورې! نوبت دې دی.
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اوالد
کارغه په تنګه دره کې انګازې خورې کړې:
کاغ ،کاغ ،کاغ...
بېرته يې وزرې ولړزېدې ،په خپلو ژېړو پښويې زور وکړ ،له تېرې
پرښې پورته شو ،الندې يې په دره کې د والړو کليوالو پر سر يوه
دوره وخوړه او د يوې ونې په يوه وچ ښاخ کېناست:
کاغ ،کاغ ،کاغ...
والړو خلکوسترګې ور واړولې ،يوه تيږې ته الس کړ .کارغه
والوت ،خو بېرته لنډ راوګرځېد اويوه هسکه يې دناستي لپاره
غوره کړه .داسې ښکارېده ،چې په خوړ کې يې د خوسا غوښې له
بوی څخه تمه نه خته.
ورو سته په والړو خلکو کې يوه منډه کړه ،ځای په ځای ودرېد ،په
بيړه يې مول خالص کړ او په دره کې دکانګو او استفراق غږ پورته
شو.
خلکو يو بل ته وکتل ،ټولوخپلې لونګۍ تر پزو تاو کړې وې ،په
سترګو کې يې له خواشينۍ سره سره ،کرکه هم پرته وه
وروسته د درې په پورتني سر کې د وړو تيږو د ښوېدو غږ پورته
شو ،د خلکو غړۍ اوږدې شوې ،يوه سړي منډې را وهلې ...پټکی
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يې په غاړه کې ول ول پروت و او سپينه ږيره يې باد يوې خواته
اړولې وه.
کله چې ډلې ته ور ورسېد ،ځای پر ځای ودرېد ،بيا يې څو لړزانده
ګامونه واخي ستل ،لوڅو پښو يې د خوړ په سپينو وړو تيږو دوينو
سره ټاپونه پرېښودل.
بوډا د يوه پړمخي پراته ځوان سر ته ودرېد ،لينګي يې ولړځېدل او
کله چې يې خوار ځنګنونه پر وړو تيږو ولګېدل ،د شنو مچانو
بنګی شو .د بوډا چاودې او نرۍ ګوتې د سړي پر اوږه ولګېدې،
هغه يې ستوني ستغ را واړاوه ،په ځير ځير يې ورته وکتل ،د سړي
تور او ګاړګوتي ويښته سپيره وو ،مخ يې شين او پړسيدلی
ښکارېده او لوڅې تورې سترګې يې له ژېړو مېږيانو ډکې وې.
بوډا يوه شېبه په ځير ځير ورته وکتل .بيا پر پراته سړي ور پرېوت،
د هغه مخ يې په ښکلولو ښکلولو لوند کړ او په تنګه دره کې يوه
تېره کوکه تاو را تاو شوه!
_اه زويه! اه زويه! اه.....
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دوه شپې
تيليفون وشرنګېد...
پر تخت پرتې ځوانې ښځې سترګې رڼې کړې ،د خوب د ګروپ په
سره او تته رڼا کې يې ديوالي ساعت ته وکتل ،د شپې يوه بجه وه،
کوچني مې ز ته ور وښويده ،ګوشۍ يې پورته کړه او په خوبولي غږ
يې وويل:
_څوک يې؟
غوږ ېې و تخنېد:
_اه ! ګرانې ،زه يم.
ښځې يو اوږد ارږمی ويست ،ورو يې وپوښتل:
_څنګه يې؟
_ښه يم ،ګرانې! ما وبخښه ،پوهېدم چې ويده يې ،خو څه وکم،
ډېره مې يادېدې.
ښځې خبره ور پرې کړه!
_څه وخت راځې؟
مقابل لوري وويل:
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_ بس! د طيارې ټکت مې اخيسی دی ،د تجارت کارونه دي ،که
خدای کول ،درېيمه به په کور کې يم.
ښځې يو سوړ اسويلی ويست ،تندي يې ګونځې پيدا کړې ،خوله
يې خبرو ته جوړوله چې سړي وار ړومبی کړ:
_ اه! ګرانې! پوهيږې چې څومره درپسې خپه يم ،اووه ورځې مې نه
يې ليدلې ،دا زما له پاره ډې ر وخت دی ،اه د زړه سره! ژوند له تا
پرته څومره تريخ دی ،هو رښتيا! نن مې د سرو زرو يوه ښکلې
غاړګۍ درته واخيسته ،ډېره قيمتي ده ،الماس پکې کار شويدي،
ستا له سپينې نرۍ غاړې سره ډې ره جوړه ده ،يوه بله به درته وکم ،ما
زموږ راتلونکي ماشوم ته نوم خوښ کړيدی ،ښکلی نوم دی ،خوښ
به دې شي ،درته يې ووايم!
ښځه په خبره کې ور ولويده:
_ ګرانه! ستا روغتيا ته اندېښمنه شوم ،ستړی به يې ،ناوخته دی،
اوس آرام وکه ،سبا به سره غږېږو.
سړي په خوند وويل:
_ دا دوه ساعته لټ په لټه اوړم ،خو ستا پاکه او معصومه څېره مې
تر سترګو سترګو کيږي ،کله ويدېدی شم .پوهېږم ،ته به هم تر ډېره
زما په فکر کې وې ،همداسي نه ده؟!
د ښځې شونډې و خوځېدې:
_همداسې ده.
سړي وويل:
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_ ښه ګرانې ،دادی ما ستا په ياد سترګې سره ور ورستې ،په دې
هيله چې په خوب کې دې ووينم ،زما په اړه فکر مه کوه! ښه شپه.
ښځې په بيړه ګوشۍ کېښوده ،وروځې يې سره ورغلې ،په خشکه
يې وويل:
_احمقه!!!
د هغې ترڅنګ پراته ځوان څنګ بدل کړ ،پرته له دې چې سترګې
رڼې کړې ،شونډې يې وخوځيدې:
_څوک و؟
_خاوند مې ،ويل يې چې درې ورځې وروسته درځم.
ځوان د هغې تر نرۍ ،سپينې غاړې الس تاو کړ ،د ځان خواته يې
ړنګه کړه ،ورو يې وويل:
_خوا مه بدوه! دوه له خونده ډکې شپې خو ال پاتې دي.
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د موږکانو پاچاهي
ځوان موږک وويل:
_ پالره! د پنېر دا ټوټه ډېره خوندوره ده.
زوړ موږک د پنېر ټوټه ور واخيسته ،تېره غاښونه يې پرې ټينګ
کړل ،اوږد وغځيد او بيا يې سر پورته نه شو.
د ځوان موږک کوچنۍ ګردې سترګې له اوښکو ډکې شوې ،ښه
شېبه يې وژړل ،بيا يې پر خپله اوږده لکۍ کارټن وډباوه او شېبه
وروسته څو نري موږکان په کاغذ کې له جوړ شوي کوچني سوري
څخه کارټن ته و ر ننوتل .ځوان موږک امر وکړ چې د ده د پالر
پړسيدلی جسد له کارټن څخه وباسي او د جوارو د پټي په يوه
کونج کې خاورې پرې واړوي.
په لنډه موده کې آوازه خپره شوه چې ځوان موږک خپل پالر وژلی،
ده ته يې د پنې ر په ټوټه کې زهر ورکړي او د جوارو د پټي
اوسيدونکي موږکان يې د زاړه پاچا له ظلمه ژغورلي دي.
ځوان موږک امر وکړ چې د جوارو د پټي ټول اوسيدونکي موږکان
دې لوی کارټن ته نږدې حاضر شي .د ده امر په لنډه موده کې پر ځای
شو ،يوه چاغ موږک د پيپسي يو زنګ وهلی ټيمي بوتل وټنګاوه او
په لنډ وخت کې لوی او واړه موږکان تر کارتن را تاو شول .دوی ټول
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غلي ،ډنګر ،عاجزه او وې رېدلي ښکارېدل .ځوان موږک د کارتن سر
ته وخوت او په لوړ غږ يې وويل:
_ ما د جوارو د پټي د اوسيدونکو موږکانو لپاره يوه لويه قرباني
ورکړه ،خپل پالر مې وواژه او تاسو مې د هغه له ظلمه خالص کړئ.
له دې هيسته به د ظلم په نو م څه نه وي ،امر کوم چې د غوړو د لوی
ټيم دروازه خالصه او ټول بندي موږکان خوشي شي .هر څوک حق
لري چې آ زاد ژوند وکړي ،خواړه ولري او ان که د پاچا په ورځنيو
کارونو کې کومه نيمګړتيا وويني ،خپل غږ پورته کوالی شي .زما
لومړی ګام به دا وي چې نوي وزيران و ټاکم ،مخلص وزيران ،داسې
چې له عادي موږکانو سره کوم توپير ونه لري ،ټول خپل غږ اوچت
کړای شي او د جوارو د پټي له حاصالتو څخه په سمه او منصفانه
توګه ګټه واخلي .
خو د دې کار لپاره ستاسو مرستې ته اړتيا لرم ،زما د پالر د
واکمنۍ په مهال لوږه وه ،د خوړو لپاره څه نه موندل کېدل،
خپلمنځۍ جګړې وې او د جوارو ډنډر ورو ورو وچېدل ،موږ به
هڅه وکړو چې په ګډه دا پټی بيرته زرغون کړو او ټول د اسراتمند
ژوند څښتنان شو ،موږ د خپلو ګاونډيو نورو پټيو له اوسېدونکو
موږکانو سره دوستانه اړيکي غواړو  ،د دوئ کروندو ته په درنه
سترګه ګورو او له دوئ څخه هم تمه لرو چې د جوارو د پټي د
حدودو درناوی وکړي.
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ځوان موږک د اتحاد ،د پټي د بيا زرغونېدو او د بيان دا زادۍ په
اړه اوږدې خبرې وکړې ،د ده هرې خبرې ته به د جوارو د پټي
اوسيدونکو موږکانو دخوشالۍ په بڼه خپلې لکۍ خوځولې او
ژوندی دې وي ځوان پاچا ،د ظلم اوتيارې دوره نوره تيره شوه ،موږ
د خپل پټي ابادي غواړو او داسې نور شعارونه ورکول کېدل.
د ځوان پاچا لومړنی کار د دريو نويو وزيرانو انتخابول وو ،ده هغه
وزيران وټاکل چې د ده له پالره يې ښه خوله نه وهله.
د پاچاهۍ په دوهمه ورځ يې په کارتن کې پروړه هو اره کړه او
کارتن يې د مهمو جلسو لپاره غوره ځای وګاڼه .د غوړو له ټيم څخه
هم هغه موږکان خو شې شول چې د ده د پالر د واکمنی پر مهال د
جوارو له پټي څخه د غال ،له پاچا سره د مخالفت او د نورو
موږکانو د ځورولو په تورونو نېول شوې وو.
د جوارو د پټي موږکان خوشاله ښکارېدل ،دوئ د زوړ پاچا له
ظلمه خالص شوي وو او خپله راتلونکې يې ښه ليدله.
ځوان پاچا هم تمه درلوده چې د جوارو پټی اباد و ويني ،موږکا ن د
پټي له ابادۍ سره مينه پيدا کړي او په راتلونکې کې ارام ژوند
ولري .ده د جوارو د پټي اوسيدونکو موکانو ته زيری ورکاوه چې
ډېر ژر به په نس ماړه شي او هر يو به په سوله کې ژوند وکړي.
ځوان پاچا يوه اوونۍ وروسته د عمومي کندو ور خالص کړ او په
کندو کې د پرتو جوارو يوه برخه يې د پټي پر موږکانو ووېشله ،دا
جوار د لسو ورځو لپاره بس وو ،په دې موده کې يو موږک هم په
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خوراک پسې د باندې را ونه ووت ،ټول په خپلو غارونو کې پراته
وو ،خوراک په اسانۍ ور رسېده او بدنونو يې وازګې پيدا کړې
وې ،خو کله چې ذخيره جوار خالص شول او خوبولي د باندي را
ووتل ،پټی تر پخوا سپېره ښکارېده.
موږکان بيا تر کارتن را تاو شول ،دوئ د نورو خوړو خواست وکړ،
خو ځوان پاچا د جوارو ژېړو بوټو ته اشاره وکړه او ويې ويل چې که
دوئ په ګډه پټي ته له نږدې لښتي څخه اوبه ورخوشې کړي ،د
جوارو بوټي بيرته شنه کېدای شي .،ده زياته کړه چې موږکان ډېر
دي او په ګډه پخپلو تېرو نوکانو دا کار کوالی شي ،خو د موږکانو
لومړی شرط په کندو کې د پاتې جوارو ورکول وو.
پاچا د دوئ خبره ومنله او له کندو څخه يې د يوې اوونی نور
خوراک هم ورکړ ،اووه ورځې نورې هم ووتې ،خو پټی همداسې وچ
پا تې شو.
په دريم ځل چې د پټي موږکانو د خوراک خواست وکړ ،پاچا د دوئ
غوښتنه ونه منله ،دليل يې دا وو چې موږکان به ترڅو په سوال
چليږي ،دوی بايد په خپله کار وکړي ،د پټي په زرغونېدو کې برخه
واخلي او د خورا ک لپاره يو څه ومومي.
د ځوان پاچا دا خبره د پټي په موږکانو ښه ونه لګېده او يوه پاچابې
کفايته وګاڼه .دې سپکاوي وزيرانو ته غوسه وروسته او ګنهګار
موږک ته يې د سزا غوښتنه وکړه ،خو پاچا په سړه سينه وويل چې د
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پټي موږ کان په ازاده خپل غږ پورته کوالی شي او دا د دوئ حق
دی.
دريم ځل د پټي پر موږکانو په کندو کې پاتې ټول جوار وويشل
شول ،خو دوئ د پټي له ابادۍ سره کومه دلچسپي ونه ښوده .د
جوارو ډنډر ورو ورو وچېدل...
څه موده وروسته بيا خوبولي موږکان له خپلو سوړو را ووتل او تر
کارتن راتاو شول .داځل د ځوان پاچا په خبرو کې ناامېدي ډېره
لېدل کېده ،ده په عاجزۍ وويل چې په کندو کې نور څه نه دي
پاتې ،د جوارو د پټي موږکان بايد پخپله کار وکړي ،پټی زرغون
کړي او ځانونو ته خواړه پيدا کړي.
د هغه په دې خبرو د موږکانو غوسه راوپارېده ،ځوان پاچا ته يې
وويل چې له دوئ سره يې کړې ژمنې پوره نه کړې ،د موږکانو د
خوړو غم يې ونه خوړ او د جوارو د پټي اوسيدونکو موږکانو ته يې
هوسا ژوند ور په برخه نه کړ.
وروسته دوه موږکان په چټکۍ سره د کارتن سرته وختل ،يوه د
پاچا پر لکۍ خوله ور ولګوله او بل يې يو بريت ور وشکاوه.
د وزيرانو سترګې رډې راوختې ،خو پاچا ارامی ته راوبلل،
وروسته په کارتن کې يوه عاجله جلسه ونيول شوه ،پاچا خواشينی
و او د موضوع په حل پسې ګرځېده .يوه زوړ وزير د خبرو اجازه
واخيسته ،ويې ويل چې تر ډيره موږ پخپله مالمت يو ،د پټي
موږکانو ته مو له حده تېره ازادي ورکړه ،په دوئ مو مفت خواړه
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ووې شل ،سوالګر مو اموخته کړل او همدا علت دی چې دوی اوس
پخپله په خوړو پسې نه ګرځي.
يوه بل وزير وويل چې د جوارو د پټي موږکانو پخوا تر دې ډير
سخت ژوند درلود ،لوږه وه ،نېستي وه،جګړه وه ،خوله پاچا څخه
يې سترګه کېده ،په سوال نه وو اموخته او هرڅه به يې پخپله
موندل.
دريم وزير ياده کړه چې هغه وخت قانون و ،حکومت و ،سزا وه،
پوښتنه وه او مجرمين به په بند کې لوېدل ،خو اوس داسې څه نه
شته ،ان بديخانه هم نه لرو ،هر څوک چې هرڅه غواړي تر سره کوي
يې  ،لږ څه جديت په کار دی ،تېره ورځ د جوارو تر يوې لويې پاڼې
الندې يو موږک مړ پروت و ،په غاړه يې کوم بل موږک خوله ور
لګولې وه ،خو چا يې پوښتنه ونه کړه.
زوړ وزير د بنديخانې د بيا جوړېدو غوښتنه وکړه ،خو پاچا دا
وړانديز ونه مانه او ويې ويل چې دی د سزا کلک مخالف دی.
په دې توګه ورځې تېرې شوې ،حاالت خراب شول ،لومړی غالوو
زور ونيو ،بيا وژنې شروع شوې او په پای کې د جوارو پټی په
سپې ره ډاګ بدل شو ،د خوراک لپاره هيڅ هم نه موندل کېدل ،لويو
موږکانو به کوچني موږکان پټول او خوړل به يې.
نور نو د جوارو په پټي کې د سکون او ابادۍ په نوم څه نه وو پاتې،
ګډوډي ډېره وه ،وچې پاڼې په وينو سرې وې او ان د ګاونډيو پټيو
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موږکان به هم د جوارو پټي ته په رڼا ورځ ور تلل او کوچني موږکان
به يې تښتول.
د ځوان پاچا خواشيني هم ورو ورو ډېرېدله ،هره ورځ به ترخه
خبرونه ور رسېدل ،غالوې او قتلونه ډېر شوي وو ،ګاونډيو تېری
کاوه ،د پټي وچېدو ي ې زړه خوړ ،چا يې خبره نه منله او ان وزيران
هم د پاچا د خبرو په وړاندې بې اعتنا وو .د پاچا برېت په لنډه موده
کې سپين شول.
په پای کې ځوان پاچا بله چاره نه لېده ،اړ شو چې له ګاونډيو څخه د
خالصون په هيله له يوې پيشو څخه مرسته وغواړي ،پيشو په
خوشالۍ دا وړاندي ز ومانه ،دا به د جوارو د پټي په پولو ګرځېده او
هغه موږک به يې خوړ چې له پولې به را اووښت ،خو دې کار زحمت
درلود ،منډې يې غوښتې او بيخوبۍ ته ضرورت پېښېده ،ځکه
پيشو ډېره ژر ستړې شوه،خو وروسته يې اسانه چاره وموندله ،دا د
جوارو د پټي په موږکانو روږدې شوه او په ډېرې اسانۍ سره به يې
هره ورځ د پټي درې څلور موږکان تر ستوني تېرول .د پيشو په دې
کار پاچا هم خبر و ،خو له وېرې يې څه نه ويل.
ځوان پاچا په لنډه موده کې غمونو زوړ کړ ،مال يې کړوپه شوه او
کله چې يو سهار وزيران کارتن ته ور ننوتل ،پاچا په يوه کونج کې
ستوني ستغ پروت و ،سترګې يې پټې وې ،زړه يې غمونو درولی و
او بدن يې پړسيدلی ښکارېده.
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پای

بدمرغي
نجلۍ پر کټ ستوني ستغ پرته وه ،کله کله به يې چيغه کړه ،السونو
ته ور لوېدلي ځنځيرونه به يې وشرنګېدل ،سر به يې پورته کړ او
بدن به يې ټکان وخوړ .تر هغې راګرځيدلي کسان خواشيني وو،
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دوئ په راوتلو رډو سترګوځوانې نجلۍ ته کتل او په څېرو کې يې
ګونځې ښکارېدلې.
په والړو کسانو کې يوه چيغه کړنه!
_تور کوډګر ناوخته شو!
تر څنګ والړ سړي په عاجزی وويل:
_د پاچا عمر دې ډې ر وي ،په تور کوډګر پسې مو عسکر لېږلي دي،
دوئ د سهار په خړه کې حرکت وکړ،اوس بايد را ورسېږي ،سپېره
غره ته تګ ،يوه ورځ مزل غواړي.
پاچا خپله اوږده چپنه ورټوله کړه ،روان شو ،پر تخت کېناست،
ځلېدونکی ژېړ تاج يې له سره ليرېکړ او په خپلو اوږدو سپينو څڼو
کې يې ګوتې تې رې کړې .يوه شېبه غلۍ و ،وروسته يې ډډ غږ د
ماڼۍ په لوی او هسک سالون کې انعکاس وکړ:
_که زما په لور څه وشول ،تاسو به تر تېغ تېر کم.
دوالړو درباريانو سرونه وځړيدل ،په څېرو کې يې وېره ښکارېدله
او وزيرانو خپل ژوند په خطر کې لېد.
يو ساعت نور هم ووت ،له اوږدو شيشو څخه ماڼۍ ته ژېړه رڼا
رالوېدلې وه او د درباريانو اوږدې زرينې چپنې ځلېدلې.
د پاچا غوسه ورو ورو ډېرېدله ،خولې يې ځګونه پيدا کړي وو او د
خپلې اوږدې تورې تر طاليي موټ يې د ښي الس ګوتې تاوې وې.
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چوپه چوپتيا وه ،کله کله به د نجلۍ السونو او پښو ته ور لوېدلو
ځنځيرونو شرنګ وکړ ،چيغه به يې له خولې را ووته او بېرته به
بېسده پرېوته.
لمر په لوېدو و چې د ماڼۍ يوه عسکر د تور کوډګر د رارسېدو خبر
ورکړ ،پاچا ودرېد ،وزيرانو د سالون لويې دروازې ته وچې سترګې
نې ولې وې او ټولو د تور کوډګر د راتلو انتظار اېست .شېبه وروسته
يو زوړ سړی راښکاره شو ،دی تک تور و ،ګڼه ږيره يې درلوده او پر
نرۍ غاړه پورې يې په خړسپڼسي پيېلو څو هډوکو ټال خوړ.
پاچا او درباريانو د احترام په بڼه خپل سرونه ټيټ کړل ،خو تور
کوډګر مخ ور وا نه ړاوه ،الړ او د نجلۍ تر څنګ پر کټ کېناست.
ښه شېبه يې هغې ته وکتل ،د نجلۍ اوږده باڼه نېغ والړ وو ،تر
سترګو يې يوه توره حلقه راګرځيدلې وه او پر سرو شونډو يې سپين
ځګ پروت و .تور کوډګر خپلې زړې خورجينې ته الس کړ ،د انسان
ککرۍ ،د پښو دوه اوږده هډوکي او يو خيرن جام يې راويستل،
وروسته ودرېد ،له ځان سره يې څه وويل او ترکټ څو ځله را تاو
شو.
پاچا په خواره خوله وويل:
_زه په تور کوډګر باور لرم.
تور کوډګر هغه ته وکتل ،خو څه يې ونه ويل ،هماغسې يې شونډې
خوځېدلې او دا سې کلمات يې تر خولې راوتل چې والړ خلک نه
پرې پوهېدل.
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د کوډګر شونډې تر ډېره خوځيدلې ،بيا د نجلۍ تر څنګ کېناست،
خورجين ته يې الس ور وغځاوه ،يو سپين بوتل يې راويست او کله
چې يې د بو تل اوبه په جام کې واچولې ،له جام څخه يو تور لوګی
پورته شو ،له دې سره د نجلۍ سترګې رڼې شوې ،ځنځيرونه
وشرنګيدل اوتور کوډګر چيغه کړه!
_اې شيطانې اروا! ته څه غواړې؟
د نجلۍ خوله له ځګونو ډکه شوه ،تورو سترګو يې سوروالی پيدا
کړ او شېبه وروسته يې سترګې سرو وينو ونېولې .نا څاپه يې له
شونډو يو ډډ نارينه غږ راووت ،دې غږ په سالون کې د والړو
کسانو زړونه ولړځول.
غږ وويل:
_تر ټولو بدمرغه انسان!
له دې سره د ځنځيرونو شرنګا پورته شوه ،تور کوډګر په چټکۍ
سره تر نجلۍ راوګرځيد ،په الس کې نېولې ککرۍ يې کښته پورته
کړه او نامفهومه کلمات يې له خولې را ووتل .د نجلۍ رنګ ورو
ورو خپل عادي حالت ته راوګرځېد ،سترګو يې توروالی پيدا کړ او
شېبه وروسته بېسده پريوته.
پاچا ور مخته شو ،د چپنې لستوڼی يې د خپلې لور پر خوله تېر کړ
او بېرته په خپل ځای ودرېد
تور کوډګر وويل:
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_د پا چا پر لور جادو شوی ،نجلۍ هغه وخت رغېدی شي چې تر
ټولو بدمرغه انسان وويني.
پاچا يوه شې به غلی و ،بيا يې وزيرانو ته مخ ور واړاوه او امر يې
وکړ چې ترټولو بدمرغه انسان ور ته پيدا کړي.
له لمر ختو سره ډولونه ودربېدل ،جارچي په ښار کې کوڅه په کوڅه
وګرځېد ،ده يو لوی ښکر خولې ته نيولی و او چيغې يې وهلې چې
ترتولو بدمرغه انسان دې په دربار کې حاضر شي.
په ماڼۍ کې پاچا او وزيران بې خوبه او خواشيني ښکارېدل ،په
ټولو سرونه ځړېدلي وو او د تور کوډګر له خولې څخه نامفهومه
کلمات را وتل.
د هوا له تودېدو سره عسکرو احوال راووړ چې تر ټولو بدمرغه
انسان يې موندلی دی .پاچا امر وکړ چې دا بدمرغه انسان دربار ته
حاضر کړي .شېبه وروسته په يوه کټ کې داسې سړی راوړل شو چې
السونه او پښې يې نه وو ،پر مخ يې يو لوی پرهر ښکارېده او تر
ډېره د غوښې يوې لويې بوټۍ ته ورته و.
سړي وويل چې دی يو پوځي و ،له دښمن سره په جګړه کې يې الس
او پښې غوڅې شوېدي او د مخ لوی پرهر يې هم د تورې نښه ده.
د هغه د خبرو له ختمېدو سره ځنځيرونه وشرنګيدل ،د نجلۍ
سترګې سرې شوې او له خولې يې ځګونه وبهيدل .تور کوډګر د
سړي د ايستلو امر وکړ او ويې ويل چې ده د ازادۍ په جګړه کې
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برخه اخيستې او تر ټولو نيکمرغه انسان دی .وروسته يې څه
نامفهومه کلمات تر خولې را ووتل او نجلۍ ارامه پرېوته.
نيم سات نور هم ووت ،بيا د يوې ښځې ژړا او کوکې واورېدل
شوې ،په سالون کې يوه ځوانه ښځه او درې خوار او ډنګر ماشومان
ودرېدل،ماشومان ناروغه ښکارېدل  ،دوئ د خپلې مور لمن ټينګه
نېولې وه او وارخطا وو.
ښځې په ژړا کې وويل چې خاوند يې له غره څخه د خرڅالو لپاره
بوټي راوړل چې ځناورو وخوړ ،اوس دوئ څه نه لري ،دوه ماشومان
يې له لوږې مړه شول ،نورو ته يې يو مړ سپی موندلی دی ،د هغه
غوښه ور ته پخوي او ژوندي يې ساتلي دي .دوئ په يو ه وېرانه کې
او سي ،يواځي څلور ديوالونه دي ،نه چت لري او نه هم دروازه ،خو
بيا هم څوک کوم غرض نه ورباندې لري.
ځنځيرونو شرنګ وکړ او د پاچا په امر ښځه او ماشومان له ماڼۍ
ووتل.
تور کوډګر وويل:
ژوند يې تريخ دی خو بدمرغه نه شو ورته ويالی ،ځکه دا ځوانه ده،
تر ستورو الندې شپه تېروي او د پاچا له وېرې څوک په سپکه نه
شي ورته کتالی.
شې به وروسته يو په ونه لوړ بنيادم په سالون کې ودرېد ،ده ښکلې
جامې اغوستې وې ،له رنګه هم سپين و او په ظاهره د بدمرغۍ
کومه نښه نه پکې ښکارېدله .دده په لېدو د پاچا او درباريانو په
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څېرو کې ګونځې پيدا شوې ،خو تور کوډګر وويل چې خبرې دې
وکړي.
د سړي سر وځړيد او له خولې څخه يې يواځې يوه جمله را ووته!
_زموږ خاوره پرديو الندي کړېده او خپلواکي نه لرو.
ناڅاپه د ماڼۍ لويې شيشې ولړځيدې ،له کټ څخه يو تور لوګۍ
پورته شو او يوې ويروونکي چيغې په سالون کې انعکاس خپور
کړ!
وسوځيدم!
لوګۍ په لمبه بدل شو او له لمبې څخه هم د ځناورو شکلونه جوړ
شول ،کله به يې د پړانګ کله د ليوه او کله هم د زمري بڼه خپله کړه،
شې به وروسته يوه وحشتناکه انګوال پورته شوه ،يوې سپېنې رڼا
والړ خلک اړ ايستل چې خپلو سترګو ته السونه ونيسي ،چوپه
چوپتيا شوه او شېبه وروسته د نجلۍ حيرانه غږ واورېدل شو!
_پالره! زه مو ولې تړلې يم؟
تور کوډګر وويل:
_تر ټولو لويه بدمرغي ،د خپلواکۍ نه درلودل دي.

پای

80

تور سرې
يو مړی وشو ،مرکه کېناسته ،خو د مقتول پالر د غچ اخېستلو قسم
ياد کړ او زامنو يې د مقابل لوري دوه تنه ووژل .بيا مرکه سره راټوله
شوه ،داځل بل پالر د انتقام خبره کوله.
کلونه تېر شول ،سينې غلبېل شوې ،د يوې کورنۍ پر اوو تنو
خاورې واوښتې او بلې کورنۍ يوولس تنه له السه ورکړل ،په پای
کې اور په خپله مړ شو ،دواړو غاړو ته يواځې تور سرې پاتې وې.
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نه پوهېږم
له ډېرې مودې وروسته کلي ته الړم ،لومړی دوې ورځې مې په کور
کې تې رې کړې ،بيا د يوه ملګرې کره ورغلم ،دی راباندې ګران و ،له
پخوا مې ورسره جوړه وه او خبرې يې ښې راباندې لګېدې.
کلکه غېږ يې راکړ ه ،کوټې ته الړو ،چای يې راووړ ،له يوې بلې
سره وغږېدو ،خو دی خواشينی و او د زړه په زور يې خندل.
علت مې وپوښت ،لومړی يې څه نه ويل ،خو وروسته مې مجبور
کړ ،راياده يې کړه چې لس زره افغانۍ پوروړی دی ،سړی هرسهار
په دروازه کې والړ وي او خپلې پيسې غواړي.
په حيرانۍ مې وپوښتل:
_خو ته شل جريبه ځمکه لرې ،دهقانې دې هم خپله ده،بيا ولې
قرضداره يې؟
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ده راته وکتل ،په خړو شونډو يې يوه ترخه موسکا تېره شوه ،ورو
يې ويل:
_شکر وباسه چې د کور مسوليت نه دی در په غاړه ،پالر لرې ،که نه
نو دا خبره دې نه کوله.
پوه مې کړ چې دا زما دپوښتنې ځواب نه و.
يو سوړ اسويلی يې ويست  ،شونډې يې وخوځېدې:
_څه درته ووايم ،اووه سره عيال لرم ،ټول واړه دي ،څوک ناروغه
وي ،څوک د مکتب کتابچې غواړي ،يو جامې نه لري او بل هم
لوڅې پښې ګرځي ،باور وکه ،د غنمو رېبلو ته يوه مياشت پاتې
ده ،خو موږ دوه اوونۍ مخکې ال کندو جارو کړ ،کله پسې رسېدی
شم.
يوه شېبه غلۍ و ،بيا پرته له دې چې راته وګوري په خواشينۍ يې
وويل:
_نه پوهېږم ،څه پرې وخورم؟
و مې ويل:
_شپږ زره درکوالی شم ،ډېرې نه ،ژر يې نه غواړم.
په اوږ ه يې الس راکېښود او مننه يې وکړه.
ما په کور کې څو ورځې نورې هم تېرې کړې ،بيا ښار ته راغلم ،خو
مياشت ال نه وه وتلې چې له کوره احوال راپسې راغی ،ويل يې چې
پالر دې ناروغه دی ،ژر راشه!
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زه هم په بيړه د موټرو اډې ته الړم ،غرمه کور ته ورسېدم ،پالر مې
د زړه حمله تېره کړې وه او اوس ښه و.
خدای ته مې شکرونه ويستل ،مور مې د غرمې ډوډۍ راوړه،
وروسته يې په خواشينۍ راته وويل چې د ملګري کور دې بمبارد
شو ،د کورنۍ ټول غړي يې له خاورو مړه راوايستل ،يواځې دی
ژوندی دی ،فاتحې ته ورشه!
زړه مې د پښو تر ګوتو تېر شو ،ګوله مې کېښوده او پر بايسکل مې
پښه واړوله .کله چې د هغوئ کلي ته ورسېدم ،د کورد والړو ديوالو
پرځای غټې تورې لوټې پرتې وې ،چا راته وويل چې ملګری دې په
فصله کې دی ،په منډه ورغلم ،دی سره لمر ته ناست و ،ږيره يې ببره
وه او تر مخ يې څو جريبه والړو ژېړو غنمو ته کتل ،پرته له دې چې
راته وګوري په غريو کې يې وويل:
_د غنمو رېبلو ته مې زړه نه کيږي ،نپوهېږم! په چا يې وخورم!
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ګېله
کونګري ژړل ...مور يې راغله ،بچي ته يې وکتل ،په خاورو سپېره
و ،غاړې ته يې خيرن پړی ور لوېدلی و ،په لکۍ پوري يې هم
پالستيکي خلطه غوټه وه.
مور يې په کاوړ وويل:
_چا دومره ځورولې يې؟
کونګري ژړل...
مور يې په پاسته غږ وويل:
_چرګې دا کار کړی؟
کونګري د (( نه )) په بڼه خپل غټ سر وخوځاوه.
مور يې وويل:
_خوسکی و.
_نه
_ام م م م م پيشکه؟
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_نه
مور يې فکر په مخه کړه ،ورو يې وويل:
_دلته خو بل څوک نه اوسي.
کونګري خپله لکۍ وخوځوله ،په غريو کې يې وويل:
_انسان و.
مور يې يودم وخندل ،د کونګري پر سپېره مخ يې خپله پسته ژبه
تېره کړه ،ورو يې وويل:
_اه ګرانه! راځه چې ځو ،له انسانانو څه ګېله!!!
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پښتون
سړي غټه لونګۍ تړلې وه ،راغی ،زما تر څنګ کېناست ،د وليو په
مينځ کې يې سوک راکړ ،په خوند يې وويل:
_غواړم يوه برجوره کاله جوړ ه کم ،ته ونېسه! يوه ښه نخشه ( نقشه
) خو راته وليکه!
هغه ته مې وکتل ،خوشاله و ،پر اوږده سره کړې ږيره يې شنه
نصوار پراته ول ،څېره يې خړه ښکارېدله ،ورو مې وويل:
_خيرو کاکا! نقشه د منډې خبره نه ده ،څو ورځي وخت راکه!
ده برګ راته وکتل ،يودم يې وخندل ،مخکيني غاښونه يې وتلي
ول ،په لوړ غږ يې وويل:
_ياره انجنيره مرداره دې کړه ،نخشه به څه وي ،کار به يې څه وي،
کاغذ او قلم درواخله ،يو څو ليکې وليکه ! بس ! دا يي هم نخشه!
چاره نه وه ،ومې ويل:
_سبا ته يې وغواړه!
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سړی له خندا شين شو ،ښه شېبه يې بې غاښو خوله وازه وه،
وروسته يې په خوند وويل:
_ ايله دې نره خبره وکړه! خو ګوره! د زورورې کاله نخشه به راته
ليکې ،څلور برجه دې هې ر نه شي ،ټول برجونه بايد مورچې ولري،
په مصرف پسې يې مه ګرځه! کلکې مورچې ،داسي چې د راکټ
ګولۍ يې هم ونه خوري.
په حيرانۍ مې وويل:
_ته خو بدي دار نه يې ،ارام ژوند لرې ،نو مورچې څه کوې؟
په زوټه يې وخندل:
_ای ساده ګله! عقل دې خام دی ،تل د راتلونکې غم کوه!
دی روان شو ،ماته د يوه هزاره بوډا څېره په ذهن کې راتېره شوه،
دی موچي و ،د بېګاه يې نه لرل ،خو کله چې يې د خټو کور جوړاوه،
لومړی يې د ګراج ځای پرېښود ،ما يې علت وپوښت  ،ده راته
وويل:
(( هی هی انجنير صاحب! خدا کالنه! ميشه که صاحب يک موتر
شويم)) .
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مورنۍ ژبه

پالر په خواشينۍ وويل:
_تا هېڅ هم نه دي زده کړي!
د ماشوم سر وځړېد.
پالر وويل:
_څلور مياشتې يو عمر دی ،خو ته ال په الفبا هم نه پوهېږې!
د جامو د ګنډلو د ماشين غږ ودرېد ،ځوانه ښځه په خبرو کې ور
ولوېده:
_سړيه! تر اوسه خو ال په اول صنف کې دی ،زده به يې کي.
د سړي تندی تريو شو ،السي بکس يې ور واخېست  ،له کوره ووت
او دفتر ته الړ.
ښځې ماشوم ته وکتل ،ورو يې وويل:
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_ګوره زړګيه! ته بايد خپل درسونه ووايي ،د پالر خبره دې درپه
زړه که ،ويل يې چې که په سبقونو کې تکړه وې ،نو يو ښکلی
کوچنی بايسکل درته اخلي.
ماشوم په حيرانۍ ورته کتل...
ښځې د ماشين الستی تاو کړ ،ورو يې وويل:
_هله ګرانه! د مکتب وخت دې دی !
هلک بکسې ته الس ور وغځاوه ،بوټونه يې په پښو کړل ،د باندې
ووت.
هوا سړه وه ،ماشوم د سړک پر غاړه ودرېد ،موټر ګړندي روان ول،
يو الروی وردمخته شو ،ماشوم يې تر الس ونيو ،د سړک تر بلې
غاړې ورسره الړ.
پاو وروسته ماشوم په ټولګي کې و ،معلمې يې پر توره دړه د الفبا
توري وليکل ،په لوړ غږ يې وويل:
_خوب قندولکا! الفبا را سه سه بار در کتابچه هايتان بنويسيد!
ماشوم په حيرانۍ سره خپلې کتابچې ته کتل...
شېبه وروسته معلمي وپوښتل:
_قندولک! تو چرا نوشته نميکنی؟
ماشوم ورو وويل:
_څه ؟
د معلمې شونډې وخوځېدې::
_چه گفتي؟
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هلک بيا خپله خبره تکرار کړه!
_څه وکم!
معلمې تندی تريو کړ!
_بچيم! مه پشتو ره نميفامم ! تو چه ميگی؟
والړه شوه  ،د يوه بل ماشوم تر څنګ ودرېده ،په خوشالۍ يې وويل:
_آفرين بچی اليق ،چقه زود نوشته کدی!
د تختې پر سر پر يوه لوی کاغذ ليکل شوي وو :
(( په مورنۍ ژبه زده کړه د هر چا حق دی)) .
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ازادي
څوارلس کلن هلک خپله پېغله خور تر کوڅيو ونېوله ،د هغې پر
اوږه تم منګی يوې خواته کوږ شو ،ولوېداو له درب سره مات
کلدورکي ( د منګي ټوټې ) يوې بلې خواته ولوېدل.
نجلۍ پر ژامه سوک وخوړ ،الړې يې باد شوې  ،کيڼ لورته ړنګه
شوه ،سر يې د چوترې پر سميټي ژۍ ولګېد ،ځای پر ځای پرېوته.
هلک د هغې تشي ته لغتې ونيولې ،په عمر پخه ښځه له کوټې
راووته ،هلک يې پورې واهه ،پر نجلۍ ور پرېوته او له خولې څخه
يې ښېراوې راووتې:
_ خدای دې ټک له ټکه که ،مغزی دې مات شه ،ښه ورځ ونه وينې...
هلک الس ور وغځاوه ،ښځه يې تر مټ ونېوله ،نجلۍ ته يې دوه_
درې سوکه ورکړل ،ځای پر ځای ودرېد ،له خولې څخه يې ځګونه
باد شول:
_وژنم يې !
دا يې وويل او ديوال ته نږدې د خرې پر کته کېناست.
ښځې خپلې لورته وکتل ،سترګې يې سپينې راختلې وې ،غاښونه
يې په وينو سره ول ،ښځې په ژړا کې وويل:
_مړه دې کړه!
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هلک الړې تو کړې ،پر خپله بهيدلې پزه يې لستوڼی تېر کړ ،څه يې
ونه ويل.
د نجلۍ زګېروی واورېدل شو ،شېبه وروسته يې سترګې رڼې کړې،
يو دم يې وژړل ،ځان يې د مور غېږې ته ور واچاوه.
مور يې د هغې په ککرۍ الس تېر کړ ،ګوتې يې په وينو سرې شوې،
په غريو کې يې وويل:
_څه ووايم ،خدای دې ځوانيمرګ کي.
وروسته يې د نجلۍ ټکری سم کړ ،نجلۍ والړه شوه ،زانګې وانګې
کوټې ته ننوته.
ښځې هلک ته مخ ور واړاوه ،ورو يې وويل:
_څه خطا ،څه ګناه ،ولې؟
هلک خپله پزه پورته کش کړه ،په خشکه يې وويل:
_دا دريم وار دی چې په اوبو پسې د باندې وځي!
مور يې چيغه کړه!
_نو په دې کې څه خبره ده؟
هلک په غوسه وويل:
د کال تر مخ هلکان مردکي کوي ،شرم دی شرم!
ښځې په غريو کې وويل:
_زار ( زهر ) دې تر خوله سه ،هغوی خو سره خوله هلکان دي ،نن
جامې مينځو! اوبه راوړي !
هلک چيغه کړه!
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_ دومره آزادي مه ورکوه! که مې دا وار ولېده! مرداره به يې کم
له دې سره يې په جې ب کې پرتو مردکيو ته شرنګ ور کړ او په منډه
له کاله ووت.
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تکړه ليکوال ،کره کتونکي او د نظر خاوند ښاغلي اسد اهلل غضنفر ته!

سپوږمۍ وه ،سړي منډې وهلې...ساه يې لنډه لنډه کېده ،يو ځای ولوېد،
بېرته پورته شو ،پښې يې بېسېکه وې ،پر وچو پاڼو وخوت ،زړه يې
ولړزېد ،شا ته يې وکتل ،پر اوږه کې يې نری درد تېر شو ،الس يې
ورووړ ،ګوتې يې په وينو لندې شوې ،څو ګړندي ګامونه يې واخيستل،
پښه يې د دوو تيږو تر منځ بنده شوه ،پړمخي پرېووت ،له خولې يې الړې
وبهېدې ،د والړېدو سېکه يې نه ليده ،يوې ټيټې ونې ته ور وښوېد ،د
ونې تنې ته يې څنګ ولګاوه ،غوږونه يې څک کړل ،چوپه چوپتيا وه،
چرچرک نارې وهلې....
سړي سړه ساه واخيسته ،پورته يې وکتل ،يوه ستوري منډه کړه ،تر يوه
ځايه سپينه رڼا ورپسې وه ،وروسته ورک شو.
سړی ښه شې به غلی ناست و ،بيا يې ګېډه توده شوه ،الس يې ورووړ ،ټټر
يې پر وينو لوند و .ورو والړ شو ،زړه يې سستي ورکوله...خوا يې
راګرځېده...ټوخي واخيست ،خو لې ته يې الس ونيو ،ساه يې تر پزې
راووته .څو ګامه يې واخيستل ،پښې يې درنې وې ،وينه يې ورانه ته
ورسېده ،وروسته يې ښی بوټ هم لوند شو ،ټول بدن يې لړزېده....
5

خونکار
ليکوال :نصيراحمد احمدي

ځنګنونه يې پر تيږو ولګېدل ،باڼه يې سره ور وستل ،د کورنۍ غړي يې
سترګو ته ودرېدل ،السونه يې پر ځمکه ولګول ،سترګې يې رڼې کړې،
پورته يې وکتل ،ستوري د اوښکو له السه تت ښکارېدل...
سر يې وځړېد ،زړه يې ولړزېد ،السونو ته نږدې يې تور بوټونه ښکارېدل،
د يوچا لمن يې پر مخ ولګېده ،پاس يې وکتل ،بنيادم و ،سپوږمۍ د يوه
تبر د څوکې پر سر والړه وه ،تبر په شدت ټيټ شو ،د سړي په غاړه کې
څړيکه شوه ،پر سترګو يې تياره راغله ،کيڼ اړخ ته ړنګ شو ،وينو داره
وکړه ،يوه ليکه لندې تيږې د سپوږمۍ رڼا ته وځلېدې...

*

*

*

يوه پيغله له کال ووته ،باغ ته والړه ،يوه سپينه جنت کوکۍ ( شب پرکه )
پر سره ګل ناسته وه ،د نجلۍ ګرده لمن له بوټي سره ولګېده ،ګل
وښورېد ،جنت کوکۍ خپل سپين وزرونه ورپول ،والوته ،په هوا کې له
يوه بل پتنګ سره يو ځای شوه ،وروسته په شنو پاڼو کې تر سرو مڼو پټ
شول.
نجلۍ د لښتي پر ژۍ کېناسته ،پالستيکي چوټې ( چپلکې ) يې پر شنه
چمن کېښودې ،لښتي ته يې پښې وروغځولې ،اوبه سړې وې.
يو دم يې د ښۍ پښې بټه ( غټه ) ګوته وتخنېده ،اوبو ته يې وکتل ،يوه
کوچ ني خړ کب يې د دوو سپينو ګوتو په مينځ کې خوله وهله....نجلۍ
پښې ته ټکان ورکړ ،کب په اوبو کې مخ پورته الړ.
نجلۍ ښي لور ته وکتل ،د شنو پاڼو له چولو څخه د تاکونو په مينځ کې
خړه کوټه ښکارېدله ،چوپه چوپتيا وه ،يواځي مرغۍ چوڼيدلې....
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نجلۍ مخ ته څو لپې اوبه ورواچولې ،اوبه وڅڅېدې ،سپينه غاړه يې
لنده شوه ،خوند يې ورکړ ،بيا يې لپه ډکه کړه ،اوبو له پاسه د مرغۍ خړ
چوچوڼی ( بچی ) راووړ ،نجلۍ ور پورته کړ،د مرغۍ د چوچوڼي نوې
راوتلې بڼکې لندې وي...نجلۍ د مرغۍ چوچوڼۍ پر شنو وښو کېښود،
سهارنی لمر ښه پرې ولګېد ،وزرې يې پرانيستې ،غلی پرېووت.
نجلۍ يوه شېبه کېناسته ،لنډه ،لن ده زنه يې ځليدله...وروسته د کال په
دېوال کې باغ ته پرې شوې وړه لرګينه دروازه پًرانيستل شوه ،يوه په عمر
پخه ښځه په وره کې ودرېده ،يوې ،بلې خواته يې وکتل ،په زوټه ( زوره
) يې وويل:
_غوټۍ!
نجلۍ والړه شوه ،ورغله ،ښځې ته يې وکتل ،د هغې څيره نيولې وه.
نجلۍ وويل:
_ولي خپه يې؟!!!
د ښځې شونډې وخوځېدې:
_پالر دي ال نه دی راغلی.
_څه؟!
_هو لورکۍ! تير ماخستن ستا د تره کره و ،له هغه سره يې دکاريزه د
اوبو په ويش خبرې کولې ،ويل يې چې ناوخته راځي.
نجلۍ يوه شېبه غلې وه ،وروسته يې شونډې وخوځېدې:
_ما ويل چې په کوټه کې به وي.
ښځې تندی تريو کړ:
_نه!
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نجلۍ وويل:
_زړه مه خوره! جانکو د تره کره ور ولېږه ،درک به يې مالوم شي.
ښځې وويل:
_ښه ده ،زه به ورته ووايم.
نجلۍ د ونو په مينځ کې والړې خړې کوټې ته وکتل ،په خشکه يې وويل:
_هغه خو ال تر اوسه ويده دی.

* * *
د غرمې سيوری ړنګ و ،د کال تر مخ د مېلمنو اوږده کوټه له کليوالو ډکه
وه ،ټولو لونګۍ تړلې وې ،لمر سوځولې خړې څېرې يې درلودې .پر
غولي ليکي ليکي ګيلم (ټغر) هوار و ،يوه له اوبو ډکه بدنۍ او دوه
تُفدانۍ ايښې وې..
نور غلي و ل ،يواځي په بر سر کې ناستو سپين ږيرو خبرې کولې...دوی په
پسونو کې د ټک ناروغی يادوله ،يوه شکايت درلود چې په درې
شواروزه کې يې يوولس پسونه مردار شول ،بل ټک يوه ساري ناروغي
بلله ،ويل يې چې مړه پسونه بايد تر خاورو الندې شي ،خو درېيم د دې
خبرې مخالف و ،ده هر څه د خدای له خوا ګڼل....
داوخت په وره کې يو سړی ودرېد ،کليوالو ورته وکتل ،د سړي څېره
نېولې وه ،ويل يې چې ملک عطا الدين په خپله خسر ګنۍ کې هم نه و.
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کليوال په اندېښنه کې ول ،د کلي مال وټوخل ،په زامت يې وويل:
_زړونه غټ ونيسئ ،ملک صيب د بدو سړی نه دی ،چېرته به تللی وي،
په اهلل يې وسپارﺉ! پيدا به شي.
.له دې سره يې دېوال ته والړې لکړې ته لړزانده الس ور وغځاوه ،په زوره
يې وويل:
_يا اهلل! د خدای د يادولو وخت دی.
شېبه وروسته په کوټه کې يواځې يو سړی پاتې شو ،ده کږه پزه درلوده،
په ږيره کې يې سپين ډکي ډېر ول ،چرتي ښکارېده.
سړی يوه شېبه ناست و ،بيا والړ شو ،په تګ کې يې کيڼه پښه درنه پسې
اخيسته ،له کوټې ووت ،د کال لويه دروازه يې بېرته کړه ،غوټۍ منډه ور
واخيسته ،پيچلي تور ويښته يې پر تندي پراته ول ،وړې سترګې يې
سرې ښکارېدلې...په زوټه يې وويل:
_کاکا! د پالرجان مې کوم درک ونه لګېد؟!
د سړي سر وځړېد ،ورو يې وويل:
_هر ځای مو پسې ولټاوه ،خو...
يوه تېره چيغه يې په غوږو کې ننوته:
_په څه باله دې وخوړ؟ هه!
د کتار خړو کوټو تر مخ په عمر پخه ښځه والړه وه.
سړي وويل:
_چټياټ مه وايه!!!!
ښځې يودم کوکه کړه ،نجلۍ منډه ور واخيسته ،ښځه يې تر مټ ونيوله،
ورو يې وويل:
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_مورې! رسوايي مه جوړوه! رابه شي!
ښځې سړي ته وکتل ،چيغه يې کړه!
_ووايه! څه ټکه دې پرې واچوله؟! تر کوم پاڼ دې الندې کړ ،هه؟!
دوه زړې ښځې له کوټې راووتې ،په عمر پخه ښځه يې تر مټ ونيوله ،په
وره يې ننه ايسته.
غوټۍ بېرته سړي ته ورنږدې شوه ،په ژړغوني غږ يې وويل:
_کاکا! پالر مې بيګا له تا سره و؟ نه؟!!!
سړي په خپله پزه لستوڼی تېر کړ ،شونډې يې وخوځېدې:
_هو! موږ تر ناوخته ناست وو ،د اوبو پر سر نه سره جوړېدو ،وروسته مو
د ځمکې د ويش کاغذونه رامينځته کړل ،ښکاره ليکل شوي وو ،چې
پالر دې د کاريز په اوبو کې دوه شواروزه ( )٩حق لري ،خبره له جنجاله
پرته خالصه شوه ،دې ماخستن ناوخته زموږ له کوره ووت.
نجلۍ وويل:
_پالرجان به چېرته تللی وي؟
د سړي سر وځړېد:
_نه پوهيږم .کليوالو هرځای پسې ولټاوه ،خو...
کړپ شو ،د کال د لويې دروازې دواړه پلې پرانيستل شوې ،پر يوې خرې
د شوتلې غټ بار تړلی و ،د بار پر سر يو لوی لور ټومبلی ښکارېده ،د
خرې له دواړو خواوو د شوتلې شنه ډکي ځړېدل .په خرې پسې يوه خيرن
ځوان ګامونه اخيستل ...دی هډور سړی و ،مړه ږيره يې درلوده ،سترګې
يې غټې وې ،پر تندي يې د کالدانې لوی داغ ښکارېده.
سړي ورغږ کړ:
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_جانکو!
ځوان ،بار پرېښود ،ورغی ،سړي ته مخامخ ځوړند سر ودرېد.
سړي وويل:
_ته د شپې په باغ کې وې؟
ځوان د (( هو )) په نښه سر وخوځاوه.
د سړي شونډې وخوځېدې:
_د باغ د ې وال ته نږدې عمومي الره ده ،کوم غږ ،ټوخی يا د دروازې کړپ
دې وانه ورېد؟
ځوان د (( نه)) په بڼه سر وخوځاوه.
سړي خرې ته وکتل ،په اخور کې يې خوله وهله...دواړو خواوو ته تړلو
غواوو غړۍ ورغځولې وې ،په خپلو اوږدو ژبو يې له بار څخه ځړېدلې
شوتله ور ټولوله...
سړی ځوان ته اشاره وکړه ،هغه الړ ،له بار سره يوځای کاهدانې ته ننوت.
نجلۍ هم کوټې ته الړه ،سړي شاوخوا وکتل ،د دېوال سيوري ته پر اخور
کېناست ،سترګي يې واړولې ،تر يونيم دوه جريبه ځمکې خړ دېوالونه
راتاو ول ،د کال هر کونج يو برج درلود ،برجونه تر دېوالونودوه_ درې ګزه
لوړ ښکارېدل ،د کال مينځ سپيره ډاګ و ،يواځي يوه دېوال ته نږدې د
سنځلې زړه ونه والړه وه ،د سر پاڼې يې د د يوال پر وروستۍ پخڅې
پرتې وې.
داوخت يې د دروازې کړپ واورېد ،دوه ښځې کال ته ور ننوتې ،سړي ته
يې وکتل ،د يوې بې اختياره له خولې را ووتل::
_خواره سې ،غوث الدين دی!
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دواړو پر مخونو ټکرې ورکش کړل ،ګړندي ګامونه يې واخيستل ،پر يوه
خونه ننوتې.
غوث الدين تر پنځوسو کلونو اوښتی و ،په ځوانی کې يې يوې
کليوالي ته سترګه ټينګه کړې وه ،هغې خپلو وروڼو ته ژړلي ول ،وروڼه
يې له بيلچو سره د غوث الدين په کور ورغلي ول ،هغه يې په خپل کور
کې دومره ډبولی و چې په کټ کې يې شکسته بند ته وړی و ،د ورانه مات
هډوکی يې کوږ جوش شوی و ،ځکه يې په تګ کې ستونزه درلوده ،دی
له هماغه ورځې راهيسې په بدعمله مشهور شو ،د کلي تورسرو به الر
ورنه کږوله ،دی يې په پوست پاک نه باله.
غوث الدين وروسته يو په بل پسې دوه ودونه وکړل ،خو اوالد يې نه
درلود.
غوث الدين يوه شېبه پر اخور کېناست ،وروسته يې ګرمي وشوه ،خپل
کورته الړ.

*

* *

مازدېګر جمعه والړه وه چې يو چا غږ کړ:
_يو مړی موندل شوی دی.
غوث الدين سالم وګرځاوه ،شا ته يې وکتل ،د کلي ګوروان و.
غوث الدين په بيړه وويل:
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_څه چټياټ وايې؟!!
ګوروان وارخطا شو:
_زه ،زه نه يم خبر ،يو کوچی راغلی دی.
غوث الدين په بيړه له جوماته ووت .د باندې يو سړی والړ و ،لښته يې په
الس کې وه ،پر ږيره يې شنه نصوار پراته ول.
غوث الدين ورمخته شو ،ويې پوښتل:
_څه خبره ده؟
سړي په ډډ کوچياني غږ ځواب ورکړ:
_خدايزده ،د غونډۍ په لمنه کې مې رمه پېوله چې سپی سره خوله
راغی ،ما ويل چې کومه مړزګه ( مړ حيوان ) به يې موندلې وي ،خو چې
ورغلم ،له خاورو ،د يو چا په وينو لړلی الس راوتلی و.
دا وخت دربی شو ،ډله کليوال له جوماته راووتل ،غوث الدين د غونډۍ
خواته روان شو ،نور خلک تر کوچي راوګرځېدل.
غوث الدين له کلي ووت ،کليوال هم ور ورسېدل ،د غونډۍ په لمن کې
مېږو او پسونو خولې وهلې...
کوچي څو تيږو ته الس ونيو ،کليوالو منډه کړه ،دوی ټول تر غوث الدين
مخکې شول ،غوث الدين پښه ورپسې کرښوله....
کليوال پر يوه ځای سره راټول ول ،غوث الدين يوې خواته کېناست ،سر
ته يې الس ونيو ،وروسته يې يو ورو غږ واورېد:
_عطاالدين دی.
غوث الدين په زحمت والړ شو ،خلکوالر ورکړه ،مړي ته يې وکتل،
ځنګنونه يې پر ځمکه ولګېدل ،يودم يې کوکه کړه.
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مال او دوو نورو کليوالو السونه ترې راوګرځول ،سړی يې له هغه ځايه
ليرې کړ ،شېبه وروسته کليوالو سالمت جسد راوېست ،غاړه يې يواځې
پر پوستکي بنده وه ،په ښۍ اوږه کې يې هم لوی پرار جوړ شوی و.
جسد د ښورولو نه و ،همالته يې پرېيست ،يوه سپين ږيري څادر پرې
وغوړاوه ،بل کليوال په کټ پسې والړ.

*

* *

درې ورځې ووتې ،خو د غوټۍ او د هغې د مور کوکې خالصي نه شوې،
کال به تل له تور سرو ډکه وه ،هره نوې ښځه چې به په کال ننوته ،کوکو به
زور واخيست ،څو شېبې به لوړې وې ،خو وروسته به يې غږ ټيټ شو.
جومات ته به هم ډله ډله نارينه راتلل ،السونه به يې پورته کړل ،يوه ډله به
والړه شوه ،بله به کېناسته .د چايو له پاره په دوو بخاريو پسې اور بل و.
يوه اوونۍ نوره هم ووته ،خلک کم شول ،وروسته به بيا په ورځ کې
يواځي دوو _دريو تنو السونه پورته کول.
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کله چې غوث الدين د خپل ورور له مرګه وروسته په لومړي ځل کال ته
ورغی ،ورېندار يې منډه ور واخيسته ،سړی يې تر ګرېوانه ونيو ،د هغه
پر مخ يې نوکارې ور ولګولې ،بيا دوو زړو ښځو په کوټه ننه ايسته...
غوث الدين يوه شېبه په سرای کې ودرېد ،له کاهدانې څخه د ساتول غږ
اورېدل کېده ،وروسته داالن ته ور ننوت ..غوټۍ دېوال ته ناسته وه ،د تره
په ليدو يې پښې ور ټولې کړې ،غوث الدين هغې ته وکتل ،د پېژندو نه
وه ،وچه کلکه ښکارېده ،په څپولي ګاړګوتي ويښتو کې يې د بوسو خلي
بند ول ،په غومبرو يې د اوښکو وچي ليکې ښکاريدلې...
غوث الدين د هغې تر څنګ کېناست ،يوه شېبه غلی و ،وروسته يې د
نجلۍ سر ور ړنګ کړ ،هغې خپل تندی د سړي پر کيڼه اوږه ولګاوه ،په
چيغو چيغو يې وژړل....
ښه شېبه ووته ،د نجلۍ اوښکې نه تم کېدې ،هماغسې يې ژړل...
سړي ورو وويل:
_غوټۍ لورې ! بس ده!
د نجلۍ ژړا زور ونيو....
سړي د هغې سر په خپل ټتر پسې ټينګ کړ:
_بس ده نور.
نجلۍ ژړل....
ښه شېبه ووته ،سړي وويل:
_مور ته دې ووايه چې ځان تيار کي ،همدا اوس زموږ کره ځو ،نور به
هلته اوسئ!
نجلۍ ورو ورو ژړل...
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سړی يوه شېبه کېناست ،بيا د باندې ووت ،لمر تيزې کوله ،د کال مينځ
سپېره ښکارېده ،له کاهدانې څخه ال د ساتول غږ اورېدل کيده...
سړي ګامونه واخيستل ،کاهدانې ته ور ننوت ،جانکو رشقه وړوله...
سړی يوې خواته کېناست ،کاهدانه سړه وه ،د چت په لرګيو کې د مرغۍ
چوچوڼي چوڼېدل ،په لويه دريڅه کې د بمبرو ( سرو غومبسو ) ځالې را
ځوړندې وې ،له کاهدانې څخه د وړې شوې رشقې بوی ته.
غوث الدين ځوان ته وکتل ،ورو يې وويل:
_جانکو!
ځوان غټې سرې سترګې ور واړولې.
سړي وويل:
_ته به له دې هيسته يواځې يې  ،په کال ،باغ او غواوو پام کوه!
ځوان د (( هو)) په نښه سر وخوځاوه ،بېرته د رشقې په ميده کولو بوخت
شو.
ناڅاپه يوه زوروه چيغه تاوراتاو شوه!
_ته خونکار يې! موږ ستا کور ته نه ځو!!!
غوث الدين په بيړه شا ته وکتل ،ورېنداره يې وه ،والړ شو ،په خشکه يې
وويل:
_چټياټ مه وايه!! که نه نو...
ښځه په خبره کې ور ولوېده:
_که نه نو څه؟ هه! مړه مې که  ،هه!
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له دې سره يې منډه کړه ،د جانکو له السه يې ساتول ور واخيست ،کړنګ
شو ،ساتول د سړي پښو ته نږدې د لور د تېرولو پر ډبره ولګېد ،ښځې
چيغه کړه!
_هه! مړه مې که ،غاړه مې را پرې که ،ته خو د غاړو په پرې کولو کې ډېر
تکړه يې ،د خپل ورور غاړه دې څنګه ور پرې کړه؟ هه! ته پوهېدې چې
هغه زوی نه لري ،اته شله جريبه ځمکه ،باغ ،کال او نورميراث يې تاته
پاتې کيږي....
غوث الدين غلی والړ و ،څو ښځې ورغلې او د غوټۍ مور يې په کشولو
کشولو له کاهدانې ويسته.
غوث الدين خپل سر پر ځنګانه کېښود ،يوه شېبه چوپه چوپتيا وه،
وروسته يې د ساتول غږ واورېد.
غوث الدين هماغسي ځوړند سر ناست و ،کله کله به د ساتول له ټکا سره
يو ځاې د ښځې ښېراوې پورته شوې

((

غوث الدينه! ټک له ټکه

شې،مېنه دې سپېره شه ،خدای دې د ماښام پاستي ته اړ که))....

ښه شېبه ووته ،بيا د سړي څنګ ته څوک کيناست ،غوث الدين سر پورته
کړ ،غوټۍ وه ،وړې سترګې يې سرې وې ،پر سرو شونډو يې تور پتري
ښکارېدل.
د سړي ستر ګې له اوښکو ډکې شوې ،په غريو کې يې وويل:
_ما به څنګه خپل مشر ورور واژه! هه! ته ووايه؟ !
غلی شو.
جانکو له کاهداني ووت.
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سړی يوه شېبه غلی و ،وروسته يې سوړ اسويلی ويست ،په خوابدي غږ
يې وويل:
_د چا چې خپله برخه ميراث وي ،د نورو جايداد به څه کوي؟!
نجلۍ څه ونه ويل ،د مرغۍ چوچوڼي بېرته په چوڼېدا راغلي ول ،کله
کله به د بمبرو د وزرونو بنګا هم پورته شوه.....

*

* *

مازدېګر و ،د کال د لويديځ دېوال سيوری پر کتار والړو خړو کوټو
پروت و ،مور او لور غلې ناستې وې ،مور پر دېوال ځوړند عکس ته
کتل،په عکس کې ملک عطاالدين شخه لونګۍ تړلې وه ،برېتونه يې پر
شونډو پراته ول ،سترګې يې ځلېدلې.
ناڅاپه يو درب شو ،مور او لور يوبل ته وکتل ،نجلۍ په منډه له کوټې
ووته.
په چوتره کې غوث الدين والړ و ،په الس کې يې چيلم نيولی و ،پښو ته
يې په بوغبند کې تړلې بستره ښکارېدله ،پر غولي د بسترې دلوېدو دوړه
ال نه وه ناسته.
د ښځې غږ واورېدل شو:
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_څوک دی؟
نجلۍ په وېره خپل تره ته وکتل ،غوث الدين وويل:
_زه به نور دلته اوسم.
د دروازې پله له دېوال سره ولګېده ،يوه لويشت کاهګل الندې ولوېد،
ښځه د کوټې په وره کې ودرېده ،په خشکه يې وويل:
_څنګه دې دومره زړه وکړ ،تا خپل ورور...
د سړي تندی تريو شو ،يوه زوروره چيغه يې تر خولې راووته!
_بس که پليتې!
ښځې وژړل ،په منډه کوټې ته ننوته
سړی يوه شېبه غلی و ،وروسته يې نجلۍ ته وکتل ،ورو يې وويل:
_مور دې پوه که ،په دې څلورو دېوالونو کې دوه تور سرې يواځې نه شم
پرېښودالی.
نجلۍ په لړزانده غږ وويل:
_ خو ستا دواړه ميرمنې هم يواځې دي ،هغوی...
سړی په خبره کې ور ولوېد:
_زړه مه خوره! ما خپل اوښي ته ويلي دي ،دی به تر هغو زموږ په کور کې
وي چې ستا د مور غوسه سړه شي ،وروسته به تاسو هم له ما سره اوسی!
نجلۍ غلې وه.
سړي سړه سا واخيسته ،ورو يې وويل:
_غوټۍ لورې! زه به په کومه کوټه کې اوسم؟
نجلۍ کيڼ لور ته اشاره وکړه ،سړی ګوډ ګوډ روان شو ،لرګينه درنه
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دروازه يې خالصه کړه ،نمجن سوړ بوی يې په سپږمو ننوت،کوټې دريڅه
نه درلوده ،په مينځ کې يې يو پالستيکې فرش ويړ ( هوار ) و.
سړی يوه شېبه ځای پر ځای ودرېد ،سرای ته يې وکتل ،يوه برج کوچنۍ
اورسۍ درلوده ،په چوکاټ پورې يې څيرې خيرن پالسټيک با د رپاوه.
سړي وويل:
_د برج په کوټه کې څه شی دي؟
د نجلۍ شونډی وخوځېدې.
_هيڅ ،يواځي د وړو زوړ کندو ايښی دی.
سړی يوه شېبه غلی و ،وروسته يې وويل:
_غوټۍ لورې! ما ته هلته ځای جوړ که!
نجلۍ غلې روانه شوه ،له کوټې څخه يې پالستيکې فرش ټول کړ ،پر
خټينو زينو وخته.
غوث الدين د چوترې پر ژۍ کېناست ،کال ته پرې شوې د باغ دروازه
خ الصه شوه ،جانکو و ،په الس کې يې سطل ښکارېده ،نيغ څاه ته ور
روان شو ،شې به وروسته يې ډکه بوکه په سطل کې تشه کړه ،بېرته باغ ته
والړ.
چوپه چوپتيا وه ،د جارو غږ راته ،د برج له وړې ورسۍ مړې دوړې
راوتلې...
نجلۍ پر زينو راکښته شوه ،غوث الدين ورته وکتل ،د هغې له وړو
سترګو راګرځېدلي اوږده تور باڼه سپېره ول .نجلۍ بستره ور پورته کړه،
بېرته پر زينو وخته.
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پاو وروسته د برج کوټه تياره وه ،غوث الدين ورغی ،له دريڅې نه پر
مخامخ دېوال مازدېګرنۍ ژېړه رڼا لوېدلې وه ،په رڼا کې ال د خاورو واړه
ذرات په حرکت کې ول ...نجلۍ د کوټې د دېوال په يوه کونج کې د غڼو
تارونه جارو کول...
د ماښام له اذان سره هر څ ه سم شول ،په وړه تاخڅه کې يوه تُفدانۍ،
راډيو ،جاينماز او له اوبو ډکه بدنۍ ايښودل شوي وو.
غوث الدين پر هواره توشکه اوږد وغځېد ،پورته يې وکتل ،پر چت يو
الس ښکلي تراشل شوي لرګي پراته ول .د کندو پر سر چيلم ښکارېده ،د
چيلم تر سر خانې شنې مرۍ را تاوې وې.
مال د ماښام اذان وکړ ،غوث الدين کېناست ،خو په پښو کې يې د
والړېدو سيکه نه ليده ،شېبه وروسته په زحمت والړ شو ،همالته يې
څادر هوار کړ ،د لمانځه نيت يې وتاړه ،د سالم له ګرځولو سره تېرې
کوکې پورته شوې ،ور يې چوله کړ ،الندې يې وکتل ،ورېندارې يې د يوه
ځوان په غاړه کې السونه ور اچولې ول ،ښځې په چيغو چيغو ژړل...
غوث الدين بې رته نيت وتاړه ،دوه رکعته سنت يې وکړل ،لنډه شېبه يې
السونه لپه نيولي ول ،وروسته پر زينو کښته شو ،کوټې ته ور ننوت،
ورېندار يې په منډه د باندي ووته.
ځوان والړ شو ،د غېږې ور کولو لپاره يې خپل ټټر راويست ،خو غوث
الدين الس ور وغځاوه ،مخامخ پر توشکه ورته کېناست ،ورو يې
وويل:
_نه وې!
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ځوان تر خپلې زرينې خولۍ الندې ګوتې تېرې کړې ،تور ويښته يې
وګرول ،شونډې يې وخوځېدې:
_له موټر سره تللی وم! څه وکم ،پردۍ موټرواني ده ،نن راغلم!
دواړه غلي شول.
غوټۍ کوټې ته ورغله ،بل څراغ يې پر غولي کېيښود ،بېرته د باندې
ووته.
ځوان پورته وکتل ،په سپين ګرد مخ کې يې له اوښکو ډکې غټې تورې
سترګې وځلېدې ،بېرته يې سر ټيټ شو.
غوث االدين يوه چونډۍ نصوار تر ژبې الندې کړل ،يوه شېبه ناست و،
وروسته له کوټې ووت.
د سړي له وتو سره سم ښځه کوټې ته ورغله.
ځوان په ژړغوني غږ وويل:
_ترورې ! کيسه څه وه؟
ښځه غريو واخيسته ،ژړا يې کابو کړه ،شونډې يې وخوځېدې:
_د قيامت نښې دي ،ماته خو داسي اېسي چې ټول فساد په ګوډ کې دی.
ځوان نيغ ورته وکتل.
ښځې وويل:
_خدای مې دې غاړه نه بندوي ،زه په غوثو شکي يم.
د دروازې تر شا د غوټۍ له کاوړه ډک غږ واورېدل شو:
_وشرمېږه! په خپل ليوره پسې داسې خبرې کوې!
د ښځې د مخ ګونځې ژورې شوې ،چيغه يې کړه!
"_چوپ که د ...
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يو دم غلې شوه ،خپل وراره ته يې وکتل ،سر يې وځړېد.
ځوان سړه ساه واخيسته ،ورو يې وويل:
_زماهم زړه ته نه لويږي.
ښځه غلې وه.
ځوان خپل څادر ور واخيست ،والړ شو.
ښځې وويل:
_حميده! ناوخته دی.
د ځوان شونډې وخوځېدې:
_ټپ ټپ ( موټر سايکل ) راسره دی ،.سبا به سره وينو.
_مړۍ ( ډوډۍ ) خو وخوره!
_زړه ته مې نه کيږي.
له دې سره له کوټې ووت.
شېبه وروسته د کال په مينځ کې د موټر سايکل د چاالنېدوغږ تاو راتاو
شو....
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*

* *

سهار اته بجې وې ،غوث الدين په برج کې ناست و ،ټوله کوټه د تنباکو
سپين لوګي نيولې وه...ده د راډيو ستن تاووله ،وروسته والړ شو ،د
ورسۍ تر څنګ ودرېد ،د کلي کورونه خړ ښکارېدل ،ليرې د غونډۍ په
لمنو کې د کوچيانو تورې کېږدۍ والړې وې.
د موټر سايکل غږ يې واورېد ،وره ته ورغی ،الندي يې وکتل ،حميد و،
پر تورو څڼو پرته زرينه خولۍ يې لمر ته برېښېدله...حميد يوه شېبه له
خپلې ترور سره ودرېد ،وروسته دواړه کوټې ته ننوتل.
غوث الدين پر زينو کښته شو ،غوټۍ د څاه تر څنګ ناسته وه ،لوښي يې
پريمينځل ،يوې تورې خيرنې پيشو په تال کې اېښو غوړو کاسو ته کتل.
غوث الدين باغ ته الړ ،دوه نازک بدنې مڼې يې ور وشکولې ،د لښتي پر
ژۍ کېناست.
چوپه چوپتيا وه ،يو دم ټيم وټنګېد ،زوروره ناره پورته شوه ،له تاکونو
څخه يو سيل خړي مرغۍ والوتې.
غوث الدين کيڼ لور ته وکتل ،جانکو کوټې ته نږدې والړ و ،غوث الدين
ورغی ،د دېوال سيوري ته په هوار شوي زاړه ليمڅي کېناست ،پر مڼې
يې غاښونه ولګول ،په ډکه خوله يې وويل:
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_انګور څنګه دي؟
جانکو په لينده کې ګيټۍ کېښوده ،شونډي يې وخوځېدې:
_رنګ يې وهلی ،خو ال خوړو ته برابرنه دي.
له دې سره يې لينده د باغ پر دېوال کتار ناستو مرغيو ته ونيوله ،تيږې له
الندنی پخڅې مړه دوړه پورته کړه ،مرغۍ والوتې ،د مڼو پر ونو ور ټيټې
شوې ،ښاخو نه وځړېدل.
له کال څخه د موټر سايکل د وتو غږ واورېدل شو.
غوث الدين ښه شېبه کېناست ،بيا يې انګور راوغوښتل ،تروه ول ،خوند
يې ور نه کړ ،همالته پر ليمڅې اوږد وغځېد ،وروسته يې له ليرې د موټر
سايکل غږ واورېد ،غږ ورو ،ورو نېږدې کېده ،غږ د باغ د دېوال تر څنګ
تېر شو ،بيا کال ته ور ننوت.
غوث الدين سر پورته کړ ،له ځان سره وبونګېد:
_د غوا زويه!
جانکو په حيرانی ورته وکتل.
غوث الدين بېرته سر ولګاوه ،په خشکه يې وويل:
_د مور ميړه راته پيدا شو ،له بيګا راهيسې درې واره راغی!
شېبه ووته ،زړه يې طاقت ونه کړ ،کال ته ورغی ،ځوان له خپلې ترور سره
پر چوتره ناست و ،دوی په ټيت غږ خبرې کولې ،دواړه د

غوث الدين

په ليدو غلي شول.
سړی د چوترې پر ژۍ کېناست ،حميد والړ شو ،سړي ته يې برګ برګ
وکتل ،له موټرسايکل سره يو ځای له کال ووت.
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غوټۍ له کوټې راووته ،تره ته يې له چايو ډک ګيالس کېښود ،غوث
الدين تورې ګوړې ته الس ور وغځاوه ،ورو يې وويل:
_حميد ته دومره وخت مه ورکوی!
ښځې تندی تريو کړ ،په خشکه يې وويل:
_حميد زما وراره دی!
سړي يوه ټوټه ګوړه خولې ته واچوله ،د چايو سور يې پسې وکړ ،ترخه
موسکا يې پر تورو پلنو شونډو تېره شوه ،په ملنډو يې وويل:
_ستا به وراره يې ،زما هيڅ نه کيږي!
ښځې اور واخيست:
_دا زما کور دی ،ته ...
سړی په خبره کې ورولوېد:
_له دې هيسته به زما وي.
ښځې يودم وژړل:
_ګومان مې سم وخوت ،تا خپل ورور د جايداد له پاره وواژه.
غوث الدين وخندل ،غوټۍ په حيرانۍ ورته کتل ،ښځه په منډه کوټې ته
والړه.
سړی غلی شو ،نجلۍ ته يې اشاره وکړه ،هغه د ده تر څنګ کېناسته ،ټول
بدن يې لړزېده ...سړي ورو وويل:
_ غوټۍ لورې! مور دي د اعصابو تکليف لري ،پوهه يې که!
نجلۍ په رېږديدلي غږ وويل:
_خو تا او زما ابا پخوا هم سره خوړلي ول.
غوث الدين يوه شېبه غلی و ،وروسته يې شونډې وخوځېدې:
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_منم! زموږ تر منځ د ځمکي د وې ش او اوبو پر سر جنجالونه ول ،يو بل
ته مو چندان خوند نه ورکاوه ،خو دا د دې مانا نه لري چې زه دي خپل
ورور ووژنم.
سړی غلی شو ،نجلۍ ورته وکتل ،سترګې يې له اوښکو ډکې وې.
سړي وويل:
_مور دې پوه که! حميد به پر دې ګران وي ،په نورو نه دی ګران! پر اوږو
دې يې نه راسپروي.
نجلۍ په حيرانۍ ورته کتل.
سړي يوه چونډۍ نصوار خولې ته واچول ،والړ شو ،ورو يې وويل:
_حميد به ستا د مور وراره وي ،هغه هم ناسکه وراره ،خو ته پېغله يې،
تاته پردی دی.
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د څراغ پر شيشه خړه شوپرکه راګرځېده ،له شيشې سره ولګېده ،د
ښوروا په لنده ډوډۍ کې ولوېده.
غوث الدين الس ور وغځاوه ،شو پرکه يې له وزره ونيوله  ،تر چوترې يې
الندي وغورځوله.
پيشو ميو کړل  ،خپله مال يې د غوث الدين پر ورانه وسولوله ،سړي يو
هډوکی پر خړه ځمکه کېښود ،پيشو ژبه ورته راويسته.
د کال دروازه وټکېده ،جانکو ورغی ،دروازه يې خالصه کړه ،د څراغ رڼا
پر حميد ولګېده ،ځوان له څه ويلو پرته ځوړند سر په يوه کوټه ننوت.
غوث الدين السونه پريمينځل ،له کال ووت ،نيغ جومات ته الړ ،د
ماخستن له لمانځه وروسته تر ډېره له کليوالو سره ناست و ،کله چې
بېرته کال ته ورغی ،د کوټې په ورسۍ کې ال د څراغ ژېړه رڼا ښکارېدله.
غوټۍ په چوتره يواځې ناسته وه.
غوث الدين برج ته وخوت ،اوږد وغځېد ،ښه شېبه ووته ،والړ شو ،په
تاخچه کې اېښې تُ فدانۍ يې ور واخيسته ،نصوار يې تو کړل ،ور چوله
و ،د پوري کولو له پاره ورغی ،الندې يې وکتل ،نجلۍ هماغسې ناسته
وه ،په کوټه کې ال د څراغ ژېړه رڼا ښکارېدله..
غوث الدين ګړۍ ته وکتل ،يوولس نيمې وې ،تندی يې تريو شو ،له برجه
ووت ،د غوټۍ تر څنګ کېناست ،نجلۍ ته يې مخ ور واړاوه ،د مخ پر
يوې خوا يې د څراغ ژېړه رڼا لګېدله ،سړي ورو وويل:
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_خوب درځي؟
نجلۍ د (( نه )) په بڼه سر وخوځاوه.
سړي وويل:
_خوب درځې! سترګې دې پړسېدلې دي.
نجلۍ غلې وه.
ښه شې به ووته ،غوث الدين کيڼ الس سترګو ته ور نږدې کړ ،دولس بجې
وې .والړ شو ،د کوټې په وره کې ودرېد ،پر غولي کوټه کاغذونه پراته
ول .ځوان د څراغ په رڼا کې يوه کاغذ ته کتل ،وروسته يې ورو وويل:
_د کاريزه د ځمکې قواله نشته!
د ښځې تندی تريو شو ،شونډې يې وخوځېدې:
_قواله به له زوی مړي غوثو سره وي ،په هماغه شپه يې داوه ( دعوه ) وه،
د غوټۍ پالر څو کاغذونه ور سره يوړل.
غوث الدين وټوخل ،دواړو په بيړه ورته وکتل ،ښځې پر پرتو کاغذونو د
دسترخوان پيڅکه ور کش کړه.
غوث الدين ځوان ته وکتل ،ورو يې وويل:
_مړۍ (ډوډۍ ) دې وخوړه؟
دواړو په حيرانی ورته کتل
سړي بله پوښتنه وکړه:
_کاغذونه دي وکتل؟
ځوان وارخطا شو:
_نه ،هو
_شپه دې دلته ده؟
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_نه
_نو بيا څه ته ناست يې ،نجلۍ ته خوب ورځي.
ښځې چيغه کړه!
_تاته حاجت نشته!
سړي هماغسي ځوان ته کتل ،وروسته يې وويل:
_شپه ده ،کلی مو هم لري دی ،مور به دې پرېشانه وي.
ځوان خپل څادر ته الس ور وغځاوه.
غوث الدين د باندي ووت ،باغ ته والړ ،په کوټه کې زړه لمپه بله وه.
غوث الدين ورغی ،جانکو د باندي په تياره کې ناست و.
غوث الدين غاړه تازه کړه ،جانکو والړ شو ،غوث الدين زاړه بالښت ته
ډډه ووهله ،جانکو کوټې ته ننوت ،شېبه وروسته يې بله لمپه د سړي تر
مخ پر زاړه ليمڅې کېښوده.
جانکو وويل:
_مڼې درته راوړم؟!
_نه
جانکو سړي ته وکتل ،څېره يې نېولې وه ،پر خړ دېوال پروت سيوری يې
لړزېده...
دواړه غلي ول ،د ونو نږدې ښاخونه تک تور ښکارېدل ،تر شا يې تپه
تياره وه ،پورته راڼه ستوري والړ ول ،ليرې يوه سپي غپل....
غوث الدين يوه شې به کېناست ،وروسته ودرېد ،حرکت يې وکړ ،تر يوه
ځايه د لمپې کمزورې رڼا پرې لګېدله ،بيا په تياره کې ورک شو.
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غوث الدين وويل:
_ غوټۍ لورې! بيګا په کوټه کې د چيلم سالمته سرخانه رانه ولوېده،
فرش اېرو نيولی ،يو جارو پرې تېره که!
نجلۍ د

(( هو))

په نښه سر وخوځاوه ،د غوا له پښو والړه شوه ،ډک جام

شيدې يې داالن ته يو وړې .غوث الدين د سخوندر پړی پرېښود،
سخوندر تر غوا الندي ووت ،د غوالنځې په رودلو يې پيل وکړ.
غوث الدين پر اخور کېناست ،داالن ته يې وکتل ،له دريڅو څخه يې تور
لوګی راووت...
ښه شېبه ووته ،بيا يې سخوندر په يوه جال اخور وتاړه ،روان شو.
نجلۍ له داالنه را ووته ،په الس کې يې جارو نيولې وه ،تر غوث الدين
مخکې شوه ،په تګ کې يې وويل:
_کاکا! لږ ماتل شه!
سړی بې رته غواوو ته ورنږدې شو ،غولي ته يې الس کړ ،په وچو خوشايو
کې يوه زړه جارو پرته وه ،هغه يې د يوې غوا ورانه ته ونيوله ،وچ
خوشايي ترې ولوېدل.
يو سونګی يې واورېد ،شا ته يې وکتل ،نجلۍ په منډه تېره شوه ،ټکری
يې مازې په غاړه کې بند و ،له هر ګام سره به يې پيچلي اوږده ويښته له
مال جال شول...نجلۍ په يوه وره ننوته.
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يودم تې رې کوکې پورته شوې...د سړي له السه جارو ولوېده ،پر چوتره
وخوت ،ورېندار يې له کوټې را ووته ،چيغه يې کړه!
_ته خوني يې ،زموږ له کوره ووزه !
کړپ شو ،غوث الدين الندې وکتل ،يوه السي وړه بتۍ ورغړېده ،د سړي
له بوټ سره ولګېده ،ښځې په ژړا کې وويل:
_دا د غوټۍ د پالر السي بتۍ ده!
سړي بتۍ ته په حيرانی کتل...
له کوټې څخه د غوټۍ ژړغونی غږ واورېدل شو:
_ستا تر توشکې الندې وه.
د سړي زړه ولړزېد.
ښځې بغاره کړه!
_ زموږ له کوره الړ شه!
سړی ځړيدلی سر والړ و.
غوټۍ له کوټې راووته ،ټول ځان يې لړزېده ،په ژړا کې يې وويل:
_دا بتۍ به مې تل له پالر سره وه ،تا ولې هغه وواژه؟ څه تاوان يې در
رسولی و ،هه!
سړی غلی و.
نجلۍ وويل:
_د خدای روی ومنه! له دې ځايه الړ شه!
غوث الدين له چوترې کښته شو ،د کال لويي دروازې ته يې وکتل ،په
دروازه کې والړو ماشومانو منډه کړه.
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سړی برج ته وخوت ،اوږد وغځ ېد ،سړه ساه يې واخيسته ،فکر په مخه
کړ.
ښه شېبه ووته ،مور او لور ژړل...وروسته له برجه کښته شو ،جانکو ښځو
ته نږدې د چوترې پر ژی ناست و ،غوث الدين ورغی ،السي بتۍ پر خپل
ځای پرته وه .
سړي جانکو ته وکتل ،ورو يې وويل:
_بيګا دې د کال دروازه بنده کړې وه؟
جانکو نيغ ورته وکتل ،په غ ټو سترګو کې يې کرکه پرته وه.په کاوړ يې
وويل:
_سهار خو ته لمانځه ته تللی وی ،دروازه تا خالصه کړه!
غوث الدين څه ونه ويل ،باغ ته والړ ،پر دېوالونو راوګرځېد ،يو ځای د
الرې خواته د دېوال له سرداو ( د سر پخڅه ) څخه لوټې رالوېدلې وې،
نور دېوالونه روغ ول.
سړی بې رته کال ته ننوت ،چيلم د برج په الندنۍ زينه کې ړنګ پروت و،
توشکه ،بالښت او بړستنه په خاورو کې اچول شوې وې.
سړی چوترې ته ورنږدې شو ،جانکو ته يې وکتل ،په سړه سينه يې وويل:
_ الرې ته نږدې د دېوال سر داو را لوېدلی دی.
جانکو يوه شېبه غلی و ،وروسته يې وويل:
_خدای خبر! ماشومان دي ،هغه بله ورځ مې هم د نور چرسي زوی د مڼو
په غال ونيو.
غوث الدين په دېوال کې د باغ خواته پرې شوې وړې دروازې ته وکتل،
ورو يې وويل:
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_دې دروازې ته زولفی ور واچوه ،يو کولپ هم ورته راوړه.
ښځې په غريو کې وويل:
_جانکو!
ځوان مخ ور واړاوه.
د ښځې شونډې وخوځېدې:
_حميد راوغواړه ،ورته ووايه چې ترور دې غوښتې!
غوث الدين برګ ورته وکتل ،په خاورو کې پرتو بسترو ته ورغی ،يوه
يوه يې ور پورته کړه ،پر اوږه يې واچوله ،چيلم ته يې الس ور وغځاوه،
پر زينو وخوت.
ښځې ښېراوې کولې...
غوث الدين کوټه سمه کړه ،اوږد وغځېد ،چيلم ته يې وکتل ،سرخانه يې
ماته وه.
سوړ اسويلی يې ويست ،کېناست ،شاوخوا يې وکتل ،والړ شو ،له
ورسۍ ن ه يې زوړ پالستيک راوشکاوه ،د چيلم سرخانه يې پرې وتړله،
د تنباکو خړې کڅوړې ته يې الس کړ ،شېبه وروسته کوټه سپين لوګي
ونيوله ،ورسره يې د سوځېدلي پالستيک بوی پر سپږمو ننوت.
غوث الدين ته ټوخی ورغی ،ښه شېبه يې وټوخل ...ګړۍ ته يې وکتل ،د
سهار اته بجې وې ،چای نه و.
له کوټې ووت ،داالن ته ورغی ،غوټۍ په بيړه والړه شوه ،وره ته
ورسېده ،سړي تر الس ونيوله ،نجلۍ چيغه کړه!
_ما پرېږده!
غوث الدين ورو وويل:
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_ته هم همداسې فکر کوې؟!
نجلۍ الس کش کړ ،له داالنه ووته!
په تناره کې دوه تورې غټې چايجوشې ايښې وې ،غوث الدين الس ور
وغځاوه ،يوه چايجوشه يې ور پورته کړه ،الندې سور انګار پاتې شو.
غوث الدين شاوخوا وکتل ،په يوه خټينه تاخچه کې څو بوتله ښکارېدل،
ورغی ،يو له بورې ډک و ،په بل کې تور چاې پروت و او له دريم څخه هم
د دېګ د مثالې بوی ته.
شې به وروسته يې په يوه وړه چاينکه کې چای دم کړ ،په ګيالس کې يې
بوره واچوله ،وچه ډوډۍ يې و نه موندله ،بېرته پر زينو وخوت.
اوږد وغځ ېد ،پياله يې ډکه کړه ،سترګې يې سره ور وستې ،يو تور غټ
مچ پرې راګرځېد ...بيايې پر پزه کېناست ،سړي الس وښوراوه ،مچ
والوت ،بېرته د سړي پر پلنه الندنۍ شونډه ولګېد .غوث الدين
کېناست ،مچ يې پر سر راګرځېده ،سړي پسې کتل ،وروسته يې د دواړو
السونو ورغوي سره وجنګول ،کړس شو ،چختاړي مچ د چايو په ډک
ګيالس کې ولوېد.
سړي په غوسه وويل:
_د غوا زويه!
ګيالس يې په دروازه کې تش کړ ،بېرته په خپل ځای کېناست ،چاينکه
يې ور پورته کړه.
لس بجې شوې ،غوث الدين هماغسې پروت و ،سترګې يې پټې وې،
وروسته يې د موټر سايکل غږ واورېد ،والړ شو ،له وره يې الندې
وکتل ،د حميد زرينه خولۍ لمر برېښوله...
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د سړي زړه اور واخيست ،پر زينو کښته شو ،حميد ته مخامخ ودرېد ،په
خشکه يې وويل:
_د څه لپاره راغلې؟
ځوان په ډاډه غږ وويل:
_ګوره غوث الدين کاکا! ما ستا خبره ومنله ،يوه اوونۍ رانه غلم ،خو نن
مې ترور سړی پسې رالېږلی و.
د ښځې غږ واوريدل شو:
_ حميد به نور دلته اوسي.
سړي چيغه کړه!
_نه!
ښځې وويل:
_ته له دې ځايه ورک شه!
د سړي له خولې الړې باد شوې!!
_زه دا مينده ( نر پسه ) په کور کې نه شم پرېښودالی!
حميد په کاوړ ورته وکتل!
ښځې وويل:
_په تا خو دې يې بال وګرځې!
غوث االدين چيغه کړه:
_وژنم دې!!
ټيټ شو ،يو غټ هډوکی په ګوتو ورغی ،ښځې سر ټيت کړ ،کړنګ شو،
شا ته د ورسۍ لويه شيشه دړې وړې راولوېده.
د غوټۍ کوکې پورته شوې...
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غوث الدين ځوان له مټه ونيو ،چيغه يې کړه!
_ووځه!!!
حميد سړی پورې واهه! غوث الدين ولوېد ،له ځمکې مړه دوړه پورته
شوه ،بېرته پر پښو ودرېد ،د حميد تر ګرېوان يې ګوتې تاوې کړې ،ځوان
ته يې څپې ړه ورکړه ،د هغه زرينه خولی له سره ولوېده ،د حميد مخ
ګونځې پيدا کړې ،سړی يې تر ګوډې پښې ونيو ،وروسته پرې ور
پرېووت ،د غوث الدين تشي ته يې ګونډه ورکړه ،خولې ته يې سوکان
ونيول ،ښځو کوکي وهلې...
د باغ دروازه خالصه شوه ،جانکو منډه ور واخيسته ،ځوان يې تر وليو
ونيو ،غوث الدين والړ شو ،بريتونه يې په وينو سره ول ،له خولی يې
الړې بهېدلې ،وارخطا يې يوې بلې خواته وکتل ،لوڅ سر زانګې وانګې
کاهدانې ته ننوت ،بېرته را ووت ،غټ لور يې په الس کې و.
جانکو منډه ور واخيسته ،تر غوث الدين يې غېږه وګرځوله ،د سړي
الړې باد شوې!
_ليرې شه د غوا زويه!
لور د جانکو پر مټ ولګېد ،خړ لستوڼی يې سور شو ،کال ته دوه ځوانان
ور ننوتل ،غوث الدين يې څمالوه ،يوه پر لور پښه کيښوده ،بل يې موټ
ور خالص کړ.
غوث الدي ن چيغې وهلې ،پوچ ،پاش يې تر خولې راوتل ،حميد يوې
خواته غلی والړ و.
شېبه وروسته کال له کليوالو ډکه شوه.
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يو سپين ږيری ور مخته شو ،حميديې تر مټ ونيو ،دواړه له کال ووتل،
بل ځوان موټر سايکل پسې ويست .له کوټې د مور او لور دواړو ژړا
اورېدل کېدله...
غوث الدين ورو روان شو ،له خاورو يې خپله لونګۍ ور پورته کړه ،برج
ته وخوت ،کېناست ،ګوډې پښې يې درد کاوه ،الړې يې تو کړې،
دروازې ته نږدې پر خړ دېوال وڅڅېدې ،وينه له ليرې پکې ښکارېدله.
اوږد وغځ ېد ،د کيڼ ځنګانه سترګې يې سوی وکړ ،پاېڅه يې ورپورته
کړه ،زخم و.
کېناست ،لونګۍ ته يې الس ور وغځاوه ،مړې دوړې ورنه پورته شوې.. .
له کوټې ووت ،په چوتره يې ورېندار ،د کلي مال او دوه نور سپين ږيري
ناست ول.
سړی نېغ د کال لويي دروازې ته ورغی .د باندي الړ ،نيم ساعت وروسته
چې کله بېرته د برج پر زينو خوت ،کالشينکوف ور سره و.
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*

* *

انګور پاخه شول ،باغ ته به په ورځ کې تر لسو ډېر خرکاران ورتلل،
جانکو به انګور او مڼې تللې ،پيسې به يې اخيستې ،خر کارانو به تازه
مېوه په کليو ګرځوله...
غوث الدين به د ورځې په خپل کور کې و ،خو د ماخستن له ډوډۍ
وروسته به له وسلې سره کال ته ورننوت .په وريندارې او ورېرې يې کار
نه درلود ،د برج کوټه به يې په خپله جارو کوله ،د شپې به تر ډېره ويښ
و ،سهار په خړه به له کال ووت.
د حميد درک نه و ور مالوم ،کال ته نه راته ،خو کله کله به يې اورېدل چې
له خپل کاماز موټر سره بل واليت ته تلی دی.
غوث الدين يو ماخس تن تر ناوخته ويښ و ،خوب نه ورته ،څو ځله يې د
چيلم سرخانې ته اورلګيت ونيو  ،کوټه به سپين لوګي ونيوله ،وروسته
به لوګی له ورسی ووت  ،د څراغ رڼا به بې رته تازه شوه ،سړي به تر ډيرو
ټوخل...
بيا يې راډيو ور واخيسته ،اوږد وغځېد ،ستن يې تاو کړه ،يو ځای
سندره وه ،خو ښه يې شوه ،سترګې يې پټې کړې ،دوه نورې سندرې يې
هم واورېدې ،بيا خوب ورغی.
يو وخت يوه تې ره کوکه پورته شوه ،سړی کېناست ،راډيو چاالنه وه،
غوټۍ بغاري وهلې...
زړه يې ولړزېد ،له څراغ سره الندي کښته شو.
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نجلۍ د څا تر څنګ په خټو کې ناسته وه ،چيغې يې وهلې ،ويښته يې
شکول...
غوث الدين په زوټه وويل:
_څه ټکه راپرېوته؟!
نجلۍ پر خپل مخ نوکارې لګولې...
سړي تر مټ ونيوله ،ټکان يې ورکړ ،چيغه يې کړه!
_څه شوي؟!
نجلۍ کوکه کړه!
_ مور مې!
_مور دې چېرې ده؟
نجلۍ څا ه ته اشاره وکړه.
د سړي زړه ولوېد ،څراغ يې پر ځمکه کېښود ،پر بېلر ور ټيټ شو ،الندې
په اوبو کې د ستورو تتې رڼا ټال خوړ ،نور هيڅ هم نه ښکارېدل.
پر مخامخ دېوال د بتۍ رڼا ولګېده ،سړي چيغه کړه!
_جانکو!
ځوان منډه ور واخيسته ،بتۍ يې څا ته ور واچوله ،د اوبو پر سر يو څه
ښورېدل...
جانکو څپلۍ وېستې ،د بېلر تر څنډې يې پښه واړوله ،الندې کوز شو.
غوث الدين له پورته السي بتۍ ورته نيولې وه...
غوټۍ په ژړا کې وويل:
_پايڅۀ دې!!
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غوث الدين پښو ته وکتل ،څراغ نږدې و ،ښۍ پايڅه يې سره ښکارېده،
پر لمن يې هم څاڅکی څاڅکی وينه پرته وه.
سړي الس ور ووړ ،وينه تازه وه.
په څاه کې د جانکو چيغه تاو راتاو شوه:
_ بتۍ!
غوث الدين پر بېلر ور ټيټ شو ،د بتۍ سپينه رڼا پر جانکو ولګېده ،پر
اوږه يې ښځه پرته وه.
د غوث الدين پښې مړې وې ،ټول بدن يې لړزېده ،شېبه وروسته يې الس
د ښځې مټ ته ور ورسېد ،هغه يې راپورته کړه ،د څراغ په رڼا کې يې د
سرو وينو داره تر سترګو تېره شوه ،څاڅکي يې پر غاړه را پريوتل ،وينه
توده وه.
غوټۍ د مرور ماشوم غوندې په خټو کې لغتې وهلې...
ښځه يې لږ لرې پر وچه ځمکه پرېيستله ،جانکو څراغ ور نږدې کړ ،په
غاړه کې يې ارت پرار ( زخم ) جوړ وو ،وينو نرۍ دارې وهلې...
غوټۍ پر خپلې مور ورپريوته ،غوث الدين تر مټ ونيوله ،د نجلۍ يوه
خوا مخ او غاړه تکه سره وه...يو دم يې د سړي ټتر ته سوکان ونيول ،پر
اوږه يې خوله ور ولګوله ،بغارو يې زور ونيو ،چيغه يې کړه!
_ولې؟ ولې دې مورکۍ ووژله؟ ولې؟!!
د نجلۍ غږ يودم ورو شو ،ښی الس يې د سړي په ګرېوان کې بند کړ،
تڼۍ يوه په بلې پسې وشکېدې ،سر يې کيڼ لور ته ړنګ شو ،سترګې يې
سپينې واوختې ،خوله يې څو ځله خالصه کړه ،په ټيټ او بې سېکه غږ
يې وويل:
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_ستا ،ستا جامې په ،په وينو ککړې وې ،مو ،مورکۍ تا...
ولوېده ،سړې دواړه السونه ترې تاو کړل ،د نجلۍ سر له ځمکې يوه
لوېشت پورته پاتې شو ،پيچلي ويښته يې پر خاورو پراته ول.
د جانکو غږ يې واورېد:
_ته خونکار يې؟
غوث الدين نېغ ورته وکتل ،د جانکو سترګي رډې راختلې وې ،غوث
الدين په لړزانده غږ وويل:
_نه!!
جانکو منډه کړه ،د لويي دروازې د ځنځير کړنګ شو ،له کال ووت،
چيغو يې ټول کلی په سر واخيست!
_ خونکار...خونکار....خون.....
غوث الدين د نجلۍ تر مال السونه الندې کړل ،له خاورو يې پورته کړه،
په کوټه کې يې پريېسته ،شاوخوا يې سترګې واړولې ،يوې خواته
بوغبند پروت و ،را وايي خيست  ،د باندي ووت ،پر ښځې يې واچاوه.
شور ماشور شو ،يوه ډله کليوال کال ته ور ننوتل ،له چا سره بتۍ وې له
چا سره هم بل الټينونه.
خلک تر بوغبند راتاو شول ،يو سپين ږيری کېناست ،د بوغبند يوه
څنډه يې ورپورته کړه ،څو تنو خپلو غوږونو ته السونه ونيول:
_توبه خدايه ،توبه!
يوه کليوال د ناست سپين ږيری پر اوږه الس کېښود ،بوډا ور وکتل،
کليوال غولي ته اشاره وکړه ،د سپين ږيري تر پالستيکې چوټو ډنډ وينه
را ګرځېدلې وه ،سړی په بيړه والړ شو.
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غوث الدين يوې خواته غلی والړ و ،څو ځوانانو برګ برګ ورته کتل...
غوث الدين څراغ ته الس کړ ،ورو روان شو ،پر زينو وخوت ،يوه بوډا
چيغه کړه!
_مه يې پريږدﺉ!
ځوانانو منډه ور واخيسته ،غوث الدين کوټې ته ننوت ،دروازه يې
ځنځير کړه ،درب شو ،له چوکاټ څخه مړه دوړه پورته شوه ،دوهمې
لغتې د وره زولفی والوزوله.
ګررر شو ،د وره له سرداو څخه لوټې راولوېدې ،کوټه د سوځېدلو
باروتو بوی ونيوله.
غوث الدين د کالشينکوف نلۍ ټيټه کړه ،زوروه چيغه يې تر خولې
راووته!
_ووځی! د غوا زامنو.
کليوالو منډه واخيسته ،يو په زينو کې ولوېد ،بل پرې وخوت ،ټول
الندې کوز شول.
غوث الدين په پورتنۍ زينه کې ودرېد ،د څو السي بتيو رڼا پرې ولوېده.
يوه بوډا په غريو کې وويل:
_خدای دې ښه ورځ نه درويني!
بل کليوال چيغه کړه!
_ته خونکار يې!
غوث الدين وويل:
_ما دا کار نه دی کړی! تاسو...
جانکو په خبره کې ور ولوېد:
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_درواغ مه وايه! ما د غوټۍ خبرې واورېدې ،ستا جامې په وينو سرې
وې ،ښځه دې وژلې ،بيا دې څاه ته اچولې ده.
يوه په عمر پوخ کليوال چيغه کړه!
_ته ځناور يې!!!
غوث الدين همالته په زينه کې کېناست ،کالشينکوف يې پر زنګانه
کېښود ،غلی شو.
کال ته څو زړې ښځې ور ننوتې ،دوه بوغبند ته ور نږدې شوې ،يوه پر
زينو وخته ،تو يې کړل ،الړې د غوث الدين پر کږه پزه وڅڅېدې.
بوډۍ بېرته پر زينو کښته شوه.
سړي پر خپل مخ لستوڼی تې ر کړ ،والړ شو ،کوټې ته ننوت ،ور يې پورې
کړ ،کندو ته يې اوږه ورکړه ،وره ته يې ودراوه ،اوږد وغځېد ،کال له
شور ماشوره ډکه وه ،ښځو ژړل ،ښېراوې يې کولې ...نارينه د ګور کفن او
جنازې ته د خلکو د خبرولو په اړه سره غږيدل...
ښه شې به ووته ،د سړي زړه طاقت ونه کړ ،والړ شو ،دريڅې ته ورغی ،په
کلي کې بل څراغونه ګرځېدل.
زړه يې سستي وکړه ،ځای پر ځاې کېناست ،سر يې پر زنګنو ولګاوه.
يو وخت يې يخنې وشوه ،سترګې يې رڼې کړې ،د څراغ پلته سوځېدلې
وه ،چرګانو نارې وهلې ...غوږ يې ونيو ،د لرګو د ماتېدو غږ راته.
ورو والړ شو ،کندو يې وښوياوه ،دروازه يې خالصه کړه ،سپېدې
چاودلې وې ،په دوو کوټو کې ال څراغونه بل وو ،په چوتره کې سپينې
ريتاړې ( نرۍ ټوټې ) ښکارېدلې ،له کاهدانې پر لرګي د تبر د لګېدو غږ
را ووت...
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سړی په احتياط الندي کښته شو ،باغ ته والړ ،د لښتي پر ژۍکېناست،
پايڅې ته يې وکتل ،تکه سره وه.
پښه يې لښتي ته ور وغځوله ،رڼې اوبه پر پايڅه ور واوښتې .پايڅه يې
وسولوله ،ګوتې يې غوړې شوې ،شاوخوا يې وکتل ،يوځای مېږتنو له
ځمکې مړه خاوره را ايستلې وه ،موټ يې ډک کړ ،لښتي ته يې ور
وغځ اوه ،پر پايڅه يې خټه و موښله ،يوه ژړغوني غږ يې پر بدن لړزه
راوسته!
_د خدای ظالمه! ولې؟!!
پورته يې وکتل ،مشره مېرمن يې وه.
سړی په بيړه والړ شو ،ښځې ته مخامخ ودرېد ،په خشکه يې وويل:
_ما نه ده وژلې!!
ښځې د سړي جامو ته وکتل ،پر لمن يې څاڅکي څاڅکې وينه پرته وه،
شونډي يې وخوځېدې:
_پوهېږم
سړي تر مټ ونيوله ،جټکه يې ورکړه ،په کاوړ يې وويل:
_موږ شل کاله ژوند سره کوو ،يو بل ته مالوم يو ،زه ...
ښځې چيغه کړه!
_ته درواغ وايي! د غوټۍ پالر هم تا مړ کو!
کړس شو ،د ښځې له خولې الړې باد شوې ،د سړي ګوتو درد وکړ ،چيغه
يې کړه!
_څه چټياټ وايي!!
ښځې ژړل ...
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سړی د لښتي پر ژۍ کېناست ،سر يې وځړېد ،پايڅه يې اوبو ته ور ټيټه
کړه.
ښځې په ژړا کې وويل:
_بې ګناه وينه ده ،خدايکه دې پاکه کړه!
سړي په کاوړ ورته وکتل.
ښځه په کال کې د پرې شوي وره خواته روانه شوه ،سړي منډه پسې
واخيسته ،مخې ته يې ودرېد ،ورو يې وويل:
_ولې مې خبره نه منې! لو ( قسم ) درته خورم ،ما به څنګه خپله ورېنداره
وژله؟!
د ښځې په سرو سترګو کې کرکه پرته وه.
سړي سوړ اسويلی ويست.
ښځې په سونګېدا کې وويل:
_د غوټۍ په ماماګانو پسې سړی الړ ،خدايکه دې ښه ورځ ورنه ولېده.
غوث الدين په خبره کې ورولوېد:
_مه يې راباندې وژنه!!
ښځې په ملنډو وويل:
_هو! تاته خو سخته نه ده.
سړي ځمکې ته وکتل ،ښځې ته يې الر ورکړه ،بېرته د لښتي پر ژۍ
کېناست.
ښځې څو ګامه واخيستل ،ودرېده ،بېرته راوګرځېده ،سړي ته مخامخ
کېناسته ،په ژړغوني غږ يې وويل:
_د خدای روی ومنه! له دې ځايه الړ شه!
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سړي نيغ ورته وکتل:
د ښځې شونډې و خوځېدې:
_وينې به تويي شي!
سړي وويل:
_زه له چا څخه نه ډاريږم! ما څوک نه دي وژلي ،که الړ شم ،خبره به رښتيا
شي!
ښځې وژړل:
_د کليوالو خولې خو اوس هم نه شې بندولی ،ټولو منلې ده چې ښځه تا
وژلې ،خپله لور يې هم همدا وايي ،که نور نه وي ،موږ ته وګوره ،دوه تور
سرې درته ناستې يو.
سړي يوه شېبه روانو اوبو ته وکتل ،وروسته يې سر پورته کړ ،ورو يې
وويل:
_سمه ده ،خو په غوټۍ پام کوه ،زه به يو څه وخت کلی پرېږدم ،تر هغو به
خبره سړه شي.
له دې سره والړ شو.
د ښځې شونډې وخوځېدې:
_چېرته ځې؟
_نه پوهيږم!
غوث الدين حرکت وکړ ،ښځې پسې وکتل ،سړي کيڼه پښه درنه پسې
اخيسته ،وروسته د باغ تر پخڅې واوښت.
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*

* *

سهار اته بجې د غوټۍ ماما ګان راغلل ،جنازه يې خپل کلي ته يووړه،
دوی قسم ياد کړ چې غوث الدين به ژوندی نه پريږدي.
خلک خواشيني ول...ټولو غوث الدين ته ښېراوې کولې ،دی يې تر لوند
سپي هم بد ايساوه.
ورځې ووتې ،باغ ته غواوې ور پرېښودل شوې ،څارويو به پر وچو پاڼو
شخوند واهه...
د خلکو مخونه چاودې شول ،کله کله به پر کلي خړه دوړه راغله ،وچې
پاڼې به ورسره الړې.
هر څه سپېره ښکارېدل....
د غوث الدين درک نه و ،څوک نه پوهېدل چې چېرته تللی ،خو کليوال په
يوه اتفاق د هغه په ورکېدو خوښ ول.
له غوټۍ سره د غوث الدين مشره مېرمن په کور کې وه ،دې د کور ټول
کارونه په غاړه اخيستي ول ،د نجلۍ به ډېر وخت تبې کېدې ،له ډېر
ډنګروالي يې سترګې غټې ښکارېدلې ،دا به تل پرته وه ،نه يې خبرې
کولې او نه هم له کوټې راوته ،يو دوه ځله د حميد سپين ږيري پالر په
ټينګه ور ياده کړه ،چې ماماخېلو ته ورسره الړه شي ،خو دې يې خبره ونه
منله.
جانکو د ژمي لپاره تياری نيوه ،د بامونو کاهګل خالص شوی و ،کاه
دانه تر دروازې پورې له وچو وښو ډکه وه ،ده د ژمي لپاره د ازوغ
سونګ موادو ) غم خوړ.
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جانکو به په برج کې ويدېده.
د حميد درک نه و.

*

* *

د مني يوه غرمه جانکو غواوو ته واښه ور اچول چې د کال دروازه خالصه
شوه ،د حميد پالر په پټو کې ځان پيچلی و ،نېغ د غوټۍ کوټې ته ور
روان شو ،نجلۍ ته شوله اېښې وه ،خو غاب هماغسې ډک و ،مازې له
يوې څنډې يې يوه ګوله ور پورته شوې وه.
بوډا وټوخل ،نجلۍ ورته وکتل ،ټکری يې پر سر سم کړ.
يوه شې به دواړه غلي ول ،وروسته سړی په خبرو راغی ،د وليانو او
پيغمبرانو د زغم کيسې يې تېرې کړې ،له نجلۍ څخه يې وغوښتل چې
دوک ( غم ) له زړه وباسي او ژوند ته په مينه وګوري.
ده تر ډېرو خبرې وکړې ،وروسته غلی شو ،نجلۍ ته يې وکتل ،هغې
غولي ته وچې سترګې نيولې وې....
بوډا وويل:
_غواړم چې يوڅه درته ووايم!
نجلۍ هماغسې غولي ته کتل...
بوډا خپله خبره پسې وغځوله:
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_ګوره لورې! بده يې مه ګڼه! ته پيغله يې ،بايد د ژوند د تېرولو لپاره يو
څوک پيدا کې!
نجلۍ په بيړه ورته وکتل.
سړي وويل:
_زه ستا ماما يم،بل به دې نو څوک غم وخوري! په شرعه کې شرم نشته،
د خير خبره درته کوم!
نجلۍ په حيرانۍ ورته کتل...
بوډا په ډاډه غږ وويل:
_غواړم چې تا خپل زوی ،حميد ته په نامه کم!
نجلۍ خپل تندي ته الس ونيو ،له شونډو يې راووتل:
_ما په کراره پرېږده
بوډا والړ شو ،ورو يې وويل:
_ګوره بچو! ما ستا پالر ته هم ور ياده کړې وه ،خدای خبر! ولي يې دا
دوستي ونه منله ،خو اوس هغه نشته او زه دا خپل فرض ګڼم چې د خپلې
خورزې عزت وساتم ،فکر وکه! تر حميد ګاللی ځوان نه شې موندلی،
تر دولسمه يې سبق ويلی ،په اخالقو کې نوم لري! تر اخره خو به يواځې
په کالکې نه يې ناسته.
له دې سره له وره ووت.
نجلۍ يوه شې به غلې وه ،وروسته کيڼ لورته ړنګه شوه ،له خولې يې
ځګونه راووتل...
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*

* *

لومړنۍ واورې د غرو سرونه سپين کړل ،خو الندې دښته او د کلي تر مخ
خړ پټي النده ښکارېدل ،هلته يواځې باران شوی و ،له ځمکې د خاورو
بوی لټېده ،په هوا کې به د کارغانو تورې ګلې يوې بلې خوا ته تللې ،کله
کله به د مهاجرو هيليو يو يو سيل هم تېر شو ،هر ښکاري خپل پټی
درلود ،پټي ته به يې د کاريز اوبه ورسمې کړې وې ،دوی به د ماښام له
اذان سره سم ځانونه مورچو ته رسول ،مورچې له خټو جوړې وي ،کله کله
به د هيليو يوه نيم سېل لنډه دوره وخوړه ،له وزرو به يې شڼهاری پورته
شو ،ښکاريانو به وازې خولې ورته نيولې وې ،هر يوه به په ټيټ غږ ويل:
_وزر مات ،وزر مات ،وزر...
مانا دا چې د دوی له خوا په جوړ شوي ډنډ ورټيټې شي  ،هر ماښام به د
ښکاري ټوپکو لس_ دولس ډزې اورېدل کېدې.
دورځې له خوا به ټول کليوال په جومات کې ول ،خادم به هره ورځ تاوخانه
بلوله ،مال به په تاوده ځای ناست و ،ماشومانو به سرونه ټيټ نيولې
وو،ز نګېدل به ،سېپارو ته به يې کتل ،هر يوه به په لوړ غږ خپل سبقونه
تکرارول ،کله کله به ټوخی او د پزو د پورته کشېدو غږونه پورته شول،
که به چا سر پورته کړ ،د دوه ګزۍ لښتې نرۍ څوکه به يې پر وليو ولګېده.
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په بل سر کې به کليوال ناست ول ،زړو به خيرنو بالښتونو ته ډډې لګولې
وې ،ترمخې به يې درې څلور تُفدانۍ اېښې وې ،دوی پخواني وختونه
ښه يادول ،اوسنۍ زمانه يې په فساد ککړه بلله ،ځوانان به هم يوې خوا ته
غلي ناست ول ،خبرې به يې ورو وې ،کله چې به کوم يوه وخندل ،سپين
ږيرو به بد بد ورته وکتل....
په همداسې يوه ساړه سهار د کال دروازه وټکېده ،جانکو ورغی ،حميد
و ،ځوان پرته له سالمه نېغ د والړو کتار کوټو خواته ور روان شو ،جانکو
د ګالب تېزه خوشبويي احساس کړه ،په ځوان پسې يې وکتل ،دا ځل يې
سپينه خولۍ پر سر وه ،تر ځان يې پټو تاو کړی و ،ګړندي ګامونه يې
اخيستل...مخکې تر دې چې کوټې ته ور ننوځي ،غوټۍ په بيړه په وره کې
ودرېده ،د ماما زوی ته يې الس ورکړ ،پرته له دې چې څه ووايي په چوتره
کې يې يو زوړ ليمڅی هوار کړ ،بالښت يې کېښود ،ځوان ته يې د
کېناستو بلنه ورکړه.
حميد بالښت ته ډډه ولګوله ،نجلۍ داالن ته ننوته ،شېبه وروسته يې د
ځوان تر مخ له شيرچايه ډکه پياله کېښوده ،ټکری يې د ککرۍ پر جړو
ويښتو ورکش کړ ،د ليمڅي پر يوه کونج غلې کېناسته.
دواړه غلي ول ،کله کله به د نجلۍ غاښونه يخنۍ سره وجنګول ،نور هېڅ
هم نه اورېدل کېدل.
ځوان پيالې ته وکتل ،له خړ چايه مړ ه تاوونه پورته کېدل ،د چايو سور
يې وکړ ،ورو يې وويل:
_څنګه يې؟
د نجلۍ سترګې له اوښکو ډکې شوې.
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کړنګ شو ،يوه پيشو د ناولو لوښو په کاسه کې وخته ،په عمر پخه ښځه
له داالنه راووته ،په پيشو پسې يې لوټه وويشته ،بېرته داالن ته ننوته.
حميد وويل:
_زما د پالر په خبره کې څه وايې؟!
د نجلۍ زړه ولړزېد.
حميد سوړ اسويلی وېست  ،خبره يې پسې وغځوله:
_ګوره! موږ ستا پرده کوو.
نجلۍ غلې وه.
ځوان له چايه غوړپ وکړ ،ورو يې وويل:
_ بده يې مه ګڼه! پالر ته مې د بلې نږور پيداکول دومره سخت کار نه دی،
خو ته يې خورزه يې ،په بد حال دې نه شي ليدلی.
د نجلۍ سر ځوړند و.
حميد ورو والړ شو ،څادر يې ټکواهه ،هسکو دېوالونو ته يې وکتل ،و
يې ويل:
_فکر وکه! د زور خبره نه ده ،تر اخره خو به په دې څلورو دېوالو کې
ګوښې نه يې ناسته!
حرکت يې وکړ ،څاه ته ور وګرځېد ،الندې يې وکتل ،د سپينو اوبو پر سر
هيڅ هم نه ښکارېدل.
سړه ساه يې واخيسته ،له کال ووت.

*

* *
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غوټۍ بله چاره نه ليده ،کوژدې ته يې تن ورکړ ،واوره مخ په ختمېدو وه
چې واده هم تيار شو ،مراسم ساده ول ،نجلۍ د خسر ګنې کورته الړه ،يوه
اوونۍ هلته وه ،دوی کال او جايداد يواځې نه شوی پرېښودالی ،ځکه نو
ناوې او زوم دواړه بېرته کاله ته راغلل.
کليوال هم خوشاله ول ،د يوې ځوانې نجلۍ عزت يې خپله پرده ګڼله،
دوی ټولو حميد ته دعاوې کولې ،هغه يې د يوې يتيمې نجلۍ د سر
سيوری ګاڼه.
ورځې ووتې ،د نجلۍ ژوند ته تمه پيدا شوه ،رنګ يې ورو ورو بېرته
راوګرځېد ،خو ال به هم کله کله د خواشينۍڅپه پرې راتله ،له څاه څخه
يې بد راتلل ،ډې ر يې نه ورته کتل ،جانکو به د کور د ضرورت وړ اوبه د
کلي له کارېز ه راوړلې ،د څاه په اوبو به يې يواځې مالونه اوبه کول.
حميد هم خوشاله و ،موټرواني يې پرېښوده ،دی به ډېر وخت د خپل خسر
پر ځمکو ګرځېده ،د نوی کښ ت کرلو ته يې تياری نيوه ،دهقانانو ته به يې
الرښونې کولې ،باغ او کرونده يې تر پام الندي وه ،.د کور په کوټو يې
ګوتې ووهلې ،چوتره يې سمټ کړه ،دېوالونو ته يې سپين ګچ ورکړ.
د غوث الدين درک نه و.

*

* *

د څوړموني ( پسرلي ) لومړی ورځې وې ،يوه غرمه غوټۍ غوا لوشله،
جانکو د اخور پر سر ورته ناست و ،په الس کې يې پړی ښکارېده،
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کوچني برګ سخوندر زورونه وهل ،په وږو سترګويې د غوا له غوالنځې
د شيدو راوتونکو دارو ته کتل ،ناڅاپه د جانکو له السه د سخوندر پړی
خوشی شو ،سخوندر منډه کړه ،د غوټۍ له ځنګنو سره ولګېد ،هغه کيڼ
لورته کږه شوه ،دېګ يې له السه وښوېد ،پر پالستيکې چوټو يې سپينې
شيدې ور واوښتې....
جانکو په بيړه دېګ ور پورته کړ ،مټ يې د ښځې له ټټر سره ولګېد،
والړ شو ،سخوندر د غوا غوالنځه رودله. .
جانکو د سخوندر پړی ونيو ،بې رته پر اخور کيناست ،چوترې ته يې
وکتل ،حميد والړ و ،دوی ته يې وچې سترګې نيولې وې  .غوټۍ د غوا
په لوشلو بوخته شوه.
شېبه وروسته داالن ته ور ننوته ،دېګ يې يوې خواته کېښود ،د تنور پر
سر پرته تې غنه يې ليرې کړه ،د ګرمې مسالې بوی يې پر سپږمو ننوت ،يو
تور دېګ يې له تناره راوېست ،د حميد غږ يې واورېد:
_ بوی خو يې خوږ دی!
غوټۍ وويل:
_يو دوه بڅرې زړې يې ( د الندي غوښه ) پاتې وه ،ښوروا مې کړه!
حميد کونج ته پر زاړه ليمڅي کېناست ،تاخچې ته يې وکتل ،د ګيلمي
دسترخوان له يوه کونجه د پاستي ژۍ راوتلې وه ،الس يې ور وغځاوه،
شېبه وروسته يې په ډکه خوله وويل:
_کاغذونه چېرته دي؟
غوټۍ په پوښتونکې نظر ور وکتل.
حميد بله ګوله وکړه ،شونډې يې وخوځېدې:
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_د ځمکې کاغذون ه يادوم ،نصرو د خوړ پټيو ته نږدې پوله وهلې وه ،د
سينځلو نيالګي يې اېښودل ،يو څه رامخته شوی و ،ويل يې چې د
ځمکې حدود يې تر هماغه ځايه دي ،خو زما زړه ته نه لوېږي ،غواړم چې
خبره ورسره سپينه کم.
غوټۍ خپل ټټر ته الس کړ ،په تور سپڼسي ( تار ) پورې د تړلو کونجيانو
( کيليانو ) شرنګا پورته شوه ،وروسته يې سپڼسی تر سر واړاوه ،ورو
يې وويل:
_مور مې ټول کاغذونه د لرګي په صندوق کې ايښې دي.
حميد کونجيانې ورواخيستې ،يوه شېبه غلی و ،وروسته يې سوړ
اسويلی وېست ،په نيولي غږ يې وويل:
_خپه نه شې ،جانکو مې نه خوښيږي!
غوټۍ په بيړه مخ ور واړاوه!
حميد وويل:
_خوا مه بدوه! ځوان جان په کال کې راته ګرځي  ،زما غيرت يې نه مني!
غوټۍ په حيرانۍ ورته کتل...
د حميد شونډې وخوځېدې:
_ جانکو ته حاجت نشته ،يو کوچينی مزدور به ونيسو ،غواوې خو
پيايلی شي ،د باغ په کارونو او د وښو په راوړلو کې به زه الس ورسره
وړم.
غوټۍ په خواره خوله وويل:
_جانکو بد سړی نه دی ،کوچنی په دې کور کې را لوی شوی ،پالر او
نيکه يې زموږ خدمتګاران ول!
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_خو هر رنګه چې وي ،زما نه خوښيږي! زه به په کلي کې پوښتنه وکم،
کيدای شي چې يو ګاللی کوچنی مزدور ور مالوم وي.
غوټۍ خوله جينګه کړه:
_جانکو هيڅوک نه لري ،دلته يتيم را لوی شو ،چېرته الړ شي ،دی...
حميد په خبره کې ورولوېد ،په خشکه يې وويل:
_موږ د يتيمانو ذمه نه ده اخيستې ،بال وهلی ،تر اورمېږ يې الس نه
راګرځي ،الړ دې شي ،بل ځای دې مزدوري وکي!
له دې سره والړ شو ،له داالنه ووت.
د غوټۍ بدن لړزېده ،ځای پر ځای ناسته وه ،دې په لومړي ځل د حميد
خشکه لېده ،وروسته يې سترګې له اوښکو ډکې شوې ،دېګ يې بېرته
تناره ته ور ټيټ کړ ،چوپه چوپتيا وه ،کله کله به د داالن پر لرګينه ناوه د
ناستو توتکيو غچا پورته شوه. ...

*

* *

په دوهم سهار يوه ډله ماشومان کال ته ور ننوتل ،يوه يې په ستړې ساه
چيغه کړه!
_حميد کاکا!
غوټۍ په بيړه له کوټې را ووته ،ماشومانو ته مخامخ پر چوتره ودرېده،
مخکې تر دې چې څه ووايي ،يوه ماشوم وار ړومبی کړ:
_غوث الدين کا کا مو وليد.
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د غوټۍ رنګ والوت ،حميد د کوټې په وره کې سرتور سر ودرېد ،چيغه
يې کړه!
_چېرته؟
غواوې مې پېولې ،يوه غونجۍ ( سخوندره ) ګڼو بيخچيو ( نيالګيو) ته
ورغله ،ما ډبره پسې وويشته ،پاڼې وښورېدې ،يو چا منډه کړه ،په ونو
کې ورک شو.
غوټۍ په خبرو کې ور ولوېده:
_تا يې مخ وليد؟
هلک په خپله بهېدلې پزه لستوڼی تېر کړ ،په زوټه يې وويل:
_نه ،خو تېزه منډه يې نه شوی اخيستی ،ګوډ ،ګوډ ته.
حميد په بيړه کوټې ته ننوت ،کله چې د باندې راووت ،په الس کې يې
توپانچه ښکارېده.
غوټۍ يې مخې ته ودرېده ،خو حميد الر کږه کړه او په منډه د کال له
دروازې ووت.
حميد د کلي په تنګو کوڅو کې تاو راتاو شو ،هلکانو منډې پسې وهلې،
څو ښځې د کورونو بامونو ته ختلې وې ،دوی په حيرانۍ حميد او ډله
ماشومانو ته کتل چې له پښو څخه يې مړې دوړې پورته کېدلې ...ډله کلي
ته نږدې په خوړ کې شنو ونو ته ورکښته شوه ،غواوي وترهېدې ،يوه ،بل
لورته يې منډه کړه ،خو شېبه وروسته يې بېرته د ونو په مينځ کې
رابوټيدلو شنو وښو ته وربوزونه ور ټيټ کړل.
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ډله ودرېده ،يوه ماشوم ګڼو نيالګيو ته اشاره وکړه ،حميد ورو ورمخته
شو ،توپانچه يې تياره ونيوله ،غونچه څانګو ته يې الس ور وغځاوه  ،په
احتياط يې څنګ ته کړې ،يواځې د يوې کوټې په اندازه وچ ځای و.
حميد ور مخته شو ،څو نيم سوخته سګرټ پراته ول.
يوه ماشوم څو ګامه ليرې ګڼو ونو ته ګوته ونيوله ،په وېره يې وويل:
_هغو ونو ته يې منډه کړه.
حميد ورمېږ کوږ کړ ،ورغی ،ونې ګڼې وې ،بېرته راوګرځېد.
څو کليوال ور ورسېدل ،دوی پنځه تنه وو ،درې ځوانان او دوه نور هم
سپين ږيري .د ځوانانو په السونو کې ټوپکې ښکارېدې.
حـميد وويل:
_تښتېدلی دی.
يو بوډا په خبره کې ور ولوېد:
_خون يې زما په غاړه ،مردار يې کړﺉ ،مرګ يې د ليوني سپې غوندې
روا دی.
يو ځوان کېناست ،يو ځای سپېره و ،پلونه ښکارېدل.
بوډا په کاوړ وويل:
_پخپله دی  ،ورته وګورﺉ! يو پل کوږ ايښود ل شوی.
يوه شېبه چوپه چوپتيا وه ،وروسته د بوډا شونډې وځوځېدې:
_څه ته ګورﺉ! ګوډ دی ،ليرې نه شي تلی.
ځوانانو يو بل ته وکتل ،بيا په ګڼو ونو کې ننوتل.
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دوی په احتياط مخکې تلل ،کله کله به ځای ځای غوټه نيالګيو ته ور
وګرځېدل ،د ټوپکو په نليو به يې الره پکې ويسته ،بيا به يې ګام
کېښود.
يو ځای ګڼ نيالګي وښورېدل ،د ټولو رنګونه والوتل ،پر ځمکه پريوتل،
وسلې يې هماغه لورته ونيولې ،ټک شو ،له ګڼو نيالګيو څخه يوې
ګيدړې منډه واخيسته ،ټولو حميد ته وکتل ،د هغه په الس کې د نيولې
توپانچې له خولې څخه مړ لوګی راووت.
ټولو وخندل ،والړ شول ،مخکې الړل .دوه_ درې ځايه يې په شګو کې د
بنيادم پلونه وليدل ،پلونه له يو بل څخه ازاد اېښودل شوي ول ،سړي
منډه اخيستې وه.
پاو وروسته له ځنګله ووتل .د غونډيو تر لمنو پورې مړه شګه پرته وه،
پلونه نه غلطېدل ،خو وروسته وړې تيږې پيدا شوې او چې کله يو څه
پورته وختل ،پلونه ورک شول .د غونډۍ تر سره لويې وړې تيږې ،شنې
سپاندې او غرني سپيره بوټي والړ ول .
دوی يوه شېبه ودرېدل ،شاوخوا يې وکتل ،پل نه ښکارېده.
حميد وويل:
_بايد پورته وخيژو ،له هغه ځايه د دويمې غونډۍ پيڅکې ښکاري ،نه
شي رانه ورکېدای.
يو کليوال ،چې لونګۍ يې تړلې وه ،په خبره کې ور ولوېد:
_سم وايې! غوثو به دومره ليرې نه وي چې د ټوپک ګولۍ يې ونه خوري.
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ټول مخ پورته روان شول ،پاو وروسته د غونډۍ سر ته وختل ،مخامخ
ځير شول ،سترګو ته يې هسکه غونډۍ والړه وه ،ژوندی ساری نه
ښکارېده.
حميد وويل:
_ګوډ چاالکه دی ،د کومې ډبرې شاته به غلی وي.
چا ځواب ورنه کړ ،دوی يوه شېبه د غونډی پر سر ودرېدل ،باد تېز و ،د
حميد تور پيکی پر سپينه خولۍ ور اوښت ،غټې سترګې يې له کاوړه
ډکې وې ،ده په ځير مخامخ غونډۍ څارله...
چوپه چوپتيا وه ،کله کله به له ليرې د يوې زرکې ناره پورته شوه.
حميد ناڅاپه چيغه کړه!
_هلته يو څه ښکاري!
کليوالو د حميد غزيدلي الس ته وکتل ،يوه وويل:
_چېرته؟
_هلته! د مخامخ غونډۍ سر ته نږدې ،ورته وګورﺉ!
ټولو په ځير ځير هغې خواته کتل ،يوه وويل:
_زه خو څه نه وينم!
حميد په خبره کې ور ولوېد:
_يو څادر مې وليد ،تور رنګ يې و ،باد رپاوه.
يوه ځوان وخندل:
_نو څه شو؟ پيريانو يووړ!
حـميد وويل:
_راځئ چې نږدې ورشو!
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بل په خبره کې ور ولوېد:
_ځان مه ستړی کوه ،هېڅ هم نشته.
_خو غوثو ګوډ دی ،ليری نه شي تلی.
هماغه ځوان ځواب ورکړ:
_کومه دی؟ ته يې وينې؟ اوس خو نشته.
نورو کليوالو هم د هغه له خبرې سره د ( هو ) په نښه سرونه وخوځول،
درېواړو بېرته مخ الندې د کلي خواته مخه کړه.
حميد يوه شېبه والړ و،وروسته يې مخامخ غونډۍ ته توپانچه ونيوله،
ډزو ازانګې خورې کړې ،کليوالو ته يې وکتل ،دوی په بيړه د کلي خواته
مخ کښته روان وو ،ده هم منډه پسې واخيسته.

*

* *

غوټۍ له اوبو ډک ګړی پر چوتره کېښود ،سړه ساه يې واخيسته ،بېرته
يې تر ګړي الس تاو کړ ،پر چوتره وخته ،د داالن په وره کې وچه ودرېده،
په حيرانۍ يې وويل:
_ګل ميره! ته دلته څه کوې؟
کوچني هلک په بيړه مخ ور وړاوه ،وچې شونډې يې وېړې کړې ،ويې
خندل:
_حميد کاکا را ياده کړه چې داالن پاک که! اوس له ترانه (تناره) اېرې
راباسم.

62

خونکار
ليکوال :نصيراحمد احمدي

غوټۍ په بيړه ګړی دېوال ته ودراوه ،ور مخته شوه ،تناره ته يې وکتل ،د
دېګي پر سر خړې اېرې پرتې وې .په خشکه يې وويل:
_دا دې څه کړي!
هلک وارخطا شو.
غوټۍ ورته وکتل ،په الس کې يې لويه څمڅه نيولې وه.
هغې په بيړه څمڅه ورڅخه واخيسته ،له اېرو ډکه وه ،څنګ ته په ايښي
زنګن ټيم کې يې تشه کړه ،ور پوه يې کړل ،خړې اېرې هوا ته پورته شوې.
هماغسې يې په کاوړ وويل:
_دا د اېرو څمڅۍ نه ده ،په دې کتغ اچوم.
هلک دېوال ته ور وښوېد .غوټۍ تناره ته الس ور وغځاوه ،دېګ يې
راويست ،پر برغولي يې مړې ايرې پرتې وې ،برغولی يې ورو له دېګه
ليرې کړ ،پر ژېړو کچالو ځای ځای تور واړه سکاره ښکارېدل.
غوټۍ له نږدې تاخچې څخه يوه وړه کاچوغه ور واخيسته ،د کچالو له
قورمې څخه يې په احتياط سر ټول کړ .د هلک لړزانده غږ يې واورېد:
_پام مې نه و.
غوټۍ مخ ور واړاوه ،د هلک چخړنې سترګې له اوښکو ډکې وې.
غوټۍ ورو وويل:
_څه وخت راغلې؟
هلک پزه پورته کش کړه ،شونډې يې وخوځېدې:
_يوه ګړۍ مخکې.
يوه شېبه غلی و ،بيا يې وويل:
_حميد کاکا ر اوستم ،راياده يې کړه چې داالن پاک کم.
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غوټۍ وخندل:
_پروا نه کوي ،خو بيا له تناره څخه اېرې راونه باسې ،ته کوچنۍ يې،
الس دې سم نه ور رسيږې ،ور ونه لويږې.
له دې سره يې ،دېګ بېرته تناره ته ورکښته کړ .ورو يې وويل:
_سړي مې نه و راته ويلي چې تاته يې مزدوري درکړې ،هغه...
هلک په خبره کې ور ولوېد:
_حميد کاکا نن سهار زموږ کور ته راغی ،له پالر سره مې په شپيتو منو
غنمو مزد جوړ شو ،زه به تر مني ستاسو مزدوري کوم ،د ورځې به دلته يم
 ،ماښام قضا به خپل کور ته ځم.
غوټۍ خندل:
_ښه خبره ده ،کور دې په کلي کې دی ،ماښام ورځه ،د مورکۍ به دې هم
زړه نه وي درپسې ختلی.
هلک وويل:
_اوس څه وکم؟
_هېڅ ،همدومره بس دی ،نن خو ميلمه يې!
_نو کور ته الړ شم؟
د غوټۍ خندا زور ونيو:
_هو ،خو سر له سبا به ټوله ورځ دلته يې.
کوچنی په بيړه له داالنه ووت.
غوټۍ يوه شېبه ناسته وه ،بيا يې د څا د څرخ د تاوېدو غږ واورېد ،له وره
يې ور وکتل ،جانکو و ،د غوټۍ په سترګو کې اوښکې ورغړېدې ،جارو
ته يې الس کړ ،شېبه وروسته داالن مړو خاورو ونيو.
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پاو ووت ،غوټۍ جارو شوې خاورې په ټيم کې واچولې ،د باندې
راووته ،يوې غوا د اوبو په سطل کې وربوز ننه ايستی و.
پورته د برج د وره کړپ شو ،غوټۍ مخ ور واړاوه ،جانکو و ،په الس کې
يې په سره دسمال کې تړلې غوټه نيولې وه ،شېبه وروسته د غوټۍ تر مخ
ودرېد ،په نيولي غږ يې وويل:
_زه ځم.
غوټۍ په حيرانۍ ورته کتل...
ځوان د کال د لويې دروازې خواته روان شو.
د غوټۍ وړې سترګې اوښکو ونيولې ،پسې غږ يې کړ:
_چېرته ځې؟
جانکو ودرېد ،پرته له دې چې مخ ور واړوې  ،په غريو کې يې وويل:
_نه پوهېږم.
د غوټۍ شونډې وخوځېدې:
_لږ ماتله شه!
له دې سره کوټې ته ننوته.
جانکو د چوترې پر ژۍ کېناست ،شاوخوايې سترګې وغړولې ،په کال
کې يې يواځينی والړې سنځلې ته وکتل ،ښه ورته ځير شو ،په ونه کې يې
خپل ځان ولېد ،دی ماشوم و ،سنځلې يې شکولې ،ناڅاپه ښاخ مات
شو ،ماشوم الندې راولوېد ،پالر يې ور منډه کړه ،ماشوم يې په غېږ کې
ونيو ،د هغه په ټول ځان يې ګوتې وتپولې ،وروسته يې په خپله سينه
پورې ټينګ کړ ،پر بغور ( غومبري ) يې وچې شونډې کېښودې ،ښکل
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يې کړ ،د پالر له زيږو السونو څخه د شوتلي بوی ته .پالر په غريو کې
وويل:
((

زويه! پام کوه!

))

ماشوم ځواب ورکړ:
_ښه ده ابا! بيا ونې ته نه خېژم.
ماشوم دخپل پالر څېرې ته وکتل ،له ګونځو ډکه وه ،غټې سپږمې يې
درلودې ،له سپږمو ن ه يې تور ويښتان راوتلي ول ،ناڅاپه ګونځې ورو
ورو هوارې شوې ،لمر سوځولې څېره په سپين مخ بدله شوه .ښځينه
وارخطا غږ يې واورېد:
_جانکو ! څه در باندې وشول ،ولې له ځان سره غږېږې ،کومه ونه؟
جانکو ټکان وخوړ ،مخې ته يې غوټۍ والړه وه.
د ځوان خړې شونډې نرۍ موسکا سره وېړې کړې ،سر يې وځړېد ،ورو
يې وويل:
_خپل ماشومتوب راپه ياد شو.
بېرته يې سر پورته کړ ،شاوخوا يې وکتل،څلورو خواوو ته سپېره برجونه
والړ ول ،ترخه يې وخندل:
_پالر مې په همدې کال کې ساه ورکړه ،ښه مې په ياد دي ،زه وړوکی وم،
له هغه سره به په باغ کې ويدېدم ،پالر به مې ډېر ټوخل ،يوه شپه يې
ټوخی ډېر شو ،تورې وينې يې را وګرځولې ،سهار مړ پروت و.
غوټۍ په خپلو سترګو لستوڼی تېر کړ.
جانکو سړه ساه واخيسته ،په غريو کې يې وويل:
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_ له دې ځايه مې زړه نه ځي ،زه دلته را لوی شوی يم ،مور مې نه په زړه
کيږي ،خو د دې کال او باغ په هر کونج کې خپل پالر وينم ،کله يې بياتي
په الس کې وي ،د تاکونو لښتې پرې کوي ،کله مڼې شکوي ،کله يې د
غواوو ځای ته جارو نيولی وي ،کله....
د جانکو سر وځړېد ،غلی شو.
د غوټۍ ژړغونی غږ يې واورېد:
_هه! دا واخله ،په کار به دې شي.
جانکو په بيړه ورته وکتل ،د ښځې په الس کې څو چرموړل شوي ( تاو
شوي ) لوټونه ښکارېدل.
الس يې ور وغزاوه ،پيسې يې د خپلې زړې سدرۍ ( واسکټ ) په جېب
کې کېښودې ،ورو يې وويل:
_خدای دې جنتي که.
والړ شو ،څو ګامه يې واخيستل ،غواوو ته ور وګرځېد ،د يوې ژېړې
غوا پرسر يې الس تېر کړ ،بلې غوا ته ورغی ،غوا تش سطل ته کتل.
جانکو غوټه د اخور پر سر کېښوده ،سطل ته يې الس کړ ،د څاه خوا ته
روان شو.
غوټۍ ور مخته شوه ،په غريو کې يې وويل:
_غواوې به زه اوبه کم.
د ځوان په شونډو نرۍ موسکا تېره شوه:
_نه! غواړم چې د وروستي ځل لپاره ټولو غواوو ته اوبه کېدم.
غوټۍ څه ونه ويل.
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_د څاه د څرخ غږ پورته شو ،شېبه وروسته له اوبو ډکه بوکه را ووته،
اوبه خړې وې.
جانکو وويل:
_څاه ډېر وخت نه ده پاکه شوې ،هوا ورځ په ورځ توديږي ،که دا حال و،
وچه يې بوله.
بوکه يې په سطل کې تشه کړه.
غوټۍ الس ور وغځاوه ،له اوبو ډک سطل يې يوې غوا ته کېښود.
د جانکو غږ يې واورېد:
_لکه چې ماتل شوم.
غوټۍ ورمېږ کوږ کړ ،جانکو الندې څاه ته کتل.
ښځه ورمخته شوه.
سړي وويل:
_بوکه د اوبو پر سر والړه ده ،په څاه کې يو زنګون اوبه هم نشته.
د ښځې شونډې وخوځېدې:
_ځه خير ،سړي ته به ووايم چې څوک ورته راولي.
جانکو وخندل:
_زه د څه لپاره يم .وخت ال ډېر دی ،يو ساعت کار غواړي.
غوټۍ وويل:
_نه! ته ځان مه پاذابوه!
جانکو د باغ د وره خواته روان شو ،کله چې بېرته راغی ،په الس کې يې
لنډه بېلچه نيولې وه .په خندا يې وويل:
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_ اوس به يې دومره چاره وکم چې غواوې د څو ورځو لپاره تږې پاتې نه
شي ،وروسته يې بيا سمه پاکه کئ! هو رښتيا ،يو څو بوکې خټه را
اېستلی شې؟
غوټۍ وخندل:
_ دومره خو هم کمزورې نه يم.
ځوان خپلې پايڅې ور پورته کړې ،له بېلچې سره الندې کوز شو،تياره
وه ،اوبه سړې وې ،ځنګانه ته نه رسېدې.
جانکو په پسته خټه کې بېلچه ننه ايسته ،يوه بېلچه ،دوې بېلچې ،درې
بېلچې ...بوکه تر نيمايي ډکه شوه ،پړی يې وښوراوه ،زوروره چيغه په
څاه کې تاو راتاو شوه:
_پورته يې کړه:
د څرخ د تاويدو غږ پورته شو.
جانکو ځان څنګ ته کړ ،خو بيا يې هم له بوکې څخه د سړو اوبو
رابهېدلې يوه نرۍ داره غاړې ته سيخه شوه.
له خټو ډکې دوې نورې بوکې هم د ځمکې سر ته وختې ،خو په څلورمه
بوکه کې څرخ تاو نه شو ،جانکو څو ځله پړی وښوځاوه ،چيغه يې کړه:
_بوکه ډکه ده.
خو بوکه همداسې په اوبو کې پاتې شوه ،يواځې د موټر سايکل د درېدو
غږ يې واورېد ،وروسته يې د حميد وارخطا غږونه په غوږو ننوتل...
جانکو په بيړه د څاه د دېوال په ژور شوي ځای کې پښه کېښوده ،کله چې
يې له څا څخه سر پورته کړ ،پښې يې بېسېکه شوې ،حميد خپله ميرمنه
په غېږ کې اخيستې وه ،د کوټو خواته ران و ،د غوټۍ سر ځوړند
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ښکارېده ،سترګې يې پټې وې ،له خولې څخه يې سپين ځګونه روان
ول...

*

* *

غوټۍ سترګې رڼې کړې ،په کوټه کې يواځې وه ،کېناسته ،په سر کې يې
څړيکه شوه ،تندي ته يې الس ور ووړ ،تر سر يې ټوټه تاو وه.
پردې ته يې کونج ورکړ ،د ماسپښين سيوری ړنګ و ،د څاه تر څنګ
دوې ،درې بوکې لنده خټه ښکارېدله.
د دروازې کړپ شو ،رنګ يې والوت ،په رېږدېدلې غږ يې وويل:
_تا ،تا زما مور وژلې ،تا هغه په څاه کې اچولې وه ،تا...
حـميد د کوټې پرده يوې خواته کش کړه ،رڼا شوه ،د ښځې وړې سترګې
رډې راختلې وې ،غاړه يې خولې وه ،تار تار النده ويښان يې پر تړلي
تندي پراته ول.
غوټۍ ځان په کمپله کې ور ټول کړ ،د ېو ال ته ور وښوېده ،ځنګنونه يې
پر خپل ټتر پورې ونيول ،غلې کېناسته .غاښونه يې يو پر بل لګېدل،
ټکا ترې خته.. .
حميد په غوسه وويل:
_ليونتوب مه کوه!
کوم غږ يې وانه ورېد:
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حميد څنګ ته اېښې له چايو ډکه پياله غوټۍ ته ور نږدې کړه ،له جېبه
يې د ګوليو پاکټ راويست ،ښځي ته يې ونيو ،ورو يې وويل:
_تندی دې زخم دی ،د څاه د بيلر پر ژۍ لګېدلی و ،هه! دا ګولۍ د درد
لپاره ښې دي.
ښځې کوم حرکت ونه کړ:
حميد په سړه سينه وويل:
_ته خو هوښياره يې ،ته څنګه ...
غوټۍ چيغه کړه!
_له څاه نه په خټو لړلې خولۍ را ووته ،زرينه خولۍيواځې تا په سروله،
نه دلته پيدا کيږي او نه هم د دې کلي په خلکو کې رواج ده ،ووايه! له څاه
نه راوتلې خولۍ ستا نه وه؟
د حميد تندی تريو شو:
_زما وه ،خو دا د دې مانا نه لري چې ما دې خپله ترور وژلې وي.
_خو خولۍ د څاه په خټو کې راوخته.
حميد په خپلو تورو ويښتو کې ګوتې تېرې کړې ،سپينه خولۍ يې له
سره ولوېده ،ورو يې وويل:
_ته له ما سره خوشاله يې؟
ښځه رېږدېدله...
حميد چيغه کړه!
_ ته په ما ګرانه يې ،بد مې نه در باندې لوريږې ،تر اوسه مې کومه ترخه
خبره نه ده درته کړې ،ترور مې هم تر زوی کم نه ګڼلم ،ما به ولي وژله؟
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حميد يوه شېبه غلی و ،بيا يې يودم وژړل...ده د ماشوم غوندې اوښکې
تويولې...
غوټۍ په حيرانی ورته کتل ...وروسته يې سترګې له اوښکو ډکې شوې،
ور مخته شوه ،د سړي سر يې په خپل ټټر پورې ونيو.
شېبه ووته ،د حميد د ژړا غږ په سليګو بدل شو ،په غريو کې يې وويل:
_دا د جانکو دام دی ،زما خولۍ څو مياشتې مخکې په باغ کې ورکه
شوه ،زه خو وايم چې ده غلې کړې وه ،دا دومره وخت نه د څاه پاکېدل و او
نه هم زرينه خولۍ ،خو نن چې مې له مزدورۍ ځواب کړ ،هم د څاه اوبه
کمې شوې او هم خولۍ پيدا شوه.
ښځې له ورسۍ د باندې وکتل ،د اخور پر سر غوټه نه ښکارېده .ورو يې
وويل:
_جانکو څه شو؟
_ ومې شاړه ،تر څو چې مې وسه کېده ،سپک مې کړ ،ور ياده مې کړه
چې بيا دې دېخوا ونه ګورم.
ښځې د سړي سر په ټټر پورې ټينګ کړ ،د حميد سونګېدا زياته شوه ،د
کلي له جومات څخه د ماسپښين د اذان غږ اورېدل کېده.

*

* *
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ورځ ووته ،ماښام و ،غوټۍ له شيدو ډک دېګ په داالن کې کېښود،
بېرته د باندې الړه ،غوا خالصه وه ،دې يوې بلې خوا ته وکتل ،په زوټه
يې وويل:
_ګل ميره!
پيشو ميو کړل ،غوټۍ په منډه داالن ته ور ننوته ،پيشو د شيدو په ډک
دېګ کې خوله وهله ،غوټۍ ځمکې ته الس کړ ،پياز په ګوتو ورغی،
پياز پر تيغنه ولګېد ،کړپ شو ،پيشو منډه واخيسته.
غوټۍ د يګ پورته په تاخچه کې کېښود ،بېرته د باندې ووته ،غوا د
سنځلې الندنيو څانګو ته غړۍ ور اوږده کړې وه.
شاوخوا يې وکتل ،مزدور نه و .د سنځلې خواته روانه شوه ،غوا منډه
کړه ،د کال په دېوال کې د پرې شوې دروازې خواته ور وګرځېده.
غوټۍ ګړ ندي ګامونه واخيستل ،د مڼو ونې تکې سپينې وې ،ټول باغ د
مڼو د ګل بوی نيولی و ،تر ونو ور هاخوا شنه تاکونه ښکارېدل .غوا د
تاکونو په يوه جووه کې والړه وه  ،شنې پاڼې يې تر خولې راوتلې وې.
غوټۍ ورو ور نږدې شوه ،پړي ته يې الس ور وغځاوه ،پړی نيم ګز شا ته
الړ ،ښځې ورو خپل الس ور ټول کړ ،غواته يې وکتل ،هغې وچې سترګې
ورته نيولې وې ،ژامه يې يوې  ،بلې خواته خوځېدله ...غوټۍ يوه شېبه
غلې پر خپل ځای کېناسته ،غوا بېرته د تاکونو شنو پاڼو ته خوله ور ټيټه
کړه ،ښځې ټوپ کړل ،پړی يې ټينګ ونيو ،غوا منډه واخيسته ،ښځه
پړمخې پرېوته ،پړی يې پرېښود،غوا د انګورو پر پشته وخته ،له پښو
څخه يې وړې لوټې را ورغړېدې.
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ښځې سترګې پټې کړې ،په خوله کې يې خاورې ننوتې ،ويې ټوخل ،د
خپل ټکري پيڅکه يې پر خوله تېره کړه ،سترګې يې رڼې کړې ،د والړېدو
لپاره يې السونه پر ځمکه کېښودل ،د ښې الس ګوتې يې په مړه خاوره
کې ننوتې ،ګوتې يې لندې شوې ،الس يې له خاورو راويست ،ګوتې يې
وسولولې ،سرې ښناکه وې ،الس يې پزې ته ور ووړ ،بوی يې نه ته ،د
غروب سرخۍ ته يې ونيو ،ګوتې يې تورې وې.
ځمکې ته يې وکتل ،کيڼ الس يې د يوه بنيادم پر سپېره الس اېښی و،
زړه يې ولړزېد ،چيغه يې کړه ،شاته يې ټوپ کړ ،پښه يې وښويده ،بېرته
پړمخې ولوېده ،هماغسې بې حرکته پرېوته ،تېزه تېزه سا يې وهله ،ورو
يې سترګې وغړولې ،ګاړګوتې ويښته يې د يو چا پر سپېره الس پرا ته
ول ،سترګې يې رډې راوختې ،السونه يې پر ځمکه ولګول ،د پښود
ټولېدو سيکه يې نه لېده ،په زحمت کېناسته ،ژامې يې يو پر بل
لګېدلې ،الندې يې وکتل ،د يو چا الس تر مړونده له خاورو راوتلی و.
ښی خپل لړزانده الس خاورو ته ور نږدې کړ ،بېرته يې ګوتې په هوا کې
راټولې شوې ،يوه شېبه يې په رډو سترګو له خاورو راوتلي الس ته
وکتل ،د زړه دربا يې تې زه شوه ،ناڅاپه يې دواړه منګولې په خاوره کې
ښخې کړې ،د ليونو په څېر يې مړه خاوره وتوشپله ،الس تر اوږې لوڅ
شو ،په النده لستوڼې پورې خاورې نښتې وې ،بيا يې د خاور په توشپلو
پيل وکړ ،ګوتې يې د کميس په غاړه ولګېدې ،ټينګ يې ونيو ،کش يې
کړ ،له خاورو سپې ره ويښته راووتل ،وروسته تندی ښکاره شو ،بيا
سترګې ،پزه او خوله له خاور راووتل ،غوټۍ په ځير ورته وکتل ،بې
اختياره يې شونډې ورېږدېدې:
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_جا ،جا ،جانکو!
د زړه ضربان يې ډېر شول ،له خولې يې الړې راووتې ،الندې يې وکتل ،د
سړي غاړه تر نيمايې غوڅه وه،له ورمېږه راوتلې تازه وينه له خاورو سره
ګډه شوه
د ښځې پر زړه ترخې اوبه راپورته شوې ،ټوخي واخيسته،کانګو ونيوله،
مخ يې کوږ کړ ،ويې ګرځول ،سړي ته يې وکتل ،د ماښام په تته رڼا کې
يې پر تندې د کالدانې لوی داغ ښکارېده ،د ښځې له خولې ځګونه را
ووتل ،پر سترګو يې تياره راغله ،مخامخ ړنګه شوه.

*

* *

ښځې سترګې رڼې کړې ،پاڼې وې ،تر پاڼو پورته سپينه ګرده سپوږمۍ
والړه وه.
په سر کې يې نرۍ څړيکه تېره شوه ،کيڼ الس يې پر ځمکه ولګاوه ،لوټې
وې ،په زړه يې وېره ننوته ،فکر په مخه کړه ،ورو يې وويل:
_زه ،زه چېرته يم.
کوم ځواب يې وانه ورېد.
پر ښي الس يې زور راووست ،الس يې پوست ولګېد ،ورو يې ور وکتل،
الس يې د يوه بنيادم پر لوڅه ببره سينه پروت و .خوله يې وازه کړه ،د
چيغې غږ راونه ووت ،خرهاری يې شو ،کيڼ بغور يې لوند ورته واېسېد،
ورو يې پورته وکتل ،پر تندي يې د يوه بنيادم له مړو ويښتو ډکه زنه
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اېښې وه .يو دم کېناسته ،د سپوږمۍ رڼا د سړي پر لوڅو سپينو سترګو
لګېدله ...ښځې څو ځله خوله وازه کړه ،غږ ترې راونه ووت ،دومره
پوهېده چې ځان يې رېږدي.
د مڼو د ونو له تورو څانګو څخه د السي بتۍ رڼا ښکاره شوه ،يو غږ يې
واورېد:
_غوټۍ!
ښځه د تاک پاڼو ته ور وښوېده ،رڼا د ونو تر څانګو را ووته ،پر مخامخ
دېوال ولګېده ،يو دم ورکه شوه.
ښځې خپلو پښو ته کتل ،پايڅې يې لړزېدلې...
د السې بتۍ رڼا د باغ په کونج کې ګرځېدله...ښځه ورو پر سينه وښوېده،
الس يې د يوه تاک په تنه پورې ونيو ،په زحمت والړه شوه ،زانګې
وانګې يې د باغ د وره خواته حرکت وکړ ،د کال په مينځ کې لويې دروازې
ته ور وګرځېده ،کولپ ور لوېدلی و ،خوله يې چيغې ته جوړه کړه ،ساه
يې په سينه کې سره راټوله شوه ،له مرۍ نه يې يواځې خرهاری راووت.
د بتۍ رڼا د کال په دېوال کې له پرې شوې دروازې څخه را ووته ،د
سنځلی پر ځړېدلو څانګو ولګېده ،څانګو اوږده سيوري پيدا کړل ،رڼا
بېرته ورکه شوه.
ښځه داالن ته ننوته ،د پيازو چاړه يې پر ټټر پورې ونيوله ،ټکری يې پرې
خور کړ ،کوټې ته الړه ،څراغ ته يې ور پو کړل ،د وره شا ته غلې کېناسته.
چوپه چوپتيا وه ،کله کله به څاه ته نږدې ،يوې چونګښې کورررړ کړل،
نور هيڅ هم نه اورېدل کېدل.
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شېبه وروسته د يوه بنيادم د بوټونو ټکا واورېدل شوه ،د بتۍ رڼا له
ورسۍنه کوټې ته ور ولوېده ،رڼا پر يوه عکس ولګېده ،ملک عطاالدين
شخ برېتونه نيولي ول.
د کوټې د دروازې کړپ شو ،د ښځې زړه د پښو تر پوندو منډه کړه ،په
کوټه کې يو نارينه غږ واورېدل شو:
_ غوټۍ!
غوټۍ په بيړه والړه شوه،په الس کې نېولې چاړه يې پورته کړه ،يو چا اخ
کړل ،بتۍ يې له السه ولوېده ،له دروازې سره ولګېد ،درب شو ،په
غولي ولوېد.
ښځې منډه واخيسته ،کيڼه پښه يې د دروازې تر ليخکه ويسته ،خو
ترښۍ پ ښې يې د يوه بنيادم ګوتې تاو شوې ،د کوټې خواته په زوره کش
شوه ،د لرګي پر صندوق ورغله ،زنګنونه يې پر صندوق ولګېدل ،شا په
تخته پريوته.
بتۍ وخوځېده ،له ځمکې پورته شوه ،د ښځې پر مخ سپينه رڼا ولګېده،
د هغې يوه خوا مخ په وينو سور و ،وړې  ،وړې لوټې په وينو کې نښتې
وې.
د سړي زګيروی شو ،اورلګيت ولګېد ،د حميد په غټو سترګو کې د
اورلګيت د دانې لمبه ښکارېدله...
بله دانه الټين ته ور نږدې شوه ،کوټه ژېړې رڼا ونيوله.
حميد خپل مټ ته الس ور ووړ ،د پيازو چاړه پکې بنده وه ،چاړه يې له
الستي ونيوله ،کش يې کړه ،سرې وينې باد شوې.
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ښځه په پښو ودرېده ،د کوټې دروازې ته يې منډه ور واخيسته ،د سړي
پښه ور وغځېده ،د ښځې له زنګانه سره ولګېده ،پړمخې پريوته ،څڼې
ي ې په شدت شا ته کش شوې ،سترګو ته يې د حميد سرې سترګې
ودرېدې ،د سړي له خولې الړې باد شوې ،د ښځې ژامې ته يې سوک
ورکړ ،ښځه پر اړخ ړنګه شوه.
حميد پردې ته الس ور وغځاوه ،کش يې کړه ،پرده له ميخونو سره يو
ځای الندې راولوېده .سړي نری تراډه ترې ويسته ،تر مټ يې تاو کړه،
کلکه غوټه يې ور واچوله.
حميد ښځې ته وکتل ،په خاورو سپېره وه ،سر يې دېوال ته کوږ و ،په
راوتلو رډو سترګو يې ده ته کتل.
حميد په ملنډو وويل:
_جانکو دې ولېد؟
ښځه له حرکته لوېد لې وه.
د سړي الندنۍ شونډه وځړېده ،سپين غاښونه يې ښکاره شول ،ښځه يې
تر ويښتو ونيوله ،د هغې سر پورته شو ،سترګو ته يې د چت تور لرګی
ودرېدل ،سړي په لوړ غږ وخندل ،له خولې يې باد شوې الړې د ښځې پر
سپينه غاړه ولګېدې.
سړی يودم غلی شو ،په ملنډو يې وويل:
_زه څه مالمت يم ،دی په خپله کم عقل و ،ما ستا له خولې د راوتليو
ځګونو د پاکولو لپاره ټوټ ه پسې غوښته .ورسۍ ته مې وکتل ،جانکو د
څاه تر څنګ والړ و ،له پايڅو ن ه يې خړې اوبه څڅېدلې ،ده په الس کې
نيولې زرينې خولۍ ته کتل.

78

خونکار
ليکوال :نصيراحمد احمدي

حميد غلی شو ،يودم يې وخندل ،څنګ يې بدل کړ ،د سدرۍ له جېبه يې
ګڼې کونجياني ( کلياني ) راوېستې ،د لرګې صندوق يې خالص کړ ،په
غولي يې څو کاغذونه کېښودل شول ،وروسته يې يودم وخندل:
_ دا وينې؟
ښځې په حيرانۍ ور وکتل ،د سړي په الس کې يو کوچنی تبر ښکارېده.
سړي تبر الټين ته ور نږدې کړ ،ورو يې وويل:
_ورته وګوره! د جانکو غاړه مې په همدې تبر پرې کړه ،دی ساده سړی
و ،له خولۍ نه يې خټې پاکولې ،زه هم د شا له خوا غلی ورغلم ،تبر مې د
هغه په غاړه راټيټ کړ.
د ښځې خرهاری شو.
سړي پرته له دې چې هغې ته وګورې په خندا يې وويل:
_دې تبر د ډې رو غړۍ خوړلې دي ،ته ورته وګوره ،خوله يې سره ده ،په
دغو وچو وينو کې دې د مور د غاړې وينه هم ګډه شوېده.
د ښځې خرهاری ډېر شو ،يودم يې ټوپ کړل ،پر سړي ور پرېوته ،د دواړو
السونو تېره نوکان يې د هغه مخ ته برابر شول .سړي تر ستوني ونيوله،
پورته شو ،د ښځې ژامې ته يې سوک ورکړ ،د هغې له خولې وينو داره
وکړه  ،څو څاڅکې د څراغ په ښيښه وبهېدل ،ښځه يوې خواته ړنګه شوه،
په لنډ وخت کې د هغې له خولې نه راوتلې وينې يوه لويشت غولی سور
کړ .د ښځې راوتلی ټټر په تېزۍ کښته پورته کېده....
سړی والړ شو ،د ښځې ګېډې ته يې درنه لغته ورکړه ،ښځې وټوخل ،تاو
را تاو شوه ،بېرته بې حرکته پريوته.
سړي چيغه کړه!

79

خونکار
ليکوال :نصيراحمد احمدي

_ستا پالر هم ما وواژه ،د سپې زوی ته سالمت دوه ساعته ماتله وم ،کله
چې د غوثو له کوره راووت ،په خوړ کې مې د تبر وار پرې وکړ ،شپه وه،
تبر سم ځای ونه لګېد ،ده منډه واخيسته ،په تياره کې رانه ورک شو ،خو
وروسته مې پيدا کړ ،په همدې تبر مې پر غاړه وواهه.
سړی غلی شو ،يو دم يې شونډې وېړې کړې ،ښځې ته يې وکتل ،په
ملنډو يې وويل:
_خو ودې نه پوښتل چې ولي؟
ښځې تېزه ساه وهله...
د سړي تندی تريو شو ،چيغه يې کړه:
_پالر ته مې دې مرکه ور ولېږله ،ته مې ورنه وغوښتې ،خو ده غاړې
کولې ،ويل يې چې ملک سړی يم ،څنګه خپله لور يوه موټروان ته ورکم.
سړی غلی شو ،ښځې ته يې وکتل ،هماغسې يې تېزه تېزه ساه وهله.
سړي وخندل ،په ملنډو يې وويل:
_پوهيږې چې ته مې ولې کولې؟
ښځې رډې سترګې ورته نيولې وې...
د سړي تندی تريو شو ،په خشکه يې وويل:
_ زه ستا پر خيرن مخ نه وم مين ،خبره د اتو شلو جريبو ځمکې ،باغ ،کال
او ګاڼو وه ،ستا پالر نه خپل درلود او نه هم تربور ،له غوثو هم ميراث وه،
نو دا جايداد ،ما د ځان ل پاره تياره ګوله ګڼله ،بس ! ملک بايد مړ شوی
وای .ما همدا کار وکړ ،خو ګوډ غوثو په څټ کې راشين شو ،هيڅ مې نه
وو ورته ويلې ،هسې يې راسره بده شوه ،که ګوډ په کال کې نه وای
اړولې ،مور دې په خپله راضي کېده چې تا زما په نامه کړي ،پر هغې خو
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هسي هم ګران وم ،ترور مې وه ،غوثو يې د خپل خاوند قاتل ګاڼه ،ته
ووايه! له ما پرته به يې په بل چا باور کاوه؟ هه!
ښځې د توشکي ژۍ د خپل ښي الس په موټ کې ټينګه کړه.
سړي خبره پسې وغزوله:
_ پوهېدم چې غوثو په جومات کې دی ،ګوډ به د ماخستن له لمانځه
وروسته کال ته راته ،تر هغو به دروازه خالصه وه ،زه هم د ماښام په تته
رڼا کې کال ته ورننوتم ،په داالن کې مې ستا د مور ټوخی واورېد ،په
احتياط برج ته وختم ،ستا د پالر السي بتۍ مې د ګوډ تر توشکې الندې
کړه.
سړي وخندل ،خبرې يې پرې شوې ،بېرته يې وويل:
_پوهېږې چې السې بتۍ مې له کومه کړه؟!
ځواب يې وانه ورېد.
_ستا د پالر له جېبه مې راوېسته ،لومړۍ مې مړ کړ ،بيا مې د هغه
جېبونه ولټول ،بس! سرکوزی ډېر سخت سړی و ،په جېب کې يې يوه
روپۍ هم نه وه ،يواځې يوه قواله ترې راوخته او يوه هم هماغه السي بتۍ
چې ما د ګوډ تر توشکې الندې کړه.
د ښځې رېږدېدلي الس حرکت وکړ ،سړي ور وکتل ،يو ګز ليرې د پيازو
چاړه پرته وه ،سړي په ملنډو وويل:
_چاړه غواړې؟
خپله پښه يې چاړې ته ور وغځوله ،چاړه يې پر پونده ووهله ،چاړه د
ښځې له الس سره ولګېده ،سړي هماغسې په ملنډو وويل:
_هه! دا يې هم چاړه!
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ښځې بېرته الس ور ټول کړ ،د پخوا په څېر ستونې ستغ پرېوته ،چت ته
يې وکتل ،له ښۍ سترګې راوتلې اوښکه يې ورغړېده ،د غوږ تر څنګ
يې په ګڼو ګاړګوتې تورو ويښتو کې پټه شوه.
سړي وخندل:
_مور مې دې هم همداسې ووژله ،ماښام قضا کاهدانې ته ننوتم ،تر
ماخستنه ماتله وم ،مور دې له څراغ سره د باندې راووته ،د خوارکۍ
سړو اوبو ته زړه شوی و ،په الس کې يې چايجوشه ښکارېدله ،نيغه د څاه
خواته ور روانه شوه ،خو بوکه يې ال نيمايي ته نه وه را پورته کړې چې د
تبر وار مې پرې وکړ .اخ يې هم تر خولې راونه ووت ،په غېږ کې مې را
ړنګه شوه ،السونه مې سرو وينو ونيول .د هغې سر مې څاه ته ور
وغځاوه ،په خپله پورته برج ته وختم ،د ګوډ خر هاری خوت ،غاړه يې د
تبر خولې ته ښه جوړه وه ،خو ومې نه واژه ،که مې داسې کړې وای ،نو
ستا د مور او پالر قاتل به څوک وای؟ ته به څنګه زما کېدې؟ ګوډ خو مې
د بدۍ په پلمه په رڼا ورځ هم وژلی شو ،ما يې يواځې پر سپينو پايڅو
خپل له وينو ډک السونه څنډ وهل.
له برجه را کښته شوم ،ترور مې له پښو ونيوله ،څاه ته مې ور خوشې کړه،
پام مې نه و ،زرينه خولۍ هم ورسره ولوېده ،زه بېرته کاهدانې ته ننوتم،
شېبه وروست ه ته له کوټې راووتې ،چيغې دې کړې ،ګوډ له برجه راکښته
شو.
سړی غلی شو ،بېرته يې شونډې وخوځېدې:
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په نورو خبرو خو ته هم پوهېږې ،ما د کاهدانې له وره نه هر څه ليدل ،کله
چې جانکو د خلکو د خبرولو لپاره د کالدروازه خالصه کړه ،په کلي کې د
هغه له چيغو سره سم ،زه هم له کال ووتم.
سړي څراغ ته الس ور وغځاوه ،د ښځې مخ ته يې ورنږدې کړ ،خوله يې په
وينو سره وه ،په سرو شونډو کې يې د الټين ژيړه رڼا ښکارېدله.
سړي په خندا وويل:
_اوس يواځې ته پاتې يې ،غم مه کوه ،ستا غم مې هم خوړلی ،اوس دې
باغ ته بيايم ،هلته جامې درنه باسم ،بيا دې پر تبر غاړه غوڅوم او لوڅه
لغړه دې د جانکو پر ټټر پرېباسم.
د ښځې خرهاری ډېر شو.
د سړي خندا زور ونيو ،له خولې يې الړې باد شوې ،هماغسې يې په خندا
کې وويل:
_ په جانکو دومره وخت نه دی وتلی ،يو دوه تازه زخمونه به يې په غاړه
کې جوړ کم ،په خپله وينه راباسي ،بس! يواځې مخ او ځان يې لږ
پاکوالی رانه غواړې .ته ووايه! څوک به ما مالمت کړي ،ساده خلک
دي ،ورته وبه وايم چې دواړه سره جوړ ول ،يو ځای مې سره ونيول.
د ښځې له خولې ځګونه راووتل ،يو دم يې ټکان وخوړ ،سړی يې پورې
واهه،الټين ولوېد ،ښځه والړه شوه ،سړي تر پښې ونيوله ،ښځې الټين
پورته کړ ،کړنګ شو ،سړي خپل سر ته غبرګ السونه ونيول ،په ويښتو
کې يې د څراغ ماتې نازکې ښيښې بندې وې ،مخ يې لوند شو ،د خاورو
د تېلو بوی يې پر سپږمو ننوت.

83

خونکار
ليکوال :نصيراحمد احمدي

ښځه زانګې وانګې له کوټې ووته ،سپوږمې د کاله د ختيځ برج پر سر
والړه وه.
ښځې څو ځله چيغې ته خوله جوړه کړه ،خو غږ به يې په مرۍ کې تاو راتاو
شو ،له خولې به يې يواځې خرهاری را ووت.
باغ ته ننوته ،د مڼو د ونو خواته ور وګرځېده ،څو ګامه يې واخيستل،
پښه يې لښتي ته ور وښوېده ،پر لوڅو پښو يې سړې اوبه ور واوښتې،
بېرته پ ورته وخته ،له اوږې سره يې يو څه ولګېدل ،په وارخطايې يې ور
وکتل ،له ټيټ ښاخ څخه د مڼو سپين ګالن توی شول.
ښځې پر مخامخ دېوال منډه ور واخيسته ،ټوپ يې کړل ،السونه يې د
سرداو سر ته ور ورسېدل ،له نوکانو سره يې د دېوال کاهګل جال شو،
بېرته شاپر تخته پرېوته.
دېوال ته يې وکتل ،هسک و ،يوه تاک ته ور وښوېده ،ځان يې د تاک په
ګڼو څانګو کې ننه ايست.
ښه شېبه ووته ،د بتۍ سپينه رڼا د مڼو په ونو کې ګرځېده...وروسته ورکه
شوه.
ښځې تېزه تېزه ساه وهله ...بيا يې نږدې غږ واورېد:
_غوټۍ!
ښځه په خپل ځای کې غلې ناسته وه.
ناڅاپه يو سيوری ور باندې راغی ،نږدې پاڼې وښورېدې ،ښځې خپله
ساه ودروله ،پر پښه يې يو څوک ور وختل ،ښځې خپله الندنۍ شونډه په
غاښونو کې ټينګه کړه ،سړی مخکې الړ.
ښځې سړه ساه ويسته ،چوپه چوپتيا وه ،چرچرک نارې وهلې...
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ښځې سترګې پټې کړې ،دې په تيزی سره ساه وهله ...يودم يې تر ښۍ
پښې د يوچا ګوتې تاو شوې ،کش شوه ،د تاک پاڼې يې له مخ سره
ولګېدې ،ټکری يې په يوه څانګه کې پاتې شو ،پر هوار ميدان ستوني
ستغ ،سرتوره پرېوته.
ښځې په بيړه پورته وکتل ،حميد و ،د سپوږمۍ رڼا يې پر ببرو ويښتو
پرته وه.
حميد د هغې پر ټټر پښه کېښوده ،په الس کې يې تبر ښکارېده.
ښځې د هغه تر پښې ګوتې تاو کړې ،سړي د ښځې پر ټټر زور راووست،
تبر يې پورته کړ ،ښځې وټوخل ،تبر ته يې وکتل ،په ستورو کې والړ و.
ښځې سترګې پټې کړې ،شېبه ووته ،د ښځې پر مخ او غاړه تاوده
څاڅکې ولګېدل .خرهاری يې تر غوږ شو ،سترګې يې رڼې کړې ،تبر
هماغسې پورته والړ و.
ښځې حميد ته وکتل،د هغه له ستوني وينو دارې وهلې...تبر يې له السه
جال شو ،ولوېد ،تېره څوکه يې د ښځې غوږ ته نږدې په ځمکه کې ننوته،
دی هم مخامخ پر يوه تاک ورغی ،لښتې ماتې شوې ،درب شو ،پړمخې
پريووت ،له ورمېږه يې د چاړې الستی راوتلی و.
ښځې ټکان وخوړ ،د حميد ځنګنو ته نږدې غبرګ بوټونه ښکارېدل،
ښځې په را وتلو رډو سترګو پورته وکتل ،يو څوک والړ و ،څېره يې نه
ښکارېده ،د سپوږمۍ رڼا يې پر اوږو لګېدله.
ښځه کېناسته ،نيم ګز شا ته شوه.
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سړی ورمخته شو ،ګونډې يې پر ځمکه ولګېدې ،څېره يې د سپوږمۍ
رڼا ته برابره شوه ،ده کږه پزه درلوده ،په سترګو کې يې اوښکې ځلېدلې،
په غريو کې يې وويل:
_غوټۍ زويه!
ښځې په حيرانی ورته کتل...
سړي د هغې اوږو ته څنډ ورکړ ،چيغه يې کړه!
زه يم ،غوث الدين!
د ښځې په ستونې کې خرهاری شو ،زوروره چيغه يې تر خولې راووته!
_ ال ال!
ځان يې د تره غيږې ته ور واچاوه ،کوکه يې کړه ،د ژړا غږ په ټول باغ کې
تاو راتاو شو...
سړي د غوټۍ د ککرۍ په ګڼو پېچلو ويښتو کې ګوتې تېرې کړې ،د
هغې سر يې پر خپل ټټر پورې ټينګ کړ ،د ښځې کوکو زور واخيست.
سړي په غريو کې وويل:
_هر څه به سم شي ،هرڅه!
ښځې هماغسې ژړل...
ښه شېبه ووته،د ښځې اوښکې نه تم کېدې ،وروسته يې په نيولي جړ غږ
وويل:
ال ال! ما دې خپل کور ته بوځه!
سړي د ښځې پر ککرۍ شونډې کيښودې ،ښکل يې کړه.
پاو وروسته د سپوږمۍ رڼا په دوو تنو لګېدله ،دواړه د مڼو په ګڼو ونو
کې کال ته د پرې شوي وره خواته روان ول ،ښځې خپل سر د سړي پر اوږه
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ايښی و ،سړي په تګ کې ستونزه درلوده ،کيڼه پښه يې درنه پسې
اخيسته.

پای

87

راځئ کيسه وليکو
ليکوال :نصيراحمد احمدي

راځئ کيسه وليکو

1

راځئ کيسه وليکو
ليکوال :نصيراحمد احمدي

ليکوال :نصيراحمد احمدي

د چاپ کال ٩٨٣١ :ل

د کتاب پيژندنه
د کتاب نوم :

ليکوال:

راځئ کيسه وليکو

نصيراحمد احمدي

د ليکوال د تليفون شميره٠٠٠٠١٩١٩١٩ :
د ليکوال ايميل ادرس
nasirahmad_ahmadi@yahoo.com
2

راځئ کيسه وليکو
ليکوال :نصيراحمد احمدي

چاپ شمير:
خپرندويه ټولنه:
کمپوز :

 ٠١١١ټوکه
مومند خپرندويه ټولنه _ جالل اباد
پخپله ليکوال

د پښتۍ ډيزاين:

احمد شاه اميري

چاپ کال:

 ٩٨١٠ل

3

راځئ کيسه وليکو
ليکوال :نصيراحمد احمدي

4

راځئ کيسه وليکو
ليکوال :نصيراحمد احمدي

آيا کيسه ليکلی شئ؟
له ځانه پوښتنه وکړئ! آيا کيسه ليکلی شئ؟
بيړه مه ک وئ! يوه شېبه د کتاب پاڼې سره ورولئ ،کيدای شي نورې
جملې وروسته ولولئ!
څه پريکړه مو وکړه؟ " هو " که " نه" د کيسې ليکل کوم جادو نه دی ،نه
هم په لوړو زده کړو پورې اړه لري.
زه ماشوم وم ،انا به مې تل کيسې راته ويلې ،هغه کوچۍ وه ،په ليک
لوست نه پوهيده ،خو کله چې به يې کيسې ته خوله جوړه کړه ،تر پايه به
يې ورسره وړلم ،ما به کله کله خپلو خويندو او وروڼو ته کتل ،ټولو به د
انا ګونځې ګونځې خولې ته وچې سترګې نيولې وې ،د الټين په رڼا کې به
په خړ ديوال لوی لوی سيوري ښکاريدل ،خو حرکت يې نه درلود ،غلي
به ناست ول .کله کله به د انا له غږ سره د چونګښو کورړا هم ګډه شوه،
نور هيڅ هم نه اورېدل کېدل.
انا نه لوستې ښځه وه او نه يې هم په فني توګه کيسې زده کړې وي،خو
هغې خوږې کيسې ويلې ،دا په طبيعي توګه د کيسو په ويلو کې تکړه
وه.
بېرته به خپلې پوښتنې ته راوګرځو ،څه فکر مو وکړ؟ کيسه ليکلی شئ؟
"نه" مه واياست! " هو" د اميد نښه ده ،خو که زړه نازړه ياست ،دوو
پوښتنو ته ځواب ورکړئ!

5

راځئ کيسه وليکو
ليکوال :نصيراحمد احمدي

 _٩آيا د لنډو کيسو او ناولونو له لوستلو سره مينه لرئ؟
_١غواړئ چې کيسه وليکئ؟
که څوک له نجار سره شاګرد وي ،خو له نجارۍ سره مينه ونه لري ،هغه به
هيڅکله هم ښې در وازې او کړکۍ جوړې نه کړي ،دا يواځې يو مثال و.
هر کار همداسي دی .ليکوالي هم په زور نه زده کيږي ،لومړی شرط مينه
ده .که د لنډو کيسو له ويلو او يا هم لوستلو سره مينه ولرئ ،کيسه
ليکلی شئ ،ان که مو په ټول ژوند کې هم کيسه نه وي ليکلې ،پروا نه
کوي ،ځان وازمايئ! دا کار دومره ستونزمن نه دی.
خو څنګه کيسه ؟
زموږ کلی ډېر کوچينی دی ،ټول اووه کوره يو .يوه ورځ د کلي ځوانان
سره راټول شول ،په ميله ووتو ،په يوه شنه دره کې مو د يوه لوی توت
سيوري ته واړول ،تر يو څه وخته مو قطعې وکړې ،وروسته د ديګ د
پخولو وخت شو .زما د تره زوی ځان رامخته کړ ،دی نوی له ايرانه راغلی
و ،ويل يې چې لس رقمه وريجي پخولی شي ،خو کله چې يې نيم ساعت
وروسته ديګ له ديګدانه کښته کړ ،په ديګ کې له اوبو ډکه شوله پرته
وه .د خوراک پر وخت له ګوتو نه جالکيده ،نه يې رنګ و او نه يې خوند.
يوه ځوان طاقت ونه ک ړ ،په خندا يې وويل " :دا خو لکه النده ګچ چې په
غوري کې راته پراته وي! " د تر ه زوی مې په خبره کې ورولوېد ،په خوند
يې ځواب ورکړ ":ما خو درته وويل چې زه لس رقمه وريجي پخولی شم،
دا يې يواځي يو رقم دی" .
وروسته وپوهيدو چې هغه د وريجو په پخولو کې تکړه نه و.
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لنډه کيسه هم همداسي ده ،يو څه پوهې او زحمت ته اړتيا لري ،که غواړو
چې ښه کيسه وليکو او رانه شوله نه شي ،نو بايد له مينې سره سره ځينو
نورو ټکو ته هم پام وکړو.
دا کوم ټکي دي؟

موضوع
موضوع په مغز کې لومړنۍ جرقه ده ،يو څه بايد وي چې کيسه پرې
وليکو ،که موضوع ن ه وي ،نو کيسه هم نشته ،خو څه فکر کوئ ،ايا د
موضوع موندل ګران کار دی؟
دوه ځوابه لرو " ،هو"او " نه "!
که زاړه او تکراري موضوعات را اخلو ،بڼه يې يو څه ور بدلوو ،نو دومره
سختي نه لري ،که لس دقيقې وخت راکړئ  ،لس موضوع ګانې به درته
پيدا کړم ،زړې خبرې ډېرې دي ،هر څوک يې موندلی شي  ،خو که په
نويو موضوعاتو پسې وګرځو ،زحمت غواړي ،کله کله شايد په ورځو
ورځو هم يوه داسي موضوع ونه مومو چې د کيسې په ليکلو وارزي.
ځيني ليکواالن ګمان کوي چې د ليکلو له پاره ډېر موضوعات شته،
المل يې دا دی چې دوی نوی فکر نه لري ،زړو موضوعاتو ته پښې او
لکۍ ورکوي ،خو تکړه ليکواالن په اسانۍ قناعت نه کوي ،دوی هغه څه
را اخلي چې په خپله يې موندلي وي.
شايد پوښتنه پيدا شي چې له با با ادمه تر دې دمه همدا ژوند دی ،نوي
څه نشته!
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دا خبره سمه ده ،يواځي اختراعات نوي دي ،خو هره موضوع مختلفې
زاويي لري ،د نوې زاويې موندل ،په خپله نوې موضوع ده.
يو وخت چېرته ميلمه وم ،پر دسترخوان څو رنګه خواړه پراته ول ،خو
ماته يواځې يو ډول خوړو ډېر خوند راکړ ،ملګري مې په خندا راته وويل:
" په کچالو ځان مه مړوه ،غوښه در واخله" .
حيران شوم ،څه چې ما خوړل ،د کچالو خوند يې نه درلود ،څکه ( مزه ) او
بڼه يې د چپلي کباب غوندي وه.
کچالو په هر کور کې پيداکيږي ،دوه درې رنګه يې پخوي ،خو زما د
کوربه په کور کې همدا کچالو له يوې نوې زاويې پاخه شوي وو ،بلکل
نوې ،داسې چې ما خوند ترې واخيست او د کچالو ګمان مې نه پرې راته.
د کيسې له پاره هم بايد هرې موضوع ته له يوې نوې زاويې ( اړخه )
وګورو ،که نه نو هماغه اېشېدلي کچالو به وي چې په هر کور کې
پيداکيږي ،هر څوک يې پخوالی شي او په تالو پورې نښلي.
بې تجربې ليکواالن زاړه موضوعات را اخلي ،لږ بدلون ورکوي ،خو له
ليري ښکاري چې اېشيدلي کچالو دي ،خو تکړه ليکواالن فکر کوي ،له
نوښت او ابتکار څخه کار اخلي ،دوی کچالو له يوې داسې زاويې پخوي
چې نوې بڼه او نوی خوندولري.
موضوعات ډېر دي ،خو نوې زاويه يې يواځي په خپل فکر موندلی شو،
ځکه هيڅوخت يو انسان د بل انسان پر ځای فکر نه شي کوالی ،هر څوک
خپل فکر لري او يوې موضوع ته له خپل ديده ګوري.
يو وخت مې يو ملګری مخامخ راته ناست و ،پر کاغذ يې يو انګليسي
عدد وليکه ،پر مېز يې کېښود ،ورو يې وويل:
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_څو دي؟
ورياده مې کړه!
_ نهه ( ) 9
ده وخندل:
_ ماته شپږ (  ) 6ښکاري.
يو هم غلط نه و ،دواړو کاغذ ته له مخالفو زاويو کتل.
هره موضوع هم داسې ده ،څوک به له يوه اړخه ورته ګوري او څوک هم له
بل ،هيڅوک نه شي کوالی چې د بل چا په ځای فکر وکړي ،که داسې وای
نو جنايي پوليسو ته به اړتيانه وه.
خو يوه خبره ده ،که د بل پر ځای فکر نه شو کوالی ،بل ته فکر ورکوالی
شو.
خو څنګه؟
ځينې ټکې دي چې د ښې موضوع په ټاکلوکې مرسته راسره کوي.
 _ ٩که غواړئ چې ښه کيسه ولېکئ  ،فکر وکړئ او نوي موضوعات
ومومئ ،دا له امکانه ليرې خبره نه ده ،شايد ستاسو په سيمه ،کلي او
شاوخوا کې دا سې څه وي چې تر اوسه ال څه نه وي پرې ليکل شوي.
_ ١زړو موضوعاتو ته يوه نوې زاويه پيدا کړئ ،دا په خپله نوې موضوع
ده.
 _ ٨زموږ يو استاد و ،ده د ژور ناليزم زده کړه راکوله ،يوه ورځ يې د خبر
له پاره د موضوع د ټاکلو په اړه وويل " :که واورئ چې يوه سپي يو سړی
وخوړ ،نو دا کومه نوې موضوع نه ده ،دا ډول واقعات ډېر پېښيږي  ،نه
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خلکو ته په زړه پوري دی او نه هم د خبر د جوړولو ارزښت لري ،خو که
واورئ چې يوه سړي سپی وخوړ نو دا د خبر په جوړولو ارزي".
په کيسه کې هم همداسې ده ،هره موضوع ښه کيسه نه ورکوي! ژر
قناعت مه کوئ ،د کيسې له پاره د عادي موضوعاتو له ټاکلو ډډه وکړئ.
!
 _٤هيڅکله لويه او عمومي موضوع مه انتخابوی ،که موضوع هر څومره
وړه وي ،ښه فوکس ( تمرکز ) لري ،ليکوال الره نه ورکوي او په طبيعي
توګه يوه نوې زاويه ورته موندلی شي.
( په دې اړه به کيسو ته د اهدافو د ټاکلو په برخه کې نورې خبرې وکړو ).
 _٩فکر وکړئ! نن چيرته الړئ؟ څه مو واورېدل؟ څوک مو وليدل؟
موږ هره ورځ له لويو او وړو موضوعاتو سره مخامخ کيږو يا يې اورو،
خاندو ،خپه کيږو او يا هم داسې څه وينو چې په احساساتو کې مو بدلون
راځي ،خو شېبه وروسته مو هېر وي
ځينې دا ډول واړه موضوعات نوي وي او په زړه پوري کيسې ورکوي،
ښه دا ده چې تل د يادښت يوه وړه کتابچه راسره ولرو او ويې ليکو.
باور وکړئ ،هره هغه نوې موضوع چې تاسو ته په زړه پورې وي او په
احساساتو کې مو بدلون راولي ،نورو ته هم د لوستلو وړ ده.
 _ ١انګرېز ليکوال ګراهام ګرين د يوه کوچيني عادت له مخې په ليکنه
کې بريالی و ،ده به د ورځې تر پنځو سوو کلمات ليکل ،مختلف کلمات،
پرته له فکره ،څه چې به په ذهن کې ورتلل هماغه به يې د کاغذ پر مخ
راوړل ،وروسته به يې چاڼ کړل ،څو ټکي به يې ترې راوايستل ،حتما به
داسې موضوعات پکې ول چې کيسه ترې جوړيدای شوای.
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نو هڅه وکړئ چې نوي موضوعات پيدا کړئ  ،يا هم زړو موضوعاتو ته
له نوي ديده وګورئ ،زړه موضوع د ټوکې غوندي ده ،چې په لومړي ځل
اوريدو يې انسان خندوي ،خو که تکرار شي مزه يې ځې.

هدف
موضوع مو انتخاب کړه ،اوس څه وکړو؟
څه موده وړاندې يو چا له جالل اباد څخه زنګ راته وهلی و ،ويل يې:
" لنډه کيسه ليکم ،خو نه پوهېږم چې ولې رانه اوږديږي؟ "
ډې ر ليکواالن چې کله موضوع پيدا کړي ،له فکر کولو پرته يې په ليکلو
پيل کوي ،دا ډول کيسې ښې نه راځي ،له فوکسه ( تمرکزه ) وځي ،هدف
يې نه وي مالوم ،يوې بلې خواته غځيږي ،نه ليکوال خوند ترې اخيستی
شي او نه هم لوستونکو ته په زړه پوري وي ،ځکه نو د کيسو د ليکلو له
پاره د هدف درلودل مهم دی.
هدف څه ته وايو؟
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په دفتر کې کار کوئ ،د رخصتۍ وخت دی ،له کوره زنګ درته راځي،
وايي چې ميلمانه لرو ،سودا درسره راوړه!
طبيعي ده چې پوښتنه کوئ.
_ څه شی په کار دي؟
_ په مېلمنو کې يو ناروغه دی ،د سا لنډۍ ستونزه لري ،ډاکټر ورته
ويلي ،چې د چ رګ ښوروا څښه! چرګ په کور کې ګرځې ،له اخيستلو يې
خالص يو ،خو تر کاري نشته!
خبره روښانه شوه ،نه د قصابۍ دوکان ته ځئ او نه هم په وريجو پسې
ګرځئ ،هدف تر کاري ده.
که په کيسه کې هدف و لرو ،موضوع هرې خواته نه رانه ځي او په طبيعې
توګه غځيږي.
هدف د ديوال د تهداب په څېر دی ،که تهداب کوږ او خام وي ،نو بد
شکله او کمزورې پخڅه به ووهو،
خو څنګه هدف؟
_ ٩يوه ورځ مې په يوه مجله کې يوه کيسه ولوسته ،د کيسې موضوع ډېره
عمومې وه ،ليکوال هڅه کړې وه چې په کيسه کې د قاتل عواقب انځور
کړي .ده په دوو _ دريو مخونو کې دومره خبرې را اخيستې وې چې يو
ناول پرې ليکل کيدای شوی ،هرې خواته تللی و،خو يوه خوا يې هم نه وه
پوره کړې .زه ونه پوهيدم چې د دې کيسې له ليکلو څخه د ليکوال هدف
څه و ،لوستونکي ته يې څه لرل ،هغه يې په کومه برخه پوهاوه؟
که واورو چې يو چا قتل کړيدی ،په ذهن کې به مو په لسګونو پوښتنې را
پيدا شي؟
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 _٩ولي يې قتل وکړ؟
_١تر قتل مخکې يې څه ډول احساسات درلودل؟
_٨د قتل د عملي کولو له پاره يې څه ډول پالن جوړ کړ؟
_٤مقتول يې څنګه پيدا کړ؟
_٩څنګه يې وواژه؟
_ ګټه يې څه وه؟
_٠پوليسو څنګه ونيو؟
 _٣د نيولو پر مهال يې څه ډول احساس درلود؟
 _١کله چې يې کورنۍ خبره شوه ،څه يې وکړل؟
 _ ٩٠قاتل چې کله په زندان کې د پنجرو تر شا په زړو او شلېدلوجامو کې
خپله مېرمن او ماشومان وليدل ،له روانې پلوه يې څه حال درلود؟
_٩٩په زندان کې يې ژوند څنګه و؟
_٩١ډوډۍ يې ښه وه؟
 _٩٨د ازادی په اړه يې څه فکر کاوه؟
او په لسګونو دا ډول نورې پوښتنې.
که ناول ليکو کيدای شې چې ياد شوي ټول اهداف پکې راوړو ،ځکه په
ناول کې مو الس خالص دی ،هر لور ته يې غځولی شو ،خو لنډه کيسه
داسي نه ده ،د لنډې کيسې له پاره به يو کوچينی هدف ټاکو ،کله چې
هدف کوچنی و ،موضوع هم ښه فوکس پيدا کوي او هر لور ته نه رانه ځي.
غواړو چې په ونه کې د يوې مرغۍ عکس واخلو ،هدف مو يواځې په
هسکه څانګه کې ناسته مرغۍ ده ،ځکه نو په کمره کې ګورو ،د کمرې د
زوم پر بټنه فشار راوړو ،مرغۍ مو د سترګو مخې ته دريږي.
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يو بل مثال:
په کوچينيتوب کې مې د عينکو يوه شيشه پيدا کړه ،له ليرې مې کاغذ
ته ونيوله ،خو کاغذ ونه سوځېد ،ځکه له شيشې څخه د لمر تېرېدونکې
وړانګې د کاغذ په ټولو برخو مساوي لګېدې ،خو وروسته مې چې
شيشه کاغذ ته ور نږدې کړه،اول په کاغذ کې يو ټکی تور شو ،بيا يې اور
واخيست.
دلته د لمر وړانګې يواځې په يوه ټکي راټولې شوې .کيسه هم همداسي
ده ،ووړ هدف ورته وټاکئ ،ووړ هدف فوکس لري،کيسه رانه هرلوري ته
نه خپريږي.
د پورتني لست ياده شوې هره موضوع يوه کاميابه کيسه ورکوي ،مثال
لسمه موضوع را اخلو ،د پاڼې په سر کې ليکو:
د کيسې نوم :د پنجرو تر شا
هدف  :د دې کيسې له ليکلو څخه يواځې يو هدف لرم ،غواړم
لوستونکی په دې وپوهوم چې که يو څوک قتل وکړي ،نو د زندان د
پنجرو تر شا به د خپلې ښځې او ماشومانو په ليدو له روانې اړخه څومره
ځوريږي؟
د کيسې هدف و ټاکل شو ،که دا هدف په کاغذ کې ليکلی وي او د
کيسې د ليکلو پر مهال ليکوال کله کله ورته وګوري ،نو په ليکنه کې به
هيڅکله بله موضوع ور ګډه نه کړي ،په دې پسې به نه ګرځي چې د قتل
تخشه څه وه؟ ولي يې قتل وکړ؟ پولسو څنګه ونيو؟ .....او داسي نورې
پوښتنې ،ځکه دلته اصلي هدف ليکل شويدی ،هدف دا دی چې قتل مه
کوه! که نه ستا به هم د خپلي کورنۍ ليدو ته سترګې وخيژې.
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هره هغه خبره چې په هدف پورې اړه نه لري او بلې خواته ځې ،بله کيسه
پرې ليکلی شو ،خو په دې کيسه کې ځای نه لري.
د کوچيني هدف ټاکل کيسه چاڼوې او اضافه خبرې ترې باسي ،هڅه
وکړئ چې وړه موضوع انتخاب کړئ ،فکر ورته وکړئ ،هدف ورته
وليکئ او کيسه د هدف له مخې وغځوئ.
_ ١د هدف ټاکل د ليکوال فکر راټولوي ،کله چې فکر راټول شو ،ذهن مو
يواځې د موضوع په هغه زاويه راګرځي چې کيسه پرې ليکو.
يو څوک شطرنج ته ناست دی ،هدف يې د لوبې ګټل دي ،دی د لوبې تر
پايه د بل څه په اړه فکر نه کوي ،يواځې د شطرنج تختې ته ګوري ،فکر
يې سره راټول دی ،يو ساعت ،دوه ساعته ،درې ساعته ،يواځې د لوبې د
ګټلو په اړه فکر کوي.
کيسه هم همداسي ده ،که هدف ورته ولرو ،فکر به مو يواځې د هدف په
السته راوړلو پسې ګرځي ،ژور فکر به کوو ،نتيجه به يې ښه وي.
_ ٨د هدف ټاکل د تصوير په جوړونه کې هم مهم رول لري ،مخکې مو
يادونه وکړه چې د کيسې له پاره بايد کوچينی هدف ولرو ،د هدف
درلودل کيسه تصويرې کوي او نوي تصويرونه مو په ذهن کې راګرځي.
بېرته د شطرنج مثال ته را ګرځو.
په کوټه کې هر څه دي ،مېز ،چوکۍ ،غالۍ ،پردې ،پر ديوال را ځړېدلې
تابلوګانې ،د ديوالي ساعت ټکا....هر څه ،خو د شطرنج لوبغاړی په دې
يوه پسې هم نه ګرځي ،هدف يې يواځې د شطرنج ګټل دي ،شطرنج خپله
تخته لري ،دی يواځې همدې تختې ته ګوري ،ټول پام يې سپينو او تورو
خانو او د شطرنچ دانو ته دی ،کله کله د حريف الس هم تختې ته ور
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اوږديږي ،دی يې يواځې ګوتو ته ګوري ،خو له ګوتو سره يې کومه عالقه
نه لري  ،د هغه لستوڼې ته يې هم سترګې نه ور اوړي ،په دې پسې يې نه
ګرځې چې رنګ يې څه دی او په څه ډول تار ګنډل شوی ،دی يواځې د
حريف په ګوتو کې نيولې دانې ته ګوري چې چېرته يې ږدي او د ده
راتلونکی حرکت به څه وي؟
لوبغاړی يواځې د شطرنج تختې ته دقيق دی ،که يو مچ پر تخته کښينې
شړي يې  ،وروسته بيا په دې پسې نه ګرځې چې ده ته نږدې د چايو په
پياله کې ولوېد که په بله خوا الړ ،ان د دانو ( پاچا ،وزير ،اس ،پياده )
شکلونه يې هم په ذهن کې حک شويدي ،که يې څوک د ظاهري جوړښت
په اړه پوښتنه وکړي ،ستونزه نه لري ،ښه يې ورته تشريح کوالی شي.
لوبغاړی د خپل هدف په السته راوړلو کې دومره ژور تللی چې د شطرنج
د تختې پر سر د دوړو ذرې هم ويني.
ځکه نو کيسې ته د کوچيني هدف ټاګل ،هغه تصويرونه راباندې ويني
چې تر اوسه د بل ليکوال پام نه وي ور اوښتی .که کيسه هدف ولري،
عمومي ،تکراري او اضافه تصوير به ور نه کړو ،تصويرونه به دقيق وي،
فکر به مو يواځې د شطرنج په څلور کونجه تخته کې راټول وي او له
موضوع وتلې تصويرونه به نه را اخلو.
 _٤د هدف درلودل د اضافه خبرو مخه نيسي.
د فوټبال لوبه به مو ليدلې وي ،لوبغاړي نوي دقيقې منډې وهي ،هدف
يې مالوم دی ،ګول وهل او مقابلې ډلې ته ماته ورکول.
د لوبې پر مهال لوبغاړي څه وايي؟
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د دوی ټولې خبرې يواځې د لوبې په اړه وي ،نه تيره لوبه او نه هم
راتلونکې ،هماغه ساعت  ،د هماغه لوبې له پاره چيغې وهي....
" پاس راکړه! مخکې شه ،حريف ونيسه ،ګول"...
دوی په نوي دقيقو کې د بل څه په اړه فکرنه کوي ،نه د سياست په اړه
غږيږي ،نه د خوراک غم ور سره وي او نه هم دا وايي چې پاچا دوې اوزې
لري او که نه؟!
ټول فکر ،هواس او خبرې يې يواځې د لوبې ګټلو ته ځانګړي کړي وي ،د
فوټبال په مستطيل شکله ميدان کې راګرځي ،نه اضافه خبرې کوي او نه
هم بله موضوع مينځته را اچوي.
لنډه کيسه هم همداسې ده ،که هدف ولرو ،همدا هدف مو په طبيعي توګه
اضافه خبرو ته نه پريږدي ،کرکټرونه به بيځايه نه غږوو ،هره جمله به
مفهوم او مانا لري او په هدف پورې به تړلې وي.
په عمومي توګه ،هدف په کاغذ کې د ليکلي ادرس غوندی دی ،که
ادرس درسره و ي ،په ګڼ او نابلده ښار کې په اسانۍسره هغه ځای
موندلی شئ چې هدف مو وي.
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د کيسې نوم
يو وخت مې د يوې مجلې پاڼې سره اړولې ،يوه کيسه مې پيدا کړه،
ليکلي و:
لنډه کيسه
ځوانيمرګ
که تاسو دا نوم واورئ  ،په ذهن کې به مو څه در وګرځي؟
که نور نه وي نيمه کيسه خو درته روښانه شوه ،په دې خو وپوهيدئ چې
يو څوک به وژل کيږي ،يا به هم په خپله مري ،هغه هم په ځوانۍ کې!
زموږ ډېر ليکواالن خپلو کيسو ته همدا ډول نومونه ټاکي.
" ارمان يې پوره شو ،شهيد ،نيمه خوا مينه ،دوې جنازې...او داسي
نور".
دا هغه نومونه دي ،چې د کيسې تلوسه له مينځه وړي ،لوستونکی
مخکې له مخکې د کيسې په محتوا پوهيږي ،د کيسې له ويلو خوند نه
اخلي.
خو که چيرې کيسه دکيسې له نوم سره سمه پيل شي ،دومره جدي
ستونزه نه ده.
مثال :که د کيسې نوم ( غال ) وي او په پيل کې کيسه په غال شروع شي
بيا پروا نه کوي.
غال
احمد په ب يړه د پوليسو ماموريت ته زنګ وواهه ،په وارخطايي يې
وويل:
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_هلو ،هلو! هيله کوم! مرسته راسره وکړئ ،زما کور ته غل راغلی ،په
هغه بله کوټه کې يې صندوقونه خالص کړي .توپانجه هم ورسره ده.
په دې توګه کيسه نه واضح کيږي او تلوسه يې له مينځه نه ځي .په دې اړه
به د کيسې د تلوسې په برخه کې په تفصيل سره خبرې وکړو.
د کيسې نوم ډېر ضروري دی ،ډېر وخت يواځې نوم د دې المل کيږي چې
پر يو چا کيسه ولولو.
تاسو به په تلويزيونونو کې تجارتي اعالنونه ليدلې وي ،سوداګر د دې
لپاره اعالن کوې چې خپلو تجارتي اجناسو ته خريدار پيدا کړي ،دوی د
اعالنونو د جوړولو او خپرولو لپاره لګښت په غاړه اخلي ،له اعالن
جوړوونکو غواړي داسې اعالن ورته جوړ کړې چې د ليدونکو پام ور
واړوي  ،په بله مانا سوداګر د اجناسو د پلورلو له پاره تبليغ کوي ،د
کيسې نوم هم همدا سي دی ،که يې مانا او تلوسه درلوده ،کيسې ته
تبليغ دی ،په ډېرو يې لوستی شی.
څوک نه شي کوالی چې ستاسو کيسې ته نوم وټاکي ،ځکه کيسه تاسو
ليکلې او تر هرچا پخپله ښه نوم ورته ټاکلی شئ ،خو په څو ټکو کې لنډه
مشوره درکوالی شي:
_ ٩هيڅوخت کيسې ته داسي نوم مه ټاکئ چې نوم د کيسې محتوا روښانه
کړي.
_١په نوم کې خپل شخصي قضاوت مه ور ګډوئ،مثال :ښه سړی ،بد
هلک ،هوښيار ،ساده ،ښکلی ،بدرنګه ،مظلوم ،ظالم  ...او داسي نور.
_ ٨کيسې ته هوايي نوم مه ټاکی ،نوم بايد د کيسې له محتوا سره تړاو
ولري ،خو نه دا چې کيسه روښانه کړي.
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 _٤اول ماشوم پيداکيږي ،بيا نوم ورباندي ږدي ،نو لومړی کيسه
ول يکئ ،بيا نوم ورته وټاکئ ،د دې کار ګټه دا ده چې ليکلې کيسه مو په
ذهن کې ناسته ده ،يو عمومي تصوير ترې لرئ ،هره خوا يې سنجولی شئ
 ،کيدای شي په زړه پورې نوم ورته پيدا کړئ.

د کيسې پيل او تلوسه
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د کيسې د جوړښت په اړه يوه اروپايي ليکوال ( نوم يې رانه هير دی )
پخه خبره کړېده:
" کيسه د مار غوندي ده ،سر ،مينځ او لکۍ لري ،پښې او السونه نه شو
ورکوالی" .
لومړی به د کيسې د پيل او تلوسې په اړه خبرې وکړو.
څه موده مخکې مې يو انګريزي فلم وکوت ،لومړنۍ يوې دقيقې يې اړ
ايستم چې پوره يونيم ساعت تلويزيو ن ته کښېنم.
ولې؟ ما څه وليدل؟
يو ځنګل و ،ګڼ ځنګل ،هسکې ونې يې درلودې ،په چوپه چوپتيا کې يو
څوک پر وچو پاڼو وخوت ،يو تور مار تر يوې وچې څانګې را تاو شو،
کمره د يوه بنيادم پښو ته سيخه شوه ،سړي منډې وهلې ...ما يې د ساه
ايستلو غږ اوريده...کمره د سړي مخ ته برابره شوه ،دی ځوان و ،له خولې
يې وينې بهېدلې ،ګرين يې په خټو لړلی ښکارېده.
سړی څو ځايه ولوېد ،بېرته پورته شو ،ناڅاپه ودرېد ،په وارخطايۍ يې
پورته وکتل ،يو لوی سيوری ورباندې راغی ،پرې ور ټيت شو .ځوان
خپلو سترګو ته الس ونيو ،يوه تيره او وحشتناکه کوکه يې له خولې را
ووته .يوه رڼا او د يوې دقيقې ختم.
دوهمه صحنه له عادي ژونده پيل شوه ،ښار و ،ديوې کورنۍ پنځو غړو(
مور ،پالر او د دوی دريو اوالدونو ميلې ته د تګ تياری نيوه .دا چې د
فلم پاتې برخې څنګه وې او څه پېښ شول ،په دې اړه به د کيسې د مينځ
او تلوسې په برخه کې خبرې وکړو.
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خو زما په ذهن کې د فلم لومړنۍ يوې د قيقې پرله پسې پوښتنې را
والړې کړې:
دا سړی څوک و؟ په ځنګله کې يې څه کول؟ ولې يې منډې وهلې؟ له څه
شي وېرېدلی و؟ له الړو سره يې وينه ولې راتله؟ چا الس ور اچولی و؟
ځناورو بريد پرې کړی و؟ څه خبره وه؟ هغه سيوری د څه و؟ سړي ولې
چيغه کړه؟ ايا مړ شو ،ايا ايا ايا....په لسګونو نورې پوښتنې. ،داسې
پوښتنې چې ما يې ځواب غوښت  ،بله الره نه وه ،د فلم د پيل يوې
دقيقې پوره يونيم ساعت تلويزيون ته کينولم.
له تخيل څخه به رښتيني ژوند ته راشو.
که په کور،کلي کې يو څوک د يوې پيښې کيسه را ته کوي ،نو اصله
خبره په پيل کې يادوي:
_ خبر شوې؟
دلته اوريدونکی په طبيعي توګه له موضوع سره دلچسپي ښيي.
_نه! څه خبره ده؟
_فالنی مړ شو.
اوريدونکی ټکان خوري  ،يودم يې په ذهن کې پوښتنې را والړيږې:
_ ولې؟ هغه خو روغ .جوړ و؟ تېره ورځ مې وليد ،غنمو ته يې اوبه ور
خوشې کړې وې ،څه ټکه پرې پريوته؟ چا وواژه ،که له بامه را ولويد؟....
اوريدونکی غواړي چې د خپلو پوښتنو د ځواب له پاره په کيسه خبر
شي ،دی تلوسه لري ،نا ارامه دی ،خو لومړی تن شايد په عادي توګه
کيسه داسې پسې وغځوي:
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_سهار له کوره ووت ،ويل يې چې سودا راوړم ،خپل زوړ بايسکل يې تر
ښکرو ونيو ،خو کله چې پاخه سړک ته وخوت ،موټر وواهه!
يا شايد د کيسې بيان تر دې هم سوړ وي ،خو د اورېدونکي تلوسه ال نه ده
سړه شوې ،دی ال د خپلو پاتې پوښتنو ځواب ته ماتله دی ،که څه هم
وروسته د هغه يوه يوه پوښتنه په خپل وار سره ځواب شوه ،خو دی يې اړ
کړ چې کيسه تر پايه واوري.
يا يوه بله خبره .،احمد راځي ،ناڅاپه محمود ته وايي چې ( علي ) کور
واخيست .محمود ته پوښتنې پيدا کيږي:
_ ده خو د بيګاه نه لرل ،دومره پيسې يې له کومه کړې؟ غال به يې کړې
وي ،نه واهلل ،حتما يې د پيسو لپاره څوک وژلی دی . ،نور نور نور....
دلته محمود ته تلوسه پيدا شوه او غواړي چې پوښتنې يې حل او په
کيسه پوه شي.
په دغو مثالونو کې قوي خبره او داسې څه چې وروسته تشريح ته اړتيا
لري او اوريدونکی تر پايه ورسره ساتي ،په پيل کې وشوه.
هر هغه پيل چې د لوستونکي په ذهن کې پوښتنې را والړې کړي ،دا زور
لري چې کيسه تر پايه پرې ولولو.
خو قوي پيل قوي فکر غواړي ،داسې يو فکر چې لوستونکی د کتاب
اېښودلو ته پرېنږدي.
موږ دوه ډوله ادبيات لرو :کالسيک او معاصر .په کالسيکو ادبياتو کې
فولکلوريکې کيسې هم راځي .ډېری دا ډول کيسې له (( و نه وو ))
شروع شوېدي ،يوه بيلګه:
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" وو نه وو د خدای کړه وو ،د بنده ورته کاته وو ،په پخوا زمانو کې يو
پاچا و ،ده زوی نه درلود ،په زيارتونو وګرځېد ،تاويزونه يې په غاړه
کړل ،د طبيبانو دواوې يې وخوړې  ،خو پالر نه شو .يو سهار يې يو
ملنګ دروازې ته ودريد ،پاچا ته يې يوه مڼه ورکړه ،نيمه ده وخوړه او
نيمه يې هم ميرمنې.
نه مياشتې  ،نه ورځې  ،نه ساعته وروسته پاچا ته خدای ګاللی زوی
ورکړ .پاچا خوشاله و ،ټول خلک يې راوبلل ،جشن يې ونيو ،ا ووه
شواروزه يې دوام وکړ.
وخت تېرېده ،ماشوم په ناز او نعمت کې را لوی شو ،د ځوانۍ مرحلې ته
ورسېد ،يوه ورځ يې له يوې بوډۍ څخه ديوې ښاپيرۍ د ښايست خبرې
واورېدې ،ده هوډ وکړ چې ښاپيرۍ به خپلوي ،خو هغې ته رسېدل اسانه
خبره نه وه ،شرطونه يې لرل .شهزاده بايد اوسپنيز بوټونه په پښو کړي
وای ،تر اوو غرونو اوښتی وای ،زمری يې وژالی وای ،له ديوانو سره
مخامخ شوی وا ی او په پای کې يې له يوه ښاماره د هغه اووه سرونه غوڅ
کړي وای"....
له " وو نه وو " تر اوسپنيزو بوټونو پورې اصلې کيسې درې مخه نيولې
وو .دا پخواني نکلونه دي ،په هغه وخت کې ښه و ،اوس هم په غوږو ښه
لګيږي ،خو نن بله دنيا ده ،هر څه بدل شوي ،وده يې کړې ،نوښت پکې
راغلی .ادبيات هم همداسې دي ،اوسنۍ کيسې له پخوانيو سره توپير
لري ،که څوک غواړې چې اوس کيسه وليکې بايد له اوسپنيزو بو ټونو،
د سفر پرېکړه او د شرطونو له يادولو څخه يې پيل کړي .دا هماغه خبرې
دې چې د لوستونکي په ذهن کې پوښتنې را والړولی شي .که نه نو په
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لو ستونکي يې څه چې پاچا زوی لري که نه ،ډېر خلک بې اوالده دي ،يو
دې دی هم وي.
د اوسپنيزو بوټونو په پښو کول ،لوستونکی د کيسې لوستلو ته هڅوي،
په ذهن کې يې پوښتنې را والړيږي .ولي ؟ د څه له پاره؟ چيرته ځې؟
څنګه ځې؟ څه کوي؟...
په پيل کې د لوستونکي ذهن له پوښتنو ډک کړه ،وروسته بيا په ډېره
ساده توګه کيسه له هماغه ( وو نه وو ) سره تړلی شې ،خو شرط دا دی
چې دا لينک او ارتباط بايد ماهرانه وي.
مثال:
شهزاده اوسپنيز بوټونه په پښو کړل ،توره يې راواخيسته ،اس ته يې
وکتل ،د څټ اوږده ويښتان يې باد رپول...
د اس پر تندي يې الس تېر کړ ،ورو يې وويل:
_ اووه غرونه مې تر مخې دي ،له زمريانو سره به څه کوم ،ديو هم د تور
غره په تورو ډبرو کې راته پټ دی ،خدای خبر! زه به خپله مينه تر السه
کړم؟!
شهزاده پر يوه هواره تيږه کيناست ،سر يې وځړېد ،د الس اوږدې ګوتې
يې په خپلو تورو ويښتو کې تېرې کړې ،د خپل پالر څېره يې سترګو ته
ودرېده ،پالر يې په ژړا کې چيغې وهلې!
_د ښاپيريانو له وطنه ليرې ګرځه! خطر لري ،ما يواځې مه پرېږده!
پا چا همدا يو زوې درلود ،شل کاله مخکې يې اوالد نه کېده ،دی په
زيارتونو وګرځېد ،تاويزونه يې په غاړه کړل ،د طبيبانو دواوې يې
وخوړې ،خو پالر نه شو ،يو سهار يې يو ملنګ دروازې ته ودريد ،پاچا
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ته يې يوه مڼه ورکړه ،نيمه ده وخوړه او نيمه يې هم ميرمنې ،نه مياشتې ،
نه ورځې  ،نه ساعته وروسته پاچا ته خدای يو ګاللی زوی ورکړ او ....
په دې توګه کيسه تر اوسپنيزو بوټونو را ورسوه او وروسته د کيسې
قهرمان د شرطونو له پوره کولو سره مخامخ کړه.
دا ډول پيل د لوستونکي په ذهن کې پوښتنې را پيدا کوي ،تلوسه
ډېروي ،دومره زور لري چې کيسه پرې ولولو.
دلته ليکوال يوه بله ګټه هم کوالی شي ،لوستونکی له شهزاده سره ،چې
د کيسې اصلي کرکټر دی ،ځان خواخوږی ښيي ،د هغه په قالب کې
ننوځې  ،پوهيږي چې سختې ته يې مال تړلې ده ،دی د پالر يو زوی دی،
پالر يې هيلې او ارمانونه لري ،نو دی به د دغو شر طونو په پوره کولو
کې بريالی شي؟ زمريانو ته به څنګه ماته ورکوي ،له ديو نه به په څه ډول
خالصيږي ...او داسې نورې پوښتنې او انديښنې چې د شهزاده په اړه له
لوستونکي سره پيدا کيږي .لوستونکی ځان د کيسې قهرمان ته تر ټولو
نږدې ګڼې او له هغه سره پل په پل ګام ږدي.
زموږ ډېرې کيسې له ماضي څخه شروع او حال ته راځي  ،دا هم کله کله
خوند لري ،خو موږ بايد د کيسو له نورو جوړښتونو څخه هم ګټه واخلو.
کله يې په حال پيل کړو ،ماضي ته الړ شو او کله له حاله د يو چا تېر ژوند
ته ور وګرځو ،بېرته خپل ځای ته راشو او راتلونکی يې پسې و څېړو ،او
کله يې هم د راتلونکې پالن په اړه خبرې وکړو ،بېرته حال يا ماضي ته الړ
شو .په دې توګه به مو کيسې ،ناولونه او هره بله ليکنه له يو رنګه والي
څخه ساتلي وي.
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مخکی تر دې چې کيسه وليکئ ،اول د کيسې عمومې چوکاټ په ذهن
کې جوړ کړئ ،يا يې هم د کاغذ پر مخ راوړئ ،هر هغه څه چې په کيسه
کې ډېر کشش ولري ،د لوستونکي په ذهن کې پوښتنې راوالړې کړي او
يا هم قوي غوټه پکې نغښتې وي ،هغه په پيل کې راولئ ،د پيل دوې _
درې جملی کوالی شي چې د لوستونکي ذهن له پوښتنو ډک کړي،
وروسته بيا يوه يوه پوښتنه ځواب کړی او لوستونکی تر پايه درسره
وساتئ.
زموږ ډېر ليکواالن کيسې له هماغه ( وو نه وو د خدای کړه وو) څخه
پيلوي ،خو د کيسې د پيل او نوښت له پاره ډېرې الرې لرو چې يو څو
نمونو ته په لنډه توګه اشاره کوالی شو:

 _٩موږ کوالی شو چې کيسه وار له واره په لنډو ډيالوګونو پيل کړو:
_ته د باز ګل قاتل يې!
_ نه ! باور وکړه! زه هغه نه پېژنم!
_ دا چاړه مې ستا په موټر کې پيدا کړه ،عدلي طب وايي چې د چاړې پر
الستي ستا د ګوتو نښې دي.
د ځوان سر وځړيد ،سلګۍ يې شوې ،يوه شېبه غلی و ،وروسته يې په
بيړه پورته وکتل ،د څارنوال غټې سترګې له سرو رګونو ډکې وې.
ځوان د مېز پر سر ايښې چاړې ته سترګې ور واړولې ،تر الستي پر وينو
سره وه ،يودم يې وويل:
_خو دا چاړه زما نه ده ،قسم خورم!
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څارنوال د ځوان ګرين ت ه الس ور واچاوه ،جټکه يې ورکړه ،د مېز پر سر
ايښی تليفون وشرنګيد ،د ځوان ګرين يې پريښود ،ګوشۍ يې ور پورته
کړه ،په ستړي غږ يې وويل:
_ هلو؟
يوه شېبه غلی و ،وروسته يې يودم چيغه کړه:
خو زه ثبوت لرم!
دا وخت د کوټې دروازه وټکېده....

 _١کيسه له تصوير نه هم پيلوالی شو:

_ نجلۍ منډې وهلې ،ټکری پسې څخېده ،لوڅې پښې وه ،ناڅاپه
کېناسته ،له ښۍ پښې څخه يې ازغی ويست ،بېرته يې منډه کړه ،شېبه
وروسته د رود غاړې ته ورسېده ،اوبو ته يې وکتل ،سره اوښتې ،پر سر
يې سپين ځګونه روان ول ،د ټوپک ډز شو ،مرمۍ يې پښو ته نږدې په
يوه پلنه ډبره ولګېده ،شڼهاری يې پورته شو.
نجلۍ شا ته وکتل ،د غونډۍ په پيڅکه کې دوه تنه ښکارېدل ،د دې
خواته يې منډې ور وهلې ،يو ودرېد ،د ټوپک نلۍ يې ور واړوله ،نجلۍ
ټوپ کړل ،په سپينو ځګونو کې ورکه شوه...

 _٨په پيل کې د يوې پوښتنې پرېښودل:
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خداينور سړه ساه واخيست ه ،کولبه يې د پټي په مينځ کې ودروله ،روان
شو ،د لښتي په غاړه د توت د ونې سيوري ته کېناست ،پټې ته يې
وکتل ،د کولبې غوايانو د شديارې په وچو لوټو بوی کېښ.
خداينور يو سوړ اسويلی ويست ،تندي يې ګونځې پيدا کړې ،له ځان
سره يې وويل:
_نه کيږي! دا پردۍ دهقاني به ت ر کومه کوم؟ زه پيسو ته ضرورت لرم،
ډېرو پيسو ته ،ولور مې په مخکې دی.
يوه شېبه فکر يوووړ ،وروسته يې يو دم وويل:
_اته لکه! ډېرې پيسې دي ،خو څنګه؟!
والړ شو ،ګړندي ګامونه يې واخيستل ،د کلي خواته يې مخه کړه...د
ملک غوايان په شدياره کې والړ ول....

 _٤د کيسې په پيل کې د دوو متضادو نظرونو راوړل:
ګلدين د پړي په يوه سر کې له اوسپنې جوړ لوی چنګک وتاړه ،پورته يې
وکتل ،د سپوږمۍ په رڼا کې د کال هسک دېوال ويروونکی ورته
وايسېد ،دېوال تر سره هوار و ،يواځې ځای ځای د راوتليو لوټو سيوري
ښکارېدل ،تر څنګ والړ په عمر پاخه سړي ته يې وکتل ،ورو يې وويل:
_ له وسه مې تېره ده!
سړی په خبره کې ورولوېد:
_ مه کوه! ته ځوان يې ،بايد تر دېواله واوړې ،اوس يې وخت دی! د پالر
غچ دې واخله!
ځوان يودم شاته شو ،په ټيټ وېرېدلي غږ يې وويل:
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_ما خو سهار هم درياده کړه! زه څوک نه شم وژالی!
سړي د واسکټ جېب ته الس کړ ،توپانچه يې راوايسته ،د ځوان په السو
کې يې کيښوده....
دا يواځې يو څو نمونې وې ،موږ کوالی شو چې د کيسې لپاره تر دې ښه
پيل انتخاب کړو ،په پيل کې پوښتنې راوالړې کړئ ،له نوښت څخه کار
واخلئ او هره کيسه له يوې نوې زاويې پيل کړئ !
نوښت د کيسې مالګه ده.

د کيسې منځ او تلوسه
زموږ ډې ر ليکواالن د کيسې تلوسه ترپايه نه شي ساتلی ،غو ټه ډېر ژر
ترې پرانيستل کيږي او لوستونکی مخکې له مخکې په دې پوهيږي چې
خبره څه ده؟
د کيسې په مينځ کې بايد کوم ټکي په پام کې ونيسو؟ څرنګه کوالی
شو ،چې تلوسه تر پايه وساتو؟
بېرته به د فلم پاتې برخې ته راوګرځو.
موږ فلم له کيسې څخه نه شو بېلولی ،هر فلم ته لومړی کيسه ليکل
کيږي ،وروسته په سناريو اوړي او د سينما پر پرده راځي ،زه نه غواړم
چې ټول فلم درباندې وګورم او هره برخه يې له کيسې سره پرتله کړم،
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يواځې دومره وايم ،چې زما له خپ ل ديده د کيسې پيل بايد څنګه وي او
په پاتې برخه کې يې په څه ترتيب تلوسه ساتلی شو.
د فلم په دوهمه صحنه کې يوې کورنۍ مېلې ته د تګ تياری نيوه ،ډېر
وخت يې واخيست ،خو زه يې ستړی نه کړم ،ځکه زما پوښتنې ال نه وې
ځواب شوې ،مايې ځواب غوښت.
درېيمه صحنه په ښکلې منظره پيل شوه .يو کوچنی موټر د يوه شنه
ځنګله په مينځ کې پر پوخ سړک روان و ،په موټر کې ناست کسان
خوشاله ښکارې دل  ،خندل يې ،په خپل منځ کې يې ټوکې سره کولې .نا
څاپه يې د سړک پر غاړه يو بل موټر ولېد ،چې پر يوه خوا کوږ و .دوی
ودرېدل ،د والړ موټر ښېښې ماتې وې خو د ټکر کومه عالمه يې نه
درلوده .په موټ ر کې د ښکار اسباب او يو کوټ ښکارېده .پالر د کوټ
جې ب ته الس کړ ،له څو نوټونو سره يې يو د هويت کارت را ويست ،په
کارت کې د هغه چا عکس و چې ما د فلم په لومړۍ يوه دقيقه کې ليدلی
و.
زما يوه پوښتنه ځواب شوه ،هغه سړی ځنګله ته د ښکار په نيت راغلی و .
خو ال مې نورې پوښتنې په ذهن کې والړې وې. .
په بله صحنه کې د کورنۍ غړي د خيمې د درولو لپاره د مناسب ځای په
لټه کې ول ،دوی د ګڼو ونو په مينځ کې يو هوار وړوکی چمن وموند ،د ا
وخت ديوه هلک تر مخ يوه تېزه رڼا تېره شوه ،دی وارخطا شو ،مور ته يې
وويل ،خو هغې وخندل ،خيال او وهم يې وباله ،خپل زوی ته يې ډاډ
ورکړ چې هيڅ خبره نشته.
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دلته زما يوه بله پوښتنه هم ځواب شوه .هر څه چې وې  ،خو د پيل په يوه
دقيقه کې چې ما کوم سړی وليد ،له انسانه او يا هم له کوم ځناوره نه وو
وېرېدلی ،دا بل څه و.
د سپوږمۍ په رڼا کې يوه خړه خېمه والړه وه ،چارچاپيره يې هسکې ونې
ښکارېدلې ،ناڅاپه د خېمې پر ټاټ يو څه ولګېدل ،وړې نجلۍ چيغه
کړه ،په خيمه کې څراغ بل شو  ،ټول د باندي راووتل  ،مور د خپلې
ماشومې لور مخې ته ودرېده ،د خيمې پر ټاټ وينې روانې وې ،الندې
پر شنه چمن د بنيادم الس پروت و.
ما د لستوڼي د ټوتې له رنګه و پېژاند چې الس د هغه سړی دی چې د فلم
په لومړی يوه دقيقه کې مې ليدلی و .بله پوښتنه مې هم ځواب شوه ،سړی
مړ و.
فلم تر پايه له تلوسې څخه ډک و ،مور او پالر په مرموزه توګه وژل
کيږي ،اوالدونه ستونزې وينې  ،هره نوې صحنه نوې پوښتنې پيدا کوي
او تر پا يه مې له ذهن څخه په نوبت يوه يوه پوښتنه وځي.
د فلم وروستۍ صحنه روښانوي چې دا قتلونه د څه لپاره وو او چا تر سره
کول .د ځنګله اروا چې د يوې لويې ونې په اره شوې مونډه کې اوسېده،
وخت په وخت د باندي راوته او له هغو انسانانو څخه يې غچ اخيست چې
په بېرحمۍ سره يې د ځنګله ونې و هلې او حيوانات يې ښکار کول.
زما ټولې پوښتنې حل شوې او د فلم د مينځ پېښو او تلوسې هم تر پايه
تلويزيون ته کينولم.
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په لنډه کيسه کې هم تلوسه همداسې ساتلی شو .غوټه بايد ورو ورو
وسپړو ،يوه يوه پوښتنه ځواب کړو او لوستونکی د کيسې لوستلو ته تر
پايه اړ باسو.
يو بل مثال :
يو سړی له کاروانه پاتې شوی و ،دښته وه ،ګرمي وه ،نږدې و چې له
تندې مړ شي ،پر آس سپور يو بل تن پرې ورپېښ شو ،د آس پر زين پورې
د اوبو يوه پتک ټال خوړ ،مړژواندي سړي د اوبو خواست وکړ ،خو
سپور ورته وويل چې دی په خپله اوږد منزل په مخکې لري ،اوبه نه شي
ور کوالی.
تږي سړي يو پتک اوبه د سروزرو د زرو سيکو په بدل کې ورنه وغوښت،
ويې ويل چې د ه ته به هغه ورانه ور وښيي چې هلته زر سيکې ښخي دي،
سړي ور سره ومنله ،خو پتک يې يو دم ور نه کړ ،په الره کې به يې تږي ته
يو يو غوړپ او به ور کولې څو ژوندی پاتې شي اوکله چې ټاکلي ځای ته
ورسې دل ،تږي له اوبو ډک پتک تر السه کړ او سپور هم له زرو سکو ډکه
کڅوړه په زين پوري وتړله.
که پر آ س سپور سړي په پيل کې تږي ته سالمت پتک ور کړی وای ،نو د
تږي تنده ماتېدله ،شايد له خپلې خبرې اوښتی وای او د سيکو تر ځايه
نه وای ور سره تللی ،خو د سپور کمال دا و چې تږی يې تر پايه هماغسې
تږی وساته  ،ده ته يې د ژوندي پاتې کېدو لپاره يو يو غوړپ اوبه
ورکولې او کله چې يې وخت را ورسېداو خپل هدف يې تر السه کړ ،بيا
يې ټول پتک ور وسپاره او د تږي تنده ماته شوه.
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ليکوال هم بايد لوستونکي ته يو يو غوړپ اوبه ورکړي او تر پايه يې تږی
وساتي .دی بايد يو رهبري کوونکی مهارت ولري ،داسي چې د اصلي
غوټې تر سپړلو پورې په الره کې ځينې نورې موانع هم پيدا کړي او
لوستونکی اړباسي چې تر دغو خنډونو تېر شي .
که اصلي غوټه د کيسې په مينځ او يا هم تر پای مخکې وسپړل شي ،نو
بيا د لوستونکي تنده ماته شوه ،وروسته له هغه که هر څه ليکو ،په
حقيقت کې به اضافه خبرې وې.
يوه کيسه هغه وخت ختمه ده  ،چې اصلي غوټه وسپړل شي .په بله مانا د
اصلي غوټې سپړل يا د راز څرګندول د کيسې پای دی .نو ځکه د کيسې
په منځ کې تلوسه ،په وار سره يوه يوه پوښتنه ځوابول او تر پايه د
اصلي غوټې ساتل ضروري دي.
خو مهمه دا ده چې ا صلي غوټه بايد په منطقي توګه وساتو ،لوستونکی
بايد فکر و نه کړي ،چې ليکوال په لوی الس يو څه رانه پټوي .که ليکوال
د کيسې له کرکټرونو سره څنګ په څنګ الړ شي،له پېښو او زمان سره
يو ځای حرکت وکړي او تر کرکټرونو مخکې ګام وا نه خلي ،نو بيا
لوستونکي ته هم د يو څه د پټولو فکر نه پيدا کيږي.
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د کيسې پای او تلوسه
فکر وکړئ ،ايا تر اوسه مو داسې لنډې کيسې لوستې چې په پای يې نه
ياست پوهيدلي؟
د ځينو کيسو پای ګنګ وي ،لوستونکی نه پوهيږي چې د ليکوال هدف
څه و ،اصلي کرکټر څه وکړل؟ غوټه څنګه وسپړل شوه؟
ما ډېرې داسې لنډې کيسې لوستې  ،چې په پيل کې يې خوند راکړی،
وروسته يې هم د بل مضمون لوستلو ته نه يم پرېښی ،خو په ورستيو
کرښو يې نه يم پوهيدلی.
که کيسه هر څوم ره خوږه ليکل شوې وي ،خو پای يې ناڅرګند وي،
لوستونکي به خو ند ترې وانه خلي.
خو د کيسې په پای کې هم بايد دومره زور وي چې لوستونکی د کيسې له
لوستلو وروسته فکر کولو ته وهڅوي ،او کيسه يې په ذهن کې پاتي
شي.
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بله دا چې د کيسې اصلي غوټه بايد تر پايه وساتل شي او د کيسې په
وروستی برخه کې وسپړل شي ،ځکه کيسه هغه وخت ختمه ده ،چې
اصلي غوټه وسپړل شي ،وروسته چې هر څه ليکو ،اضافه خبرې دي ،نه
لوستونکی خوند ترې اخيستی شي او نه هم د ښې کيسې په چوکاټ کې
ځای ورکوالی شو.
ښه پای هغه دی چې د لوستونکي د وړاندوينې خالف وي.

کرکټرونه
هره کيسه کرکټرونه لري ،خو په دوی کې يو او يا هم کله کله دوه مرکزي
کرکټرونه وي.
کيسو ته هر ډول کرکټر ټاکلی شو ،انسان ،حيوان او يا هم غير ژوندي
موجودات.
د کرکټرونو ټاکل د کيسې په موضوع پورې تړلي دي ،خو مخکې تر دې
چې کيسې ته کرکټر وټاکو ،لومړی يې بايد پدې اړه فکر وکړو:
_٩زموږ مرکزي کرکټر څوک دی؟
_١څه ډول څېره لري؟
_١څه يې خوښيږي او له څه نه يې بد راځي؟
_٤شخصيت يې څه ډول دی؟
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کله چې مو مرکزي کرکټرله هر اړخه په ذهن کې جوړ او قانع شوئ ،قلم او
کاغذ را واخلئ او د هغه د نوم تر څنګ ،د هغه ځينې مهمې ځانګړنې هم
وليکئ.
د دې کار ګټې څه دي؟
تېر کال مې يو ناو ل لوست ،څو پاڼې ال پاتې وې چې يودم په کيسه کې
داسې يو نوی نوم راګډ شو ،چې نه مخکې زمينه سازي ورته شوې وه او
نه يې هم په کيسې پورې اړه درلوده ،يو ناڅاپه له اسمانه راولوېد او په
کيسه کې يې د مرکزي کرکټر ځای ونيو ،دوو_ دريو پاڼو ستړی کړم،
خو وروسته مالومه شوه چې دا هماغه د کيسې مرکزي کرکټر دی،
يواځې نوم يې بدل شوی و.
که د ناول ليکوال د کرکټرونو د خصوصياتو ليست لرلی ،فکر نه کوم
چې دومره لويه تېروتنه به ترې شوې وای.
په ليکلې بڼه د کرکټرونو د خصوصياتو درلودل ،په منطقي توګه د
کيسې په ليکلوکې مرسته راسره کوي ،د مثال په توګه:
موضوع مو وټاکله ،غواړو چې کيسه پرې وليکو ،مرکزي کرکټر يې هم
احمد نوميږي .ليکو!
نوم

:

احمد

سن

:

پنځوس کلن

مدني حالت

:

متاهل

زده کړه

:

اوالدونه

:

پنځه ( درې لوڼې ،دوه زامن )

کسب

:

بزګر

نالوستی
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د اوسېدو ځای :
ظاهري بڼه

:

کلی
ډنګر ،له ونې ټيټ ،اوږده ږيره ،پکه

ککرۍ ،لمر سوځولی مخ ،ځړېدلې سترګي ،پر تندي د کالدانې نښه ،له
سپږمو راوتلې اوږده ويښتان ،زيږه السونه....
رواني خصوصيات:

عاجز ،بې زړه ،د حوصلې خاوند ،له بدو

ليري ،دينداره ،د سختيو په وړاندي زغم لرونکی ،په هره خبره کې د (
خوار مه شې ) تکيه کالم ....
او ځينې نور ټکي...
که دا ليست راسره وي ،نو هيڅکله به د احمد نوم راڅخه بدل نه شي.
احمد به په طبيعي توګه د کيسې تر پايه د يوه پنځوس کلن سړي په قالب
کې اچوو ( خويونه ،عادتونه به يې همدې عمر ته مناسب وي )  .دی به
کله هم په دې پسې ونه ګرځي چې د او الدونو د نه درلودلو په پلمه دوهم
واده ته زړه ښه کړي ،احمد يو نالوستی بزګردی ،د کرکيلې په کارونو ښه
پوهيږي ،د کيسې تر پايه به نه ( معلم ) شي او نه هم( ډاکټر) .ژبه به يې
هم د يوه کليوال بزګر په څېر کليوالي وي ،هيڅکله به ( د کور ودان )
پرځای ( مننه ) ونه وايي....
د احمد ککرۍ پکه ده ،د کيسې تر پايه کاکل نه شي پرېښودلی ،دی
عاجز او ډارن دی ،بد نه خوښوي ،ځکه به تر خپله وسه د کلي له ملک
سره بدۍ ته زړه ښه نه کړي.
احمد پنځه وخته په مال پسې دريږي ،دا منطقي نه ده چې له کوم قانع
کوونکي دليله پرته ،د سهار په اته بجې له خوبه راپورته شي.
او داسي نور.. .
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که موږ د احمد په اړه مخکې له مخکې مالومات ولرو او مهم
خصوصيات يې را مالوم وي ،احمد به په کيسه کې يواځي په هماغه
مخکې ترمخکې ټاکل شوي قالب کې راګرځې ،په دې توګه به د احمد
کړه وړه او نورې ځانګړنې منطقي او د ليکوال په واک کې وي،
لوستونکی به دا نه وايي چې نه ،احمد د دې کار وړ نه دی او يا هم دا کار
نه شي کوالی.
که د کرکټر خصوصيات ولرو ،دا به راته روښانه وي چې ايا زموږ ټاکلی
کرکټر د دې توان لري چې د کيسې هدف تر السه کړي؟ ايا په منطقي الرو
خپل ه دف ته رسيدی شي؟ ايا د کيسې د هدف د تر السه کولو لپاره مو
وړ ( مناسب ) کرکټر غوره کړی او که نه؟
مخکې له مخکې ليکلي خصوصيات ،دغو ټولو پوښتنو ته ځوابونه
وايي ،ليکوال نه پريږدي چې وروسته له ستونزو سره مخ شي او يا هم
کيسه له منطقي پلوه کمزورې کړي.
مخکې له مخکې د کرکټرونو خصوصيات ليکل د دې المل کيږي ،چې
کرکټر د لوستونکو لپاره واقعي وبريښي ،علت دا دی چې کرکټر په
منطقي توګه معرفي کيږي او لوستونکی د هغه په کړو وړو باور کوي او
ريښتينی ورته ښکاري.
که وغواړو چې کرکټر ال ښه وپيژنو ،د کرکټر له خصوصياتو سره بايد په
يوه جمله کې د هغه هدف هم وليکو:
د بېلګې په توګه:
احمد :احمد په کيسه کې د دې با عث ګرځي چې مينه او زغم په کرکه او
بې حوصله توب بريالی کړي.
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که د کرکټر له خصوصياتو سره دا جمله ليکلې وي ،احمد به د کيسې تر
پايه زغم ولري ،دی به په طبيعي توګه هرې ناخوالې ته په مينه ځواب
وايي او د نورو کينې به په صبر او حوصله ځوابوي.
په دې توګه به په کرکټر کې ناڅاپي او غير منطقي بدلون نه راځي ،داسې
به نه وي چې په پيل کې مينه ناک وي ،خو څو پاڼې وروسته له دليله پرته
په ظالم او کينه ګر انسان بدل شي ،دی به د ليکوال له غوښتنې سره سم په
منطقي توګه خپل هدف ته ورسيږي او هيڅکله به داسي څه ونه کړي چې
له مينې او حوصلې سره په ټکر کې وي.
له مرکزي کرکټر څخه پرته نورو کرکټرونو ته هم مخکې له مخکې د
داډول خصوصياتو ټاکل ښه دي ،که ليکوال د کيسې د ليکلو پر مهال
کله کله ورته وګوري  ،د کرکټرونو له خويونو ،خواصو او ان څېرو سره
عادت پيدا کوي ،هر حرکت به يې د دوی په واک کې وي او په پای کې
به خيالي کرکټر نه بلکې يو واقعي انسان ورته ښکاري ،داسي احساس
به کوي لکه په ريښتينې توګه چې له دغو کسانو سره مخامخ شوی وي،
هغوی پيژني ،خبرې يې ورسره کړې وي او ډېر رازونه يې ور مالوم وي،
ځکه ځينی لنډې کيسې څو مخه ليکل کيږي او د کيسو تر پايه به د
کرکټر ټول خصوصيات د ليکوال په ذهن کې ناست وي.
د لنډې کيسې لپاره د کرکټرونو لنډ خصوصيات کافي دي ،خو که ناول
ليکو د هر کرکټر په اړه بايد مخکې له مخکې ډېر څه وليکل شي ،ځينې
ليکواالن د ناول لپاره د کرکټرونو ټول کردار ،پېښې  ،ستونزې...مخکې
له مخکې ليکي او څو مخه پرې ډکوي ،که ساده ووايو،مخکې له
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مخکې په لنډه توګه د کرکټر کيسه او په ناول کې رولونه ،ناکامي او
بريالتوب د کاغذ پر مخ راوړي چې ديته سټوري الين وايي.
د کرکټر په اړه بله مهمه خبره دا ده چې ليکوال بايد د کرکټرونو له روح او
روان څخه خبر وي ،د هغه خويونه ور مالوم وي او د دې په اړه مالومات
ولري چې له څه سره مينه لري ،څه وخت غوسه ورځې او په څه شي
خوشاله کيږي.
بريالی ليکوال په کرکټر کښنه کې ډېر زيار باسي ،دی کرکټر تر هغو په
ذهن کې اړوي را اوړي چې له خيالي کرکټر څخه ژوندی موجود جوړ
کړي ،د هغه له ظاهري او باطني جوړښت سره اشنا شي او وروسته يې په
داستان کې ولوبوي.
په بله مانا ،لومړی کرکټر ژوندی کړه ،له هغه سره خبرې وکړه ،په خوی
او عادت يې پوه شه او وروسته که بيا په کيسه کې ستاسې له خوښې
سره سم لوبيدای شوای او ټاکلي رول ته منداسب وي ،ځای ورکړئ.
موږ يايد هڅه وکړو چې کيسې ته د اړتيا پر بنسټ کرکټرونه وټاکو،
ځکه لنډه کيسه ډېرو کرکټرونو ته اړتيا نه لري ،د اړتيا په اندازه د
کرکټرونوټاکل د دی المل ګرځي چې کيسه په طبيعي توګه وغځيږي او
له اضافه خبرو مخنيوی وشي.
موږ هره ورځ له ډېرو خلکو سره مخامخ کيږو ،خو دوه کسه کټ مټ په
يوه څېره او يو رنګه خويونو نه شو موندلی ،په کرکټر جوړونه کې هم
بايد دې ټکي ته پام وکړو ،زموږ هر کرکټر بايد له بل يوه څخه بېل وي،
بېله څېره ولري او عادتونه يې سره نږدې نه وي .دا کار په طبيعي توګه د
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کرکټرونو په جوړونه کې نوښت راولي او لوستونکی په خپل ذهن کې له
مختلفو څېرو او خويونو سره مخامخ کيږي.
بله خبره دا چې د کرکټر لپاره هيڅوخت خيالي څېره او خيالي عادتونه مه
ټاکئ ،د بېلګې په توګه :د يوې کيسې کرکټر مو يو سوالګر دی ،فکر
وکړئ ،تاسو به په ژوند کې ډېر سوالګر ليدلي وي ،له ډېرو سره به مو تر
خپله وسه مرسته کړې وي او د ځينو تر مخ به ښويه تېر شوي ياست ،خو
په دغو ټولو کې به داسې سوالګر هم و چې د پنځو افغانيو پر ځای مو د
شلو او يا هم د پنځوسو نوټ ورته نيولی وي ،ولې؟
يا به د هغه ظاهرې خوارې څېرې او خيرن شلېدلي لباس دردولي ياست او
يا به هم هماغه سوالګر د خواست په چل ښه پوهېده ،په سوالګر کې به يو
څه و چې ستا پام يې د ځان خواته ور اړولی و ،که نه نو يا به ښويه ترې
تېر شوی وې او يا به دې هم جېبونه په ماتو روپو پسې لټول.
کيسې ته هم همدغه سوالګر وټاکئ  ،هماغه خويونه ،عادتونه او خواره
څېره ورکړئ چې تاسې په واقعي ژوند کې ورسره مخامخ شوی يئ ،که
دې لوڅې پښې ليدلی وي ،چپلکې مه ور په پښو کوه ،مچان مه ترې شړه
او د هغه لوڅو اوږو ته واسکټ مه ور اغونده .هماغسي کرکټر جوړ کړه
لکه تا چې په واق عي ژوند کې ليدلی وي ،ان که دې د خواست پر مهال د
هغه ترحم پاروونکي کلمات په ياد وي ،ستا کرکټر هم بايد هماغه توري
په خوله راوړي.
دا يواځې يو مثال و ،کله چې موږ کرکټر جوړوو ،جوړ شوی کرکټر بايدد
هغه چا په قالب کې واچوو ،چې موږ په واقعي ژوند کې ليدلی وي،
خبر ې مو ورسره کړې وي ،خوی ،عادت او څېره يې را مالومه وي ،که
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داسي وکړو نو موږ به په ريښتيني توګه د کرکټر روح ته ور ننوتي يو او
يو کاميابه کرکټر به مو انځور کړی وي.
اووه_ اته کاله مخکې مې د فرانسوي ليکوال ويکتور هوګو ( ،بينوايان
) ناول ولوست ،مرکزي کرکټر يې ژان والژان نوميده ،ژان والژان په پيل
کې غل او مجرم و ،خو وروسته يوې قوي پيښې د ده ژوند ور بدل کړ،
دی په يوه مهربانه انسان بدل شو ،تل به يې هڅه کوله چې نورو ته ګټه ور
ورسوي ،خوبيا هم ټولنې په سپکه سترګه ورته کتل او د ( ژاور ) په نوم د
پوليسو د يوه افسر تر تعقيب الندي و....
په دې کتاب کې د داستان مرکزي کرکټر ( ژان والژان ) دومره ژوندی
انځور شوی چې د ده سختيو ته مې څو ځله اوښکې تويې کړې  ،فکر مې
نه کاوه چې دا به يو خيالي کرکټر وي ،د ده هرې بريا ته به خوشاله وم او
په هره ناکامی يې ځورېدلم.
مثبت او منفي ،دواړه کرکټرونه بايددومره ژوندي وي چې د لوستونکي
په زړه او دماغ کې ځای ونيسې ،د مثبت کرکټر هره کاميابي بايد د
لوستونکي لپاره د هغه خپله کاميابي وي ،د هغه په خوشالۍ خوشاله
شي او د ستونزو پر مهال په زړه کې د حل الرې ورته ولټوي ،خو د منفي
کرکټر له جرم او جنايت څخه کرکه وکړي او د هغه ضد وي.
ما ډېرې داسې کيسې لوستې دي چې خان او ملک تر اندازې چاغ ،خشن
او بدشکله پکې معرفي شويدي ،علت يې دا دی چې ځينې ليکواالن د
کرکټرونو په جوړولو کې زحمت نه ګالي ،د نورو کرکټرونه را اخلي او څه
چې يې د بل په کيسه کې لوستې وي ،دی هم خپل کرکټر ته هماغه څېره
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ورکوي ،حال دا چې ډېر خانان او ملکان شته چې جذابه څېره لري ،له
زړونو هم نرم او مهربانه دي.
ځکه نو د کرکټرونو څېرې ،خويونه او عادتونه بايد توپير سره ولري،
موږ بايد په خپله کرکټر جوړ کړو ،نه دا چې د نورو تياره مړۍ راواخلو او
داسي وښيو چې دا زموږ د خپل زحمت نتيجه ده.
بله مهمه موضو ع د کرکټر بدلون دی ،که غواړو چې يو کرکټر ته بدلون
ورکړو ،دا بدلون بايد منطقي وي ،داسې نه چې د لسو تنو قاتل ،ناڅاپه
له قوي دليله پرته توبه وباسي او په يوه مهربان انسان بدل شي.
کيسه له کرکټره پرته نه ليکل کيږي ،ځکه نو بايد د کرکټرونو په جوړولو
کې بيړه ونه کړو ،زيار وباسواو کله چې ژوندي شول ،په حرکت
راغلل،او زموږ په ذهن کې يې ځای ونيو ،وروسته په کيسه کې ځای
ورکړو.

د کيسې ژبه
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زما د لنډو کيسو لومړۍ ټولګه "سړه سيلۍ" نوميږي .دا کتاب اوه_ اته
کاله مخکې چاپ شو ،ځينو کسانو ولوست ،را ياده يې کړه چې کيسې
يې بدې نه دي ،هدف لري .تصويرونه هم په زړه پوري دي ،خو په ځينو
ټکو يې نه دي پوهېدلي.
هغه وخت مې دا خبره زړه ته نه لوېده ،په ژبه کې مې کوم مشکل نه ليد،
هره کرښه او هره کلمه واضح راته ښکارېده ،خو وروسته مې پام شو ،چې
دوی په حقه ول ،ما په کيسو کې ځينې داسي کلمات را اخيستي وو چې
يواځې زه او د غزني د قره باغ ځينې اوسيدونکي پرې پوهېدل.
که موږ هر څومره زړه راکښونکې موضوع ولرو او د کيسی په ټولو
اړخونو پوه يو ،خو چې د ويلو چل يې نه وي را معلوم ،نه به په خپله له
کيسې څخه خوند واخلو او نه به هم لوستونکو ته په زړه پوري وي.
ځکه نو د کيسې ژبه ډېره مهمه ده.
 _٩د ژبې ساده والی:
يوه ملګري مې د يوې کيسې موضوع پيداکړې وه ،مخکې تر ليکلو يې
راته وويله ،په ويلو کې يې خوند پروت و ،خو کله چې مې په مجله کې د
همدې کيسې ليکلې بڼه ولوستله ،دومره پيچلي کلمات يې پکې را
اخيستې ول چې لوستلو يې د زړه زور غوښت.
تلې فون مې ورته وکړ ،دليل يې داو چې ليکل بايد تر ويلو توپير ولري.
ماته هغه د شپون صاحب خبره را په زړه شوه " :موږ نثر وايو ،اورو يې،
خو ليکلی يې نه شو".
ځينې ليکواالن چې څه ليکې ،د ليکلو لپاره په پېچلو کلماتو او
اصطالحاتو پسې ګرځي ،کتابونه پسې ګورې او له نورو څخه پوښتنې
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کوي .دوی په دې فکر کې دي چې مغلق او پيچلي کلمات کيسه او يا هم
کومه بله ليکنه پياوړی کوي او په دې سره پخپله ليکوال پوه او د ډېرې
مطالعې خاوند ښکاري ،خوپوښتنه داده چې موږ د چا له پاره کيسه او يا
هم کومه بله ليکنه ليکو؟ ايا هغوی په دا ډول پېچلو کلماتو پوهيږي؟
ايا د مغلقو تورو کارول هنر دی؟
زموږ په کلي کې يو سپين ږيری و ،ده په ځوانۍ کې ماموريت درلود ،
ان د زړښت تر مهاله يې په ژبه ډېر داسې کلمات راوړل چې نورو ته به د
پوهاوي وړ نه ول ،وروسته د " مامور لغت پران " په نوم مشهور شو ،خو
ده به ويل " :داخلک مالمت نه دي .مکتب يې نه دی ويلی" .
که موږ د خلکو لپاره ليکل کوو ،ژبه موهم بايد د هغوی لپاره وي .هنر
هم په ساده ژبه کې دی ،اوسني ادبيات ساده ژبه خوښوي ،داسي ژبه چې
له ساده والي سره سره د ليکوالۍ هنر هم پکې پروت وي ،هنر په پېچلو
لغاتو او اصطالحاتو کې نه دی ،هنر نور اړخونه لري چې ژبې ته خوند
وربخښي او يو عمده المل يې د ژبې ساده والی دی.
د ژبې ساده والی دا مانا نه لري چې څه وايو ،هغه ټول بايد د کاغذ پرمخ
هم راوړو ،بلکې هدف مو د جملو په بسته بندۍ او د لغاتو او
اصطالحاتو په کارولو کې دی.
شايد زما دا خبره د ځينو لوستونکوخوښه نه شي ،خو ډېر پښتنانه د"
ټولټاکنو " کلمه نه پيژني ،دوی ِيې انتخابات بولي ،د " ښونځی " "
ټولګی )" او" ښونکی " له کلماتو سره هم نا اشنا دي ،د " مکتب " "
صنف " او " معلم " په نومونو يې يادوي .موږ بايد په هغه ژبه کيسه و
ليکو چې خلک خبرې پرې کوي ،ورباندې پوهيږي او ورته روښانه وي.
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_١په لنډو فاصلو کې د يورنګه تورو او فعلونو کارول:
تې ر کال مې د يوه ليکوال پر يوه کيسه باندې نظر څرګند کړ ،د نقد يوه
برخه د تورو او کلماتو د کارولو په اړه وه ،غواړم چې د موضوع د ال
روښانتيا لپاره د هماغه کيسې ځينې برخې را واخلم.
په لومړيو دوو پاراګرافونو کې دوه ځايه ليکل شوي وو " :قلم يې
راواخيست  ،کاغذ يې راواخيست "
په دومره لنډه فاصله کې دوه ځايه د " راواخيست" کلمه ښه نه راځي ،که
يو ځل " راواخيست " ليکو ،دوهم ځل بايد په يو ه بل فعل پسې
وګرځو ،مثال " کاغذ ته يې الس کړ".
بل ځای داسي ليکل شويدي " تر ليکلو کرښو الندې يې هسې ګډې وډې
کرښې و ايستلې ،د کرښو تر څنګ يې يوه غټه سترګه انځور کړه"...
په لنډه فاصله کې درې ځايه د " کرښې " توری راغلی دی.
دلته که يوځای کرښه ليکو ،بل ځای ليکه ښه راځي ،درېيم ټکي ته هيڅ
اړتيانه پيداکيږي.
" د کرښو تر څنګ يې يوه غټه سترګه انځور کړه " که داسي وليکو(
ترڅنګ يې يوه غټه سترګه انځور کړه " هماغه مانا ورکوي .خپله د
"څنګ " توری ،هماغه د "کرښې" ترڅنګ راښيې.
بله جمله:
" کتابچه يې له نورو کتابونو سره په پالستيکي پاکټ کې کېښوده او په
هغه څوکۍ کې يې کېښوده چې څو شيبې مخکې نصير ناست و" ...
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دلته د لومړي " په پاکټ کې کېښوده " پر ځای " په پاکټ کې واچوله "
ښه راځي ،په دې توګه به مو په لنډه فاصله کې دوه ځايه د " کېښوده"
کليمه نه وی کارولې.
بل ځای ليکل شوي دي " يو ځل بيا د نصير سترګو ته ځيره شوه ،دومره
ورته ځيره شوه" ...
دلته که لومړی " وکتل " راشي ،له يورنګه والي څخه يې ژغوري.
بل ځای " :فريبا تر پښو الندې ځمکې ته کتل ،تر ژبه الندې يې وويل"...
دوه ځله د الندې کليمه راغلې "،فريبا تر پښو الندي ځمکې ته کتل "دلته
د الندې ټکی اضافه دی،که ساده وليکو"فريبا ځمکې ته کتل " هماغه
مفهوم لري ،که فريبا پر ځمکه پل ايښی وی ،بيا څنګه تر پښو الندې
ځمکې ته ګوري!!!
بله جمله " :ډېره ډېره مننه ،د تابلو او کتابچې په خاطر ځانته مننه کوم" .
که يو ځای مننه ليکو ،بل ځای د مننې پر ځای کوم بل توری کارولی شو.
" کور ودان  ،ژوندی اوسې يا داسي نور".
بل ځای " فريبا يې الس په الس کې ونيو" که وليکو " :فريبا يې الس
ونيو" هماغه مانا او هماغه تصوير لري .ځکه نيول د الس په واسطه تر
سره کيږي.
بله جمله " د مريم ښکليو سترګو ته يې وکتل ،هغې هم ورته وکتل " ...که
وليکو " :هغې هم سترګې ور واړولې" نو په لنډه فاصله کې به دوه ځايه د
" وکتل " ټکی نه وي راغلی.
بل ځای " نور هم انځور ته نږدې شو ،ښه ورته ځير شو"
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داسې ليکلی شو " نور هم انځور ته نږدې شو ،په ځير يې ورته وکتل" په
دې توګه يو ځای د " شو " ټکی کمېدی شي.
په کيسه کې داسي ډېر يو رنګه توري وو چې په لنډو فاصلو کې سره
راغلې دي ،دا په مفهوم او مانا کې کوم بدلون نه راولي ،ټولو ته د
پوهاوي وړ دي او د عادي لوستونکو دومره پام هم نه ور اوړي ،خو توري
او کلمات د خښتو په څېر دي ،که په يوه دېوال کې يوه خښته راوتلي وي
او ياهم په خپل مناسب ځای نه وي اېښودل شوي ،ټول دېوال بد
ښکاري،ځکه نو په هره ليکنه کې د تورو او کلماتو ټاکل او مناسب ځای
ته دقت په کار دی.
پښتو يوه غني ژبه ده ،يوه شي ته ډېر کلمات لرو ،په مختلفو نومونو يې
يادولی شو ،دا نومونه دومره ګنګ هم نه دي ،ټول پرې پوهېدای شي ،نو
ځکه جمله بندۍ او د کلماتو او فعلونوکارولو ته بايد پام وکړو.
که يو ځای ليکو " راته ويي کتل " بل ځای " سترګې يې راواړولې " ښه
راځي " ،مخ يې راواړاوه " هم همدا مانا ورکوي.
په يوه کيسه کې مې ولوستل " :انځرګل ځوان و ،د پالر يو زوی و او له
رنګه ښايسته و" .
درې ځايه په لنډه فاصله کې د " و " ټکی راغلی دی .کيدای شي داسي
يې وليکو:
انځرګل ځوان و ،پالر يې همدا يو زوی درلود ،له رنګه ښايسته
ښکارېده.
يا نورې جملې ،خو شرط يې دا دی چې په لنډو فاصلو کې يورنګه توري
او فعلونه را نه وړو،ځکه د ژبې خوند ته زيان رسوي.
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ډيالوګ
ډيالوګ د کرکټرونو خبرو ته وايي ،يا به له ځان سره غږيږي او يا هم له
نورو سره.
له ډيالوګونو پرته هم کيسه ليکل کيدای شي ،خو د خوند له اړخه به
کمزورې وي ،ځکه ډيالوګ کيسه ژوندۍ کوي ،په حرکت يې راولي او له
يورنګه والي څخه يې ساتي.
د ډيالوګ ليکنې په برخه کې بايد ځينې ټکي په پام کې ونيسو.
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 _ ٩جالت خان کلي ته راغی ،تر غرمې يې ناروغان وکتل ،ماسپښين له
کوره ووت ،په پټي کې يې دهقان وليد ،ورغی ،له سالم وروسته پر پوله
ورته کېناست ،دهقان ته يې وکتل ،ځمکه يې اړوله ،پر سپيره غاړه يې
مړې خولې راماتې وې...
جالت خان وويل:
_ ولې له نوې زراعتي ټکنالوژۍ څخه استفاده نه کوې؟
دهقان پر خپل تندي لستوڼی تېر کړ ،په خندا يې وويل:
_ ډاکټر صاحب! نوې زراعتي ټکنالوژي پيسو ته ضرورت لري ،زموږ
اقتصاد ډېر کمزوری دی .تراکتور او نور عصري زراعتي وسايل نه شو
اخيستالی.
دې ډيالوګونو مو په ذهن کې کومې پوښتنې را والړې کړې؟
بېرته به د ډاکټر خبرې ته راوګرځو:
_ ولې له نوې زراعتي تګنالوژۍ څخه استفاده نه کوې؟
جالت خان ډاکټر دی ،په ښار کې يې پوهنتو ن ويلی او ډېر کم کلي ته
راځي .د ده له خولې د ټکنالوژۍ ټکی بد نه ښکاري ،له منطقي اړخه هم
کومه ستونزه نه لري ،ځکه دی لوستی دی او په داسې محيط کې يې زده
کړه کړې چې هلته يې د ( ټکنالوژۍ ) په څېر نور ډېر پيچلي کلمات او
لغتونه اوريدلي او د ده په ذهن کې ناست دي.
اوس به د د هقان خبره راواخلو:
_ ډاکټر صاحب! نوې زراعتي ټکنالوژي پيسو ته ضرورت لري ،زموږ
اقتصاد ډې ر کمزوری دی .تراکتور او نور عصري زراعتي وسايل نه شو
اخيستالی.
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دا ډيالوګ د مانا او ګرامر له اړخه کومه ستونزه نه لري ،خو زموږ ډېره
برخه دهقانان نالوستي دي ،ټول عمر يې د پټيو په اړولو او زراعتي
کارونو کې تېرېږي ،نه يې د ټکنالوژۍ نوم اوريد لی او نه يې هم په مانا
پوهيږي .نو د يوه دهقان له خولې د دارنګه کلماتو راوتل له منطقي پلوه د
باور وړ نه دي .که يولوستی کس له دهقان څخه وپوښتي:
_ ولې له نوې زراعتي ټکنالوژۍ څخه استفاده نه کوې؟
د دهقان لومړی پوښتنه به دا وي؟
_ څه؟
لوستی کس اړ دی چې د نوې زراعتي تګنالوژۍ په اړه لنډ توضيحات
ورکړي.
_ يعني ،تراکتور ،ټرېشر ،د غنمو د ريبلو ماشينونه....
دهقان په ساده ژبه ځواب ورکوي:
_ ډاکټر صيب! دا شيان پيسې غواړي ،موږ د بيګاه نه لرو ،ټريکټر او
نور ماشينونه نه شو اخيستالی.
له دې مثال څخه هدف دا دی چې په کيسه کې بايد هر څوک له خپلې
پوهې او ټولنيز موقف سره سم وغږوو .ان د دوی له ډيالوګونو څخه هم
بايد د دوی سويه مالومه شي او خپل کرکټر داسي وغږوو چې خبرې او
مالومات يې د دوی له پوهې او ټولنيز ژوند سره سم وي.

 _١په ډيالوګونو کې بايد د تکراري خبرو مخه ونيسو.
احمد:
_ په کور کې څه خبرې وې؟
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محمود:
_ په کور کې کراره کراري وه.
دوهم ډيالوک " په کور کې " د لومړي ډيالوګ تکرار دی.
ليکو:
_ کراره کراري وه.
لوستونکی پوهيږي چې هدف "کور " دی ،ځکه په لومړي ډيالوګ کې
ياد شوی ،نو له تکرار څخه يې بايد ډډه وکړو.

 _٨يو مثال:
احمد :څنګه! زموږ سيمه دې خوښه شوه؟
محمود :هو واهلل! سيبانو يې ډېر خوند راکو.
احمد :ګرمي نه ده؟
محمود .يه!
فکر وکړﺉ! محمود به د کوم ځای وي؟
د کندهار د ځينو سيمو اوسيدونکي "مڼې " د " سيبانو " په نوم پېژني
او د " نه " پر ځای " يه" وايي.
دلته د دې يادونه ونه شوه چې محمود د کوم ځای اوسيدونکی دی ،خو د
هغه له لهجې څخه پوه شوو چې په کندهار پورې اړه لري.
په ډيالوګونو کې د هرې سيمې اوسيدونکي بايد د هغوی په خپله ژبه
وغږوو .دا کار کيسې ته خوند ور بخښې او د کيسې منطق پياوړی کوي.
شايد پوښتنه پيدا شي چې ډېر کلمات او اصطالحات عام فهمه نه دي،
يواځې په يوې سيمې پورې اړه لري او ټول لوستونکي نه پرې پوهيږي.
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که موږ کومه مقاله  ،د مکتب کتابونه او يا هم تحقيقي رپوټ ليکو ،نو
د سيمه ييزو کلماتو او اصصالحاتو راوړل به مناسب نه وي ،خو ادبې
ليکنې داسې نه دي ،ادبې ليکنې هغه وخت خوندورې راځي چې نوي
کلمات او اصصالحات ولري ،نويو سيمو ته مو ورولې او له نويو لهجو،
تصويرونو او رواجونو سره مو اشنا کړي.
خو شرط يې دا دی چې د نويو نومونو ،کلماتو او اصطالحاتو تر څنګ
بايد په قوسونو کې د دغو کلماتو او اصطالحاتو هغه نومونه هم وليکو
چې د هرې سيمې لوستونکو ته د پوهاوي وړ وي.
 : ٤د شخړو او جدې موضوعاتو په بيانولو کې مقابل کس په طبيعي توګه
زموږ په خبرو کې رالويږي ،دی دومره صبر نه کوي چې زموږ خبرې
خالصې شي او دی د خبرو وار ونيسي .نو کله کله په کيسه کې د
ډيالوګونو قطع کول او په خبرو کې د مقابل لورې ورلوېدل طبيعي ده او
بايد په ډيالوګونو کې په پام کې ونيول شي.
مثال:
احمد غواړي ښار ته الړ شي ،دی د کرايي موټر د مخې په سيټ کې ناست
دی ،محمود راځې او ورته وايي چې د مخې سيټ ده نيولی.
محمود  :وه وروره ،دا څادر نه وينې! دا مې ځکه د مخې په سيټ کې
ايښی چې دا ځای زما دی.
احمد :ته تر اوسه چې رته وې ،ما دا ځای تر تا مخکې نيولی ،زه خو څه
مفت نه ځم ،کرايه ورکوم ،د شا سيټونه خالي دي ،ځه با با خپل کار دې
کوه! واهلل که مې د تا پالر له دې ځايه جګ کې....

54

راځئ کيسه وليکو
ليکوال :نصيراحمد احمدي

په طبيعي توګه محمود د مقابل لورې اوږدې خبرې نه اوري ،ځکه دی د
احمد په لومړنۍ جدي خبره عکس العمل ښکاره کوي ،لکچر ته يې نه
پريږدې او د هغه په خبر ه کې ورلويږي.
محمود  :وه وروره ،دا څادر نه وينې! دا مې ځکه د مخې په سيټ کې
ايښی چې دا ځای زما دی.
احمد :د شا سيټونه خالي دي ،ته کولی شې چې هلته کينې
محمود :ولې! ته تر ما ښه ځوان يې!
احمد :ته تر اوسه چېرته وې ،ما دا ځای تر تا مخکې نيولی
محمود :نو ته ړوند يې ،څادر نه وينې!
احمد :زه خو څه مفت نه ځم ،کرايه ورکوم...
محمود :په خبره نه پوهيږې!
احمد :واهلل که مې د تا پالر له دې ځايه جګ کې.
محمود :پالر ته مه تېريږه ،اوس به مالومه شې چې سيټ د چا دی.
خو کله کله د ضرورت له مخې يو څوک بايد اوږدې خبرې وکړې .د بيلګې
په توګه که يو په خبره پوه سپين ږيری يا عالم نصيحت کوي او يا هم کوم
استاد درس تشر يح کوي ،له منطقي پلوه د هغوی په خبرو کې ور لوېدل
طبيعي نه ده ،خو دا ډيالوګ هم د ماتولو الرې لري .دا ډول ډيالوګونه
بايد په يوه عمل مات شي.
لکه:
استاد وټوخل ،د مېز پر سر ايښی ګيالس يې ورپورته کړ ،دوه درې
غوړپه اوبه يې تر ستوني تيرې کړې او خپلې خبرې يې پسې وغځولې:
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 : ٩ډيالوګونه بايد لنډ وي ،ځکه په عادي ژوند کې څوک اوږدې خبرې نه
کوي ،له بلې خوا اوږده ډيالوګونه ،لوستونکی ستړی کوی ،طبيعي نه
ښکاري ،د کرکټر د پيل جمله يې له ياده وځي او د کيسې خوند له مينځه
وړي.
احمد :د ټکسي کرايه لرې؟
محمود :خپل موټر راسره دی.
احمد :الره خامه ده؟
احمد :هو! خو ټوله نه.
 :١هيڅکله د ډې رو کرکټرونو خبرې يو ځای مه راوړی،په دې مانا چې
ډيالوګونه د ليست په بڼه مه ليکی ،ځکه دا کار له لوستونکو الره
ورکوي ،دوی نه پوهيږي چې دا خبره د کوم کرکټر له خولې را ووته .خو
که د مجبوريت له مخې په کيسه کې تر دوو زيات کرکټرونه غږوو ،بايد
څه وکړو؟
بېلګه:
په يوه کيسه کې څلور کرکټره لرو ،دوی ټول پر پوله ناست دي او د
وچکالۍ غم ورسره دی. .
_ ياره لکه چې سږ کال وچکالي راغله.
_ هو! د کارېزه اوبه هم کمې دي.
_ څه به کوو! فصلونه وچ شول.
_ مه وارخطاه کيږه .ما يې فکر کړی دی.
دا سمه ده چې دا ډيالوګونه هوايي نه راځې ،بلکې مخکې له مخکې ويل
کيږي چې څوک سره ناست دي او د څه په اړه خبرې کوي ،خو له دې سره
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سره ،بيا هم له لوستونکي الره ورکوي او په دې نه پوهيږي چې کومه
خبره د کوم کرکټر ده.
د دې ستونزې د هواری يوه الره داده چې کرکټرونه په خپلو خبرو کې د
يوبل نومونه واخلي.
_ ياره لکه چې سږ کال وچکالي راغله.
_ احمد رښتيا وايي ،د کاريزه اوبه هم کمې دي.
_محموده! څه به کوو ،فصلونه وچ شول!
_ شريفه! مه وارخطا کيږه! ما يې فکر کړی.
که څه هم چې په هر ډيالوګ کې د نومونو يادول ښه نه راځې  ،خو بيا هم تر
دې غوره ده چې د ډيالوګونو اوږد ليست ولرو او ويونکي مالوم نه وي.
بله الره:
د ډيالوګونو په مينځ کې د تصويرونو ورکول ،کرکټرونه راپېژني.
_ ياره لکه چې سږ کال وچکالي راغله.
محمود وټوخل ،سر يې وځوځاوه ،ورو يې وويل:
_احمد رښتيا وايي ،د کارېزه اوبه هم کمې دي.
شريف مخامخ والړې رشقې ته وکتل ،ژېړه ورته واېسېده ،محمود ته يې
مخ ور واړاوه:
_ څه به کوو؟ فصلونه وچ شول. .
_ مه وارخطا کېږه ،ما يې فکر کړی.
او يا هم نورې الرې.
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تصوير
بيا به د بېنوايان د ناول مثال راوړم.
بېنوايان د فرانسوي ليکوال ويکتور هوګو مشهور ناول دی .کتاب اوه_
اته سوه مخه لري .ما دوه ځله لوستی  ،دواړه ځله مې خوند ترې اخيستی،
ورته خندلي مې دي ،ژړولی يې يم او د اتلسمې پيړۍ فرانسه يې
سترګوته راته درولې ده .خو کله مې چې له همدې ناول څخه جوړ شوی
فلم وکوت ،نه يې وژړولم ،نه يې خندا راوسته او نه مې هم هغه خوند
پکې وموند چې د کتاب له لوستلو مې اخيستی و.
د ناول او لنډې کيسې د لوستلو پر مهال هر څوک له خپل ديد او تصور
سره سم تصوير جوړوي .خو فلم داسې نه دی .د فلم تصوير د فلم
جوړو ونکو له تصور سره سم جوړيږي .په بله مانا ،د فلم تصوير د يوه يا
څومحدودو کسانو د ذهن محصول دی .دوی له خپله ديده ناول او يا هم
لنډه کيسه تصويري کوي او د فلم په بڼه يې په نورو ويني .خو لوستل
داسي نه دي  .لوستونکی له هرې جملې څخه خپل تصوير اخلي ،د
کرکټرونو څې ره له خپل ديده جوړوي .دوی هغه تصويرونه په خپل ذهن
کې ژوندي کوي ،چې ليکوال اشاره ورته کړې وي.
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د بې نوايان د کتاب مرکزي کرکټر " ژان والژان" نوميږي .ژان والژان يو
بېوزله انسان دی .بدرنګه څېره لري .په ځوانۍ کې يې له نانوايي څخه يوه
ډوډۍ غال کړې ده .پوليس يې نيسې او څلور کاله قيد پرې خيژي ،خود
بند له مودې تر پوره کېدو مخکې تښتي .دوهم ځل نيول کيږي .قاضي د
اتو کلونو بند ورته اوروي .په شپږم کال بيا له زندان څخه د تېښې هڅه
کوي .داځل محکمه شل کاله قيد ورته ليکي.
شل کاله بند ،يوه وچه ډوډۍ.
له شل کلن بند وروسته يوه ښار ګوټي ته ځي .ټولنه يې نه مني .غل ورته
وايي ،هرڅوک کرکه ورنه کوي .نه په مساپرخانه کې ځای ورته پيدا
کيږي او نه هم څوک ډوډۍ ورکوي.
له ښاره وځي .شپه پرې راځې .باران په شدت اوري .يخنې يې اخلي .د
شپې د تې رولو لپاره د يوې غونډۍ په ډډه کې يوه غار ته ننوځي ،خو
شېبه وروسته د يوه سپي غرېدا اوري .د سپي غټه ککرۍ يې سترګو ته
دريږي  .سپی يې له هغه ځايه پسې اخلي .بله چاره نه لري .يوې کليسا ته
پناه وروړي .پادري(کشيش) مهربانه انسان وي ،عزت يې کوي ،ډوډی
ورته ږدې او د خوب پر مهال تر ټولو نوې روجايي ورباندې اچوي .خو ژان
والژان له کليسا څخه هم غال کوي .تښتي ،د پوليسو شک پرې راځي،
نيسې يې او د غال په تور يې بېرته کليسا ته راولي .خو پادري په حيرانۍ
سره پوليسو ته وايي چې سړي غال نه ده کړې ،بلکې ده په خپله څلور نقره
يي شمعدانونه مرسته ورسره کړې ،چې ويې پلورې او له بېوزلۍ څخه
خالص شي.
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ژان والژان ځنګله ته ځې .ژاړي او توبه وباسي .دی په يوه داسې انسان
بدليږي چې د ژوند تر پايه له نورو سره مرسته کوي.
د ناول د لوستلو پر مهال مې له ژان والژان څخه د يوه جسور ،بېباکه،
زړور ،ارام او مهربان انسان تصوير واخيست .دی مې د کتاب د تصوير
په مرسته ،په خپل ذهن کې انځور کړ ،خو کله چې مې فلم وکوت ،ژان
والژان هغه څو ک نه وچې تر دې دمه مې په ذهن کې ناست و .څېره او
ظاهري جوړښ ت يې زما د فکر خالف وخوت .دی له ونې ټيټ او کمزوری
ښکارېده .نه يې هغه څېره درلوده او نه هم جسارت او بېباکي چې ما يې له
کتاب څخه تصوير اخيستی و.
زه د فلم تر پايه له هغه سره ملګری نه شوم .نه مې ورسره وژړل او نه هم
مهربانه راته واېسېد.
بېنوايان هغه مهال ليکل شوی چې نه تلويزيون و او نه هم سينما .خو اوس
يې هم خلک لولي .بيا بيا يې لولي او خوند ترې اخلي .دا ځکه چې د
کتاب هره جمله په خپل ذهن کې سره اړوي ،له خپله ديده ورته ګوري او
خپل تصوير ترې اخلي .د ښو کيسو او ناولونو جادو همدا دی چې تر
اوسه ال په ميليونونو لوستونکي لري ،هر کال په نړۍ کې په مليونونو
ټوکه ناولونه او د لنډو کيسو ټولګې چاپيږي ،ښه بازار لري او خلک يې
په مينه لولي.
په ناول او يا هم لنډه کيسه کې د نورو اړخونو تر څنګ ،تصوير ضروري
دی .په جملوکې بايد دومره زور وي چې د لوستونکي په ذهن کې حرکت
پيدا کړي .هر څه ژوندي شي او د سترګو مخې ته يې ودروي.
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که ليکنه خام او بېرنګه تصويرونه ولري ،څه چې مو ليکلي  ،په
لوستونکو يې نه شو لېدلی .کله چې مو ورباندې ونه لېدل ،نه يې لولي.
زړه يې نيسي ،ليکلې کيسه يوې خوانته ږدې او دوهم ځل نه ورته ګوري.
نو که غواړی چې کيسه مو لوستونکي ولري ،د کيسه ليکنې د نورو
اړخونو تر څنګ ،تصوير ته هم ډېر پام وکړﺉ ،خو کيسې او ناولونه څنګه
تصويري کوالی شو؟
زموږ د ډېرو کيسو تصويرونه تشريحي بڼه لري.
مثال ،که په کيسه کې د يوې کوټې تصوير ورکوو ،شايد داسې وليکو:
وړه کوټه وه .سپين ديوالونه يې لرل .پر غولي سره غالۍ هواره وه .د کوټې
په مينځ کې يو وړوکی مېز ترسترګوکېده .د مېز پر سر له اوبو ډک جګ
او يو ګيالس ايښي ول .په مخامخ دېوال يو لوی ساعت راځوړند و .د
ساعت تر څنګ کړکۍ ښکارېده چې خړه پرده پرې ځوړنده وه .کړکۍ ته
مخامخ پر يوه کټ يو سړی پروت و...
دې ته مړ تصوير ويالی شو .حرکت نه لري ،لوستونکی ژوندی تصوير نه
شي ترې اخيستالی .دا بې حرکته تصوير په ذهن کې تر ډېره نه شي پاتې
کيدای او لوستونکی د کيسې له لوستلو خوند نه اخلي.
په کوټه کې هر څه دي .ساعت ،کړکۍ ،پرده ،غالۍ ،مېز ،له اوبو ډک
جګ ،ګيالس ،کټ ،انسان...
که په کيسه کې دا ټول د ضرورت له مخې راوړو او استفاده ترې وکړو،
کيسه پخپله تصويري کوي.
د کوټې همدا تصوير له سره ورکوو او هر څه په حرکت راولو.
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د ساعت زنګ وشرنګېد ،سړي سترګې رڼې کړې ،وښورېد ،د کټ له
سپرنګونو څخه غنجا پورته شوه .سړی کېناست ،کړپ شو .د کړکۍ پله
له ديوال سره ولګېده ،باد په خړه پرده کې سره راټول شو .سړي د مېز له
سره جګ ور پورته کړ ،ګيالس له رڼو اوبو ډک شو...
په دې مثال کې مو د کوټې او په کوټه کې د موجوده شيانو په اړه تشريح
ور نه کړه ،هر څه مو په حرکت راوستل ،غږ مو ورکړ او ژوندي مو کړل .دا
مو ونه ويل چې د مې ز پر سر جګ او ګيالس ايښی و .نه ،سړی مو تږی
کړ ،جګ او ګيالس ته په خپله ضرورت پيدا شو ،په حرکت راغلل.
حرکت په خپله تصوير پيدا کوي ،ژوندی تصوير .دې ته د ژوندي تصوير
نوم ورکوالی شو.
که غواړﺉ چې کيس ه تصويري شي ،په هر څه کې حرکت پيدا کړﺉ او هر
څه ته د ضرورت په سترګه وګورﺉ  .ان که غره ته حرکت نه شئ ورکوالی،
د غره پر سر ورېځې راټيټې کړئ .له سپينو ورېځو د غره تورې څوکې
راوباسئ ،وريځو ته حرکت ورکړئ ،غر پخپله حرکت پيدا کوی او
ژوندی ښکاري.
د تصوير په اړه بله خبره!
زموږ په ډې رو کيسو کې ښايسته نجلۍ تورې ،غټې بادامي سترګې لري.
پزه يې د قلم په څېر نرۍ وي .وړه خوله لري او سپين مخ.
دا ،له ښايست څخه زموږ خپل تصوير نه دی.د چا چې په لومړي ځل دې
تشبيه او تصوير ته پام شوی ،توره يې کړې .دا تصوير يې د خپل فکر په
مرست ه پيدا کړې او خپل کمال يې دی ،خو ځيني نور ليکواالن همدا
تصوير کاپي کوي ،ځکه دوی د ښايست په اړه په لومړی ځل همدا
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تصوير لوستلی  ،پرته له دې چې فکر وکړي او خپل ذهن په کار واچوي،
تياره ګوله يې پيدا کړې او بيا بيا په خپلو ليکنو کې همدا بادامي
سترګې او د قلم په څېر نری پزه ترسيموي.
سمه ده چې تورې بادامي سترګې او نرۍ پزه د ښايست تصوير دی ،خو
يواځې يو تصوير ،نه دا چې د فورمول په سترګه ورته وګورو او د کيسې
هره ښايسته نجلۍ همدا يو تصوير ولري.
ښايست تعريف نه لري .چا ته به توري بادامي سترګې خوند ورکوي،
چاته هم شنې او بل ته خړی.
د ځينو په سترګو به سپينه څيره ښه لګيږي او نورو ته به غنم رنګی مخ
خوند ورکوي.
خو زموږ ځينو ليکواالنو چې په لومړی ځل په کومه کيسه کې بادامي
سترګې او سپين مخ ليدلی  ،په ذهن کې يې حک شوی او د ښايست
سمبول يې ګڼلي ،خو که يې په واقعي ژوند کې په کومه نجلۍ مينه
راغلې وي  ،شايد نه تورې بادامي سترګي ولري او نه هم د قلم غوندې
نری پزه.
انسانان مختلف دي ،ذوقونه توپير لري ،هر څوک ښايست ته له خپله
ديده ګوري .له همدې امله بايد له ښايست څخه خپل تصوير ولرو او که
چيرې په کيسه کې د کومې نجلۍ له ښايست څخه تصوير ورکوو ،هغه
تصوير بايد ورکړو چې ليکوال يې په خپله له ښايست څخه لري.
په دې توګه به تصوير نوی شي او د کرکټرونو څيرې به مو له خپله ديده
انځور کړې وي .کيسه به مو نوی رنګ او نوي تصويرونه ولري ،تکرار به
نه وي او زموږ د خپل ذهن محصول به ښکاري.
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زموږ په ډېرو کيسو کې ظالم کرکټر بدرنګه څېره لري .خيټه يې غټه وي
او شونډې يې پلنې .برعکس د کيسې قهرمان مو بيا په ښايست کې بې
جوړې ،د مهربانه شخصيت څښتن او د دنيا ټوله ښکال يې په وجود کې
راټوله وي.
خو په واقعي ژوند کې ډېر داسې کسان شته چې په ظاهره ښکلی جوړښت
لري ،خو باطن يې له کرکې ډک وي.
زموږ زياترو ليکواالنو چې په لومړي ځل په کومه کيسه کې ظالم انسان
بدرنګه ليدلی  ،ښايست نه شي ورکولی ،حال دا چې واقعي ژوند بل څه
دی .ډېری بدرنګې څيرې مهربانه زړونه لري او ډېر ښايسته خلک په ظلم
او جنايت کې د مثال په توګه ياديږي.
که واقعيتونه درک کړ و او په ليکنه کې د خپل ذهن په مټ تصويرونه
جوړ کړو ،نو ليکلې کيسه به مو د نورو ليکواالنو له کيسو څخه توپير
ولري او خپل نوښت به مو وي.
ټول انسانان دوې سترګې لري ،درېيمه نه شو ورکوالی ،خو په يوه سترګه
کې يې ګل پيداکوالی شو .همدا ګل نوی تصوير دی .که زموږ د يوه
کرکټر له پزې څخه ويښته راوتلي وي او يا يې پر تندي د کالدانی داغ
وي ،نو څه خبره ده! ايا په واقعي ژوند کې دارنګه څېرې نه وينو؟
فکر وکړئ ،سخته نه ده .انسانان رنګارنګ دي ،بېالبېلې څېرې لرې،
هماغه څې رې تصوير کړئ چې تاسو يې په ورځني ژوند کې وينئ.
په پټي کې بايد د دهقان پر تندي د خولو څاڅکي وي ،همدا څاڅکي له
هغه چا سره ښه نه ښکاري چې په معتدله هوا کې سيوري ته ناست دی.
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په ونه کې د مرغۍ ځاله ده .مرغۍ راځي ،په خوله کې يې چينجی نيولی .
په ځاله کې د مرغۍ بچی چوڼيږي ،خوله ورته خالصوي ،مرغۍ دخپل
بچي په خوله کې چينجۍ ور اچوي.
دا تصوير دی ،خو ژور تصوير نه شو ورته ويلی ،په لوستونکي هغه څه نه
وينو چې دوی ته نوی وي ،شايد ډې رو لوستونکو په واقعي ژوند کې دا
صحنه ليدلې وې چې مرغۍ څنګه خپل بچی مړوي ،خو دې ته به د ډېرو
کسانو نه وي پام شوی چې د مرغی د بچې د خولې شاوخوا ژېړه پرده
ښکارې.
وليکئ:
کله چې د مرغۍ بچي خوله پرانيسته ،تر خولې يې راګرځېدلې ژېړه پرده
ښکاره شوه.
دا ډول باريکيو ته پام ،د کيسې د تصويري کېدو المل ګرځي او په
لوستونکو نوي او په زړه پورې تصويرونه ليدلی شو ،.داسې تصويرونه
چې تر دې دمه يې پام نه وي ور اوښتی.
د ګالب د ګل پاڼه به ډې رو ليدلې وې ،خو کم کسان به دې ته متوجه شوې
وي چې په پاڼه کې واړه واړه رګونه تېر دي ،همدا واړه رګونه ،نوی
تصوير دی.
يو بل مثال:
په لويوالي کې مې يوه مردکۍ وموندله ،نوې وه ،کله چې مې لمر ته
پکې وکتل ،دنيا مې پکې ولېده .احساس راولوېد لکه په رڼو اوبو کې
مې چې سترګه لوڅه کړې وي .وا مې ړوله ،شين اسمان مې وليد ،غرونه
جوړ شول ،الندې شنه دښته ځلېدله...
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په وړکتوب کې مې ډې رې مردکۍ په خاورو رغړولې وې ،خو دې ټکي ته
مې پام نه و شوی ،هيڅکله مې لمر ته نه وې نيولې.
دا د نيا د مردکۍ غوندې ده ،نوي تصويرونه پکې موندلی شو ،خو يو
څه پام غواړي.
تر دې دمه مو د کيسه ليکنې په ځينو اړخونو  ":د کيسې د موضوع،
هدف ،نوم ،د کيسې پيل ،مينځ  ،پای ،تلوسې  ،کرکټرونو ،ژبې،
ډيالوګ او تصوير" په اړه خبرې وکړې .د دې لپاره چې ياد شوي
موضوعات مو ال هم په ذهن کې ښه پاخه شي ،دا ټول به په يوه کيسه کې
په عملي توګه و ښيو.
انتخاب شوې کيسه مې دوه کاله مخکې ليکلې وه .دا کيسه شايد ځينې
نيمګړتياوې ولري ،خو زموږ هدف دا دی چې د کيسه ليکنې په اړه
وپوهيږو اود کيسې ځينې اړخونه د نمونې په توګه راواخلو په ځينو
هغو برخو به يې لنډې خبرې وکړو چې تر دې دمه پرې غږېدلي يو .په پای
کې به ټوله کيسه په بشپړه توګه ولولو.
لومړی به د کيسې د نوم په اړه وغږيږو.

جنايت
کيسه جنايت نوميږي ،هوايي نوم مو نه دی ټاکلی ،کله چې ټوله کيسه
ولولئ پوه به شئ چې په کيسې پورې تړلی نوم دی .بل دا چې نوم مخکې
له مخکې د کيسې محتوا نه راسپړي ،يواځې دومره پوهيدای شو چې په
کيسه کې به يو جنايت پيښيږي ،خو معلومه نه ده چې څنګه جنايت؟
ولي ،د څه لپاره او چېرته؟
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دا نوم په خپله د تجارتي اعالن غوندې دی .تلوسه لري او لوستونکی دې
ته هڅوي چې کيسه ولولي او په موضوع پوه شي.
خو په دې نوم کې يوه ستونزه شته .يو څه عمومي دی.

د کيسې پيل او تلوسه:
د کيسې لومړی برخه را اخلو:
دسهار په خړه کې د پوليسو يو موټر لنډ راتاو شو ،وښوېد او ودرېد.
دروازې خالصې شوې ،عسکري بوټونه تر ښنګرو واورو پټ کړل ،والړو
خلکو الر ورکړه او عسکر تر يوه څوارلس کلن هلک را تاو شول .هلک
يوه پوخ ديوال ته ولي لګولې وو ،سر يې کيڼ لور ته ځوړند و او پر تورو
ګاړګوتي ويښتو يې نرۍ پرخه پرته وه.
يو عسکر پر مال کړوپ شو ،د هلک پر سپينه غاړه يې ګوتې کېښودې،
خپلو ملګرو ته يې وکتل او دوه درې ځله يې په منفي بڼه سر وځوځاوه.
چوپه چوپتيا وه ،والړو خلکو پنډ کوټونه اغوستي وو ،څېرې يې نېولې
ښکارېدلې او له خولو څخه يې مړه تاوونه پورته کېدل.
يوه عسکر وپوښتل:
_څوک يې پيژنی؟
د خلکو ځواب منفي و.
عسکر خپلو ملګرو ته اشاره وکړه ،دوی ټوپکونه غاړو ته واچول ،وچ
کلک جسد يې له واورې پورته کړ او د موټر په باډۍ کې يې ترپال پرې
وغوړاوه.
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شېبه وروسته موټر پاخه سړک ته وخوت ،خلک هم په خپلو کارونو پسې
الړل ،خو په واوره کې د يوچا د ناستې ځای  ،نږدې ګڼ پلونه او د موټر
لنډه راتاو شوې ليکه ال ښکارېدله.
*

*

*

دې څو کرښو مو په ذهن کې کومې پوښتنې راوګرځولې؟
هلک څوک و؟
ولې په ساړه ژمې کې د باندې پاتې شوی و؟
په رښتيا! يخنۍ وژالی و؟
کورنۍ يې درلوده؟
د سيمې خلکو ولې نه پېژاند؟
دلته يې څه کول؟
مور او پالر به يې څنګه پيدا کړې؟
هغوی ته به د مړه زوی په ليدو څه ډول احساس پيدا شي؟
او نورې پوښتنې.
لوستونکی غواړي چې د دغو پوښتنو ځوابونه تر السه کړي .دی هغه
وخت پوهيدای شي چې کيسه تر پايه ولولي.
ددې هدف دترالسه کولو لپاره کيسه له داسې ځايه پيل کړئ ،چې د
لوستونکي په ذهن کې پوښتنې را والړې کړي.
دلته کيسه له وو نه وو څخه نه ده پيل شوې .دا نه دي ويل شوي چې
څوارلس کاله مخکې همدې ماشوم نړۍ ته سترګي وغړولې .څنګه را
لوی شو او څنګه تر څوارلس کلنۍ پورې را ورسېد .کيسه په يوه
خواشينونکي تصوير پيل شوېده .څوارلس کلن هلک مړ دی .لوستونکی
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په طبيعي توګه غواړې پدې پوه شي چې ولي؟ په بله مانا ،هر هغه څه چې
لوستونکي ته ټکان ورکوي ،د هغه په ذهن کې پوښتني را والړوي او له
کشمکش سره يې مخامخ کوي ،هغه د کيسې په پيل کې راوړل شويدي.
همدې کشمکش او پوښتنو د کيسې لوستلو ته الره هواره کړېده.
لوستونکی اړ دی چې د دې هلک د تېر ژوند په اړه مالومات تر السه کړي
او د راتلونکي په اړه يې پوه شي .دی به ضرور کيسه لولي.

د کيسې مينځ او تلوسه:
کيسه اوږده ده ،که په دې مثال کې ټوله کيسه را واخلو ،له يوې خوا به
اصلې موضوع ( د کيسې مينځ او تلوسه ) رانه پاتې شي ،له بل لوري به
په پای کې د ټولې کيسې لوستل بېخونده کړي ،نو ځکه د کيسې په پيل
پسې د کيسې د دوهمی برخې لنډه برخه د مثال په توګه راوړو:
د پوليسو څارنوال ( ب ) يوه دوسيه راپورته کړه ،پاڼه يې واړوله ،عدلي
طب د هلک مړينه طبيعي ښودلې وه ،ليکلي يې و چې د يخنی له السه مړ
شوی دی ،د جرم او جنايت کومه نښه يې نه ده موندلې او د خپلوانو د نه
پيداکېدو په خاطر د ښار په عمومي هديره کې خاورې پرې واړول شوې.
څارنوال والړ شو ،دوسيه يې په المارۍ کې کېښوده ،بېرته پرڅوکۍ
کېناست ،د مېز پر سر اېښې بټن يې تينګه کړه ،له زنګ سره يو وچ،
کلک سړی په وره کې ودرېد ،به بيړه يې وويل:
صاحب!
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څارنوال چای وغوښت ،سړی په منډه له دفتره ووت .څارنوال د مېز له
سره يوه بله دوسيه راپورته کړه ،څو پاڼې يې واړولې ،خو ډېر ژر يې بېرته
پر مېز کېښوده ،يو اوږد ارږمی يې وېست ،خپله پکه ککرۍ يې وګروله،
ريموټ ته يې الس کړ ،د تلويزيون چاينلونه يې واړول ،په يوه کې کارتون
و ،په بل کې څو مستو نجونو ګډا کوله او دريم چاينل هم يو تود سياسي
بحث خپراوه .څارنوال بې رته دوهمه بټنه ټينګه کړه ،د تلويزيون پر پرده د
نجونو ګډا راغله.
دا وخت يې موبايل وشرنګېد ،څارنوال د خپلې کورتۍ جېب ته الس کړ،
مبايل يې غوږ ته ونيو ،ورو يې وويل:
_مهرباني وکړئ ،څارنوال (ب)
له مقابل لوري لړزانده غږ واورېدل شو:
_يوه مهمه خبره درته لرم.
_امر کوئ.
_يوه اوونۍ مخکې سينما ته نږدې يوليسو يو مړی وموند.
څارنوال په بيړه وويل:
_هو! يو هلک يخنی وژالی و.
په تيلفون کې ټوخی واورېدل شو ،وروسته مقابل لوري وويل:
_په ظاهره يخنۍ وواژه ،خو تر شا يې يو لوی جنايت پټ دی.
څارنوال په بيړه وپوښتل:
_تاسو څوک ياست؟ له کوم ځايه خبرې کوی؟
تليفون قطع شو.
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دا برخه نوره هم پسې غزيدلې ده ،خو فکر کوم چې د بحث لپاره به
همدومره بس وي .دوهمه صحنه د يوه څارنوال له ورځني عادي ژونده
پيل شوې ده .څارنوال په دفتر کې دی .دوسيه را اخلي ،په بې تفاوتی سره
د عدلي طب له خوا د هلک د مړيني رپوټ لولي او دوسيه په سړه سينه
بې رته په المارۍ کې ږدي .خو د لوستونکي د پوښتنو ځوابونه ال پاتې دي.
دی غواړی چې پوښتنې يې ځواب شي ،ځکه اړ دی چې د کيسې لوستلو
ته دوام ورکړي.
ناڅاپه څارنوال ته تليفون راځي .دا تليفون هم څارنوال او هم په خپله
لوستونکي ته ټکان ورکوي .دوی له مقابل لوري څخه هغه څه اوري چې
تر دې دمه يې په اړه فکر نه و کړی.
که څه هم مقابل لوري يوه خبره روښانه کړه .هغه دا چی د هلک د مړينې
علت به څه و .خو پوښتنه دا ده ،چې هغه کوم جنايت دی چې هلک يې له
امله شپه په واورو کې تېره کړې؟
دلته تلوسه نوره هم پياوړې شوه .که لوستونکي د خپلې يوې پوښتنې
ځواب وموند او په دې پوه شو چې د ماشوم د مړينې علت بل څه دی ،خو
په مقابل کې همدې ځواب ،د هغه په ذهن کې نورې پوښتنې راوالړې
کړې.
دا کوم جنايت دی؟
د چا لخوا او څنګه تر سره شوی؟
د جنايت يې له دې سره څه چې ماشوم له واورو ډکه سړه شپه کې پاتې
شي.
او نورې پوښتنې.
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په بله مانا! په تلوسه کې تلوسه رامينځته شوه .په دې توګه لوستونکی
تر پخوا ډې ر د کيسې له لوستلو سره زړه تړي ،د هغه يوه پوښتنه ځوابيږي
خو ځای يې څونوې پوښتني نيسي .دی اړ دی چې کيسه تر پايه ولولي.
د کيسې مينځ نورې پوښتنې هم پيدا کوي چې د ټولې کيسې په لوستلو
کې به روښانه شي.

د کيسې پای
څارنوال ( ب ) په خشکه وويل:
_اقرار وکه ،تا هغه هلک ته الس ور اچولی و.
هوټلي سرې الړې تو کړې ،څارنوال ته يې وکتل ،شونډې يې وخوځېدې:
_نه ،ما هيڅ نه دي کړې.
څارنوال تر ګرين ونيو ،ورو يې وويل:
_تا زه نه يم پېژندالی ،ما د ډېرو مجرمينو ژبه خالصه کړېده ،ته به اقرار
کوې ،ضرور.
هوټلي څه ونه ويل .څارنوال والړ شو ،د بند په سړه او نمجنه کوټه کې يې
څو ګامه واخيستل ،ودر ېد ،سړي ته يې وکتل او په کاوړ يې وويل :
_ته د بخښلو نه يې ،تا جرم کړی ،يو نه بخښونکی جرم ،ته د لوند سپي
غوندې د کرکې وړ يې ،پوهېږې ،ته به پانسي شې.
هوټلي ولړزېد .سړه ساه يې واخيسته  ،ورو يې ويل:
_راځه ،يوجوړ جاړی سره وکړو.
څارنوال په حيرانی ورته وکتل.
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د هوټلي شونډې وخوځېدې:
_زه يې پانسی ،ته به کومه ګټه وکړې؟
څارنوال وويل:
_د مقصد خبره کوه!
_ګوره ،د هلک دوسيه تړل شوېده ،ټول په دې قانع دي چې هغه يخنۍ
وژلی ،ته دوه لکه اوغانۍ واخله او ما خوشی که.
د څارنوال سترګې رډې راوختې ،ټيټ شو ،هوټلي يې تر ګرين ونيو ،په
خشکه يې وويل:
_ته ماته رشوت راکوې؟
هوټلي وارخطا شو.
څارنوال يوه شېبه غلی و ،بيا يې شاوخوا وکتل ،د بند د کوټې ور پوري
و ،وروسته يې هو ټلي ته مخ ور واړاوه ،دهغه غوږ ته يې خوله ورنږدې
کړه ،ورو يې وويل:
_زه دومره احمق نه يم ،پنځه لکه.
د کيسې پای ګنګ نه و .که يو څه ګنګ هم درته مالوم شوی وي علت يې
دا دی چې تر دې دمه مو ټول ه کيسه نه ده لوستې او په دې نه پوهيږو چې
کيسه څنګه تر دې ځايه راورسېده.
د کيسې په پای کې خبره خالصه شوه .د لوستونکې ټولې پوښتنې
ځواب شوې ،نه غوټه پاتې شوه ،او نه هم تلوسه .خو له دې سره سره به دا
کيسه د لوستونکي په ذهن کې تر ډېره پاتې شي ،شايد فکر وکړئ چې
وروسته به څه کيږي؟ ايا هوټلي به څارنوال ته پنځه لکه افغانۍ ورکړې
که نه؟ د څارنوال او هوټلي راتلونکې به څه وي او...
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بله دا چې کيسه د لوستونکي د تصور پرخالف پای ته رسېدلې ده.
موږ په پاتې خبرو پسې نه ګرځو ،ځکه پاتې خبرې د کيسې په هدف
پورې نه دي تړلې.

د کيسې هدف:
مخکې تر دې چې کيسه وليکم ،په ذهن کې مې يواځې د کيسې هدف
پوخ کړ:
د دې کيسې له ليکلو څخه مې هدف دا دی څو لوستونکي وپوهيږي چې
ولي په ځينو بې سرپرسته هلکانو جنسي تيری کيږي او په دې برخه کې
ولي قضايې ادارې عدالت نه شي پر ځای کولی.
جنايت يوه پوليسي اوږده کيسه ده .خو ما د کيسې د ليکلو پر مهال هڅه
کوله چې په هره کرښه کې يواځې يو هدف تعقيب کړم او بلې خواته الړ نه
شم.

ډيالوګ !
د کيسې يوه برخه:
څارنوال ژر د مېز پر سرايښې ګوشکۍ ورپورته کړه ،يوه لنډه نومره يې
ووهله ،ويې ويل:
_زما دفتر ته راشئ!
لنډه شېبه وروسته په دفتر کې يو په ونه لوړ سړی والړ و ،څارنوال دوه_
درې ځله د خپل موبايل سکرين ته وکتل ،په کاغذ يې يوه نومره وليکله،
کاغذ يې والړ سړي ته ونيو ،ويې ويل:
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_غواړم پوه شم چې د تليفون دا نومره د چا ده ،له مخابراتو پوښتنه
وکړئ ،ژر!
سړي کاغذ ور واخيست ،په ب يړه له دفتره ووت او تر غرمې ورک و .کله
چې بې رته دفتر ته راغی څارنوال (ب ) ډوډۍ خوړله .څارنوال سړي ته د
کېناستلو بلنه ورکړه ،وروسته يې په ډکه خوله وويل:
_څه درک دې ولګاوه!!!
سړي ځواب ورکړ:
_هو صاحب! تليفون له يوې پي سي او څخه شوی و ،تيليفونچي ويل
چې د نهو ب جو په شاوخوا کې درې تنه دوکان ته ورغلي وو ،لومړۍ يوه
پې غله وه چې پوره لس دقيقې يې خبرې کړي ،بيا يو ځوان په خارج کې له
چا سره غږېدلی و او وروسته له هغه يوه بوډا ته وار ور رسېدلی و.
څارنوال له مستو ډکه کاشوغه ورپورته کړه ،سړي ور وکتل ،د برېتونو
الندني تور وييښته يې په مستو سپين وو ،څارنوال وويل:
_د بوډا په اړه يې نور څه مالومات درلود؟
_صاحب! ويې ويل چې دورځې لسګونه تنه ورځي ،دی د هر يوه څېره
ذهن ته نه شي سپارلی ،خو دومره يې په زړه و چې بوډا کڅوړنۍ سترګې
درلودې ،پوزه يې غټه وه او کله چې يې د تيليفون پيسې ورنه اخيستلې،
نو تيليفونچي د کباب بوی احساس کړی و.
څارنوال وويل:
_پيدا به يې کړو؟
_صاحب! ګرانه خبره ده ،دا ښار دی ،دلته په لسګونه زره انسانان ژوند
کوي.
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څارنوال يوه شېبه غلی و ،ورو سته يې د مېز پر سر لوېدلې يوه يوه
ورېجه ور ټوله کړه ،په غاب کې يې واچوله او ويې ويل:
_رښتيا وايې ،موندل يې ګران کار دی ،بايد صبر وکړم ،شايد بيا تلفون
وکړي ،ته تلی شې.
دلته دوه کرکټره لرو .څارنوال او د څارنوال تر الس الندې يو مامور .خو
په کيسه کې دا يادونه نه ده شوې چې څارنوال تر مامور لوړ موقف لري،
بلکې لوستونکی د څارنوال له هماغه لومړي ډيالوګ څخه پوهيږي چې
څارنوال لوړه کاري رتبه لري او دوهم تن بايد د ده اوامر ومني.
_ زما دفتر ته راشئ!
ياد څارنوال دا خبره :
_غواړم پوه شم چې د تليفون دا نومره د چا ده ،له مخابراتو پوښتنه
وکړئ ،ژر!
بله دا چې که څوک دولتي او يا هم ځينو غير دولتي دفترونو ته تللي وي،
نو د صاحب ټکی به يې ډېر اورېدلی وي .دلته مامور د هرې خبرې په سر
کې د ( صاحب ) ټکی کاروي.
_هو صاحب! تليفون له يوې پي سي او څخه شوی و ،تيليفونچي ويل
چې د نهو بجو په شاوخوا کې درې تنه دوکان ته ورغلي وو ،لومړۍ يوه
پېغله وه چې پوره لس دقيقې يې خبرې کړي ،بيا يو ځوان په خارج کې له
چا سره غږيدلی و او وروسته له هغه يوه بوډا ته وار ور رسېدلی و.
له دې ډيالوګونو څخه مو هدف دادی چې په کيسه کې دواړه ( څارنوال او
مامور ) له خپل اجتماعي موقف سره سم غږيدلي دي( .البته زموږ په
ټولنه کې همداسې ده) .
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بل دا چې له ځينو ډيالوګونو څخه تصوير هم اخيستالی شو:
_صاحب! ويې ويل چې دورځې لسګونه تنه ورځې ،دی د هر يوه څېره
ذهن ته نشي سپارلی ،خو دومره يې په زړه وو چې بوډا کڅوړنې سترګې
درلودې ،پوزه يې غټه وه او کله چې يې د تيليفون پيسې ورنه اخيستلې،
نو تيليفونچي د کباب بوی احساس کړی و.
څارنوال او مامور دواړه لوستي خلک دي  ،دې ته ضرورت نه پېښيږي
چې د يوبل د خبرو په پوهېدو کې ستونزه ولري .که مامور د پي سي او
نوم اخيستی ،له منطقي پلوه څارنوال پرې پوهيدلی ،خو که د څارنوال
په ځای کوم بزګر وای ،نو شايد پوښتنه ورته پيدا شوې وای چې ( پي
سي او ) يعنې څه؟
پرله پسې ډيالوګونه هم لوستونکی ستړی کوي .له همدې امله په خبرو
کې وقفه راوستل ضروري دی او خبرې طبيعي ښکاري:

څارنوال وويل:
__د بوډا په اړه يې نور څه مالومات درلود؟
_صاحب! ويې ويل چې دورځې لسګونه تنه ورځې ،دی د هر يوه څيره
ذه ن ته نه شي سپارلی ،خو دومره يې په زړه و چې بوډا کڅوړنې سترګې
درلودې ،پوزه يې غټه وه او کله چې يې د تيليفون پيسې ورنه اخيستلې،
نو تيليفونچي د کباب بوی احساس کړی و.
څارنوال وويل:
_پيدا به يې کړو؟
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_صاحب! ګرانه خبره ده ،دا ښار دی ،دلته په لسګونه زره انسانان ژوند
کوي.
څارنوال يوه شېبه غلی و ،ورو سته يې د مېز پر سر لوېدلې يوه يوه
ورېجه ور ټوله کړه ،په غاب کې يې واچوله او ويې ويل:
_رښتيا وايې ،موندل يې ګران کار دی ،بايد صبر وکړم ،شايد بيا تلفون
وکړي ،ته تلی شې.
که څارنوال وريجې نه وای ور ټولې کړې او په غاب کې يې نه وای اچولې
 ،او دې ته اشاره نه وای شوې چې دا خبره د چا ده؟ پنځه پرله پسې
ډيالوګونه راتلل:
__د بوډا په اړه يې نور څه مالومات درلود؟
_صاحب! ويې ويل چې دورځې لسګونه تنه ورځې ،دی د هر يوه څيره
ذهن ته نه شي سپارلی ،خو دومره يې په زړه و چې بوډا کڅوړنې سترګې
درلودې ،پوزه يې غټه وه او کله چې يې د تيليفون پيسې ورنه اخيستلې،
نو تيليفونچي د کباب بوی احساس کړی و.
_پيدا به يې کړو؟
_صاحب! ګرانه خبره ده ،دا ښار دی ،دلته په لسګونه زره انسانان ژوند
کوي.
_رښتيا وايې ،موندل يې ګران کار دی ،بايد صبر وکړم ،شايد بيا تلفون
وکړي ،ته تلی شې.
پرله پسې ډيالوګونه ستړي کوونکي دي ،ډېر وخت له لوستونکي الره
ورکوي چې دا د کوم کرکټر خبره ده؟ دا ستونزه هغه وخت ډېره پيدا کيږي
چې تر دوو ډې ر کرکټرونه ولرو .دلته مو د يوه عمل پواسطه وقفه
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راوسته ،هغه دا چې څارنوال وريجې ټولې کړې  ،په غاب کې يې
واچولې او له هغه وروسته يې بله پوښتنه وکړه .د ډيالوګونو تر مينځ دا
ډول وقفې هم کيسه تصويري کوي اد هم د اوږدو خبرو مخه نيسي.
بله خبره دا چې په ډيالوګونو کې تکراري کلمات نشته .هر ډيالوګ
راتلونکي ډيالوګ ته الره هواروي .که ساده ووايو! هر ډيالوګ د زينې د
يوې پلې مثال لري .زينه سره تړلې وي.
د ډيالوګ په برخه کې مو ولوستل چې ډيالوګونه بايد لنډ وي ،خو دلته
مامور اوږدې خبرې کړي .دا طبيعي ده ،ځکه څارنوال له هغه څخه تشريح
غوښتې او مامور مجبور دی چې تشريحي خبرې وکړي.
خو بيا هم تشريح اوږده نه ده راغلې .کله کله د مجبوريت له مخې اوږدو
خبرو ته هم ضرورت پيدا کيږي.
( په دې اړه د ډيالوګ په برخه کې خبرې شوي )

تصوير :
د کيسې د پيل لنډه برخه:
دسهار په خړه کې د پوليسو موټر لنډ راتاو شو ،وښوېد او ودرېد.
دروازې خالصې شوې ،عسکري بوټونه تر ښنګرو واورو پټ کړل ،والړو
خل کو الر ورکړه او عسکر تر يوه څوارلس کلن هلک را تاو شول .هلک
يوه پوخ ديوال ته ولي لګولې وو ،سر يې کيڼ لور ته ځوړند و او پر تورو
ګاړګوتي ويښتو يې نرۍ پرخه پرته وه.
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ټولې جملې حرکت لري .ان بوټونه هم په حرکت راغلي .واورې هم حرکت
پيدا کړی  .د هلک په تورو ګاړګوتي ويښتو پرتې پرخې ته هم پام شوی.
بل تصوير:
شېبه وروسته موټر پاخه سړک ته وخوت ،خلک هم په خپلو کارونو پسې
الړل ،خو په واوره کې د يوچا د ناستې ځای  ،نږدې ګڼ پلونه او د موټر
لنډه راتاو شوې ليکه ال ښکارېدله.
که يواځې همدا يوه جمله هم ولولو ،دا تصوير ترې اخيستی شو چې
مخکې څه تېر شوي دي .
بل تصوير
څارنوال ( ب ) لس کمې اته بجې په پارک کې و ،له خولې څخه يې سپين
تاوونه پورته کېدل او السونه يې د اوږده تور باالپوښ په جېبونو کې پټ
کړي وو.
دلته دا يادونه نه ده شوې چې يخني ده .خو د څارنوال ( ب ) له خولې څخه
سپين تاوون ه راوتل او السونه د باالپوښ په جېب کې پټول په خپله د
يخنې نښې ګڼل کيږي.
بل تصوير:
شېبه وروسته په پارک کې هيڅوک نه و ،د ونې پر يوه لوڅ ښاخ يو کارغه
ښکارېده او د سپينو واورو پر سر څو وچې پاڼې باد رغړولې.

کيسه ليکنه ډې ر اړخونه لري .يواځې په څو ټکو کې نه خالصه کيږي ،که
ژوند و په نورو برخو به يې بل وخت خبرې وکړو.

80

راځئ کيسه وليکو
ليکوال :نصيراحمد احمدي

په پای کې مو د دوو کيسو لوستلو ته رابولم .لومړی همدا د ( جنايت )
په نوم بشپړه کيسه ده چې ځينې برخې مو د بحث له پاره ترې را
واخيستې او خبرې مو پرې وکړې .بله کيسه ( بدمرغي ) نوميږي چې د (
جنايت ) له کيسې وروسته به يې ولولئ .د ( بدمرغي ) په نوم کيسه مې
ځکه راوړه چې تاسوله خپل ديده ورته وګورئ .هغه څه پکې ومومئ چې
تر اوسه مو خبرې پرې وکړې .په دې فکر وکړئ چې کومې برخې يې ښې
دي ،کومې برخې يې ستونزې لري او کوم ټکي بايد په پام کې نيول شوي
وای چې ستونزې حل او کيسه ال ښه شوې وای.
دوهمه کيسه ستاسو د نقد لپاره ده .چاڼ او ټوک ،ټوک يې کړئ .هغه ټکي
ترې راوباسی چې تر دې دمه پرې غږيدلي يو.
دا تمرين به مو په عملي توګه ځينو ټکو ته متوجه کړي.
خو لومړی به د جنايت کيسه ولولو.

جنايت
دسهار په خړه کې د پوليسو يو موټر لنډ راتاو شو ،وښوېد او ودرېد.
دروازې خالصې شوې ،عسکري بوټونه تر ښنګرو واورو پټ کړل ،والړو
خلکو الر ورکړه او عسکر تر يوه څوارلس کلن هلک را تاو شول .هلک
يوه پوخ ديوال ته ولي لګولې وو ،سر يې کيڼ لور ته ځوړند و او پر تورو
ګاړګوتي ويښتو يې نرۍ پرخه پرته وه.
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يو عسکر پر مال کړوپ شو ،د هلک پر سپينه غاړه يې ګوتې کېښودې،
خپلو ملګرو ته يې وکتل او دوه درې ځله يې په منفي بڼه سر وخوځاوه.
چوپه چوپتيا وه ،والړو خلکو پنډ کوټونه اغوستي وو ،څېرې يې نيولې
ښکارېدلې او له خولو څخه يې مړه تاوونه پورته کېدل.
يوه عسکر وپوښتل:
_څوک يې پيژني؟
د خلکو ځواب منفي و.
عسکر خپلو ملګرو ته اشاره وکړه ،دوی ټوپکونه غاړو ته واچول ،وچ
کلک جسد يې له واورې پورته کړ او د موټر په باډۍ کې يې ترپال پرې
وغوړاوه.
شېبه وروسته موټر پاخه سړک ته وخوت ،خلک هم په خپلو کارونو پسې
الړل ،خو په واوره کې د يوچا د ناستې ځای  ،نږدې ګڼ پلونه او د موټر
لنډه راتاو شوې ليکه ال ښکارېدله.

* * *
د پوليسو څارنوال ( ب ) يوه دوسيه راپورته کړه ،پاڼه يې واړوله ،عدلي
طب د هلک مړينه طبيعي ښودلې وه ،ليکلي يې وو چې د يخنۍ له السه
مړ شوی دی ،د جرم او جنايت کومه نښه يې نه ده موندلې او د خپلوانو د
نه پيداکېدو په خاطر د ښار په عمومي هديره کې خاورې پرې واړول
شوې.
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څارنوال والړ شو ،دوسيه يې په المارۍ کېښوده ،بېرته پرڅوکۍ
کېناست ،د مېز پر سر اېښې بټن يې تينګه کړه ،له زنګ سره يو وچ،
کلک سړی په وره کې ودرېد ،به بيړه يې وويل:
صاحب!
څارنوال چای وغوښت ،سړی په منډه له دفتره ووت .څارنوال د مېز له
سره يوه بله دوسيه ورپورته کړه ،څو پاڼې يې واړولې ،خو ډېر ژر يې
بېرته پر مېز کېښوده ،يو اوږد ارږمی يې ويست ،خپله پکه ککرۍ يې
وګروله ،ريموټ ته يې الس کړ ،د تلويزيون چاينلونه يې واړول ،په يوه
کې کارتون و ،په بل کې څو مستو نجونو ګډا کوله او درېيم چاينل هم يو
تود سياسي بحث خپراوه .څارنوال بېرته دوهمه بټنه ټينګه کړه او د
تلويزيون پر پرده د نجونو ګډا راغله.
دا وخت يې موبايل وشرنګېد ،څارنوال د خپلې کورتۍ جېب ته الس کړ،
مبايل يې غوږ ته ونيو ،ورو يې وويل:
_مهرباني وکړئ ،څارنوال (ب)
له مقابل لوري لړزانده غږ واورېدل شو:
_يوه مهمه خبره درته لرم.
_امر کوئ.
_يوه اوونۍ مخکې سينما ته نږدې يوليسو يو مړی وموند.
څارنوال په بيړه وويل:
_هو! يو هلک يخنۍ وژلی و.
په تليفون کې ټوخی واورېدل شو ،وروسته مقابل لوري وويل:
_په ظاهره يخنۍ وواژه ،خو تر شا يې يو لوی جنايت پټ دی.
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څارنوال په بيړه وپوښتل:
_تاسو څوک ياست؟ له کوم ځايه خبرې کوی؟
تليفون قطع شو.
څارنوال ژر د مېز پر سراېښې ګوشکۍ ورپورته کړه ،يوه لنډه نومره يې
ووهله ،ويې ويل:
_زما دفتر ته راشئ!
لنډه شېبه وروسته پ ه دفتر کې يو په ونه لوړ سړی والړ و ،څارنوال دوه د
رې ځله د خپل مبايل سکرين ته وکتل ،په کاغذ يې يوه نومره وليکله،
کاغذ يې والړ سړي ته ونيو ،ويې ويل:
_غواړم پوه شم چې د تليفون دا نومره د چا ده ،له مخابراتو پوښتنه
وکړئ ،ژر!
سړي کاغذ ور واخيست ،په بيړه له دفتره ووت او تر غرمې ورک و .کله
چې بېرته دفتر ته راغی څارنوال (ب ) ډوډۍ خوړله .څارنوال سړي ته د
کېناستو بلنه ورکړه ،وروسته يې په ډکه خوله وويل:
_څه درک دې ولګاوه؟
سړي ځواب ورکړ:
_هو صاحب! تليفون له يوې پي سي او څخه شوی و ،تيليفونچي ويل
چې د نهو بجو په شاوخوا کې درې تنه دوکان ته ورغلي وو ،لومړی يوه
پې غله وه چې پوره لس دقيقې يې خبرې کړي ،بيا يو ځوان په خارج کې له
چا سره غږېدلی و او وروسته له هغه يوه بوډا ته وار ور رسيدلی و.
څارنوال له مستو ډکه کاشوغه ورپورته کړه ،سړي ور وکتل ،د برېتونو
الندني تور ويښته يې په مستو سپين وو ،څارنوال وويل:
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_د بوډا په اړه يې نور څه مالومات درلودل؟
_صاحب! ويې ويل چې دورځې لسګونه تنه ورځې ،دی د هر يوه څېره
ذهن ته نه شي سپارلی ،خو دومره يې په زړه وو چې بوډا کڅوړنې سترګې
درلودې ،پوزه يې غټه وه او کله چې يې د تليفون پيسې ورنه اخيستلې،
نو تيليفونچي د کباب بوی احساس کړی و.
څارنوال وويل:
_پيدا به يې کړو؟
_صاحب! ګرانه خبره ده ،دا ښار دی ،دلته په لسګونه زره انسانان ژوند
کوي.
څارنوال يوه شېبه غلی و ،ورو سته يې د مېز پر سر لوېدلې يوه يوه
ورېجه ور ټوله کړه ،په غاب کې يې واچوله ،ويې ويل:
_رښتيا وايې ،موندل يې ګران کار دی ،بايد صبر وکړم ،شايد بيا تليفون
وکړي ،ته تلی شې!
د څارنوال وړاندوينه سمه وخته ،ماسپښين يې موبايل وشرنګيد،
مقابل لوري وويل:
_زما خبره مو زړه ته ولوېده؟
څارنوال وويل:
_خو موږ ثبوت غواړو.
_کيسه اوږده ده ،په تليفون کې نه ويل کيږي.
_نو چېرته سره ووينو؟
مقابل لوری يوه شېبه غلی و ،په تليفون کې يواځې د موټرو هارنونه
اورېدل کيدل ،وروسته يې وويل:
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_خو په يوه شرط!
_څه؟
_زه غريب سړی يم ،ماته به کوم جنجال نه پيداکوې.
_سمه ده ،ژمنه کوم.
مقابل لوري وټوخل ،بيا يې وويل:
ښاروالۍ ته نږدې يو کوچينی پارک دی،سباسهار نهه بجې هلته راشئ،
په دې واورو کې پارک تش وي ،ما په اسانۍ سره موندلی شئ.
تليفون قطع شو.
څارنوال فکر يوووړ ،بيا يې د اطمينان لپاره عدلي طب ته تليفون وکړ،
هغوی خپل استول شوی رپوت سم وګاڼه ،ويې ويل چې په څېړنه کې
کومه تېروتنه نده شوې ،د هلک مرګ طبيعي دی او کوم جنايي اړخ نه
لري.

*

*

*

څارنوال ( ب ) لس کمې اته بجې په پارک کې و ،له خولې څخه يې سپين
تاوونه پورته کېدل او السونه يې د اوږده تور باالپوښ په جېبونو کې پټ
کړي وو.
په کوچني پارک کې څوک نه ښکارېدل ،د هسکو ونو تور ،نري او اوږده
سيوري پر سپينو واورو پراته وواو تر پارک له راګرځېدلو کټارو ور
هاخوا پر تور سړک يو يو موټر تېرېده.
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پينځه دقيقې نورې هم ووتې ،بيا د پارک په شمالي دروازه کې يو سړی
ودرېد ،دی بوډا و ،له پطلون سره يې شنه لونګۍ تړلې وه او يو پنډ زوړ
جمپر يې په تن و.
شېبه ور وسته يې څارنوال ته الس ورکړ ،دواړه پر يوه اوږده څوکۍ
کېناستل ،يوه لحظه غلي وو ،وروسته څارنوال وويل:
_چرتي دې کړم.
بوډا هغه ته وکتل ،برې تو يې سپينه پرخه نيولې وه او د اوږدې پزې تېره
څوکه يې سره ښکارېده.
بوډا لنډ ځواب ورکړ:
_بايد چرتي شي.
څارنوال مخ ور واړاوه:
_خبرې وکه ،ما ژمنه درسره کړې ،له ستونزو به لرې يې.
بوډا يو سوړ اسويلی ويست ،الندي يې پرخپل بوټ واوره تخته کړه،
ورو يې وويل:
زه کسبګرسړی يم ،دېرش کاله کېږي چې اشپزي کوم ،ما په بېالبېلو
هوټلونو کې کار کړی ،الس مې ښه دی ،خو تر ټولو د کباب په پخولو کې
ډېرتکړه يم ،تې ره مياشت مې په يوه هوټل کې کار ونيو ،دا هوټل د موټرو
په اډه کې دی ،هلته ډېره ګڼه ګوڼه وي ،والياتو ته بسونه ځې او ښه
چليږي .دا يو کوچينی هوټل دی ،د شپې تيرولو ځای نه لري ،خو
مشتريان يې ډېر دي او خاوند يې په مزو کې دی.
بوډا غلی شو ،يو سوړ اسويلی يې ويست او ويې ويل:
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دا د اتو ورخو مخکې کيسه ده ،ما کباب پخاوه ،وروسته مې يوه
ديارلس يا څوارلس کلن هلک ته پام شو ،له نانوای نه يې ډوډۍ غوښته،
خو نانوای په غوسه شو ،هلک ته يې بد رد وويل او له هغه ځايه يې
وشاړه .زه حيران شوم ،هلک ته مې وکتل ،نه يې جامې د سوالګرو وې او
نه هم څې ره او نور ظاهرې جوړښت .ورغږ مې کړ ،راغی او زما تر څنګ
ودرېد .پوه شوم چې وږی دی ،ما د کباب دوه سيخه ورته ونيول ،ده مننه
وکړه او په بيړه د کباب په خوړلو بوخت شو.
دی له رنګه ښايسته و ،سپين پوست يې درلود او داسې نه ښکارېده چې
تر دې مخکې دې کومه سخته پرې ورغلې وي .وروسته مې وپوښت:
_ولې سوال کوې؟
هلک راته وکتل ،غټې تورې سترګې يې له اوښکو ډکې شوې ،ويې ويل:
_وږی يم ،پيسې نه لرم.
_کور دې چېرته دی؟
هلک يوه شېبه غلی و ،بيا يې سر پورته کړ ،شونډې يې وخوځېدې:
_په ايران کې.
حيران شوم:
_نو دلته څه کوې؟
هلک په خواشينۍ وويل:
موږ لس کاله مخکې ايران ته مهاجر شوو ،په کور کې پنځه تنه يو ،زه،
پالر ،مور او ز ما دوه وړې خويندې ،پالر مې په يوه ساختماني شرکت
کې کار کاوه ،زه هم په يوه مغازه کې مزدور وم ،خلکو ته به مې سودا
ورکوله ،کارتنونه به مې له يوه ځايه بل ځای ته وړل ،ستړی به وم ،خو بيا
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هم ښه و ،مازديګر به ټول سره يوځای شوو او د ورځې ستړيا به مې هېره
شوه ،يو سهار مغازې ته تلم ،پوليسو ودرولم ،د مهاجرت کارت يې رانه
وغوښت ،خو موږ د زرګونو نورو افغانانو غوندې غير قانوني مهاجر و،
اسناد مو نه درلودل ،هماغه و چې لومړی يې د سنګ سفيد په نوم يوې
بنديخانې ته ولېږلم ،يوه اوونۍ مې هلته تېره کړه او بيا يې له مرزه (
سرحده ) را واړولم .اوس دا دی شپږمه ورځ ده چې سرګردانه ګرځم ،له
کوره هم احوال نه لرم ،نه پوهې ږم چې څه وکړم ،قاچاقبر پيسې غواړی،
خو زه په ګېډه نه يم موړ ،ايران ته د تګ لپاره پيسې په کار دې ،ډېرې
پيسې.
ما ور نه وپوښتل:
_ولې دلته ،په افغانستان کې څوک نه لرې؟
هلک وويل:
_نه ،ترونه مې پخوا ال پاکستان ته مهاجر شوي دي ،دومره پوهېږ م چې
په پېښور کې اوسي ،نور يې درک نه را مالوميږي.
_نو دا شپږ ورځې دې چيرې تيرې کړې؟
تر پرونه ي و څه پيسې راسره وې ،په يوه مساپر خانه کې به مې ډوډۍ
خوړه ،د شپې د تې رېدو پيسې يې نه رانه غوښتې ،همالته به پر تخت
وېدېدم ،پرون مې ټوله ورځ څه ونه خوړل ،بانه مې داوه چې په نس مې
درد دې ،خو نن سهار د مساپرخانې خاوند راباندې پوه شو او زه يې له
هغه ځايه وشړلم ،ما په ژوند کې خواست نه دی کړی ،خو وږی وم ،ټيکه
نه راتله ،ځکه مې له نانوايه يوه ډوډۍ وغوښته.
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بوډا د ماشومانو په شور او زوږ غلی شو ،له جنوبي دروازې څخه يوه ډله
ماشومان پارک ته ور ننوتل ،دوی منډې وهلې ،يو بل يې دواورو په
غونډوسکو ويشتل ،وروسته پرته له دې چې په پارک کې ماتله شي ،په
بيړه د پارک له شمالي دروازې څخه ووتل.
د بوډا سر وځړېد ،يوه شېبه غلی و ،بيا يې ورو وويل:
_هلک يوه لحظه له ماسره ودرېد ،فکر کوم چې د کباب بوی ښه پرې
لګېدلی و ،خو زه پردی مزدور وم ،نوره لورېينه مې نه شوای ورباندي
کوالی ،داوخت د هوټل خاوند راغږ کړ!
_څلور خوراکه کباب
ما نور سيخونه د انګار له پاسه کېښودل ،کباب ته مې پکه وهله چې د
هوټل خاوند راغی ،ده د يو بل خوراک فرمايش راکړ ،ويې ويل چې يو
نږدې دوست يې راغلی ،غوښې ته څه مثاله هم ورګډه کړه او په سيخونو
کې سپين بڅرکي مه پېيه! وروسته يې هلک ته پام شو ،ما ته يې په
پوښتونکي نظر وکتل ،ومې ويل چې مساپر دی ،له ايرانه يې را اړولی،
دلته څوک نه لري.
د هوټل خاوند په ځير ورته وکتل ،مخ يې را واړاوه ،ويې ويل:
_وبال لري ،ډوډۍ ورکړه ،بيا به نوره مرسته هم ورسره وکم.
له دې سره بېرته هوټل ته ننوت.
د هوټل خاون د په ظاهره بد سړی نه و ،په غريبانو يې پام کاوه ،هر سهار
به يې د سلو روپو نوټ د سوالګرو لپاره ماتاوه ،هوټل ته به ډېر ګدايګر
راتلل ،يو يې هم نا امېده نه پرېښوده ،يو دوه اوغانۍ به يې ورته نېولې،
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دی به پر دخل ناست و او کله کله به يې له مساپرو پاتې ډوډۍ پر
غريبانو ويشله.
هلک ته مې ډوډۍ ورکړه ،دی تر ماسپښينه ماتل شو ،ما لمونځ وکړ ،په
هوټل کې هيڅوک نه
و ،هلک پر تخت ناست و ،دی چرتي ښکارېده ،زه پخلنځي ته الړم ،غوړ
لوښې مې پريمينځل او د ماخستن لپاره مې غوښه پر سيخونو وپېيله،
کله چې بېرته ورغلم ،د هوټل خاوند مې د هلک تر څنګ وليد ،دوی
خبرې کولې ،ښه شېبه وغږېدل ،د هوټل خاوند ډاډ ورکړ چې دی ځينې
قاچاقبران پطژني،هر څه به سم شي.
هلک په هوټل کې پاتې شو ،د ماخستن له خوا خلک کم وو ،ډوډۍ مو
ژر ورکړه ،وروسته د هوټل شاګردان هم خپلو کورونو ته الړل او په هوټل
کې درې تنه پاتې شوو ،زه ،د هوټل خاوند او کوچينی مساپر.
موږ تر ناوخته ويښ وو ،د هوټل خاوند دورځې حساب کاوه ،هلک د
بخا رۍ تر څنګ غلی ناست و او ما هم د سبا لپاره غوښه وړوله ،ښه شېبه
نوره هم ووته ،هلک ته مې وکتل ،سترګې يې له خوبه ډکې وې ،والړ
شوم او د بخا ری تر څنګ مې ځای ورته جوړ کړ .د هوټل خاوند هم څو
ګامه لرې د تخت په بل سر کې پرېووت ،ما ته هم خوب راته ،خپله بستره
مې هوا ره کړه ،د ګروپ ساکټ ته مې الس ور وغځاوه او سترګې مې
پټې کړې.
زه هم دلته مساپر يم .کورنۍ مې په کلي کې ده ،يوه مياشت کېده چې
کور ته نه وم تللی ،په هغه شپه مې خ پله کوچينی لور تر ډېره په ذهن کې
راګرځېده ،خو وروسته خوب وړی وم.
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بوډا غلی شو.
څارنوال په بيړه وويل:
بيا؟
د بوډا شونډې و خوځېدې:
_ يوه شورماشور مې سترګې رڼې کړې ،د بخارۍ د سره انګار په تته رڼا
کې مې هوټلي وليد چې د هلک تر څنګ ناست و ،هلک سړي ته سوکان
نيولې وو ،سپکې سپورې يې ور ته ويلې ،خو هوټلي غلی و ،هيڅ يې هم
نه ويل او سر يې ځړېدلی ښکارېده ،وروسته هلک په بيړه والړ شو،
بوټونه يې په پښو کړل ،خو کله چې يې د دروازې دستګير ته الس ور
وغځ اوه ،ور کولپ و ،بيا يو کړ نګ شو ،لويه شيشه دړې وړې شوه،
هلک په توره شپه کې د باندې الړ او هوټل ته سړه هوا راننوته.
بوډا غلی شو.
څارنوال وويل:
_دا يو لوی جنايت دی ،دا پست هوټلي بايد سزا وويني ،بايد.
بوډا وويل:
_ما بل څه نه شو کوالی ،کار مې پرېښود او قانون مې خبر کړ ،نور نو
تاسو ښه پوهيږئ.
څارنوال وپوښتل:
_غواړې چې چېرته الړ شې؟
_ ن پوهيږم ،بل ځای به په کار پسې ګرځم ،ما درته وويل ،زه يو تکړه اشپز
يم ،روپۍ کمه يا ډېره ،کار پيداکوالی شم.
څارنوال وويل:
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_خو که تاته ضرورت پېښ شو بيا به دې چېرې پيداکوم؟
د بوډا شونډې وخوځيدې:
_تا ژمنه کړې وه چې ماته به کوم جنجال نه پيدا کوې.
څارنوا ل وخندل:
_زه په خپله خبره والړ يم ،خو دا زما وظيفه ده ،بايد د شاهد ادرس ولرم.
بوډا وويل:
_دلته څوک نه پې ژنم ،خو د کلي ادرس مې درسره وليکه ،قول ده ،که مې
کار وموند ،په تيليفون کې دې خبروم.
څارنوال د سړي د کلي او هوټل دواړو ادرسونه واخيستل.
شېبه وروسته په پارک کې هيڅوک نه و ،د ونې پر يوه لوڅ ښاخ يو کارغه
ښکارېده او د سپينو واورو پر سر څو وچې پاڼې باد رغړولې.

*

*

*

ماسپښين دوه بجې وې ،څا رنوال پر يوه خيرنه څوکۍ ناست و ،پر غوړ
مېز ايښی له تورو چايو ډک ګيالس يې ورپورته کړ ،هوټلي ته يې وکتل،
ده د ټايپ د يوې جړ شوې کسټې راوتلې کولمې خالصولې.
وروسته يې ورمېږ کوږ کړ ،د تخت پر سر ناستو دوو تنو خبرې سره کولې
او دوی ته نږدې يوه ځوانکي پر تېرو سيخانو غوښه پېيله .نور هوټل تش
و.
څارنوال هوټلي ته اشاره وکړه ،هغه راغی ،څارنوال ته مخامخ ودرېد.
ورو يې وويل:
_څه شی غواړئ؟
93

راځئ کيسه وليکو
ليکوال :نصيراحمد احمدي

څارنوال د ال س په اشاره هوټلي وپوهاوه چې مخامخ ورته کينې.
هوټلي حيران شو.
څارنوال جېب ته الس کړ ،يو کارټ يې راويست ،د هوټلي سترګو ته يې
ونيو ،ويې ويل:
_څارنوال ( ب )
د هوټلي رنګ والوت ،پر څوکۍ کېناست او څارنوال ته يې په وېره
وکتل.
څارنوال ورو وويل:
_کاروبار دې څنګه دی؟
هوټلي وارخطا شو:
_صيب! ښه ده ،ګذاره کوي.
څارنوال له چايو غوړپ وکړ ،شونډې يې و خوځېدې:
_يو څو پوښتنې درنه کوم.
_امر کوئ  ،صيب!
_تا څو ورځې مخکې يو ميلمه درلود.
هوټلي په ماته ګوډه ژبه وويل:
_صيب ،زه ،زه خو ډېر ميلمانه لرم ،ته ،ته کوم يو يادوې؟
د څارنوال شونډې وخوځېدې:
_خو ته د شپې ميلمه نه لرې.
د هوټلي رنګ سور شو.
دا وخت د مېز ترڅنګ دوه تنه ودرېدل ،يوه يې وويل:
_دوه چايه ،څو روپۍ شوې؟
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_پنځلس اوغانۍ
هغه د مېز پر سر پيسې کېښودې او دواړ ه له هوټله ووتل.
څارنوال پسې وکتل ،هوټلي ته يې مخ ورواړاوه ،په ملنډو يې وويل:
_په زړو شيشو کې دا يوه شيشه نوې ښکارې ،دا دې ولې بدله کړيده؟
هوټلي پرتخت ناست ځوانکي ته وکتل ،له هغه نه يې وغوښتل چې پاتې
کار په اشپز خا نه کې وکړي ،وروسته يې څارنوال ته مخ ور واړاوه،
شونډې ورپېدې او په لړزانده غږ يې وويل:
_ماته شوه.
_څنګه؟
هوټلي چيغه کړه!
_ له ما څه غواړې؟
څارنوال ور مخته شو ،د دواړو سترګې سره وجنګېدې ،څارنوال وويل:
_ته ډېر پست سړی يې ،تا هغه هلک ته الس ور اچولی و ،د شپې يې په
بړستن ور ننوتی وې ،ته پوهيږې! هغه مړ دی ،يخني وژالی.
_دا دروغ دي.
_زه شاهد لرم .زوړ کبابي.
هوټلي په بيړه والړ شو ،منډه يې کړه ،خو څارنوال تر لمنې ونيو ،سړی
پړمخې ولوې د ،سر يې پر يوې څوکۍ ولګيد او له تندي يې وينه روانه
شوه.

*

*

څارنوال ( ب ) په خشکه وويل:
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_اقرار وکه ،تا هغه هلک ته الس ور اچولی و.
هوټلي سرې الړې تو کړې ،څارنوال ته يې وکتل ،شونډې يې وخوځېدې:
_نه ،ما هيڅ نه دي کړي.
څارنوال تر ګرين ونيو ،ورو يې وويل:
_تا زه نه يم پيژندلی ،ما د ډېرو مجرمينو ژبه خالصه کړېده ،ته به اقرار
کوې ،ضرور.
هوټلي څه ونه ويل .څارنوال والړ شو ،د بند په سړه او نمجنه کوټه کې يې
څو ګامه واخيستل ،ودر ېد ،سړي ته يې وکتل ،په کاوړ يې وويل :
_ته د بښلو نه يې ،تا جرم کړی ،يو نه بښونکی جرم ،ته د لوند سپي
غوندې د کرکې وړ يې ،پوهيږې ،ته به پانسی شې.
هوټلي ولړزېد .سړه سا يې واخيسته  ،ورو يې ويل:
_راځه ،يو جوړجاړی سره وکړو.
څارنوال په حيرانۍ ورته وکتل.
د هوټلي شونډې وخوځېدې:
_زه يې پانسی ،ته به کومه ګټه وکړې؟
څارنوال وويل:
_د مقصد خبره کوه!
_ګوره ،د هلک دوسيه تړل شوېده ،ټول په دې قانع دي چې هغه يخنې
وژلی ،ته دوه لکه اوغانۍ واخله او ما خوشی که.
د څارنوال سترګې رډې راوختې ،ټيټ شو ،هوټلي يې تر ګرين ونيو ،په
خشکه يې وويل:
_ته ماته رشوت راکوې؟
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هوټلي وارخطا شو.
څارنوال يوه شېبه غلی و ،بيا يې شاوخوا وکتل ،د بند د کوټې ور پوري
و ،وروسته يې هو ټلي ته مخ ور واړاوه ،دهغه غوږ ته يې خوله ورنږدې
کړه ،ورو يې وويل:
_زه دومره احمق نه يم ،پنځه لکه.
( پای )

بدمرغي
ليکوال :نصير احمد احمدي

نجلۍ پر کټ ستوني ستغ پرته وه ،کله کله به يې چيغه کړه ،السونو ته ور
لوېدلي ځنځيرونه به يې وشرنګېدل ،سر به يې پورته کړ او بدن به يې
ټکان وخوړ .تر هغې راګرځيدلي کسان خواشيني وو ،دوئ په راوتلو رډو
سترګوځوانې نجلۍ ته کتل ...په څېرو کې يې ګونځې ښکارېدلې.
په والړو کسانو کې يوه چيغه کړه!
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_تور کوډګر ناوخته شو!
تر څنګ والړ سړي په عاجزۍ وويل:
_د پاچا عمر دې ډېر وي ،په تور کوډګر پسې مو عسکر لېږلي دي ،دوئ
د سهار په خړه کې حرکت وکړ،اوس بايد را ورسېږي ،سپېره غره ته تګ،
يوه ورځ مزل غواړي.
پاچا خپله اوږده چپنه ورټوله کړه ،روان شو ،پر تخت کېناست،
ځلېدونکی ژېړ تاج يې له سره ليرې کړ ،په خپلو اوږدو سپينو څڼو کې
يې ګوتې تېرې کړې .يوه شېبه غلۍ و ،وروسته يې ډډ غږ د ماڼۍ په لوی
او هسک سالون کې انعکاس خپور کړ:
_که زما په لور څه وشول ،تاسو به تر تېغ تېر کم.
دوالړ و درباريانو سرونه وځړيدل ،په څېرو کې يې وېره ښکارېدله...
وزيرانو خپل ژوند په خطر کې لېد.
يو ساعت نور هم ووت ،له اوږدو شيشو څخه ماڼۍ ته ژېړه رڼا رالوېدلې
وه ،د درباريانو اوږدې زرينې چپنې ځلېدلې.
د پاچا غوسه ورو ورو ډېرېدله ،خولې يې ځګونه پيدا کړي وو او د
خپلې اوږدې تورې تر طاليي موټ يې د ښي الس ګوتې تاوې وې.
چوپه چوپتيا وه ،کله کله به د نجلۍ السونو او پښو ته ور لوېدلي
ځنځيرونه وشرنګېدل ،چيغه به يې کړه او بېرته به بېسده پرېوته.
لمر په لوېدو و چې د ماڼۍ يوه عسکر د تور کوډګر د رارسېدو خبر
ورکړ ،پاچا ودرېد ،وزيرانو د سالون لويې دروازې ته وچې سترګې
نېولې وې ،ټولو د تور کوډګر د راتلو انتظار اېست .شېبه وروسته يو

98

راځئ کيسه وليکو
ليکوال :نصيراحمد احمدي

زوړ سړی راښکاره شو ،دی تک تور و ،ګڼه ږيره يې درلوده  ،پر نرۍ غاړه
پورې يې په خړسپڼسي پيېلو وړو هډوکو ټال خوړ.
پاچا او درباريانو د احترام په بڼه خپل سرونه ټيټ کړل ،خو تور کوډګر
مخ ور وا نه ړاوه ،الړ او د نجلۍ تر څنګ پر کټ کېناست .ښه شېبه يې
هغې ته وکتل ،د نجلۍ اوږده باڼه نېغ والړ وو ،تر سترګو يې يوه توره
حلقه راګرځيدلې وه او پر سرو شونډو يې سپين ښکارېده .تور کوډګر
خپلې زړې خورجينې ته الس کړ ،د انسان ککرۍ ،د پښو دوه اوږده
هډوکي او يو خيرن جام يې راويستل ،وروسته ودرېد ،له ځان سره يې څه
وويل او ترکټ څو ځله را تاو شو.
پاچا په خواره خوله وويل:
_زه په تور کوډګر باور لرم.
تور کوډګر هغه ته وکتل ،خو څه يې ونه ويل ،هماغسې يې شونډې
خوځېدلې  ...دا سې کلمات يې تر خولې راوتل چې والړ خلک نه پرې
پوهېدل.
د کوډګر شونډې تر ډېره خوځيدلې ،بيا د نجلۍ تر څنګ کېناست،
خورجينې ته يې الس ور وغځاوه ،يو سپين بوتل يې راويست .کله چې
يې د بوتل اوبه په نقره يي جام کې واچولې ،له جام څخه تور لوګی پورته
شو ،له دې سره د نجلۍ سترګې رڼې شوې ،ځنځيرونه وشرنګيدل ...تور
کوډګر چيغه کړه!
_اې شيطانې اروا! ته څه غواړې؟
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د نجلۍ خوله له ځګونو ډکه شوه ،تورو سترګو يې سوروالی پيدا کړ او
شېبه وروسته يې سترګې سرو وينو ونېولې .نا څاپه يې له شونډو ډډ
نارينه غږ راووت ،دې غږ په سالون کې د والړو کسانو زړونه ولړزول.
غږ وويل:
_تر ټولو بدمرغه انسان!
له دې سره د ځنځيرونو شرنګا پورته شوه ،تور کوډګر په چټکۍ سره تر
نجلۍ راوګرځيد ،په الس کې نېولې ککرۍ يې کښته پورته کړه،
نامفهومه کلمات يې له خولې را ووتل .د نجلۍ رنګ ورو ورو خپل عادي
حالت ته راوګرځېد ،سترګو يې توروالی پيدا کړ ،شېبه وروسته بېسده
پريوته.
پاچا ور مخته شو ،د چپنې لستوڼی يې د خپلې لور پر خوله تېر کړ .بېرته
په خپل ځای ودرېد
تور کوډګر وويل:
_د پا چا پر لور جادو شوی ،نجلۍ هغه وخت رغېدی شي چې د نړۍ تر
ټولو بدمرغه انسان وويني.
پاچا يوه شېبه غلی و ،بيا يې وزيرانو ته مخ ور واړاوه او امر يې وکړ چې
ترټولو بدمرغه انسان ور ته پيدا کړي.
له لمر ختو سره ډولونه ودربېدل ،جارچي په ښار کې کوڅه په کوڅه
وګرځېد ،ده يو لوی ښکر خولې ته نيولی و او چيغې يې وهلې چې ترتولو
بدمرغه انسان دې په دربار کې حاضر شي.
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په ماڼۍ کې پاچا او وزيران بې خوبه او خواشيني ښکارېدل ،په ټولو
سرونه ځړېدلي وو او د تور کوډګر له خولې څخه نامفهومه کلمات را
وتل...
د هوا له تودېدو سره عسکرو احوال راووړ چې تر ټولو بدمرغه انسان يې
موندلی دی .پاچا امر وکړ چې دا بدمرغه انسان دربار ته حاضر کړي.
شېبه وروسته په يوه کټ کې داسې سړی راوړل شو چې السونه او پښې
يې نه وو ،پر مخ يې يو لوی پرهر ( ټپ ) ښکارېده او تر ډېره د غوښې يوې
لويې بوټۍ ته ورته و.
سړي وويل چې دی يو پوځي و ،له دښمن سره په جګړه کې يې الس او
پښې غوڅې شوېدي او د مخ لوی پرهر يې هم د تورې نښه ده.
د هغه د خبرو ل ه ختمېدو سره ځنځيرونه وشرنګيدل ،د نجلۍ سترګې
سرې شوې او له خولې يې ځګونه وبهيدل .تور کوډګر د سړي د ايستلو
امر وکړ او ويې ويل چې ده د ازادۍ په جګړه کې برخه اخيستې او تر
ټولو نيکمرغه انسان دی .وروسته يې څه نامفهومه کلمات تر خولې را
ووتل او نجلۍ ارامه پرېوته.
نيم سات نور هم ووت ،بيا د يوې ښځې ژړا او کوکې واورېدل شوې ،په
سالون کې يوه ځوانه ښځه او درې خوار او ډنګر ماشومان
ودرېدل،ماشومان ناروغه ښکارېدل  ،دوئ د خپلې مور لمن ټينګه
نېولې وه او وارخطا وو.
ښځې په ژړا کې وويل چې خاوند يې له غره څخه د خرڅالو لپاره بوټي
راوړل چې ځناورو وخوړ ،اوس دوئ څه نه لري ،دوه ماشومان يې له
لوږې مړه شول ،نورو ته يې يو مړ سپی موندلی دی ،د هغه غوښه ور ته
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پخوي او ژوندي يې ساتلي دي .دوئ په يو ه وېرانه کې اوسي ،يواځي
څلور ديوالونه دي ،نه چت لري او نه هم دروازه ،خو بيا هم څوک کوم
غرض نه ورباندې لري.
ځنځيرونه وشرنګېدل او د پاچا په امر ښځه او ماشومان له ماڼۍ ووتل.
تور کوډګر وويل:
_ژوند يې تريخ دی ،خو بدمرغه نه شو ورته ويالی ،ځکه ځوانه جانه ده،
تر ستورو الندې شپه تېروي او د پاچا له وېرې څوک په سپکه نه شي
ورته کتالی.
پاو وروسته يو په ونه لوړ بنيادم په سالون کې ودرېد ،ده ښکلې جامې
اغوستې وې ،له رنګه هم سپين و او په ظاهره د بدمرغۍ کومه نښه نه
پکې ښکارېدله .دده په لېدو د پاچا او درباريانو په څېرو کې ګونځې
پيدا شوې ،خو تور کوډګر د خبرو اجازه ورکړه!.
د سړي سر وځړيد او له خولې څخه يې يواځې يوه جمله را ووته!
_زموږ خاوره پرديو الندي کړېده او خپلواکي نه لرو.
ناڅاپه د ماڼۍ لويې شيشې ولړځيدې ،دړې ،وړې الندې راولوېدې ،له
کټ څخه يو تور لوګۍ پورته شو ،يوې ويروونکي چيغې په سالون کې
انعکاس خپور کړ!
_وسوځيدم!
لوګۍ په لمبه بدل شو او له لمبې څخه هم د ځناورو شکلونه جوړ شول،
کله به يې د پړانګ کله د لېوه او کله هم د زمري بڼه خپله کړه ،شېبه
وروسته يوه وحشتناکه انګوال پورته شوه ،يوې سپېنې رڼا والړ خلک اړ
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ايستل چې خپلو سترګو ته السونه ونيسي ،چوپه چوپتيا شوه .د نجلۍ
حيرانه غږ واورېدل شو!
_پالره! زه مو ولې تړلې يم؟
تور کوډګر چيغه کړه:
_تر ټولو لويه بدمرغي ،د خپلواکۍ نه درلودل دي.

پای
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()١
تياره وه .سړي ګړندي ګامونه اخيستل .له کلي ووت .شمال لور ته پراخه
دښته په مخه ورغله .دښته او اسمان ،دواړه يوالس تک تور وو ،يواځې
رڼو ستورو سره جال کول.
سړي يوه شېبه مزل وکړ ،ځای ځای به په واوره وخوت ،له بوټونو به يې
کرښنده اواز پورته شو ،نور هيڅ هم نه اورېدل کېدل .کله کله به يې د
شغاالنو انګوال په زړه ننوته.
پاو ووت .ستورو دومره رڼا کوله چې سړی د کارېز د سپرغې ( څاه ) پر
سر د لرګي لوی څرخ ته ودروي.
1
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سړي څرخ تاو کړ .غنجا شوه .ده څه نه ليدل ،خو په دې پوهېده چې پر څرخ
د تاو شوي پړي سر ،الندې سپرغي ته کښته کيږي.
شېبه وروسته يې پړي ته ټکان ورکړ .الندې د اوبو چړپا شوه ،پړی د
کاريز تل ته رسيدلی و.
سړي بوټونه وايستل .د پړي پورتنۍ برخه يې پر څرخ تاو کړه .پړۍ يې
ونيو ،پر السونو يې زور راووست .پښې يې سپرغې ته ور وغزولې ،په
هوا کې ځوړند پاتې شو.
سړي موټ_ موټ پړی خوشی کاوه .دی الندې روان و ،شېبه وروسته يې
پر لوڅو پښو سړې اوبه ور واوښتې.
سړي د خپل پنډ کوټ جيب ته الس کړ .الس يې راويست ،د السي بتۍ
سپينه رڼا په رڼو ،روانو اوبو ولګېده.
کړوپ شو .په اوبو کې مخ پورته الړ .خولۍ يې د کارېز د تونل له پاسنۍ
برخې وړې لوټې رابېلې کړې .ورمېږ يې لندو خاور ونيو.
ده په احتياط ګامونه اخيستل ،ځای ځای به اوبه ژورې شوې .پر ځنګنو
به يې راواوښتې .بيرته به بېډيو ته ټيټې شوې .دی ورو ورو مخکې ته.
کله کله به سپينه رڼا د اوبو څاڅکو ته سيخه شوه .څاڅکي د کارېزه د
تونل له پورتنيو لندو خټوڅخه را څڅېدل.
يو ځای ودرېد .د مور خبرې لړزه پرې راوسته.
(( شېرمامده زويه! پام کوه! کارېزونه درانه دي ،پټې بالوې دي خدای
پټې لري)) .
ناڅاپه يې چيغه کړه! ښی پښې ته يې ټکان ورکړ ،اوبه وچړپېدې ،د بتۍ
په رڼا کې يو غټ ماهی پورته روان و.
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سړي وخندل ،زړه يې سره راټول کړ ،په زوټه ( زوره ) يې وويل:
_هيڅ هم نه شته! هيڅ هم نشته ،هيڅ...
د ې خبرې د کارېز په تونل کې انګازې خپرې کړې ،خو دی پوهېده چې پر
تندي يې مړې خولې راماتې دي.
يو دم يې خوسا بوی پر سپږمو ننوت .بوی ډېر شو ،په کارېزه کې د خرابې
شوې غوښې بوی ته.
دوه_ درې ګامه ليرې ،په اوبو کې چړپا شوه .رڼا پر هماغه ځای ولوېده،
له رڼو اوبو د غوټه ماهيانو شاهپرونه راوتلي وو ،اوبه يې څيرلې ،مخ
پورته روان ول.
سړي پزې ته الس ونيو ،ور مخته شو .يو ځوان ځوړند سر ناست و .اوبه
يې پر غزيدلو ورنو روانې وې ،مال يې د کارېزه پر دېوال پورې نښتې وه،
تر غاړې يې نری نايلوني پړی تاو و.
سړي ورو د هغه کيڼ الس له اوبو راپورته کړ ،پر ګوتو يې دوې غټې
ګوتمۍ ښکارېدلې ،ګوتميو ژېړه رڼا کوله.
سړي په بېړه ګوتمی راويستلې ،الس يې پرېښود .جسد ړنګ شو ،له
اوبو چرمي بټوه راووته ،بوی تېز شو ،تونل د کانګو او استفراق غږ
ونيو ،سړي وګرځول ،بټوه يې د اوبو له سره ورپورته کړه .اوبه پاش
شوې ،ده مخ کښته ګړندي ګامونه واخيستل.
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()٢
په عمر پخې ښځې وويل:
_شېر مامده زويه! سره غرمه دې کړه!
کوم غږ يې وانه ورېد
ښځې د بړستن پيڅکه وښويوله ،وړې کڅوړنې سترګې يې رډې
راوختې.
د پراته سړي سترګې پټې وې ،په پکه ککرۍ پورې نښتي تار تار وېښته
يې النده ښکارېدل .پر لمر وهلي تور تندي يې څاڅکې_څاڅکې خوله
پرته وه .ده په تيزۍ سره ساه اخيسته ،ارتې ،غټې سپږمې يې کښته
پورته کېدې
ښځې په بېړه د هغه پلنې اوږې ته ټکان ورکړ ،د سړي زګېروی شو ،پر
اړخ راواوښت ،د ورمېږ له لندو پيچلو ويښتو يې د خولو تروش بوی
پورته شو.
ښځې د سړي پر غاړه ګوتې کېښودې ،ګوتو يې لوند تودوالی احساس
کړ.
4
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ښځه په بيړه والړه شوه .په داالن کې يې خړ ديوال ته والړ ګړی کوږ کړ ،پر
نکلي جام اوبه را واوښتې.
بېرته راغله ،شېبه وروسته د سړي پر تندي لنده ټوټه پرته وه .سړي تېزه
تېزه ساه وهله.
ښځې ورو وويل:
_شېرمامده زويه! څنګه يې؟
کړپ شو .لس_ يولس کلن هلک د کوټې په وره کې ودرېد ،په خوشالی
يې وويل:
_ال ال! په ډب کې هيلۍ ناستې دي.
يو دم يې شونډې وځړېدې ،ورغی ،د ښځې تر څنګ خواشينی کېناست،
سړي ته يې وکتل ،ورو يې وويل:
_تبه يې ده؟
ښځه والړه شوه ،په کونج کې د ايښې زاړه لرګين صندوق پله يې پورته
کړه .هلک ته يې د لسو روپو نوټ ونيو ،ورو يې وويل:
_د کلي له دوکانه د تبې ګولۍ راوړه.
د هلک په جيب کې پرتې مردکۍ وټکېدې ،په منډه له کوټې ووت.
ښځې د سړي د تندي ټوټه بدله کړه ،سړي خپلې وړې سترګې رڼې کړې،
پتري نيولې خړې شونډې يې وخوځېدې ،په زګيروي يې وويل:
_څه وخت ده؟
ښځې د وړې کړکۍ خيرنه پرده پورې وهله ،سړي خپلو سترګو ته الس
ونيو ،په غوسه يې وويل:
_لمر د سرای ( حويلۍ ) مينځ ته رارسيدلی.
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ښځې په خواره خوله وويل:
_تبه دې وه ،نه مې شوای راپورته کولی.
د سړي تندي ګونځې پيداکړې:
_ادې! زه بايد کارېز وکېندم.
ښځه په خبره کې ورولوېده:
_نور کليوال هم شته!
سړي سړه سا ويسته ،ورو يې وويل:
_ دوه نيم سوه اوغانۍ ( افغانۍ ) مې له ګوتو ووتې!
څنګ ته ايښی بدنۍ يې ورپورته کړه .دوه_ درې غوړپه اوبه يې تر
ستوني تېرې کړې ،ناڅاپه يې وټوخل ،کانګو واخيست .مور يې په بيړه
والړه شوه .چلمچي يې راووړ .سړي خپله خوله پکې ونيوله .ويې نه
ګرځول .بېرته ستوني ستغ پرېووت .ورو يې وويل:
_دا اوبه مو له کوم ځايه راوړې؟
مور يې په حيرانی ورته وکتل شونډې يې وخوځېدې:
_له کارېزه!
سړي ورمېږ کوږ کړ ،په چلمچي کې يې خوړ وهل.
ښځې چلمچي د باندې ويست.
سړي په خپله خوله د بړستن پېڅکه تېره کړه .تر بالښت الندې يې الس ننه
ايست .سترګو ته يې دوې د سرو زرو ګوتمۍ ودرېدې .شنه غمي پکې
ټومبلې ول.
د دروازې کړپ شو .سړي په بيړه ګوتمۍ تر بالښت الندې کړې .ښځه
راغله ،پر پالستيکي فرش يې توره چايجوشه کېښوده.
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سړي چايجوشې ته وکتل ،له څوښکي يې مړ تاو راووت .ويې ويل:
_له کارېزه اوبه مه راوړی!.
ښځې په حيرانی ورته وکتل.
سړی وارخطا شو:
_ما ،ما ويل چې کارېز پاکيږي .اوبه به يې خړې وي.
ښځې وخندل ،د خپل خيرن ټکري پيڅکه يې د پيالې پر ژۍ تېره کړه .ورو
يې وويل:
_کارېز ته مازديګر ناوخته الړم ،خړه ناسته وه .پاکې ،سوتره ،رڼې اوبه
دي.
هلک کوټې ته ورننوت ،ورور ته يې وکتل ،تندی يې ورين شو .په
خوشالي يې وويل:
_الال! تبه دې ښه شوه!!!
سړی غلی و. .
هلک وويل:
_وېرېدلی يې ،شونډه دې وتلې ده.
ښځه په خبره کې ورولوېده:
_ګولۍ دې راوړې؟
هلک يو پاکټ ګولۍ په غولي کېښودې .بېرته يې سړي ته وکتل ،په
خوند يې وويل:
_الال! په ډب کې هيلۍ ناستې دي.
د ښځې شونډې وخوځېدې:
_باز مامده! ورور دې ناروغه دی! مه يې پاذابوه.
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هلک غلی شو ،شېبه وروسته يې د خواست په ژبه وويل:
_زه به يې وولم.
سړي مړاوي وخندل:
_نه! په ټوپک به ژوبل شې.
_نه ژوبلېږم .زده مې ده ،غټې هيلۍ دي.
ښځه په خبره کې ورولوېده:
_غوا تږې ده.
هلک د بسترې پر سر پراته ښکاري ټوپک ته وکتل ،والړ شو ،وره ته ال
نه و رسيدلی چې سړي پسې ورغږ کړ:
_کارېزه ته يې مه بيايه!
ښځې په حيرانۍ ورته وکتل.
سړي وويل:
_اوبه د جومات له بمبې ورته راوړه!
ښځې له تورو چايو ډکه پياله د سړي تر څنګ کېښوده .ورو يې وويل:
_دا پسې وخوره!
سړي هغې ته وکتل ،په تور غروي کې يې سپينه ګولۍ ښکارېدله.
سړي ګولۍ ور واخيسته ،خولې ته يې واچوله ،ويې ټوخل ګولۍ يې په
ستونې کې وچه ودرېده. .
ښځې وويل:
د چايو غوړپ پسې وکه!
_نه ! نه يې څښم.
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ښځې دسترخوان پرانيست ،څو نري پاستي پکې پراته ول .سړي د
پاستي څنډه ور پرې کړه ،ويې ژدويله ،ګولۍ له ډوډۍ سره يو ځای له
ستونې تېره شوه.
ښځې بله پياله ډکه کړه .سړي په بيړه وويل:
_دا چای د څښلو نه دی .
ښځې په حيرانۍ ورته وکتل .پياله يې شونډو ته ور وړه.
د سړي تندي ګونځې پيدا کړې:
_اوف! څنګه درته ووايم ،د کارېزه اوبه مردارې دي.
د دروازې کړپ شو .هلک په ستړي غږ وويل:
په کارېز کې يې مړی وموند.
پياله کږه شوه ،ښځې ټوپ کړل ،اوږه يې وسوځېده ،په بيړه له کوټې
ووته.
سړی نېغ کېناست ،بالښت يې ليرې کړ ،دوې ګوتمۍ او چرمې بټوه يې
ور واخيستل ،بټوه يې پرانيسته ،څو خړ نوټونه پکې ښکارېدل ،ويې نه
پيژاند ل ،نوټونه النده ول .سړی په منډه له کوټې ووت ،ګوتمۍ يې جيب
ته واچولې ،بټوه يې هم ديوال ته نږدې لمر ته تر ايښودل شويو وچو وښو
الندې کړه .په بېړه له انګړه ووت.

()٣
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شېرمحمد ساه نيولی سپرغي ته ورسېد ،ډله کليوال راټول ول ،لويانو
سپرغې ته کتل ،ماشومان هم د لويانو تر مينځ په داسې چولو پسې
ګرځېدل چې له هغه ځايه سپرغه ور مالومه شي .شېبه وروسته د څرخ د
تاوېدو غږ شو ،مخکې والړو خلکو خپلو پزو ته څادرونه ونيول ،ډله شا
ته شوه ،دوو پياوړو کليوالو پړي ته الس ور وغځاوه ،سالمت جسد يې
راويست.
له بويه ټېکه نه کېده .جسد يې سپرغي ته نږدې پر خړه ځمکه پريېست،
غاړي ته ورلوېدلی پړی يې خالص کړ ،د مړي ځنګنونه شخ پاتې وو.
شېرمحمد په خړه ځمکه کېناست ،کلي ته يې وکتل ،د خړو کورونو
بامونه تور ،شنه او زرغونه ښکارېدل ،له ښځو ډک ول ،د ديوالونو
سيورو ته واوره پرته وه.
تر څنګ يې ي و څادر ولوېد .يو ډنګر سړی پر څادر کېناست .ورو يې
وويل:
_ موږ له همدې کارېزه اوبه څښلې!
شېرمحمد غلی و.
سړي وويل:
_ماته خو دا مړی د ډېر وخت ښکاري .بوی يې کړی ،د پښو ګوتې يې
شړېدلې دي ،داسې لکه ماهيانو چې خوړلې وي.
سړی غلی شو ،شېرمحمد ته يې وکتل ،په حيرانۍ يې وويل:
_وه هلکه! روغ نه ښکارې!
شېرمحمد د خپل پټکي شمله په خپله لنده ،توره ټنډه تېره کړه .وچې
شونډې يې وخوځېدې:
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_تبه مې ده.
يو غږ واورېدل شو:
_څه نشته!
دواړو جسد ته وکتل ،يو کليوال د مړي جيبونه لټول.
بل وويل:
_جيبونه يې خالي دی ،کوم کاغذ ماغذ نشته ،پيژندالی يې نه شو.
يو بل کليوال راغی ،پايڅې يې لندې وې ،له السونو څخه يې سوړ بوی
لټېده.
پر څادر ناست کليوال وويل:
_څنګه مو پيدا کړ؟
نوي راغلي سړي وټوخل ،شونډې يې وخوځېدې:
_نن زما وار و،ساعت مخکې کارېز ته ورکښته شوم ،خوسا بوی و،
پورته الړم  ،مړی مې وليد.
نوی راغلی سړی غلی شو ،شېرمحمد ته يې وکتل ،ورو يې وويل:
_تېر مازديګر خو ته کارېزه ته ورکښته شوې ،پام دې نه شو؟
شېرمحمد د ( نه ) په بڼه سر وخوځاوه.
هماغه سړي وويل:
_سپږمې خو دې غټې دې  ،بوی يې نه درته؟
شېرمحمد په غوسه ورته وکتل .دواړه کليوال موسک ول.

()٤
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شېرمحمد په چوتره کې لمر ته ناست و ،ګوتمۍ يې سره اړولې  ،بټوه يې
په لمن کې پرته وه .د مور غږ يې واورېد:
_بالښت دروړم.
شېرمحمد څه ونه ويل .هماغسې يې ګوتميو ته کتل.
درب شو ،بالښت ولوېد ،له پالستيکي فرشه مړې خاورې پورته شوې.
سړي په بيړه د الس ګوتې سره وروستې.
ښځې وويل:
_کوم درک يې ونه لګېد؟
ځواب يې وانه ورېد.
ښځې په حيرانۍ خپل زوی ته وکتل .په زوټه يې وويل:
_تبه دې څنګه شوه؟
شېرمحمد ټکان وخوړ:
_څه ؟
_تبه دې څنګه شوه؟
_بد نه يم ،پيتاوی ښه راباندې ولګېد.
ښځه د هغه تر څنګ کېناسته ،شېرمحمد پښې ور ټولې کړې ،پر بټوه د
اوږدې لمنې پيڅکه پرېوته.
ښځې په خواشينۍ وويل:
_کوم درک يې ونه لګېد؟
_نه! هيچا هم نه پيژانده ،خراب شوی و ،د کلي په هديره کې مو امانت
خاورو ته وسپاره.
ښځې وويل:
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_له سهاره دې څه نه دي خوړلي ،چای درته راوړم ،د څاه اوبه دي ،له
جوماته مې راوړې
شېرمحمد د ( هو ) په نښه سر وخوځاوه.
ښځه والړه شوه ،د خړو کتار کوټو خواته يې ګام واخيست ،يودم
ودرېده ،زوی ته يې وکتل ،په حيرانۍ يې وويل:
_ته پوهېدې چې په کاريزه کې مړی دی.
د سړي ژبه بنده شوه:
_نه ،زه ،زه
ښځې وويل:
_سهار دې د اوبو په څښلو زړه راډکېده ،د چايو پيالې ته دې هم خوله
ور نه وړه ،ويل دي چې د کارېزه اوبه مردارې دي .له کومه پوه شوې؟
شېرمحمد ته غوسه ورغله:
_چای راوړې که نه؟
ښځه داالن ته ننوته.
شېرمحمد بټوه پرانيسته ،يوخړ نوټ يې راويست ،پردی و ،نه يې
پيژانده ،په بيړه يې په بټوه کې پراته نور نمجن نوټونه وشميرل ،لس
دانې ول.
د پيالو کړپ شو ،نوټونه يې ژر په بټوه کې کېښودل ،د داالنه وره ته يې
سترګې ور واړولې ،څوک نه و .بيرته يې بټوه پرانيسته ،د بټوې يوې
خانې ځنځير درلود ،کش يې کړ ،په پالستيک کې بنده سپينه ،نمجنه
پاڼه راوخته.
د داالن د وره غنجۍ شو ،بټوه او پاڼه ،دواړه يې تر ورانه الندې کړل.
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ښځې دوې پيالې له چايو ډکې کړې .د انګړ لرګېنه دروازه خالصه شوه.
مور او زوی دواړو ورته وکتل ،يوه پيغله وه ،سره او سپينه ښکارېدله،
ټکرۍ يې پر مخ ور کش کړ ،ليرې ودرېده ،په زوټه يې وويل:
_ترورې! ميلمانه لرو ،يوه_ دوې چکۍ ګوړه پور راکه!
ښځه داالن ته ننوته .شېرمحمد غولي ته کتل ،نجلۍ دروازې ته نږدې
والړه وه .شېبه وروسته له دوو چکيو ګوړې سره له انګړه ووته.
ښځه بيرته د خپل زوی تر څنګ کېناسته ،په خوند يې وويل:
_ودې پېژانده ،سينځله وه ،د ګاونډي لور.
شېرمحمد غلی و.
ښځې سوړ اسويلی ويست ،له شنو چايو ډکې پيالې ته يې وکتل ،وچې
شونډې يې وخوځېدې:
_هی ،هی ،تشه السه ،ته مې دښمن يې .که مې ولور په وس پوره وای،
همدا اوس مې دا نجلۍ درته غوښته .کم نه يې ،د خلقيانو د پاچاهۍ په
اول کال پيدا شوې ،تر دېرشو اوړې! .
شېرمحمد د چايو غوړپ وکړ ،ورو يې وويل:
_باز مامد چيرې دی؟
ښځې پيالې ته وچې سترګې نيولې وې.
سړي خپله خبره تکرار کړه!
_باز مامد چيرې دی؟
ښځې له ځان سره وويل:
_ښه نجلۍ ده .روپۍ نشته ،خدايکه يې نه هم راته کړي وای.
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سړي جيب ته الس کړ ،د نصوارو ډبلی يې راويست ،مخ ته يې ونيو ،په
ګرده اينه کې پلنه اوږده پزه ،ارته سپږمې ،وړې ،ننوتې سترګې او
اوږدې سپېرې شونډې ښکارېدلې.
يوه چونډۍ نصوار يې تر ژبې الندې کړل ،ورو يې وويل:
_نن د کارېزه کار پاتې شو.
ښځې هماغسې پيالې ته کتل...
سړي بټوه او کاغذ په جيب کې واچول ،په زوټه يې وويل:
_ادې! ګوتمۍ مو په څو خرڅه کړه؟
ښځې په حيرانۍ ورته وکتل.
شېرمحمد وويل:
_په ياد دې دي؟ ...
غلی شو ،نصوار يې تر چوترې الندې تو کړل.
ښځې وويل:
_کومه ګوتمۍ؟
هماغه چې د بازمامد د عالج له پاره مو خرڅه کړه.
ښځې وخندل:
_هغه خو پخوانۍ خبره ده ،باز مامد ورور دي خاپوړي کولې ،نه مې په
زړه کيږې .خدای دې وبخښې ،پالر دي خرڅه کړه.
غوا رمباړه کړه ،شېرمحمد ور وکتل ،اخوره ته د والړې ژيړې غوا
مخکينی پښې په پړي کې بندې وې .ورغی ،د غوا په پښو کې تاو شوی
پړی يې خالص کړ ،د اخوره په وچو وښو کې سره چرګه ګرځېدله ،لوټه
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يې پسې وويشته ،چرګې منډه کړه ،سړی بېرته پر چوتره کېناست .ښځې
په حيرانی وويل:
_ولې دې ګوتمۍ ياده کړه؟
_هيڅ ،هسې په زړه کې راتېره شوه .بازمامد چيرې دی؟
_خدای خبر! بيا به د کلی له ماشومانو سره مردکۍ کوي.
شېرمحمد والړ شو ،کوټې ته ال ړ ،کله چې بېرته په چوتره کې ودرېد،
لونګۍ يې تړلې وه ،پر اوږه يې خړ ،خيرن څادر پروت و.
ښځې وويل:
_چېرته ځې ؟
_د ولسوالی بازار ته  .کار لرم ،سودا خو به نه وې په کار؟
ښځې څه ونه ويل ،سړی په بيړه له انګړه ووت.

()٥
د ماسپښين سيوري ړنګ ول ،شېرمحمد ستړی ستومانه د يوې ويالې
تر څنګ کېناست .پټکی يې ليرې کړ ،سپينه پکه ککری او تور تندی يې
نرۍ کمرنګه خړې ليکې سره بيل کړي ول.
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شېرمحمد مخ ته دوه_ درې لپې سړې اوبه ور واچولې ،اوبه وڅڅېدې،
راڼه څاڅکې يې په تار تار مونډۍ توره ږيره کې ننوتل.
د اوبو چړپا شوه ،شېرمحمد ورمېږ کوږ کړ .ژيړه غوا په لغړو نيالګيو
کې والړه وه .تور اوربوز يې د لښتې په روانو رڼو اوبو کې پټ و.
سړي شاوخوا وکتل ،په زوټه يې وويل:
_بازمامده!
مخامخ د چنار له ګڼو بې پاڼو ونو غږ را ووت:
_دا دی ،درغلم.
شېرمحمد د لښتي پر ژی پر يوه هواره ډبره کېناست ،کلي ته يې وکتل .د
څو کورونو له دود کشونو څخه تورې لوخړې پورته کېدلې .لوګي د
ليرې پراته غره تر سپينو څوکو هسک ول.
باز محمد وويل:
_الال! څه وايې؟
شېرمحمد ور وکتل .هلک د ويالې بلې خواته والړ و ،واوره يې خوړه ،په
غاړه پورې يې سره لينده ځوړنده وه.
سړي وويل:
_غوا دې ولې راوستې؟
د هلک وړې تورې سترګې وځلېدې:
_الال ،تر ونو الندې نوي واښه رابوټيدلې دي ،ما وليدل ،غوا يې ډېر ښه
خورې.
شېرمحمد په خبره کې ورولوېد:
_ سيورو ته واورې پرتې دي .د مالونو د پيايلو وخت ال پاتې دی.
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باز محمدهماغسې په خوند وويل:
_الال ،چتکي راغلي ،په يوه مې وار وکه ،لينده خرابه ده ،خدايکه روغ
رانه تللی وای.
شېرمحمد وخندل ،ورو يې وويل:
_ څپلۍ مې درته راوړې.
هلک ټوپ کړل ،د ښی پښې زړه ،شکېدلې کلوشه يې د ويالې په ژۍ
ولګېده ،خړې اوبه باد شوې ،په بيړه يې پر ځمکه پروت څادر پرانيست،
پالستيکي څپلۍ يې په پښو کړې ،په خوند يې وويل:
_ بندونه هم لري ،ګرانه وې؟
شېرمحمد وخندل:
_سل اوغانۍ مې درباندې مصرف کړې.
هلک په خبره کې ورولوېد:
_تر اوسه ال خټې دي ،و به يې ساتم.
شېرمحمد تړل شوی پټکی پر سر کېښود ،څادر يې ور واخيست ،والړ
شو ،ورو يې وويل:
_کورته ځم ،له بازاره پياده راغلم ،ستړی يم.
هلک په بيړه څپلۍ وايستلې .ويې ويل:
_الال! دا څپلۍ هم درسره يوسه ،په خټو نه شي.
سړی بيرته کېناست .ويې پوښتل:
_لس وارې  ،څلور نيم زره څو کيږي؟
_ولې؟
_په ولي پسې يې مه ګرځه! څو کيږي؟
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هلک خپلې چاودې ګوتې وشميرلې ،يو ،دوه ،درې...فکر يوووړ ،يو دم
يې وويل:
_ديرش زره.
د شېرمحمد د تندي ګونځې ژورې شوې:
_څه چتياټ وايي ،څو ورځې وروسته به پنځم ته ځې.
هلک ځمکې ته کتل.
شېرمحمد وويل:
_ما مکتب نه دی ويلی ،خو دومره پوهيږم چې لس وارې څلورنيم زره ،تر
دېرشو زرو اوړي ،.خو ته...
هلک يوځل لوڅې پښې منډه کړه ،شېرمحمد پسې وکتل ،غوا په نويو
راختلو غنمو کې والړه وه .سړي څپلۍ په څادر کې واچولې ،زړو په خټو
لړلو کلوشو وازې خولې نيولې وې.

()٦
شېرمحمد په خوند ګوتې وڅټلې ،باز محمد ته يې وکتل ،څراغ ته نږدې
ناست و ،څپلۍ يې په الس کې وې.
سړي وويل:
_ژر موړ شوې؟
هلک هماغسې خپلو څپليو ته کتل.
زړې ښځې وويل:
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_له شکنې ( پياوې ) سره يې نه ده جوړه.
شېرمحمد له کاسې لنده ډوډۍ ورپورته کړه .په ډکه خوله يې وويل:
_خوند يې ښه دی ،الوګان هم لري ،نور څه غواړي؟
کوم ځواب يې وانه ورېد.
ښځې وپوښتل:
_تبه دي ده؟
_نه!
_تندی دې خولې دی.
شېرمحمد وخندل:
_ادې! اوس هوا توده شوې ،په تاوخانه پسې دومره اور مه بلوه!
ښځې وويل:
_کاسه ليرې کم.
شېرمحمد بالښت ته ور وښوېد .ښځې کاسه او دسترخوان داالن ته
ويستل ،کله چې بېرته راغله ،باز محمد د خپل ورور په السونو اوبه ور
اچولې .چليمچي تر نيمايي ډک و.
شېبه وروسته د ټولو مخې ته له چايو ډکې پيالې ايښې وې ،د څراغ رڼا
لړزېدله ،خړ ديوالونه تورو سيورو نيولي ول.
باز محمد وويل:
_الال! له خانګل سره مې وخوړل.
شېرمحمد مخ ور واړاوه.
هلک وويل:
_د خانجان کاکا زوی يادوم.
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مور يې په خبره کې ورولوېده:
_جنګ مه کوه!
باز محمد ته غوسه ورغله:
_ال ال يې په بد نوم ياداوه.
شېرمحمد وخندل:
_ څه يې ويل؟
هلک وارخطا شو ،سر يې وځړېد.
سړي خپله خبره تکرار کړه!
_څه يې ويل؟
هلک غلی و.
مور يې وويل:
_خبره تر پايه کوه!
باز محمد هماغسې ځمکې ته کتل ،ورو يې وويل:
_غوا يې په ډبره وويشته ،ويل يې چې د شېرمامد غوندې مخ يې دی،
هماغسې سپږمې لري.
د شېرمحمد خندا زور ونيو.
مور ته يې غوسه ورغله:
_ مردارې سترګې يې دي ،نور مه ورسره ګرځه!
ښځې په غولي پراته پنډ کوت ته وکتل ،بيځايه ورته ښکاره شو ،ور
وايي خيست.
شېرمحمد په بيړه وويل:
_څه کوې؟
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_هيڅ! پورته ،پرميخ يې راځړوم.
يودم .شنه نوټونه الندې ولوېدل.
شېرمحمد په بيړه والړ شو ،نوټونه يې له ځمکې راپورته کړل ،کوټ يې
ور واخيست ،نوټونه يې د کوټ په جيب کې کېښودل.
ښځې په حيرانی وويل:
_ دومره ډېرې روپۍ؟
د سړي ژبه بنده شوه:
_دا ،دا  ،دا مې
د هلک غږ يې واورېد:
_دا هم له کوټه را ولوېده.
مور او زوی دواړو ورته وکتل ،د هلک د الس پر غروي ژېړه ګوتمۍ پرته
وه ،د ګوتمۍ په شنه غمي کې د څراغ رڼا ښکارېدله.
ښځې ګوتمۍ ور واخيسته.
شېرمحمد په بيړه وويل:
_پيدا مې کړه.
ښځه په خبره کې ور ولوېده:
_کوچينۍ نه يم.
_باور وکه ،پيدا مې کړه!
_پيسې دې هم پيداکړې؟
شېرمحمد غلی شو.
ښځې وويل:
_سپين راته ووايه!
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سړي خپل ورور ته سترګې ور واړولې ،بازمحمد په حيرانۍ ورته کتل.
شېرمحمد يوه شېبه غلی و ،بيا يې ورو وويل:
_ګوتمۍ مې په کارېز کې د مړي له ګوتو راويستې ،پيسې هم د هغه دي.
د مور او کوچيني سترګي رډې راوختې.
شېرمحمد ځمکې ته وکتل:
_دا پرونۍ خبره ده .د کارېزه د کيندلو وروستی نوبت زما و ،ډير وخت
مې خټه په بوکو کې واچوله ،هماغسې په اوبو کې مخکې تلم ، .بد بوی
ر اغی ،نږدې ورغلم ،يو مړی و ،غوښتل مې چې نور کارېز کن هم خبر
کړم ،خو د مړي په ګوتو کې مې دوې ګوتمۍ ولېدې ،ځان مې غلی ونيو،
وخت نه و ،هماغسې مې پرېښود ،ماخستن ناوخته له کوره ووتم .کارېز
ته ورکښته شوم ،له ګوتميو سره مې بټوه هم راواخيسته.
شېرمحمد غلی شو .د مور او ورور سترګې يې رډې راختلې وې...
سړي وويل:
_ټول لس نوټه دي ،نن مې يو نوټ په بازار کې مات کړ ،څلورنيم زره
اوغانۍ شوې .دوکاندار ويل چې ډالر دي.
د ښځې سر وځړېد .سلګۍ يې شوې ،په غريو کې يې وويل:
_تر اوسه دي مردار خوړلي دي؟
شېرمحمد ته غوسه ورغله!
_ بل يوه ور اخيستې.
بازمحمد په وېره وويل:
مال صيب ويل چې حرام
شېرمحمد چيغه کړه!
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_چپ!
د هلک له السه څپلۍ ولوېدې.
ښځې په غريو کې وويل:
_غريب به يو ،خو دومره بې غيرته نه يو چې د مړو مال ته تمه ولرو.
شېرمحمد هماغسې ځمکې ته کتل.
ښځې وويل:
_د مړي کور پيدا که!
بازمحمد په خبره کې ورولوېد:
_ادې! هيچا هم نه پېژانده.
شېرمحمد کوټ ته الس ور وغزاوه ،بټوه يې راويسته ،په پالستيک کې
ايښی کاغذ يې هلک ته ونيو.
باز محمد په حيرانۍ ورته کتل...
شېرمحمد وويل:
_تذکره يې ده ،ويې لوله .ځای به يې ليکلی وي.
هلک څراغ ته ورنږدې شو  .کاغذ يې پرانيست ،کوچيني عکس ته يې
وکتل .ښکلی ځوان و ،ږيره يې نه وه ،اوږدې تورې څڼې يې درلودې.
هلک توري سره وجنګول:
ن ،و ،م نوم  :ګل ،ګالب
د پال ،ر  ،د پالر نوم  :تواب ،تواب شاه
د نيکه نوم
هلک په ماته ،ګوډه ژبه په پاڼه کې ليکلي تورې ولوستل .دزېږيدو نېټه،
کلی ،ولسوالي ...هر څه ليکلي ول.
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ښځې سوړ اسويلی ويست ،شېرمحمد ته يې وکتل ،ورو يې وويل:
_کور به يې پيدا کړې؟
د سړي شونډې وخوځېدې:
_هو ،کلی يې رامالوم دی ،يوه ورځ پياده مزل غواړي ،خو کليوال به څه
وايي چې له مړي يې غال وکړه!
ښځه په خبره کې ور ولوېده!
_که په خپله ډول ونه وهې ،هغوی نه خبريږې! سهار الړ شه ،امانت ور
ورسپاره ،بله ورځ بيرته رارسيدی شی.
د سړي سر وځړېد.
ښځې هلک ته وکتل .په غوسه يې وويل:
_چا ته دي تر خولې ونه وځي!
شېرمحمد وويل:
_سل اوغانۍ کمې دي.
هلک څپليو ته وکتل.
د ښځې شونډې وخوځېدې:
_ په صندوق کې به دومره څه وي چې بېرته يې پوره کړې.

25

يوه خبره درته وکم؟
ليکوال :نصيراحمد احمدي

()٧
شېرمحمد په سپېدو کې له کوره ووت ،له دښتې تېر شو ،پرغونډيو
واوښت ،مازديګر قضا ستړی ستومانه يوه کوچيني کلي ته ورسېد .کلی
په يوه خړه دره کې پروت و ،شاوخوا يې هسکې غونډۍ والړې وې.
الند ې خړ کورو نه ښکارېدل ،څنډې ته څپانده سيند روان و ،له سپينو
ځګونو تورې غټې تيږې راوتلې وې.
شېرمحمد له يوه ماشوم سره ودرېد .هلک د غونډۍ په لمنه کې ګوښې
والړې کال ته ګوته ونيوله.
شېرمحمد په نری الر روان شو ،د الرې دواړو غاړو ته پټي ول ،غنم تر
لويشتې ټيټ ښکارېدل ،پر پولو د چنار سپېرې ونې والړې وې.
شېرمحمد کال ته ورسېد ،د لرګينې لويې دروازې يوه پله خالصه وه ،د
کال په مينځ کې ډېران ښکارېده ،سرې او تورې چرګې په وچو خوشايو
کې ګرځېدې ،څو غواوې کتار ،اخورونو ته والړې وې.
شېرمحمد يوه وړه تيږه له ځمکی ور پورته کړه .دروازې ته ورنږدې شو،
يودم له دروازې يو برګ کوچينی سخوندر راووت ،سړی الر ورکړه،
سخوندر مخامخ شنو غنمو ته منډه ور واخيسته.
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په وره کې يوه پيغله ودرېده ،شېرمحمد ورته وکتل ،غټې شنې سترګې
يې وې ،له ونې هسکه ښکارېده .په الس کې يې سپين ديګی نيولی و.
نجلۍ يودم ټکری په مخ ور کش کړ ،شا ته شوه .
شېرمحمد له دروازې ليرې ودرېد .لمر تر لوېديځې غونډۍ پټ و ،ژيړې
وړانګې يې د ختيځو غونډيو پر سرونو لګېدلې.
چا وټوخل.
شېرمحمد ورميږ کوږ کړ ،په دروازه کې په عمر پوخ ،چاغ سړی والړ و.
سترګې يې پړسيدلې وې ،پنډ اوږده بريتونه يې لرل ،ژېړه ورېښمينه
لونګۍ يې تړلې وه.
شېرمحمد ور نږدې شو .سړي د هغه زړو جامو او په الس کې نيولې تبر ته
وکتل ،ورو يې وويل:
_د کلي جومات ته الړ شه .مزدور به ډوډۍ در پسې دروړي.
درب شو ،د دروازې دواړه پلې سره ورغلې.
شېرمحمد يوه شېبه ودرېد ،بيا يې لويه دروازه وټکوله .جيب ته يې الس
کړ ،هماغه سړی په وره کې ودرېد ،په خشکه يې وويل:
_درياده مې کړه چې جومات
ناڅاپه يې سترګې رډې راوختې ،په بيړه يې د شېرمحمد له السه سپينه
پرانيستې پاڼه ور واخيسته ،شاوخوا يې وکتل ،سړی يې تر مټ ونيو.
شېرمحمد په وارخطايي وويل:
_جومات ته ځم.
سړي د هغه په مټ زور راووست ،کش يې کړ ،دواړه کال ته ننوتل.
په چوتره کې ناستو ښځو منډه واخيسته .ټولې په يوه وره ننوتې.
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سړي يودم وخندل ،د شېرمحمد الس يې پريښود ،په زوټه ( زوره ) يې
وويل:
_راځه ،خپل کور دې دی.
شېرمحمد حيران شو ،شاوخو ا يې وکتل ،ارته چهار ديوالي وه ،په هر
کونج کې هسک برج ښکارېده ،يوه ديوال ته خړې کوټې والړې وې .تر
چوترې الندې په يوه سره رنګه تراکټور پورې اوږده ټېله تړلې وه.
دواړه پر چوتره وختل .سړي د يوې کوټې ور خالص کړ ،شېرمحمد يې پر
يوه توشکه کېناوه ،په خپله د باندې ووت.
شېرمحمد شاوخوا وکتل ،کوټه وړه وه .خړ دېوالونه يې لرل ،په مخامخ
ديوال کې لويه اورسۍ ښکارېدله.
له باندې نه د سړي خندا راغله:
_چای دم کړی! د ګالب خان احوال يې راوړی.
د شېرمحمد زړه ولړزېد.
چاغ سړی کوټې ته راغی .ټنډه يې تروه وه ،په بيړه يې وپوښتل:
_په کلي کې دې له چا سره خبرې وکړې؟
شېرمحمد په حيرانی ورته کتل.
سړي په خشکه وويل:
_کوڼ يې !!!
شېرمحمد وارخطا شو:
_هيڅ ،هيڅ ،يواځې مې له يوه هلکه ستاسو د کور پوښتنه وکړه.
_دلته څوک پېژنې؟
_نه
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سړي سړه سا واخيسته ،يوې خواته کېناست .څيره يې نيولې وه ،داسې
ښکارېده لکه ژورو فکرونو چې په مخه کړی وي.
شېرمحمد جيب ته الس کړ ،ګوتې يې لړزېدې ،پټوه او دوې ګوتمۍ يې
پر خيرنه سره غالۍ کېښودې ،ورو يې وويل:
_دا هم ورسره و.
سړي بټوې او ګوتميو ته وکتل ،بېرته يې سر وځړېد. .
شېرمحمد په ويره وويل:
_په بټوه کې پيسې دي.
سړی غلی و.
شېرمحمد خپل زړه سره راټول کړ ،لړزانده خړې شونډې يې وخوځېدې:
_ګالب دې خدای وبخښې ،په کارېزه کې مو پيدا کړ ،کليوالو امانت
خاورو ته وسپاره.
سړي هماغسې ځمکې ته کتل.
د شېرمحمد زړه ولوېد.
دواړه غلی ول.
شېرمحمد وويل:
_جومات ته ځم.
سړي غولي ته کتل.
شېرمحمد ،تبر ور واخيست ،والړ شو.
سړی يې يودم مخې ته ودرېد ،په خندا يې وويل:
_چېرته!
_جومات ته!
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سړي وخندل ،دوه مخکينې غاښونه يې د سرو زرو ول ،په خندا کې يې
وويل:
_کېنه زوروره! پښتانه يو .په دې ماښام کې خو څوک د دښمن له کوره هم
نه ځې.
شېرمحمد بله چاره نه لېده ،کېناست.
د کوټې دروازه وټکېده.
سړی والړ شو .ور يې چوله کړ ،په پتناسه کې پيالې ولړزېدې .شېبه
وروسته د شېرمحمد تر مخ له چايو ډکه پياله ايښې وه.
د موټر سايکل غږ شو ،چوترې ته نږدې ودرېد ،سړی بټوه او ګوتمۍ ور
واخيستې ،په بيړه له کوټې ووت.
شېرمحمد مخامخ اورسۍ ته ور وښوېد ،خيرنه پرده يې چوله کړه ،موټر
سايکل ته نږدې يو هډور ځوان والړ و ،د موټر سايکل په کنجغه پورې
تړلې غوټه يې خالصوله.
چاغ سړی ور نږدې شو ،څه يې وويل ،ځوان غوټه پرېښوده ،دواړه په يوه
کوټه ننوتل.
شېرمحمد بيرته په خپل ځای ک ېناست ،پياله يې ورپورته کړه ،ډډ نارينه
غږ يې واورېد ،پياله يې بېرته کېښوده ،ورسۍ ته ور نږدې شو .يو بل
ګردی ځوان يې وليد چې وچ اوږد لرګی يې پر اوږه و .درب شو ،چرګو
منډه واخيسته ،لرګي له ډېرانه مړه دوړه پورته کړه.
يو کوچينی ورغی ،ګردي ځوان ته يې څه وويل ،هغه هم په کوټه ننوت.
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د څاه د څرخ د تاوېدو غږ راغی .شېرمحمد ور وکتل ،هماغه شين
سترګې نجلۍ والړه وه .ټکرۍ يې مازې په ککرۍ تم و ،تک تور ،پيچلې
ويښته يې لرل ،له رنګه سپينه ښکارېده.
کړپ شو .شېرمحمد په بيړه پر توشکه کېناست.
د کوټې دروازه خالصه شوه ،دوه ماشومان په وره کې ودرېدل ،دواړه
خيرن ول ،مخونه يې له چاودو ډک ښکارېدل.
يوه يې وويل:
_ای سړې! ته څوک يې؟
شېرمحمد غلی و.
هماغه هلک وويل:
_نينې دې راوړې.
شېرمحمد په حيرانۍ ورته کتل.
دوهم هلک خوله جينګه کړه!
_يو لسګون خو راکه.
شېرمحمد څه ونه ويل.
لومړني هلک تو کړل ،الړې پيالې ته نږدې ولګېدې.
شېرمحمد په حيرانۍ ورته کتل.
هلک وويل:
_ښه مخ دې دی ،پزې ته دې ګوره! د سخوندر غوندې ده.
شېرمحمد تبر ته الس ور وغځاوه ،هلکانو منډه کړه.
د باندې ډډ نارينه غږ واورېدل شو.
_دلته څه کوی! هه!
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درب شو ،د يوه ماشوم چيغې پورته شوې.
شېبه وروسته کوټې ته درې تنه ورننوتل .برېتور پنډ سړی بره پلتۍ
ووهله ،دوو نورو ځوانانو شېرمحمد ته السونه ور وغځول ،دواړه وره ته
نږدې کېناستل.
برېتور سړي وويل:
_زامن مې دي.
يوه شېبه ټول غلی ول ،وروسته برېتور سړي چوپتيا ماته کړه :
_د کوم ځای يې؟
د شېرمحمد شونډې وخوځېدې:
_د ګودر د کلي.
نوم دې څه دی؟
_شېرمحمد.
_څه کاروبار؟
شېرمحمد په لړزانده غږ وويل:
_غريبي ده ! اوړی دهقاني کوم ،ژمی هم کارېزونه کېندم.
سړی غلی شو .شېرمحمد ورو خپل څنګ ته وکتل ،تبر ته يې الس ور
رسېده.
برېتور سړي وويل:
_کلی مو خبر دی؟
شېرمحمد په حيرانۍ ورته وکتل.
سړي وويل:
_کليوال مو په دې پوهيږې چې ته دلته راغلی يې؟
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_نه! صيب.
_دا ور مالومه وه چې ګالب د کوم ځای دی؟
_نه! که خبر وای  ،نو تاسو ته يې احوال راليږه ،مړې يې په خپل کلي کې
امانت نه اېښوده.
برېتور سړي سړه ساه واخيسته ،ويې ټوخل .ورو يې وويل:
_ بټوه او ګوتمۍ دې له کومه کړل؟
_صيب! کارېز مې کېنده ،مړی مې ولېد.
برېتور سړي وخندل:
_او ځان دې غلی ونيو.
د شېرمحمد سر وځړېد.
سړي وويل:
_ډېرې پيسې وې! ولې دې راوړې؟
_صيب! مور مې مجبوره کړم ،ويل يې چې حرام ښه نه دي.
د ماښام د اذان غږ شو.
ټولو خپل څادرونه هوار کړل ،شېرمحمد شاته ودرېد .په لمانځه کې يې
سترګې يوې بلې خواته رغړولې .ده تر نورو ژر څادر ور ټول کړ.
له لمانځه وروسته دوه ځوانان له کوټې ووتل ،په عمر پوخ برېتور سړی
توشکې ته ور وښوېد ،غلی کېناست ،وروسته يې وويل:
_ښه تبر دی.
شېرمحمد وخندل:
_صيب! د احتياط له پاره مې راوخيست ،لېوان ډېر دي.
سړي د ( هو ) په نښه سر وخوځاوه.
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شيبه وروسته ګردی ځوان کوټې ته راغی ،د ګاز بله ډبه يې په غولي
کېښوده ،بېرته د باندې ووت .برېتور سړي د خپل الس ژيړې ګړۍ ته
وکتل ،په تاخچ ه کې ايښې راډيو يې ور واخيسته ،ستن يې تاو کړه،
نطاق د خارجې قواوو د وتو په اړه غږېده.
د برېتور سړي پلنې شونډې وخوځېدې :
_پکر ( فکر ) نه کوم .دا کوپار اډې غواړې.
شېرمحمد غلی و.
سړي وويل:
_ته څه پکې وايې؟
شېرمحمد وخندل:
_صيب! نه پوهيږم.
سړی غلی شو.
راډيو چاالنه وه .د ګاز له سورۍ سپينې جالۍ شنه ،تېره لمبه راوتله.
له تيارې سره ډوډۍ راوړل شوه ،ښوروا وه ،په پالستيکي غاب کې ګرد
اخيستل شوې پياز پراته ول ،په پيازو کې د چاړې تورې خيرې له ورايه
ښکارېدلې.
له ډوډۍ وروسته ،پالر او دوه زامن والړ شول ،چای يوه ماشوم راووړ،
شېرمحمد ګوښی و.
ناوخته د کوټې دروازه خالصه شوه ،په ونه لوړ ځوان يوه زړه بړستن پر
توشکه واچوله ،د ګاز ډبه يې ور واخيسته ،چوپه خوله ،له کوټې ووت.
شېرمحمد څادر هوار کړ ،په توره شپه کې ودرېد ،له لمانځه وروسته يې
بالښت ور واخيست .په بړستن کې ننوت ،د بړستنې سوړ بوی ته ،ساه يې
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بنده شوه ،بېرته يې سر لوڅ کړ ،غوږ يې ونيو ،د سيند د څپو نری
شڼهاری اورېدل کېده ،کله کله به د شغاالنو انګوال ورسره ګډه شوه.
بيا يې يو غږ واورېد ،په چوتره کې يو څوک ګرځېدل ،شېرمحمد ورو
والړ شو ،تر اورسۍ يې د باندې وکتل ،تياره وه ،د کال تر هسک تور
ديوال پورته راڼه ستوري ځلېدل .د پښو د ګوتو پر سرونو د کوټې
دروازې ته ورغی ،زولفۍ يې کړه ،بېرته په خپل ځای پرېووت ،تبر يې په
بړستن کې ننه ايست.
يودم د کوټې په پرده ژېړه رڼا ولګېده ،شېرمحمد ورو ورسۍ ته ورنږدې
شو ،په کال کې بل څ راغ ګرځېده .شېرمحمد په ځير ورته کتل ،د څراغ
پلېته ټيټه وه ،مازې د يوه بنيادم په خړو پايڅو او لمنې لګېدله .جامې د
نارينه وې ،څراغ يوه شېبه تاوېده ،وروسته په يوه کوټه ننوت.
شېرمحمد ته وېره ور لوېدلې وه ،په زړه کې يې پوښتنې ورګرځېدې.،
ځان يې په خطر کې ليد ،خو نه پوهېده چې ولې؟
د ی تر ډېره ويښ و ،وروسته خوب پرې زورور شو.

()٨
شېرمحمد سترګې رڼې کړې ،شور او زوږ و ،د باندې يې وکتل ،سپيدې
چاودلې وې ،په يوه کوټه کې د څراغ تته رڼا ښکارېدله ،غږ له هماغه
کوټې راووت.
يودم کوکه شوه ،يو څوک له کوټې راووتل ،نجلۍ وه ،د کال د لويې
دروازې خواته يې منډه کړه ،ټکرۍ يې له سره ولوېد .له کال ووته.
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د کوټو ورونه خالص شول ،واړه  ،زاړه د باندې راووتل ،ډډ نارينه غږ يې
واورېد:
_مه يې پريږدی!
دوو ځوانانو د کال د لويې دروازې خواته منډه کړه.
شېرمحمد په بيړه د کوټ په لستوڼو کې السونه ننه ايستل ،لونګۍ يې
وتړله ،تبر يې ور واخيست.
ښځينه وارخطا غږ يې واورېد:
_څه ټکه راپرېوته!
شېرمحمد ورسۍ ته ورغی ،تورسرې او ماشومان تر برېتور سړي را تاو
ول ،سړي ښکاري ټوپک ته کارتوس ور اچاوه.
شېرمحمد هماغسې والړ و ،لينګې يې لړزېدل ،الره ورنه ورکه وه.
د وره درب شو ،د سړي له غوسې ډک غږ يې په زړه لړزه راوسته:
_دروازه خالصه که!
شېرمحمد تر اورسۍ ووت ،پالستيکي بوټونه يې ور واخيستل ،ښځو
چيغې کړې ،شېرمحمد په منډه کې شاته وکتل ،ټوپک ته السونه ور
لوېدلي ول ،په هوا کې تاوېده ،برېتور سړي زورونه وهل...
شېرمحمد ل ه کال ووت .په شنو غنمو کې يې منډه واخيسته ،تر چنارونو
تېر شو ،مخامخ پر يوه ټيټه پخڅه ورغی ،تر دېوال واوښت ،باغ و ،په
کتار لوڅو ټيټو ونو کې يې منډه کړه ،په ورانه کې يې نرۍ درد تير شو،
ولوېد ،څنګ ته له ځمکی راوتلی والړ لرګی کوږ شو ،ورانه ته يې
وکتل ،د ازغن سيم تېره ميخ پکې ننوتی و.
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بيرته والړ شو ،الندې لويې ،هسکې ډبرې وې ،ور هاخوا د سيند څپې پر
کمره لګېدې ،شڼهاری يې خوت ،د اوبو پر سر سپين ځګونه روان ول.
شېرمحمد د سيند څنډې ته ور کښته شو ،د دوو لويو تيږو تر مينځ غلی
کېناست ،د کال خواته يې وکتل ،څوک نه و.
سړه سا يې واخيسته ،لپه يې جوړه کړه ،رڼې اوبه يې پر مخ وڅڅيدې.
بېرته يې يوې لويې تيږې ته ولي ولګول ،سيند ته يې وکتل ،سپين
ځګونه سره اوښتل...
شېرمحمد والړ شو ،د سيند په څنډه کې مخ پورته الړ .يو ځای ودرېد ،له
ځمکی يې يوه ښځينه پالستيکي چوټه ( څپلکه ) ور پورته کړه ،نوې وه،
تلی يې په خټو ککړ و .شاوخوا يې وکتل  ،سترګې يې رډې راوختې ،د
مخامخ کمره پر سر يوه ځوانه نجلۍ والړه وه ،ټکری يې نه و ،ټټر يې
راوتلی ښکارېده ،اسمان ته يې کتل ،تور اوږده ويښته يې له مال بيل ول.
شېرمحمد منډه ور واخيسته ،نجلۍ ټوپ کړل ،الندې په سپينو ځګونو
کې ننوته .سړي خپل څادر ،پټکی او تبر پر ځمکه واچول ،کوټ يې
وې ست ،په يوه هسکه ډبره وخوت .روانو ځګنو اوبو تور غونچه وېښته
ورسره وړل.
ټوپ يې کړل ،پر سر يې سړې اوبه ور واوښتې ،غوږونه يې ډب شول،
پښې يې ووهلې ،د بوټونو تلي ځمکې ته نه رسېدل.
اوږه يې له يوې لويې تيږې سره ولګېده ،د اوبو زوروره څپه يې تر ټټر
الندې شوه ،سر يې له تاوېدونکو سپينو ځګونو راويست ،شاوخوا يې
وکتل ،نجلۍ يې تر څنګ روانه وه.
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الس يې ور وغځاوه ،څپې يو ګز شا ته يوووړ ،ډوب شو ،اوبه يې تېرې
شوې ،يوځای يې پښه له ځمکې سره ولګېده ،د بوټونو پر تليو يې زور
راووست ،سرته راوخوت ،ويې ټوخل ،نجلۍ دوه ګامه ليرې ،ځګنو
څپو اخيستې وه.
شېرمحمد په بېړه پښې ووهلې ،يوه توره ډبره په مخه ورغله ،ځان يې
څنګ ته کړ ،ښی الس يې ډبرې ته برابر شو ،ټېل يې وهله ،کيڼ الس يې د
نجلۍ مټ ته ورسېد ،د هغې سر يې له اوبو پورته ونيو.
پشهاری ډېر شو ،سړي مخامخ وکتل ،الندې سيند سره راټول و ،تکې
تورې لويې ډبرې ښکارېدلې ،په مينځ کې يې سپين ځګونه روان ول،
غړمبهاری يې خوت.
شېرمحمد د اوبو څنډې ته ور نږدې شو ،څپه راغله ،پښې يې ووهلې ،له
ځمکې پورته شو ،يوې تېرې تيږې ته يې الس ور واچاوه ،ګوتې يې د
تيږې يوې راوتلې برخې ته سيخې شوې ،هماغه ځای يې ټينګ ونيو ،په
کيڼ الس يې زور راووست ،نجلۍ يې له اوبو راپورته کړه ،د هغې سر
وځړېد ،النده پيچلي وېښتان د سړي پر مخ او غاړه راپرېوتل.
ځای ښه و ،اوبه د تيږې دواړو غاړو ته وتلې ،وچه څلور_ پينځه ګزه ليرې
وه.
شېرمحمد څو ځله ژوره ساه واخېسته .،د نجلۍ ټټر يې خپلې کيڼې اوږې
ته برابر کړ ،پر ښي الس يې زور راووست ،تر نامه له اوبو پورته شو،
تاوېدونکې څپه يې ورنو ته سيخه شوه ،هسک شو ،تر مخامخ راوتلې
تېرې تيږې يې الس راوګرځاوه ،پښې ېې پر ځمکه ولګېدې ،مخکې الړ،
د څنډې اوبه مړې وې ،وچې ته وخوت.
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نجلۍ يې پر يوه هوار ځای پرېيسته ،په بيړه يې ورته وکتل ،سترګې يې
پټې وې ،پر سپين تندي يې له اوبو سره ګډه ،نرۍ وينه روانه وه.
تر وليو يې ونيوله ،کش يې کړه ،پر يوه هواره شيب داره ډبره يې پړمخې
پرېيسته ،د نجلۍ له خولې رڼې اوبه وڅڅېدې ،زګيروی يې شو ،بېسده
پرېوته.
شېرمحمد کلي ته وکتل ،څوک نه و ،منډه يې کړه ،د سيند پر ژۍ مخ
پورته الړ ،کوټ ،تبر ،څادر او خالصه ول ول لونګۍ ليری پراته ول.
سړي خولۍ پر سر کړه ،تبر ،کوټ او لونګۍ يې په څادر کې واچول،
بېرته مخ کښته روان شو .نجلۍ له ډبرې رغړېدلې وه ،د ټټر تڼۍ يې
خالصې وې ،تور اوږده باڼه يې سره سرېښ ول.
شېرمحمد څادر پرې هوار کړ ،يخني وه ،ژامې يې ولړځېدې ،شاوخوا
يې وکتل ،زړه يې ولوېد ،پورته په پټي کې يو څوک والړ و.
شېرمحمد پړمخې پرېووت ،يوې ډبرې ته ور وښوېد ،کېناست ،تر څنګ
يې وکتل ،سړي د اغزن سيم ړنګې پايې ته وچې سترګې نيولې وې .يودم
الندې ډبرو ته راکښته شو.
شېرمحمد په بيړه نجلۍ ته وکتل ،له ورايه ښکارېدله .ورور ور وښوېد،
نجلۍ يې د هسکو تيږو مينځ ته ور کش کړه ،غلی کېناست .سر يې پورته
کړ .د زړه دربا يې ډېره شوه ،سړی څلور پنځه ګامه ليرې و ،ژېړه
ورېښمينه لونګۍ يې تړلې وه ،د سهار په خړه کې يې پنډ برېتونه له
ورايه ښکارېدل ،په الس کې يې ښکاري ټوپک نيولی و.
له پورته دوه تنه راغلل ،يو يې ټيټ شو ،د اوبو له ژۍ يې يوه چوټه
(څپلکه) ورپورته کړه ،دواړه ودرېدل ،برېتور سړی هم ورغی ،له ونې
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ټيټ ځوان کمره ته ګوته ونيوله ،دوی خبرې کولې ،غږ يې نه راته ،د څپو
غړمبهاری خوت.
درې سره مخ کښته را روان شول ،شېرمحمد ټيټ شو ،د دوو تيږو تر
مينځ په يوه چوله کې ننوت ،نجلۍ وټوخل ،سړي يې پر خولې الس
کېښود ،ساه يې تر پزې راوخته.
غوږ يې ونيو ،د څپو له غږ س ره خبرې ګډې وې ،خبرې ورو ورو رانږدې
کېدې .شېبه وروسته له غوسې ډک غږونه تر څنګ تېر شول.
شېرمحمد سر پورته کړ ،درې تنه د سيند پر ژۍ مخ کښته روان وو .ټولو
اوبو ته کتل.
يودم خرهاری شو ،شېرمحمد په بيړه الندې وکتل ،د نجلۍ شنې ،غټې
سترګې رډې راختلې وې ،لغتې يې وهلې.
سړي د هغې له ډکو سرو شونډو الس ليرې کړ ،نجلۍ ژوره ساه
واخيسته ،چيغه يې کړه ،شېرمحمد يې پر خوله الس کېښود ،سر يې
هسک کړ ،درې تنه مخ کښته روان ول.
ناڅاپه يې ګرېوان وشل ېد ،الندې يې وکتل ،د نجلۍ ګوتې يې په ګرېوانه
کې بندې وې.
شېرمحمد په غوسه وويل:
_وژنې مې!
د نجلۍ سترګې رډې راختلې وې.
شېرمحمد وويل:
_خوشې کوم دي ،خوپه يوه شرط ،چيغې به نه وهې؟
د نجلۍ تور اوږده باڼه سره ورغلل.
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شېرمحمد د هغې له خولې الس ليرې کړ .نجلۍ په بيړه والړه شوه ،سړي
تر مټ ونيوله ،په شدت يې الندې کش کړه ،نجلۍ کېناسته ،شېرمحمد
وويل:
_د خدای له پاره ،مه مې پرې وژنه!
نجلۍ شاته شوه ،ولي يې ډبرې ته ولګول.
شېرمحمد څادر ور واچاوه ،نجلۍ ځان پکې وپيچه ،غلې کېناسته.
سړي وويل:
_د کور وال دې در پسې ګرځې.
نجلۍ غلې وه.
سړي غړۍاوږده کړه ،ليرې د لويو ډبرو په مينځ کې درې تنه هماغسې
مخ کښته روان ول.
سړي وويل:
_ته ليونۍ يې؟
نجلۍ په راوتلو رډو سترګو ورته کتل .يودم يې کوکه کړه ،د سيند د څپو
خواته يې منډه واخيسته.
شېرمحمد په بيړه والړ شو ،د نجلۍ ګرده لنده لمن په ګوتو ورغله ،دواړه
پړمخې پرېوتل ،د سړي خوله او پزه پر ځمکه ولګېدل ،نری درد يې په
سر کې تير شو.
نجلۍ چيغه کړه!
_خوشې مې که !
سړي تر مټ ټينګه نيولې وه .نجلۍ ژړل ...د سيند خواته يې زورونه
وهل…
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ژړا يودم غلې شوه ،سړي ورته وکتل ،د نجلۍ خوله سپينو ځګونو
نيولې وه ،سترګې يې پټې وې.
شېرمحمد سړه ساه ويسته ،د نجلۍ مټ يې پرېښود ،ستوني ستغ اوږد
وغزېد ،لمرد ليرې غره د څوکو سپينې واورې ځلولې.
سړی يخنۍ واخيست ،والړ شو ،د کوټ په لستوڼو کې يې السونه ننه
ايستل ،ځنځير يې کش کړ .پزې ته يې الس ور ووړ ،وينې وه.
شېرمحمد حيران و ،نه پوهېده چې څه وکړي ،الره ورنه ورکه وه.
نجلۍ ته نږدې کېناست ،نجلۍ وخوځېده ،سترګې يې رڼې کړې ،سړي
ته يې وکتل ،کېناسته ،سر يې پر ځنګانه کېښود ،د تورو پيچلو وېښتو
څوکې يې پر ځمکه و لګېدې ،يودم يې په چيغو چيغو وژړل.
شېرمحمد په حيرانی ورته کتل.
د لمر وړانګې د غزېدلې غونډۍ په پاسنيو برخو لګېدلې ،الندې سيند
په سيوري کې روان و .نجلۍ هماغسې ژړل...
شېرمحمد کلي ته وکتل ،د کورونو لمر خاته خوا دېوالونه روښانه ول ،له
ځينو بامونو تور لوګي پورته کېدل ،ليرې يو ماشوم په رمې پسې روان
و ،تور سيرلي د غونډۍ په لمنه کې مخ پورته ختل.
بېرته يې نجلۍ ته سترګې ور واړولې ،هغې ژړل ...
شېرمحمد وويل:
_بس که نور!
نجلۍ سر پورته کړ ،د شنو غټو سترګو سپين يې سرو رګونو نيولي وو،
ګالبي بغور ( غومبري ) يې النده ښکارېدل ،د نرۍ پزې څوکه يې سره وه.
شېرمحمد وويل:
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_ګوره! زه مال نه يم ،خو له ماليانو مې اورېدلې چې ځان وژونکی به په
دوزخ کې وي.
نجلۍ يودم کوکه کړه:
_هغوی مې ورور وژلی.
د سړي لينګې ولړزېدل.
نجلۍ په چيغو چيغو ژړل...
ښه شېبه ووته ،ډبرو تک تور اوږده سيوري پيدا کړل ،د سيند په څپو
کې د لمر ژېړه رڼا ګډه وه.
شېرمحمد لونګۍ تر سر تاو کړه ،تبر يې ور واخيست ،ويې ويل:
_زه نو ځم.
نجلۍ په بيړه ورته وکتل ،سلګۍ يې شوې ،ورمېږ يې کوږ کړ ،څپې په
تورو ښويو تيږو لګېدلې.
سړي وويل:
_ليونتوب مه کوه!
نجلۍ سيند ته کتل ...يودم والړه شوه .سړی يې تر مخ ودرېد .د هغې ژړا
زور ونيو ،چيغه يې کړه!
_ته مې هرات ته بيايې؟
د سړي ځنګنونو پړک واخيست.
نجلۍ په بيړه د کيڼ الس لستوڼی ور ټول کړ ،څلور ژيړ بنګړي ښکاره
شول ،په غريو کې يې وويل:
_سره زر دي ،ټول يې ستا ،خو د خدای روی ومنه! ما تر هراته ورسوه!
شېرمحمد په حيرانی ورته کتل....
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د نجلۍ په سترګو کې نا اميدي راټوله شوه ،ګام يې واخيست،
شېرمحمد څنګ ته شو ،نجلۍ پر يوه هواره ډبره ودرېده ،اوبو ته يې
وکتل ،سترګې يې پټې کړې.
شېرمحمد تر مټ ونيوله .نجلۍ چيغه کړهَ
_الس مې پريږده!
ځنګنونه يې پر هواره تيږه ولګېدل ،په چيغو_چيغو يې وژړل.
شېرمحمد وويل:
_زه غريب سړی يم ،بدنامې ده ،بدي نه شم کوالی.
نجلۍ هماغسې ژړل...
شېرمحمد يودم تر الس ونيوله ،کش يې کړه ،دواړه په والړو تيږو کې
کېناستل ،نجلۍ په حيرانی ورته کتل ،څادر يې په غاړه کې پروت و.
شېرمحمد د کلي خواته ګوته ونيوله ،ليرې پر پوله کتار کليوال روان ول.
له يوه سره د موټر له هوا ډک ټوپ ښکارېده ،ډله دسيند خواته راتله ،تر
مخې يې پنډ برېتور سړي ګامونه اخيستل.
شېرمحمد په وارخطايي وويل:
_له دې ځايه بايد الړ شو.
نجلۍ چيغه کړه:
_ځم ،ټولو کليوالو ته وايم چې ورور يې راوژلی.
والړه شوه.
شېرمحمد تر الس ونيوله ،په غوسه يې وويل:
_ ته به له ژونده ستړې يې ،خو زه مور او ورور لرم ،که دواړه سره
وويني ،خدايکه مو وينه ځمکې ته پرېږدي.
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نجلۍ وويل:
_ته مې هرات ته بيايې؟
_هو!
نجلۍ کېناسته ،ډکې سرې شونډې يې وخوځېدې:
_تا قول راسره وکړ!
شېرمحمد روانو کليوالو ته کتل :...يودم يې په وارخطايي وويل:
_ له دې ځايه بايد الړ شو.
نجلۍ وويل:
_هلته تلی شو؟
شېرمحمد ور ته وکتل ،هغې پورته په پټي کې خړې والړې کوټې ته ګوته
نيولې وه.
نجلۍ وويل:
_د اوبو پخوانۍ ژرنده ده.
سړي په ځير کوټې ته وکتل ،ژور لښتی د لرګي تر ناوې پورې غزيدلی و.
دواړه په لويو ډبرو کې کړوپه مال روان شول .لښتی وچ و ،مازې څنډو ته
يې کمه واوره پرته وه .مخ پورته الړل ،د اوږدې لرګينې ناوې الندې تېر
شول ،شېرمحمد غړۍ اوږده کړه ،کليوال تر دېوال پټ ول ،په بيړه يې
ځانونه کوټې ته ورسول.
کوټې ور نه درلود ،دېوالونه يې سوري ول ،له بامه هم څو ځايه رڼا
رالوېدله.
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نجلۍ کونج ته غلې کېناسته ،سړي ورته وکتل ،له خيرن څادره سپين
مخ ،تر شنو غټو سترګو راګرځېدلي تور اوږده باڼه او پر تندي پراته
پيچلي النده ويښته راوتلي ول.
شېرمحمد ديوال ته مخ ور نږدې کړ ،له يوه سوري څخه يې د باندې وکتل
 ،کليوال د سيند پر ژۍ مخ کښته روان ول ،ټولو اوبو ته کتل ،د پنډ
برېتور سړي چپلکه په الس کې وه.
شېرمحمد وويل:
_هغوی فکر کوي چې ته مړه يې.
نجلۍ غريو واخيسته ،سلګۍ يې شوې ،يودم يې وژړل.
دوې توتکۍ کوټې ته ور ننوتې  ،يوې يې په چت کې تر تور لرګي ځان
ورساوه ،غچا يې شوه ،بېرته له وره ووتې.
نجلۍ په ژړا کې وويل:
_کاشکې مړه وای.
سړي هماغسې کليوالو ته کتل...
د نجلۍ شونډې وخوځېدې:
_تا قول راسره کړی ،تر هراته به مې بيايې!
شېرمحمد ورته وکتل ،تندی يې تريو شو ،په نيولي غږ يې وويل:
_زه کور لرم ،خلک به څه وايي چې پردی نجلۍ يې راتښتولې ده .
د نجلۍ ژړا زور ونيو:
_د خدای روی ومنه! تا قول راسره کړی. .
شېرمحمد په خبره کې ورولوېد:
_نه!
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نجلۍ چيغه کړه!
_ غيرت لرې!
والړه شوه.
شېرمحمد په وره کې ودرېد.
نجلۍ په غريو کې وويل:
_ الر راکه !
سړی په خبره کې ورولوېد:
_سمه ده ،بيايم دي.
_ته دورواغ وايي!
د سړي په تندي کې ګونځې پيدا شوې:
_د غزني په اولياوو لو ( قسم ) درته خورم.
نجلۍ بېرته کونج ته غلې کېناسته.
شېرمحمد دېوال ته ور نږدې شو ،ليرې ،تر هسکو تيږو ور هاخوا د
کليوالو سرونه مالومېدل.
د سړي شونډې وخوځېدې:
_د غزني تر ښاره دې بيايم ،د هرات موټر ته دې ور خيژوم .نور به په خپله
ځې.
نجلۍ والړه شوه.
شېرمحمد چيغه کړه!
_ تر هراته درسره ځم .سمه ده؟
نجلۍ کېناسته.
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شېرمحمد پټکی پورته کړ ،پر پکه ککری يې له خيرو ډک نوکان تېر
کړل ،له ځان سره يې وويل:
_ اجب جنجال راته پيدا شو.
نجلۍ ورو ورو ژړل...
شېرمحمد په غوسه وويل:
_هرات ته څه بال غواړې؟
نجلۍ غريو واخيسته.
_هلته مې خور ده.
سړي ورته وکتل ،په ملنډو يې وويل:
_په لوڅو پښو هرات ته ځې.
نجلۍ پر خپلو سپينو پښو د څادر پيڅکه ورکش کړه.
شېرمحمد وره ته ورنږدې شو ،مخامخ يې وکتل ،ورو يې وويل:
_ موږ بايد په ډبرو کې مخ پورته الړ شو ،که تر هغې مخامخ ټيټې
غونډۍ واوړو ،خبره خالصه ده.
ورو له کوټې ووت ،لښتي ته کښته شو ،شاته يې وکتل ،نجلۍ ورپسې
وه ،شې به وروسته دواړه د سيند پر غاړه لويو ډبرو ته ورسېدل .مخکی
الړل .اوبه په ټيټه کې روانې وې ،پورته تر تيږو ور هاخوا يواځې د کلي د
هدېرې ،شنې ،زرغونې شناختې ښکارېدلې.
دوی ګړندي ګامونه اخيستل ،تر غونډۍ پورې څوک نه ول ،يوځای يوه
بوډا د سيند پر غاړه غواوې اوبه کولې ،دوی يوه شېبه د ډبرو په مينځ
کې کېناستل ،بوډا له غواوو سره پورته پټيو ته وخوت ،شېرمحمد او
نجلۍ د غونډۍ تر څنګ شيلې ته منډه کړه.
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پورته الړل ،تر غونډۍ راتاو شول ،مخامخ يې منډه واخيسته ،د سيند د
څپو غږ ورو ورو ليرې کېده.
شېرمحمد مخکې و ،شا ته په څادر کې تاو شوې نجلۍ لوڅې پښې
منډې پسې وهلې ...سړی تر يوې ټيټې غونډۍ واوښت ،په يوه لويه ډبره
کېناست ،شاته يې وکتل ،نجلۍ ليرې وه.
شېرمحـمد ژوره ساه واخيسته ،تر څنګ يې وکتل ،د کلي څنډه
ښکارېدله ،کورونه په ټيټه کې پراته ول ،د شنو څلور کونجه پټيو په
غاړو د چنارونو بې پاڼو څانګې برېښيدلې ،سيند کوږ ،ووږ روان و.
مخ يې وګرځاوه ،نجلۍ په يوه هواره ډبره ناسته وه ،سر يې ځوړند و،
تېزه تېزه سا ه يې وهله...
شېرمحمد والړ شو .نجلۍ په بيړه ورته وکتل ،په خواره خوله يې وويل:
_د خدای له پاره ،يوه شېبه دمه کوم.
سړي حرکت وکړ ،د غونډۍ په پيڅکه کې مخ کښته الړ .شاته د نجلۍ د
ساه ايستلو غږ اورېدل کېده.
نجلۍ اخ کړل ،شېرمحمد ور وکتل ،ناسته وه .د کيڼې پښې غټ نوک
يې پورته والړ و ،له بټې ( غټې ) ګوتې يې وينې روانې وې.
سړی په يوه تيږه کېناست ،تندی يې تريو شو ،په غوسه يې وويل:
_کمه الره نه ده ،په لوڅو پښو نه شې تلی.
نجلۍ خپله پښه ټينګه نيولې وه.
شېرمحمد والړ شو ،نجلۍ نا امېده ورته وکتل ،د سړي لمر سوځولي تور
تندی ګونځو ونيو ،په خشکه يې وويل:
_يوه ورځ مزل لرو.
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حرکت يې وکړ ،نجلۍ ګوډه_ ګوډه پسې روانه شوه.
دواړو د اوږدې غزېدلې غونډۍ په پيڅکه کې ګامونه اخيستل ،سيورو
ته ځای ځای واوره پرته وه ،خو لمر ته غونډۍ تورې وې ،کله کله به نوی
رابوټيدلي ژې ړ ګالن په مخه ورغلل ،ترخو او اغزو وړې پاڼې کړې وې،
ځای ځای به سپين پتنګان له بوټو پورته شول.
پاو وروسته سړی د غونډۍ سر ته وخوت ،خو نجلۍ ال د غونډۍ په
نيمايي کې وه .کله کله به ودرېده ،پورته به يې وکتل ،په لويو ډبرو پسې
به يې الس ونيو ،بېرته به يې ګام واخيست .شېرمحمد تر ډېره د غونډۍ
پر سر ناست و ،سوړ باد چلېده ،لمر ته سپينې وريځې ور روانې وې.
ښه شېبه ووته ،نجلۍ د غونډۍ سر ته ورسېده ،دې تېزه تېزه ساه وهله ،د
کيڼې پښې ټولې ګوتې يې په وينو سرې وې.
نجلۍ څنګ ته کېناسته ،سړي ورته وکتل ،هغې له پوندې ازغی
ايست ،پر سپين تندي يې مړه خوله پرته وه.
شېرمحمد د خپل کوټ ځنځير کش کړ ،ويې ايست ،د تبر تېره څوکه يې د
کوټ د لستوڼي د اوږې برخې ته سيخه کړه ،لستوڼۍ بيل شو.
نجلۍ په حيرانۍ ورته کتل...
سړي لستوڼی په مينځ کې نيم کړ ،بوټونه يې واېستل ،پرته له دې چې
سر پورته کړې ،ورو يې وويل:
_څادر.
نجلۍ څادر ور وغورځاوه ،لوڅ سر د يوې تيږې شاته کېناسته.
سړي له څادر څخه څو نرۍ تراډې وايستې.
شېبه وروسته والړ شو ،ورو يې وويل:
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_تلی شم.
نجلۍ غړۍ اوږده کړه ،سړي خپلو پښو ته د کوټ لستوڼي ور اغوستې
وو ،د څادر نرۍ تراډې ترې تاوې وې.
نجلۍ وخندل ،شېرمحمد په بيړه ورته وکتل ،د هغې سپين غاښونه
ښکارېدل ،يودم يې سرې ډکې شونډې سره ورغلې ،په شنو سترګو کې
يې اوښکې راټولې شوې ،غلی کېناسته.
شېرمحمد پر ځمکه پر اته بوټونه په پښه ووهل ،ورو يې وويل:
_دا په پښو که.
روان شو.
نجلۍ يوه پاتې شوې ټوټه ور پورته کړه ،د کيڼې پښې بټه ګوته يې پرې
وتړله ،پالستيکي ازاد بوټونه يې په پښو کړل ،په څادر کې يې ځان
وپيچه ،ګام يې واخيست ،تر لوڅو پښو ښه ول.
دوی ښه شېبه مزل وکړ ،اسمان وريځو نيولی و ،سوړ باد چلېده.
پاو ووت ،اسمان وغړمبېد ،پر ځمکه د باران څاڅکي را پرېوتل .باران
تېز شو .غونډۍ هواره وه ،د پټېدو ځای نه ښکارېده.
دواړه روان ول ،د شېرمحمد په پښو پسې په خټو لړلې اوږدې تراډې
کرښېدې .يو ځای هسکې تيږې په مخه ورغلې ،ورنږدې شول ،يوه پلنه
تيږه د دېوال غوندې والړه وه ،ولي يې ورته ولګول ،د باران څاڅکې يې
تر پښو پورې رسېدل.
شېرمحمد ځړېدلې ټوټې ور پورته کړې ،کلکې غوټې يې ور واچولې،
نجلۍ ته يې وکتل ،په النده  ،لنډ څادر کې سره راټوله ناسته وه .ژامې
يې لړزېدې...
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شېرمحمد ځمکې ته وکتل  ،ورو يې وويل:
_نوم دې څه دی؟
_تورپيکۍ.
_خور دې په هرات کې واده ده؟
ځواب يې وانه ورېد.
شېرمحمد سر پورته کړ ،د نجلۍپه سترګو کې اوښکې راټولې وې.
سړي بېرته ځمکې ته وکتل.
تورپيکۍ وويل:
_هو.
يو دم غريو واخيسته ،سلګۍ يې شوې ،په ژړغوني غږ يې وويل:
_زما ورورکی دې څنګه پيدا کړ؟
شېرمحمد په بېړه ورته وکتل ،نجلۍ پورته وريځو ته شنې سترګې
نيولې وې ،په سپينه زنه پورې يې رڼه اوښکه ځړېدله.
سړي بېرته ځمکې ته وکتل:
_په کارېز کې!
_خراب شوی و؟
شېرمحمد وويل:
_وږې يې؟
_نه.
_ځو؟
تورپيکۍ هماغسې ورېځو ته کتل.
شېرمحمد وټوخل:
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_ناوخته دی.
نجلۍ په غريو وويل:
_اخر يې په بال وخوړ.
غلې شوه ،بېرته يې شونډې وخوځېدې:
_ډېر مې ورته وويل چې له تره ليرې ګرځه ،نه يې منله ،خپل حق يې
غوښت.
شېرمحمد په خبره کې ورولوېد:
_د څه شي حق؟
د تورپيکۍ سلګۍ شوې:
_ورور مې د پالر يو زوی و ،د نيکه ډېر جايداد ور رسېده ،ځمکه ،باغ،
کال ،په هرڅه کې بايد سم نيمايي پړی اچول شوی وای.
_پالر دې مړ دی؟
نجلۍ سړه ساه و اېسته:
_هو! دا څلور کاله مخکې خبره ده ،په کوټه کې سره ناست وو ،تره مې
ښکاري ټوپک پاکاوه ،ډز شو ،پالر مې په زړه ولګېد ،ځای په ځای يې
ساه ورکړه ،تره مې ژړل ،ځان يې له ځمکې ځمکې ويشت ،خو زه اوس
وپوهېدم چې له قصده يې د توپک خوله ور اړولې وه.
تورپيکۍ غلې شوه.
شېرمحمد وويل:
هماغه برېتور سړی دې تره دی؟
_هو.
او هغه دوه نور هم د تره زامن؟
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تورپيکۍ اوږده باڼه سره وروستل.
شېرمحمد وويل:
_ورور دې واده درلود؟
_نه! تر پينځه ويشت کلنۍ اوښتی و ،خو تره مې ويل چې تر اوسه ال سره
خوله هلک دی ،وخت شته .يوه ورځ يې د تره له زامنو سره د ځمکې په سر
وخوړل ،دوی دوه وو ،ښه يې تر ډبو ويست ،ورور مې سرې وينې کورته
راغی ،ټوپک يې پسې غوښت ،کوران شريف مې ورته ونيو ،په سبا مې
ورياده کړه چې د يوڅه وخت له پاره يوې خواته الړ شي ،نه يې منله ،پښو
ته ور ولوېدم ،راضي شو ،ويې ويل چې ايران ته ځې .د الرې د خرڅ له
پاره مې له موره راپاتې شوې غاړه ګۍ ورکړه ،په هماغه ورځ ښار ته الړ،
کله چې بېرته راغی ،څو نوټونه يې راوښودل ،ويل يې ،ډالر دي ،ډېر
ځای نه نيسي ،له غلو نه يې په اسانی پټولی شي.
تورپيکۍ سړه ساه واخيسته ،غلی شوه.
شېرمحمد وويل:
_له کومه پوه شوې چې ورور دې دوی وژلی؟
نجلۍ يودم ټکان وخوړ ،چيغه يې کړه ،څادر يې وغورځاوه ،غاړې ته يې
الس کړ ،خړه ،وړه څرمښکۍ په ځمکه ولوېده.
شېرمحمد وخندل:
_بې ازاره ده ،ته ورته وګوره! د يخنۍ له السه منډه نه شې اخيستی.
تورپيکۍ ځمکې ته کتل ،څرمښکۍ په يوه لويشت لوړ ځای نه شوای
ختلی ،وړې ژېړې پښې يې خوځولې...
نجلۍ بېرته په څادر کې ځان ونغاړه ،غلې کېناسته.
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شېرمحمد وويل:
_له کومه پوه شوې چې ورور دې دوی وژلی؟
تورپيکۍ سړه ساه واخيسته ،ورو يې وويل:
_د سهار اور زه بلوم ،هر وخت د مال تر اذان مخکې راوېښېږم ،اول به
تناره ته تلم ،تره ته به مې د اوداسه له پاره تودې اوبه په بدنۍ کې اچولې،
وروسته به مې د اور غم خوړ .نن وختې خوب نه راته ،داالن ته الړم ،په
تناره کې مې له بې ګانيو تودو اوبو بدنۍ ډکه کړه ،کله چې د تره کوټې ته
ورنږدې شوم ،له کاوړه ( غوسې ) ډک غږ مې واورېد ،په دروازه کې
ودرېدم .تره مې په غوسه و ،ويل يې چې ګالب يې بايد تر خاورو الندې
کړی وای ،ولې يې په کارېزه کې اچاوه.
تورپيکۍ غلی شوه.
شېرمحمد په بيړه وويل:
_بيا؟
نجلۍ غريو واخيسته:
_زړه مې تر خولې راووت ،دروازه مې خالصه کړه ،تره او د تره دواړه
زامن يې ناست ول ،په غولي زما د ورور خالصه تذکره پرته وه.
شېرمحمد وويل:
_باران ودرېد ،نه ځو؟
نجلۍ څرمښکۍ ته وچې سترګې نيولې وې ،شونډې يې وخوځېدې:
_د تګ په وخت يې له پالره پاتې دوې ګوتمۍ هم ورسره واخيستې ،ويل
يې چې نابلده دی ،په بده ورځ به په کار ورشي .کله چې له کوره ته ،تر ډېره
يې په غيږ کې نيولې وم ،ژړل يې ،مساپري ته يې زړه نه کېده.
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د ورور له تګه وروسته مې د تره زامن هم په ټپ ټپ ( موټرسايکل ) سپاره
شول ،تر ماښامه ورک ول.
شېرمحمد والړ شو ،د کوټ په لستوڼو کې تړلې پښې يې په خټه کې
ننوتې .ورو يې وويل:
_ځو!

()٩
شپه وه ،پورته راڼه ستوري ځلېدل...شېرمحمد لرګينې زړې دروازې ته
ډبره ونېوله ،شېبه وروسته يې د ورور خوبولی غږ واورېد:
_څوک يې؟
_زه يم ،شېرمامد!
ځنځير وشرنګېد ،دروازه خالصه شوه.
باز محمد وويل:
_الال! ناوخته شوې ،د ادې مې اندېښنه وه.
شېرمحمد په خبره کې ور ولوېد:
_ځه! څراغ بل که!
د هلک حيران غږ يې واورېد:
_ته څه کوې؟
هيڅ! اودس ماتي ته تېرېږم.
هلک منډه کړه ،پر چوتره وخوت.
شېرمحمد ورو وويل:
_راځه!
56

يوه خبره درته وکم؟
ليکوال :نصيراحمد احمدي

تورپيکۍ انګړ ته ورغله ،په مخامخ کوټه کې څراغ ولګېد ،دواړه په
بيړه داالن ته ننوتل.
شېرمحمد السي بتۍ تاو کړه ،سپينه رڼا په تورو لوښو او کاسو
ولګېده ،د تناره پر سر تېغنه پرته وه ،يو ګړۍ دېوال ته والړ و ،څنګ ته
څو ناولې پيالې ايښې وې .په غاب کې پاتې ،يخ وهلي کچالو ښکارېدل.
شېرمحمد وويل:
_يوې خواته پرېوزه ،سهار په خړه کې به ځو ،هيڅوک هم نه خبريږي.
په بيړه ل ه داالنه ووت ،په چوتره کې يې له پښو تاو شوې ټوټې خالصې
کړې ،بام ته يې واچولې ،کوټې ته ورغی.
مور يې په بړستنه کې ناسته وه ،د ککرۍ په برخه کې يې ټکری څيرې و،
راوتلي خيرن ،ببر وېښته يې پورته والړ ول.
ښځې په وارخطايي وويل:
_اندېښنه مو شوه.
شېرمحمد وخندل:
_باران و ،الره هم ډېره وه.
د باز محمد حيرانه غږ يې واورېد:
_الال! لستوڼی دې نشته.
سړي په بيړه کوټ ويست ،کونج ته يې واچاوه .په خندا يې وويل:
_هسې! وشکېد.
ښځه په خبره کې ورولوېده:
_جنګ دې کړی؟
_نه.
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هلک وويل:
_څادر دې چېرته دی؟
شېرمحمد وارخطا شو:
_په ،په چوتره کې مې واچاوه ،لوند و.
ښځې وويل:
_امانت دې ور وسپاره؟
شېرمحمد وخندل:
_هو.
_څه يې ويل ،د مړي د وړلو له پاره څه وخت راځي؟
_خدای خبر! ژر.
ښځې بړستن ليرې کړه ،ورو يې وويل:
_ زه به ډوډۍ درته راوړم.
د سړي رنګ والوت:
_نه! وږی نه يم.
_زويه! الوګان تيار دي ،په تناره کې به يې ټيټ کم ،ژر تودېږي.
شېرمحمد وخندل:
_موړ يم ،زړه ته مې نه کيږي ،د مړي خپلوان ښه خلک وو ،ويې نازولم،
سهار يې په پاستي کې لږ کوچ هم راته ونغاړل ،ويل يې چې ستړې الره
ده ،وږی به شې.
ښځه والړه شوه.
د شېرمحمد تندی تريو شو:
_وږی نه يم.
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ښځې يوه زړه بړستنه پر توشکه هواره کړه.
شېرمحمد اوږد وغزېد ،څراغ ته يې ور پوکړل ،ورو يې وويل:
_ادې! سهار وختي يو چېرې ځم.
د ښځې حيرانه غږ يې واورېد:
_چېرته؟
سړي وخندل:
_يو پخوانی ملګری مې وليد ،د مالونو سوداګر دی ،له هزاره جاته
غواوي او پسونه راولي ،ويل يې چې دا ځل د ډېرو مالونو د راوستلو
نيت لرم ،راسره الړ شه ،ښه مزدوري به درکم.
ښځې په خواره خوله وويل:
_وۍ زويه! وخت خراب دی ،همدا کارېز کني دې ښه دی ،وچه ،لنده
رارسيږي.
شېرمحمد وخندل:
_زړه مه خوره ،درې ،څلور ورځې وروسته بېرته راځم.
د ښځې خوبولی غږ يې واورېد:
_خدای دې له سختيو وساته.
شېرمحمد پر اړخ راواووښت ،ورو يې وويل:
_ادې! په کور کې څو روپۍ دي؟
غوږ يې ونيو ،خرهاری اورېدل کېده.
پاو ووت ،سړي د کوټې له کونجه بړستن ورواخيسته ،ورو يې دروازه
خالصه کړه ،دباندې سوړ باد چلېده ،داالن ته الړ ،د تناره سر لوڅ و،
الندې انګار سره رڼا کوله ،تورپيکۍ تناره ته پښې ورغځولې وې.
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شېرمحمد بړستنه په غولي کېښوده ،ورو يې وويل:
_هرات ته تګ پيسې غواړي.
د نجلۍ ستړی غږ يې واورېد:
_يو بنګړی به خرڅ کو.
شېرمحمد په بيړه له داالنه ووت.
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( ) ١١
يودم چيغه شوه:
_بال!
درب شو ،ور له دېوال سره ولګېد ،کوټه سړې هوا ونيوله.
شېرمحمد الس په غولي وتپاوه ،السي بتۍ په ګوتو ورغله ،رڼا شوه ،د
کوټې دروازه خالصه وه ،باز محمد غلی په کونج کې ناست و ،سترګې
يې رډې راختلې وې.
شېرمحمد په خوبولي غږ وويل:
_څه خبره ده؟
يودم يې زړه ولړزېد.
د اورلګېد دانه بله شوه ،څراغ ولګېد ،زړې ښځې په وارخطايي وويل:
_څه ټکه را پرېوته؟
د هلک ژبه بنده شوه:
_به ،به ،بال!
چيغه يې کړه!
_په داالن کې بال ده.
شېرمحمد په بيړه والړ شو ،د کوټې ور يې پورې کړ ،په خشکه يې وويل:
_لوی سړی يې! بال له کومه شوه!
ښځې وويل:
_دا نيمه شپه ګوره! په داالن کې دې څه کول؟
_تږی وم ،له ګړي مې اوبه را اخيستې.
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شېرمحمد په خبره کې ور ولوېد:
_ماغزه مې مه راخوره ،ويده شه!
هلک په وېره وويل:
_الال! په کوران که درواغ درته وايم ،په داالن کې بال ده ،پښه مې ورسره
ولګېده ،زګيروی يې شو.
د ښځې شونډې وخوځېدې:
_ورور دې ستړی دی ،له خوبه يې مه باسه.
_ادې! بال ده.
شېرمحمد چيغه کړه!
_چوپ!
هلک په بړستن کې ننوت.
ښځې څراغ ته ور پو کړل.
ښه شېبه ووته ،بازمحمد ورو وويل:
_ادې! تږی يم.
څراغ ولګېد.
شېرمحمد په بيړه ور وکتل ،ښځې ټکری په ويښتو ورکش کړ ،والړه
شوه.
شېرمحمد کېناست ،وارخطا يې وويل:
_اوبه زه ورته راوړم.
والړ شو ،د ښځې له السه يې څراغ ور واخيست ،له کوټې ووت.
تورپيکۍ پرته وه ،د څراغ ژېړه رڼا يې له خيرنې بړستنې په راوتلې سپين
مخ لګېدله ،سترګې يې پټې وې.
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شېرمحمد ګړی کوږ کړ ،پالستيکي بدنۍ تر نيمايي له اوبو ډکه شوه،
والړ شو ،زړه يې تر خولې راووت.
زړه ښځه د داالن په وره کې والړه وه ،سترګې يې رډې راختلې وې ،نجلۍ
ته يې کتل...يودم يې له خولې ځګونه راووتل ،ړنګه شوه ،سر يې د وره له
چوکاټ سره ولګېد.
شېرمحمد منډه ور واخيسته ،غبرګ السونه يې ترې تاو کړل .تورپيکۍ
چيغه کړه ،کېناسته ،په بيړه يې څادر ته الس ور وغځاوه.
شېرمحمد زړه ښځه په غيږ کې واخيسته ،ورو يې وويل:
_څراغ درسره راواخله.
تورپيکۍ په حيرانۍ ورته کتل...
سړی له داالنه ووت .نجلۍ څراغ پسې واخيست.
شېرمحمد خپله مور په توشکه پرېيسته ،هلک دېوال ته والړ و ،په
راوتليو رډو سترګو يې په ګونځې ګونځې څادر کې پيچلې نجلۍ ته
کتل...
د ښځې خرهاری شو ،چيغه يې کړه ،الس يې په شدت له دېوال سره
ولګېد.
شېرمحمد په بيړه تر دواړو مټو ونيوله .وېې ويل:
_پښې يې ټينګې ونيسه!
ت ورپيکۍ د ښځې په دواړو پښو السونه کېښودل .ښځه يوه شېبه پورته
پورته غورځېده ،وروسته ارامه پرېوته .تورپيکۍ په وارخطايي وويل:
_پيريان يې دي؟
کوم ځواب يې وانه ورېد.
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د نجلۍ شونډې وخوځېدې:
_تندی يې وينې دی.
شېرمحمد څراغ ور نږدې کړ ،ورو يې وويل:
_ صندوق وګوره ،يوه ټوټه پيدا که!
تورپيکۍ لرګين صندوق ته ور وښوېده ،دړه يې پورته کړه ،بازمحمد په
منډه ورغی ،نجلۍ يې په څنګ ووهله ،هغې پر غولي الس کېښود.
هلک په بيړه يوه ټوټه ور پورته کړه ،شېرمحمد ته يې ونيوله ،سړي په
خشکه وويل:
_دا خو پرتوګ دی.
تورپيکۍ په صندوق کې زړې جامې سره وتوشپلې ،يو لوی دسمال يې
راواخيست ،د دسمال يوې څنډې ته غوټه ور لوېدلې وه ،خالصه يې کړه،
څو چړموړلې شلګون نوټونه الندې ولوېدل .دسمال يې سړي ته ونيو ،له
غولي يې نوټونه ور پورته کړل.
بازمحمد الس ور وغځاوه ،نوټونه يې د نجلۍ له ګوتو ويستل ،په
صندوق کې يې واچول.
سړي د خپلې مور تر تندي دسمال تاو کړ ،شا ته يې غوټه ور واچوله،
غلی کېناست.
تور پيکۍ وره ته نږدې ،خړ دېوال ته ولي ولګول ،هلک هم پر صندوق
سر ايښی و ،نجلۍ ته يې په کرکه کتل.
ښه شېبه ووته ،هلک په ناستو وېده و ،نجلۍ غولي ته کتل ،سړي هم
خپلې مور ته وچې سترګې نيولې وې.
وخت ووت ،چرګانو نارې وهلې ،مال اذان وکړ.
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تورپيکۍ ورو والړه شوه ،السي بتۍ يې له غولي ورپورته کړه ،له کوټې
ووته. .
پاو ووت ،د ښځی ز ګيروی شو ،سترګې يې رڼې کړې ،شېرمحـمد ته يې
وکتل ،مخ يې دېوال ته ور وګرځاوه.
سړي وويل:
_ادې! ته سمه نه يې پوه شوې.
ښځې پزه پورته کش کړه ،غريو واخيسته.
د سړي شونډې وځوځېدې:
_زه به ټوله کيسه درته وکم.
ښځې په نيولې غږ وويل:
_دا مرداره دې له کومه کړه؟
ويې ژړل ،ديوال ته ور نږدې شوه.
د شېرمحمد تندی تريو شو:
_خبره خو واوره!
ښځې ژړل...
سړی غلی و.
ښځې په ژړا کې وويل:
_ پزه دې را پرې کړه!
د شېرمحمد شونډې وخوځېدې:
_تورپيکۍ نوميږي.
ښځه په خبره کې ور ولوېده:
_زار ( زهر ) دې تر خوله سه ،شرميږې نه ،نوم يې هم اخلی.
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سړي چيغه کړه:
_دا دهغه مړي خور ده ،ورور يې تربرونو ور وژلی ،دې هم ځان سيند ته
واچاوه ،له اوبو مې راويسته ،بله چاره نه وه ،دا بايد تر هراته ورسوم،
هلته يې خور اوسيږي .پوه شوې!!!
ښځې خپل سر ته الس ور ووړ ،په نيولي غږ يې وويل:
_ د خلکو خولې به څنګه بندې کړې ،ځوانه نجلۍ دې کورته راوستې،
کوم يوه ته به لووې ( قسمونه ) خورې چې راتښتولې دي نه ده.
شېرمحمد غولي ته کتل.
ښځې وويل:
_همدا اوس يې له کوره وباسه!
سړي چيغه کړه!
_چېرته الړه شي!
_بال مې ورپسې ،موږ خو يې ذمه نه ده اخيستې.
شېرمحمد وويل:
_ګوره ادې! له خدايه ډار په کاردی! اوس خو رڼا شوه ،نه يې له کوره
ايستی شم او نه هم چېرته ورسره تلی شم ،نن ورځ به ورته وګورو ،که
خدای کول ،سبا به يې د مال تر اذان مخکې له کوره وباسم ،تر هراته به
ورسره الړ شم ،ثواب دی ،څوک خبريږي؟
ښځه په خبره کې ور ولوېد:
_ولې! له لوټې خو نه ده پيدا! پالرګنۍ لري ،ته يې بدي کوالی شې؟
_هغوی فکر کوي چې مړه ده ،نه خبريږي.
ښځه ورور ورو سونګېدله...
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بازمحمد وټوخل.
شېرمحمد وويل:
_وه هلکه! پام چې چا ته دې تر خولې ونه وځي!
هلک وارخطا سترګې ور واړولې.
شېرمحمد چوترې ته الړ ،رڼا وه ،په اسمان کې سرخې ښکارېده .سړي په
يخو اوبو اودس وکړ ،بېرته کوټې ته ننوت.
ښه شېبه ووته ،د لمر ژېړې ،بېسېکه وړانګې د پردې پر پاسنۍ برخه
لګېدلې .زړه ښځه هماغسې پرته وه ،سړی په بړستن کې ناست و ،هلک
هم لرګين صندوق ته ولي لګولي ول ،غولي ته يې کتل...
د وره کړپ شو ،باز محمد ورته وکتل ،تورپيکۍ ګليمي دسترخوان
هوار کړ ،پيالې وکړنګېدې ،سړي په بيړه له سره بړستن ليرې کړه ،پر
دسترخوان څو پاستي ،پيالې او توره چايجوشه ايښي ول.
تورپيکۍ په ريږدېدلي غږ وويل:
_بوره مې پيدا نه کړه!
ښځې ور وکتل ،چيغه يې کړه:
_ووزه بېشرمې نجلۍ ،په کور هم راګډه شوې!
تورپيکۍ وژړل ،په منډه له کوټې ووته.
ښځې بېرته مخ دېوال ته ور وګرځاوه.
شېرمحمد ورو وويل:
_بوره را واخله.
باز محمد له تاخچې زنګنه قوطۍ ور واخيسته ،پر دسترخوان يې
کېښوده ،بېرته په خپل ځای کېناست.
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سړي پاستي ته الس ور وغځاوه ،تود و ،يو سوځيدلی ځای هم نه پکې
ليدل کېده.
وخت ووت ،په دسترخوان درې پيالې ايښی وې ،يواځې په يوې کې د
چايو شمه ښکارېدله.
شېرمحمد والړشو ،داالن ته الړ .هرڅه منظم وو ،غابونه پرېمينځل شوي
ول ،پالستيکي فرش جارو ښکارېده ،په تناره کې اور بل و.
شېرمحمد د داالنه په وره کې په جګو پښو کېناست ،تورپيکۍ ته يې
وکتل ،پزه يې د تناره په اېرو توره وه ،ورو يې وويل:
_لمر راوخوت ،نن تګ نه کيږي.
نجلۍ غلې دېوال ته ناسته وه.
شېرمحمد سوړ اسويلی ويست.
نجلۍ وويل:
_تاسو ته مې غم جوړ کړ.
شېرمحمد له داالنه ووت ،کوټې ته الړ ،باز محمد نه و ،مور يې
هماغسې پرته وه.
سړی کېناست ،پياله يې له چايو ډکه کړه ،ورو يې وويل:
_ادې! ضد مه کوه ،چای وخوره!
ښځې حرکت ونه کړ.
د کوټې دروازه خالصه شوه ،بازمحمد په وره کې ودرېد ،په ستړې ساه
يې وويل:
_الال! ګلمير خبر دی.
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د سړي زړه ولړزېد ،زړه ښځه په ځای کې کېناسته ،سترګې يې رډې
راختلې وې.
شېرمحمد وويل:
_له کومه؟
_ويل يې چې کوچيني ورور يې د شپې بولي کړې وې ،سهار يې مور
توشکه بام ته خېژوله چې زموږ په سرای کې يې نجلۍ ليدلې وه.
زړې ښځې په غريو کې وويل:
_اوس مو مخ تور شو.
د باز محمد شونډې وخوځېدې:
_ګلمير پوښتنه کوله چې هغه نجلۍ څوک ده؟
شېرمحمد وويل:
_تا څه ځواب ورکړ؟
_هيڅ! منډه مې راواخيسته.
زړه ښځه اوږده وغزېده ،سونګی يې شو ،بړستن يې پر سر ور کش کړه.
دروازه وټکېده ،د شېرمحمد رنګ والوت ،هلک له کوټې ووت ،سړی
اورسۍ ته ور نږدې شو ،د انګړ دروازه نيمکښه وه ،باز محمد په دروازه
کې ودرېد ،بيا يې د کوټې خواته منډه راواخيسته ،ويې ويل:
_د ګلمير وړه خور ده ،وايي چې يو اورلګيت پور راکه!
د انګړ د دروازې غنجا شوه ،شېرمحمد په بيړه له ورسۍ ور وکتل ،وړه
نجلۍ په انګړ کې والړه وه ،ببر ،سره نښتي ژيړ ويښته يې ول،
شاوخوايې سترګې اړولې.
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سړي د اورسۍ پله خالصه کړه ،سر يې د باندې ويست ،زوروه چيغه يې
تر خولې راووته:
_ووزه له کوره!
نجلۍ په بيړه مخ واړاوه ،منډه يې کړه ،تندی يې ددروازې له پلې سره
ولګېد ،شا په تخته ولوېده ،په ژړا له انګړه ووته.
شېرمحمد په غوسه وويل:
_د سپي لور يې د جاسوسی له پاره راليږلې وه.
د ښځې ژړغونی غږ يې واورېد:
_خپله لمن مو په خپله په سر راواړوله.
شېرمحمد چيغه کړه!
_بس که نور! اوس څه وکم ،ځان ووژنم که دا!
ښځې ژړل ،باز محمد لړزې اخيستی و.
شېرمحمد په خشکه وويل:
_ولي داسې راته والړ يې ،سره غرمه دې کړه ،بال وهلی يې ،غوا له لوږې
مړه شوه.
هلک په بېړه له کوټې ووت.
سړی په خپل ځای کېناست ،سر يې پر زنګنو ولګاوه.
ښځينه غږ يې واورېد:
_د بازمامد مورې!
زړه ښځه په بيړه کېناسته ،ټکری يې په سر سم کړ ،په منډه د باندې ووته.
شېرمحمد ورسۍ ته ورنږدې شو ،په انګړ کې چاغې ښځې د وړې نجلۍ
الس نيولی و.
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د شېرمحمد مور ورمخته شوه ،چاغې ښځې په ګيله من انداز وويل:
_د خدای پار دی ،دا نجلۍ نو د وهلو ده؟
د شېرمحمد مور په خواره خوله وويل:
_د ګل مير مورې! خدايکه يې الس ور وړی وي.
چاغې ښځې د وړې نجلۍ پر تندي الس کېښود:
_وی ترورې! دا نجلۍ خو دورواغ نه وايي ،تندي ته يې وګوره ،څومره
پړسيدلی دی.
زړه ښځه ور مخته شوه ،نجلۍ يې پر تندي ښکل کړه.
چاغې ښځې يودم وخندل:
_هغه نجلۍ څوک ده؟
زړې ښځې په بيړه وويل:
_کومه نجلۍ؟
_وی ترورې! ځان ولې ناګاره اچوې ،په خپله مې له بامه وليده ،تکه
سپينه ،نرۍ نجلۍ وه ،په چوتره کې يې پيالې پريوللې.
زړه ښځه وارخطا شوه:
_هغه ،هغه
شېرمحمد په منډه له کوټې ووت ،په چوتره کې ودرېد ،چيغه يې کړه!
_ته يې څه کوې؟
چاغی ښځې په خپل مخ ټکرۍ ورکش کړ ،په وېرېدلي غږ يې وويل:
_وۍ وروره! پوښتنه خو بد کار نه دی.
شېرمحمد چيغه کړه!
_په تا پورې اړه نه لري ،ووځه له کوره!
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ښځې وړه نجلۍ له السه ونيوله ،په منډه له دروازې ووته.
زړه ښځه د چوترې پر ژۍ کېناسته ،سر يې وځړېد ،يو دم يې وژړل.
شېرمحمد ورميږ کوږ کړ .تورپيکۍ د داالن په وره کې والړه وه ،ځان يې
په څادر کې پيچلۍ و ،وارخطا ښکارېده.
شېرمحمد د انګړ دروازې ته وکتل ،دوه تنکي ځوانان په کوڅه کې
والړول ،نجلۍ ته يې وچې سترګې نيولې وې.
شېرمحمد تر چوترې کښته شو ،ځوانانو منډه واخيسته ،سړی ورغی،
دروازه يې پورې کړه .نيغ کوټې ته الړ ،شېبه وروسته بېرته راووت ،د
داالن خوا ته يې ګام واخيست ،زړې ښځې ورته وکتل ،يودم والړه شوه،
د سړي له ګوتو يې تور خيرن ټيکری ويست ،په غوسه يې وويل:
_دا زما ټيکری دی.
شېرمحمـد يوه شېبه والړ و ،بيا د چوترې پر ژۍ کېناست ،ورو يې وويل:
_ادې! تر اوسه کومې نجلۍ زما صفت درته کړی دی؟
زړې ښځې په حيرانۍ ورته وکتل.
د سړي سر وځړېد:
_ته ووايه! دا نجلۍ به ولې په ما پسې راتله؟
ښځه غلې وه.
شېرمحمـد سوړ اسويلی ويست ،ورو يې وويل:
تر دې رشو اوښتی يم ،خو تر اوسه يوې نجلۍ هم نه دي راته خندلي ،که
خندا هم ورغلې وې ،زما په پزه پورې يې خندلي دي ،ان تا به هم تر اوسه
له زړه نه يم ښکل کړی .ته ووايه! کوم رنګ ،کوم کمال ،کوم مال ،کوم
دولت ،دا نجلۍ به ولي په ما پسې راتله؟
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شېرمحمد غلی شو ،ترخه موسکا يې پر خړو شونډو وغځېده ،ورو يې
وويل:
دا نه چې زه زړه نه لرم ،څوک مې نه خوښيږي ،خو زه په خپله هم کومې
نجلۍ ته نه شم کتالی ،فکر رالويږې چې ټوله دنيا راپورې خاندي ،ان په
وړکتوب کې به مې ږو او اوزو هم راپورې خندل ،له ما به يې بد راتلل،
ليرې به رانه ګرځېدې ،اوس هم په کلي کې يواځې ټوکو ته جوړ يم ،که په
جومات کې د بدرنګۍ خبره رامينځته شي ،ما مثال ورکوي ،ان په
انسانانو کې مې نه شميرې ،نو دا نجلۍ به ولې راپسې راتله؟ ته ووايه!
په يوه شپه کې بيا بل نارينه ورباندې ورور شو او راسره جوړه شوه.
د انګړ دروازه وټکېده ،شېرمحمد والړ شو ،د ښځې په سترګو کې
اوښکې راټولې وې .نجلۍ د داالن په وره کې ناسته وه ،ژړل يې!
سړي دروازه خالصه کړه ،زړه يې ولړزېد ،درې تنه والړ ول.
شېرمحمد شاته وکتل ،زړې ښځې ته يې اشاره وکړه ،هغه په کوټه ننوته.
شېرمحمد په لوړ غږ وويل:
_راځئ!
بوډا تر مخ و ،لکړه يې لګوله ،دوو نورو له عمره پخو سړو ټيټ سرونه
نيولي ول.
بوډا چوترې ته ودرېد ،شېرمحمد تر وليو ونيو ،سړی پر چوتره وخوت.
په رېږديدلي غږ يې وويل:
_شېرمامده زويه ،دا ځای ښه دی ،پيتاوی لري.
شېرمحمد په منډه له کوټې دوه بالښته راويستل ،بوډا لکړه ديوال ته
ودروله ،بالښت ته کېناست ،دوو نورو کليوالو مخامخ پلتۍ ووهلې.
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شېرمحمد په والړو وويل:
_څه رنګه چای ،تور که شين؟
بوډا وټوخل ،په رېږديدلي غږ يې وويل:
_همدا اوس له چايو را والړ شوم ،خوله مې ال توده ده ،کېنه زويه! يو څو
خبرې به سره وکو.
شېرمحمد پر هوار پالستيکي فرش کېناست.
ټول غلي ول.
بوډا وخندل ،په خندا کې ټوخي واخيست ،ورو يې وويل:
_په جومات کې مې سبق ( تالوت ) وايه چې غالم مامد راغی ،ويل يې
چې کډې يې له بامه کومه نجلۍ ليدلې وه.
د شېرمحمد سر وځړېد.
بوډا په رېږديدلي غږ وويل:
_زويه! دا رښتيا ده؟
شېرمحمد ځمکې ته کتل...
مخامخ ناست ډنګر سړي وويل:
_د بازمير زوی هم همدا خبره کوله ،ويل يې چې د انګړ له خالصې
دروازې يې کومه پېغله ليدلې وه .نښه يې دا چې څادر يې اغوستی و.
شېرمحمد په غوسه ور وکتل.
بوډا وويل:
_زويه! دا کوچينی کلی دی ،ټول خپل سره پراته يو ،يو بل پېژنو ،د يوبل
کورونه را مالوم دي ،پردی سړی له ليرې راکې ښکاري .دا نجلۍ څوک ده
او دلته څه کوي.؟
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د شېرمحمد شونډې وخوځېدې:
_دا د هغه مړي خور ده چې له کارېزه مو راويست.
د کليوال سترګې رډې راوختې.
بوډا په بيړه وويل:
_نو دلته څه کوي؟
_زه هلته ورغلۍ وم.
کليوالو په حيرانۍ ورته کتل...
بوډا وويل:
_تا هلته څه کول؟ کور دې يې له کومه پيدا کړ؟
د شېرمحمد سر وځړېد:
_کيسه اوږده ده ،ټولې خبرې نه شم درته کولی ،دومره درته وايم چې تره
يې د هغې ورور ور وژلی ،نجلۍ هم ځان سيند ته واچاوه ،له اوبو مې
راويسته ،قول مې ورسره وکړ چې تر هراته به يې رسوم ،هلته يې خور
واده ده.
شېرمحمد غلۍ شو ،کليوالو وازې خولې نيولې وې.
بوډا په تريو تندي وويل:
_ښه دي نه دي کړي ،کلي ته دې بدې راوړه.
شېرمحمد غلی و.
يوه کليوال وويل:
_اوس هم ناوخته نه دی ،اح وال به ور وليږو ،ورته وبه وايو چې ته نه وې
خبر ،نجلۍ په پټه درپسې راغلې وه.
شېرمحمد په خبره کې ور ولوېد:
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_وژنې يې.
هماغه سړي وويل:
_دا دهغوی کار دی .سپکه يې ور اړولې ،بايد چې ويې وژني.
شېرمحمد ځمکې ته کتل.
بوډا وويل:
_نظام الدين په حقه دی ،وړه خبره نه ده ،وينې به تويې شي.
شېرمحمد غلی و.
بل کليوال وويل:
_ارام کلی دی ،بدي مه ورته راوړه!
شېرمحمد په بيړه سر پورته کړ ،په غوسه يې وويل:
_بدي ته يې زه والړ يم ،که مرم ،نوزه به مرم ،تاسو يې له غمه خالص
ياست.
بوډا لکړې ته الس ور وغځاوه ،په زحمت والړ شو ،په رېږديدلي غږ يې
وويل:
_موږ غاړې درباندې خالصي کړې ،نور دې خپله خوښه ،خو يوه خبره مې
واوره ،دا خلک اخر خبريږي ،بيا به اوبه له ورخه تېرې وي.
شېرمحمد غلی و.
کليوال له انګړه ووتل.
زړه ښځه راغله ،په چوتره کې کېناسته ،په چيغو چيغو يې وژړل.
شېرمحمد ځوړند سر ناست و.
تورپيکۍ له داالنه راووته ،ژړل يې ،کوټې ته الړه.
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باز محمد له اوبو ډک سطل غواته کېښود ،.سړي ور وکتل ،ورو يې
وويل:
_زما پټکی راواخله.
هلک کوټې ته الړ ،يودم يې چيغه کړه!
_الال!
شېرمحمد په منډه ورغی ،نجلۍ پر تړلې بستره ناسته وه ،سترګې يې
پټې وې ،د ښکاري ټوپک توره خوله يې ،خپلې سپينې زنې ته نيولې وه.
سړي پرې ور ټوپ کړل ،درز شو ،کوټه تور لوګي ونيوله.
شېرمحمد ورو نجلۍ ته وکتل ،هغه پرته وه  ،يوه خوا مخ يې تک تور
ښکارېده.
سړي په بيړه د هغې پرسر ګوتې وتپولې ،وينه نه وه ،د سوځېدلو ويښتو
بوی ته.
زړه ښځه پر نجلۍ ور پرېوته ،پر اړخ يې راواړوله ،د هغې په تورو پيچلو
ويښتو کې يې ګوتې ننه ايستې ،نجلۍ سترګې رڼې کړې ،وارخطا يې
يوې بلې خواته وکتل ،يودم يې کوکه کړه ،په چيغو چيغو يې وژړل.
ښځې د هغې سر پر خپل ټټر پورې ونيو.
انګړ ته دوه کليوال ور ننوتل ،د يوه په الس کې بېلچه وه .شېرمحـمد له
ورسۍ سر ور ويست ،ويې ويل:
_له بازمامده خطايي ټک وشو.
يوه کليوال ور غږ کړ:
_ څوک خو به ژوبل نه وي.
_نه.
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دواړه له انګړه ووتل.
شېرمحمد خپل ورور ته وکتل ،هغه لړزېده.
سړي وويل:
_د انګړ دروازه و تړه.
هلک له کوټې ووت.
شېرمحمد غولي ته وکتل ،پالستيکي فرش وړو لوټو نيولی و .چت ته
يې سترګې ور واړولې ،له ټوټې تړلې مسطح يوه لويشت سوری وه.
تورپيکۍ خپل تندی د ښځې پر ټټر ايښی و ،په چيغو چيغو يې ژړل....
ښه شېبه ووته ،نجلۍ په ژړا کې وويل:
_زه ځم.
ټول غلي ول.
تورپيکۍ والړه شوه ،خړ څادر يې په غاړه کې پروت و.
شېرمحمد وويل:
_ته به هېچيرې هم نه ځې.
نجلۍ له کوټې ووته ،شېرمحمد پسې والړ شو ،په چوتره کې يې مخې ته
ودرېد ،ورو يې وويل:
_لېونتوب مه کوه.
څنګ ته يې وکتل ،چاغه ښځه د انګړ تر دېوال ور هاخوا ،پر بام والړه
وه.
شېرمحمد ،نجلۍ تر مټ ونيوله ،دواړه کوټې ته الړل.
تورپيکې د دېوال کونج ته کېناسته ،سر يې وځړېد ،په چيغو چيغو يې
وژړل...
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سړی پر تړلې بستر ه کېناست ،د زړې ښځې په سترګو کې اوښکې
راټولې وې.
تورپيکۍ په ژړا کې وويل:
_تاسو ته مې غم راووړ.
ښځه غلې وه.
شېرمحمد وويل:
_اوس په دې خبرو پسې مه ګرځه! سبا به ځو.
ښځه د باندې ووته ،شېبه وروسته د نجلۍ په لوڅو اوږو تور ،خيرن
ټکرۍ ولوېد.

( ) ١١
سهار وختي و ،د ولسوالی په بازار کې د سړک دواړو غاړو ته خړ
دوکانونه والړ ول ،د کورونو غوندې لرګينې دروازې يې لرلې ،دروازې
پورې وې ،يواځې يوځای په چنګکونو پورې غوښن ورنونه راځړېدل،
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څو ګامه ليرې څلور_ پينځه خيرن سپي پراته ول ،سرو ځړېدلو غوښو ته
يې مړې سترګې نيولې وې.
شېرمحمد د سړک پر غاړه والړ و ،ليرې په يوه موټر پسې سپېرې دوړې
روانې وې ،دوړې د بازار خواته راتلې ،شېبه وروسته د سړي تر څنګ په
خاورو لړلی سراچه موټر ودرېد .موټروان د څنګ ښېښه کښته کړه ،ورو
يې وويل:
_ښار ته ځې؟
شېرمحمد ور وکتل ،د موټر د مخې سيټ خالي و ،شا ته درې تنه ناست
ول.
شېرمحمد وويل:
_له ما سره سياه سره ده.
_موټروان وخندل:
_وروره! د مخې په سيټ کې دوه تنه کېنوو.
_نه! ځای تنګ دی.
د شا دروازه خالصه شوه ،له موټره دوه تنکي ځوانان را کښته شول ،يوه
يې وويل:
_موږ به مخته الړ شو.
شېرمحمد شاته وکتل ،تورپيکۍخړ دېوال ته ناسته وه ،په تور خيرن
ټکړی کې يې ځان تاو کړې و ،پالستيکي چوټې ( څپلکې ) يې په پښو
وې.
شېرمحمد ور غږ کړ ،نجلۍ راغله ،لومړی شېرمحمد موټر ته ننوت ،بيا
نجلۍ کېناسته.
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موټر يو پاو په خامه الره مزل وکړ ،نجلۍ په دروازې پورې نښتې وه ،کله
کله به موټر جمپ وخوړ ،ورون به يې د سړي له ورانه سره ولګېد.
موټر پاخه سړک ته وخوت ،په هواره کې د دواړو تر مينځ څلور ګوتې
فاصله وه.
له نيم ساعت مزل وروسته د غزني ښار ته ورسېدل .نېغ زرګرۍ ته الړل او
د سرو زرو يو بنګړی يې خرڅ کړ.
د کندهار تر اډې يې پلی مزل وکړ ،په اډه کې لوی_ واړه موټر والړ وو،
خلک يوې بلې خواته ګرځېدل ،يوه موټروان چيغې وهلې.
_کندار ،کندار...
شېرمحمد ورمخته شو .ل ه موټروانه يې د هرات د موټرو پوښتنه وکړه ،د
موټروان نظر دا و چې هرات ته مستقيما موټر نه ځې ،دوی دې اول
کندهار ته الړ شې او هلته دې د هرات موټر ته ور وخېژي.
موټروان نارې کړې!
_کندار ،کندار....
يو چا وټوخل ،شېرمحمد ور وکتل ،د تخت پر سر ناست بوډا سترګه
ورته ټينګه کړه .دی ورغی ،بوډا وويل:
_پيسې دې ډېرې دي؟
شېرمحمد په حيرانۍ ورته کتل.
سړي پياله له چايو ور ډکه کړه ،د الس ګړۍ ته يې وکتل ،ورو يې وويل:
_اوو بجو ته له کابله بسونه رارسيږي ،سيده هرات ته ځې ،هم يې کرايه
کمه ده او هم يې سيټونه هوسا دي.
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بوډا په پالستيکي خيرن غاب کې د اېښې ډوډۍ څنډه ور پرې کړه ،ورو
يې وويل:
_زه هم هرات ته ځم .سره ملګري به يو.
شېرمحمد نجلۍ ته اشاره وکړه ،دواړه د تخت پر سر ،کونج ته کېناستل.
شېرمحمد وويل:
_وږې يې؟
کوم ځواب يې وانه ورېد.
سړي سر هسک کړ ،تورپيکۍ د لرګين تخت تر څنګ تورو بويناکه اوبو
ته کتل.
شېرمحمد وويل:
_وخت ډېر دی ،چای به راوغواړو.
نجلۍ ټکان وخوړ:
_څه؟
_له بيګا راهيسې مو څه نه دې خوړلې ،چای به راوغواړو.
نجلۍ د ( هو ) په نښه سر وخوځاوه.
شېرمحمد يوه واړه هلک ته اشاره وکړه ،هلک ورغی ،په لوړ غږ يې
وويل:
_کباب ،قابلي ،کړايي ،څه شی درته راوړم؟
سړي چای او وچه ډوډۍ وغوښتل.
هلک له هماغه ځايه ناره کړه!
_دوه چايه!
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شېرمحمد د تخت په څنډه کې د لرګې والړې تمبې ته ور وښوېد .مال يې
پرې ولګوله ،تر څنګ يې تورپيکۍ ته وکتل ،يوه خوا غاړه يې
ښکاريدله ،غوږ يې سور و ،د غوږ د پاسنۍ برخې د پېچلو ويښتو
څوکې يې سوځېدلې وې.
شېرمحمد مخ واړاوه ،مخامخ د تخت پر ژۍ يو ځوان ناست و ،تر غاړې
يې برګ دسمال تاو و ،نجلۍ ته يې وچې سترګې نيولې وې.
شېرمحمد ،تورپيکۍ ته وکتل ،ورو يې وويل:
_ټکرۍ دې سم که!
نجلۍ په بيړه غاړه پټه کړه ،شېرمحمد ته يې شنې سترګې ور واړولې،
غلې کېناسته.
هلک پر غولې دوه واړه ګيالسونه کېښودل ،بيا يې په منډه غبرګې
چاينکې او په پالستيکې غاب کې وچه ډوډۍ راوړه.
شېرمحمد دواړه ګيالسونه له چايو ډک کړل ،ويې ويل:
_د خدای فضل درباندې وشو .مړه وې.
نجلۍ ګېالس له ځمکې ور پورته کړ ،شونډې يې وخوځېدې:
_تاته مې بدي پرېښوده.
شېرمحمد وخندل:
_بدۍ ته پلمه نه پيداکيږي ،ما خو نه يې راتښتولې ،زه خو دې يواځې
تر هراته رسوم.
د تورپيکۍ سر وځړېد.
د يوه هلک ږغ يې واورېد:
_ژاولې اخلې؟
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شېرمحمد مخ ور واړاوه ،ډنګر هلک په الس کې ژاولې نيولې وې.
شېرمحمد وويل:
_ژاولې درته واخلم.
تورپيکۍ سر پورته کړ ،نرۍ موسکا يې په ډکو شونډو تېره شوه ،بېرته
يې سر وځړېد:
شېرمحمد وخندل:
_احسان نه درباندې اچوم ،خپلې پيسې دې دي.
تورپيکۍ څه ونه ويل ،شېرمحـمد ،هلک ته د لسو روپو نوټ ونيو ،يو
پاکټ ژاولې يې نجلۍ ته نږدې پر غولي کېښودې.
نجلۍ الس ور وغځاوه ،پاکټ يې په موټ کې ټينګ ونيو.
شېرمحمد وويل:
_د خور کور دې د هرات په کوم ځای کې دی؟
تورپيکۍ ورته وکتل:
_نه پوهېږم.
سړي په حيرانۍ وويل:
_نوله کومه به يې پيدا کو؟
نجلۍ وويل:
_تېرکال مې خور راغلې وه ،ويل يې چې کور ته نږدې يې څو هسک
منارونه دي.
د بوډا غږ يې واورېد:
_ها منارونه ټولو ته مالوم دي ،له ليرې ښکاري.
شېرمحمد ور وکتل ،بوډا په وړه کتابچه کې څه ليکل.
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تورپيکۍ په ټيټ غږ وويل:
_ته هرات ته تللی يې؟
_نه.
دواړه غلي شول.
بوډا په بيړه بوټونه په پښو کړل ،په زوټه ( زوره ) يې وويل:
_بس راغی.
شېرمحمد د هوټلي شاګرد ته پيسې ورکړې ،دواړه له تخته کښته شول.
بس پر پاخه سړک والړ و .درې سره ور وختل ،موټر ډک و ،يواځې شاتنۍ
اوږده څوکۍ تشه ښکارېدله .دوی شاتني سيټ ته ځانونه ور ورسول،
تورپيکۍ ښيښې ته ور وښوېده ،بيا شېرمحمد کېناست ،ورپسې بوډا
ځای ونيو.
بس يوه شېبه والړ و ،وروسته يې حرکت وکړ.
شېرمحمد مخامخ وکتل ،بس د اوږده تنګ دهلېز غوندې و ،دواړو
غاړو ته د ناستو مساپرو سرونه ځنګېدل ،له پټکو او سر تورو سرونو
سره ،ځای ځای شنې چادرۍ او رنګه ټکري هم ښکارېدل.
تورپيکۍ تر ښېښې د باندې کتل ،بس لمر لوېدو خواته ګړندی روان و،
خړ کورونه ،شنه باغونه ،سپېرې پخڅې او ځای ځای سوځېدلي
ټانکرونه په تېزۍ سره تېرېدل...
وروسته سپې ره دښته راغله ،کله کله به د اوښانو کتار تېر شو ،کوچياني
به چابکې ورسره روانې وې ،د ګڼو کميسونو ګردې لمنې به يې
خوځېدلې.
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يو ساعت وروسته ،موټر په يوه خړ بازار کې ودرېد ،کلينر په لوړ غږ
وويل چې د بس د ماشين د خولۍ تر پاکېدو پورې مساپر کوالی شي چې
هوا بدله کړي.
څو تنه له څوکيو پورته شول ،شېرمحمد تورپيکۍ ته سترګې ور
واړولې ،ورو يې وويل:
_ځو؟
دواړه له موټره کښته شول .يو کوچينۍ بازار و ،دواړو غاړو ته يې خړ
دوکانونه ښکارېدل ،کله کله به د موټرسايکل غرهاری شو.
شېرمحمد يوه دوکان ته ور وګرځېد ،څو مالټې يې په پالستيکي خلطه
کې واچولې ،راغی ،دواړه د يوه پلچک پر راوتلي هوار سيميټ
کېناستل .سړي يوه مالټه سپينه کړه .تورپيکۍ ته يې وکتل ،د سپينې
بڼکې غوندې ښکلې او نازکه ورته ښکاره شوه .هغې مخامخ اوږد
غځيدلي غره ته کتل.
شېرمحمد وويل:
_دا د قره باغ د ولسوالۍ عالقه ده .غر ناور نوميږي .څوکې يې کال
دوولس مياشتې سپينې وي.
له دې سره يې نجلۍ ته د مالټو کڅوړه ونيوله .تورپيکۍ يوه مالټه ور
واخيسته.
شېرمحمد وويل:
_په قره باغ کې کارېزونه ډېر دي .زه د مزدورۍ له پاره ورته راغلی يم .له
ډېرو کارېزونو مې خټې را اېستلې دي.
تورپيکۍ ته يې وکتل ،هغې مالټه خوړه .موټروان هارنونه وهل...
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( ) ١٢
هوټلي وويل:
_يواځې يوه تشه کوټه لرو ،يوولس سوه اوغانۍ کرايه درباندې راځي.
شېرمحمد ،نجلۍ ته وکتل ،هغه غلې والړه وه ،مخامخ پر مېز ايښي
لوی تلويزيون ته يې وچې سترګې نيولې وې .د تلويزيون پر پرده څو
نجونې څرخېدلې...
هوټلي وويل:
_څه وايې؟
شېرمحمد وارخطا شو:
_څه؟
_کوټه نيسې؟
_هو صيب!
هوټلي د ميز له سره قلم ور واخيست .ورو يې وويل:
_نوم دي؟
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شېرمحمد
_ولد؟
_څه
_د پالر نوم؟
_ګل محمد
_دا نجلۍ څه نوميږې؟
د شېرمحمد تندي ګونځې پيدا کړې:
_څه يې کوې؟
هوټلي وخندل:
_موږ بايد د هر مساپر نوم او ادرس وليکو ،پوليس يې رانه غواړي،
وايي چې د امنيت له پاره ښه دي.
شېرمحمد وويل:
_تورپيکۍ.
د پالر نوم؟
_نه پوهيږم.
هوټلي په حيرانۍ ورته وکتل.
شېرمحمد وويل:
_د ښځو له پاره االيده ( بيل ) ځای نه لرئ؟
د هوټلي حيراني ډېره شوه ،ويې پوښتل:
_دا نجلۍ دې څه ده؟
شېرمحمد وارخطا شو:
_هيڅ ،نه ،نه ،ښځه.
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تورپيکۍ په بيړه مخ ور واړاوه ،د ګروپ په ژېړه رڼا کې يې بغور ( اننګي
) سره ول ،سر يې وځړېد.
هوټلي د مې ز پر سر د ايښي تليفون ګوشۍ ورپورته کړه .ورو يې وويل:
_الندې راشه!
شېرمحمد او نجلۍ په حيرانۍ ورته کتل...
لنډ وخت ووت ،په توره دريشۍ کې له ونې ټيټ سړی پر زينو راکښته
شو ،ه وټلي د هغه غوږ ته خوله ور نږدې کړه ،نوي راغلي سړي
شېرمحمد ته وکتل ،ورو يې وويل:
_تذکره لرې؟
شېرمحمد په حيرانۍ ورته کتل...
سړي بله پوښتنه وکړه:
_دا نجلۍ دې څه کيږي؟
د شېرمحمد سترګې رډې راوختې ،تورپيکۍ يې تر مټ ونيوله ،دواړه د
لويې ښېښه يي دروازې خواته روان شول.
سړي پسې غږ کړ!
_هی! چېرې ځې؟
شېرمحمد مخ ور وانه ړاوه ،ده هماغسې د تورپيکۍ مټ ټينګ نيولی
و ،دواړه د کتار څوکيو تر مخې تېر شول.
هماغه سړي چيغه کړه!
_ودرېږه! نجلۍ دې راتښتولې ده!
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شېرمحمد پښو ته زور ورکړ ،تورپيکۍ تېزه پسې روانه وه ،د خيرن
ټکري پيڅکه يې د يوه مېز پر سر تېره شوه ،نمکدانۍ ورغړېده ،الندې
پر سپينو کاشيو ولګېده ،مالګه باد باد شوه.
دواړه تر ښېښه يي دروازې ووتل ،مخامخ يې پر عمومي سړک منډه ور
واخيسته ،د يوه موټر له ټايرونو کرښنده اواز پورته شو ،ودرېد ،د څنګ
ښېښه ټيټه شوه ،يوه ځوان سر راويست ،په خشکه يې وويل:
_هی  ،لوده ،دهاتي.
شېرمحمد ور ونه کتل ،يواځې ارته سپږمې يې د سوځيدلې ربړ له بويه
ډکې شوې .دواړه تر سړک پورې وتل .په پياده رو کې يې منډه کړه،
شېرمحمد په بيړه شاته وکتل ،د بندو دوکانونو پر سرونو د ګروپونو
ژېړې او سپينې رڼا وي ښکارېدلې ،ليرې د هوټل تر مخ په سپينه رڼا کې
د تورې دريشۍ واال والړ و ،يو الس يې غوږ ته نيولی و ،بل الس يې
خوځېده ،داسې لکه له چا سره چې په مبايل خبرې کوي.
شېرمحمد يوې کوڅې ته ور تاو شو ،نجلۍ وارخطا وه ،په سړي پسې يې
ګړندي ګامونه اخيستل....
دواړو د کوڅې تر پايه په يوه ساه ځانونه ورسول ،پوخ سړک په مخه
ورغی ،سړي د نجلۍ مټ پرېښود ،لنډ راتاو شول ،د موټر تېزه رڼا يې پر
سترګو ولګېده ،ګامونه يې ورو کړل ،يو کوچينی موټر ،په چټکۍ تر
څنګ تېر شو.
شېرمحمد سړه ساه واخيسته ،دواړه د سړک پر غاړه غلي روان شول.
چوپه چوپتيا وه ،دوی يواځې د خپلو بوټونو او څپلکو د تليو ټکا
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اورېدله ،کله کله به له ليرې د يوه موټر ژېړه رڼا د تړلو دوکانونو پر سپينو
اهن چادرو ولګېده .نور داسې څه نه وو چې حرکت ولري.
ځای ځا ی به درې ،څلور منزله تاميرونه په مخه ورغلل،په ځينو کې به د
ګروپونو ژيړې او سپينې رڼاوي ښکارېدلې.
دوی ښه شېبه مزل وکړ ،وروسته تورپيکۍ ودرېده ،په نيولې غږ يې
وويل:
_چېرې ځو؟
د شېرمحمد سر وځړېد.
نجلۍ تر پاخه لښتي ټوپ کړ ،د دوکان پر سيميټي زينه کېناسته.
شېرمحمد يوه شېبه غلی و ،بيا ور مخته شو ،نجلۍ ته مخامخ ودرېد ،د
هغې ټکری په غاړه کې پروت و ،تورو ويښتو يې د ګروپ ژېړې رڼا ته
سره لمبه کوله.
شېرمحمد د نجلۍ تر څنګ کېناست ،ورو يې وويل:
_زه نه وم مالمت ،هوټلي شکي شو ،له مجبورۍ مې د( ښځې ) نوم
واخيست.
تورپيکۍ په غريو کې وويل:
_کاشکې له هغه سپين ږيري سره تللي وای ،څومره ټينګ شو ،ويل يې
چې خپل کور يې دی .اوس به په دې نيمه شپه کې څه کوو؟
شېرمحمد غلی و.
له مخامخ کوڅې څو کوڅه ډب سپي راووتل ،مخکينی سپی ودرېد،
نورو سپيو هم پښه ونيوله ،يوه شېبه يې په پياده رو کې ناستو بنيادمانو
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ته وکتل ،بيا د يوه موټر تې زه رڼا پرې ولګېده .سپيو حرکت وکړ ،د
سړک په مينځ کې مخ کښته ليکه روان شول ،سرونه يې ځړېدلې وو.
يو موټر ښويه تې ر شو ،خو يودم يې برېک ونيو ،بېرته په شا راغی ،د
موټر په رڼو ښېښو کې څو ځوانان ښکارېدل ،دوی يوه شېبه پر سيميټي
زينه دوو ناستو کسانوته وکتل ،يودم يې وخندل ،د موټر ټايرونه ځای پر
ځای تاو شول ،له سلنسر څخه غوټه تور لوګۍ راووت.
بېرته چوپه چوپتيا شوه .يواځې د تورپيکۍ د ژامو کړپا اورېدل کېدله...
شېرمحمد له خپل ځانه تاو شوی څادر خالص کړ ،د نجلۍ پر اوږو يې
واچاوه .تورپيکۍ پورته وکتل ،د ګروپ په ژېړه رڼا کې يې شنې غټې
سترګې وځلېدې .بېرته يې سر تيټ شو.
شېرمحمد وويل:
_شپه دلته نه شو تېرولی ،ساړه دي .بايد يو ځای پيدا کو.
نجلۍ والړه شوه ،دواړو په پياده رو کې حرکت وکړ ،مخکی الړل ،ليرې
 ،د دوکانونو په مينځ کې ژېړه لويه ښيښه ښکارېدله ،دوی هماغه لور ته
ور وګرځېدل .غټ ګروپ راځوړند و ،ژېړه رڼا ،الندې پر تور سړک پرته
وه.
شېرمحمد ور مخته شو ،پر خوله شوې ښيښه يې الس تېر کړ ،خوله د
مينځ له خوا وه ،نه پاکېده ،تندی يې پر ښيښه ولګاوه ،د اوبو څاڅکی
ورغړېد .په رڼه لېکه کې پر هواره قالينچه څو سوځېدلې وچې ډوډۍ
ښکارېدلې .،ور هاخوا د لرګي کوچينی صندوق خالصه خوله پروت و.
يو ټيټ خوبولی ږغ يې واورېد:
_نان نيست.
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شېرمحمد ښيښې ته نوک ونيو ،ورو يې وټکوله.
دا ځل له دننه پر ښيښه يو الس تېر شو ،په پاک شوي ځای کې ډنګره پکه
ککرۍ ،وړې چوخنې سترګې او سپينه اوږده ږيره ښکاره شول. .
بوډا خپلې سترګې وموښلې ،په غوسه يې وويل:
_ګپه نميفامي ،نان نيست!
يودم غلی شو ،په خړ څادر کې پيچلې نجلۍ ته يې وکتل.
بوډا لويه ښېښه کش کړه ،د شېرمحمد او تورپيکۍ پر مخونو توده هوا
ولګېده.
بوډا وويل:
_مسافر استين؟
شېرمحمد د ( هو ) په نښه سر وخوځاوه.
بوډا والړ شو .،د څنګ دروازه يې خالصه کړه ،ورو يې وويل:
_بياين ،هوا سرد است.
دواړه نانوايي ته ور ننوتل.
بوډا په بيړه زړه بړستنه تر کونجه ونيوله ،توشکه يې ور واخيسته ،د
تناره تر څنګ يې ويړه کړه ،ورو يې وويل:
_بشينين.
دوی کېناستل.
بوډا د بالښت تر څنګ ايښې خولۍ ور پورته کړه ،پر سر يې کېښوده ،و
يې ويل:
_از کجا آمدين؟
کوم ځواب يې وانه ورېد.
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ويې خندل:
_پشتون استي؟
شېرمحمد لنډ ځواب ورکړ.
_هو.
بوډا هماغسې په خندا کې وويل:
_فارسي ميفامي؟
ځواب يې وانه ورېد.
_د کوم وطنه راغلې يې؟
_له غزني.
د بوډا خندا زور ونيو ،په خوند يې وويل:
_شه ،شه ،شه ،د زيارتونو وطن راغلی يې.
يو دم يې خپل ښی الس د سالمۍ په بڼه خپل تندي ته ورنږدې کړ.
_سالم ،سالم ،زيارتونو ته سالم.
الس يې کښته کړ ،په ماته ،ګوډه پښتو يې وويل:
_مسافر خانه ته چرا نه يې تلی؟
شېرمحمد وويل:
_پيدا مو نه کړه ،نابلده يو.
تورپيکۍ ور وکتل ،د شېرمحمد سر وځړېد.
بوډا وخندل:
_ډوډۍ مو خوړلئ دئ؟
_نه!
_نن له غزني راغلی يې؟
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شېرمحمد وويل:
_هو ،سهار لمانځه مال له کوره راووتو ،ټوله ورځ مو مزل وکړ ،هرات ته
د شپې په دولسو راورسېدو.
بوډا مخامخ پر دېوال را ځړېدلې خيرن ساعت ته وکتل ،پاو باندې يوه
بجه وه .ورو والړ شو ،څنګ ته اېښی تر موز يې راواخيست ،خيرنو پيالو
ته يې الس ور وغځاوه ،دواړه پيالې يې له چايو ډکې کړې ،دوې  ،درې
وچې سړې ډوډۍ يې پر اخبار کېښودې .ورو يې وويل:
_بخور!
شېرمحمد وچې ډوډۍ ته الس ور ټيټ کړ.
تورپيکۍ ورو وويل:
_ورته ووايه ،آغا نه پېژني؟
شېرمحمد ور وکتل ،د نجلۍ په سپينو بغورو کې سرخې ښکارېده.
شېرمحمد وخندل:
_اصلي نوم يې څه دی؟
_مامد حنيف ،انجنير دی!
بوډا وخندل:
_په څوک پسې ګرځې؟
شېرمحمد وويل:
_خور يې ورته ناسته ده ،نا بلده يو ،درک يې نه شو مالومولی.
د بوډا خندا زور ونيو.
_هرات لوی شار است ،اګه ادرس نه وي درسره ،نه شې پيدا کوالی.
تورپيکۍ يې په خبرو کې ور ولوېده:
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_د کور تر څنګ يې هسک منارونه دي.
بوډا هماغسې په خندا کې وويل:
_هلته خو زياد کورونه وجود شته .خير،منارونه پيدا کول اسان است،
هر ټکسي وان ته ووايي ،رسوي .
دواړه غلي شول .د دېوالي ساعت ټکا اورېدل کېدله ،کله کله به د چايو د
سورولو ( څښلو ) غږ هم پورته شو.
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( ) ١٣
شېرمحمد جټکه وخوړه ،د الوډ سپيکر تېز غږ يې په غوږو ننوت ،اذان
و .شاوخوا يې وکتل ،تورپيکۍ تناره ته نږدې پرته وه ،خړ څادر پرې
هوار و .بوډا هم له ډک تشت لندو وړو څخه کوچينۍ ذغالې ( پېړې )
بېلولې.
شېرمحمد کېناست ،لونګۍ يې تر سر تاو کړه.
د بوډا خوبولی غږ يې واورېد:
_خوب وکړ؟
شېرمحمد سترګې وموښکلې:
_هو
بوډا وويل:
_اوس شاګردان به راځي ،شپه تېر شو ،نور به الړه شې.
شېرمحمد ساعت ته وکتل ،پاو کمې پنځه بجې وې .پر ښيښه يې الس
تېر کړ ،د باندې ال تياره وه .ورو يې وويل:
_تورپيکۍ!
نجلۍ وېده وه.
سړي خپل غږ په زوټه کړ!
_تورپيکۍ!
څادر وښورېد.
شېرمحمد وويل:
_سهار دی ،ځو به ،نانوايي ته خلک راځي.
نجلۍ کېناسته ،ټکری يې پر سر سم کړ.
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بوډا وويل:
_ټکسي موتروان منارونه مالوم دي.
شېرمحمد بوډا ته الس ورکړ او له نجلۍ سره يو ځای له نانوايي ووت .د
باندې تياره وه ،پورته ستوري ځلېدل ،سوړ باد چلېده.
دواړه د سړک پر غاړه ورو روان ول ،چوپه چوتيا وه ،کله کله به د جارو
کرښنده اواز پورته شو .دوی تر سړک واوښتل ،څلور الرې په مخه
ورغله ،يوه تن يوه اوږ ده جارو سړک ته نيولی وه ،خاورې يې جارو کولې.
دواړه ورمخته شول ،سړی له سنه پوخ ښکارېده ،د جامو له پاسه يې
نارنجي رنګ ارت جمپر اغوستی و ،هماغسې يې سړک جارو کاوه.
شېرمحمد ورو وويل:
_منارونو ته کومه الره تللې ده.
سړي هماغسې جارو وهل ه ،پرته له دې چې سر پورته کړې ،په الس يې
لوېديځ لورته اشاره وکړه.
دوی تر سړک واوښتل .دوه سړکونه ول ،په مينځ کې يې تر يوه ځايه بې
پاڼي بوټې او لغړ نيالګی ښکارېدل .ور هاخوا د ګروپونو رڼا دومره
زوروره نه وه چې څه دي ښکاره شي.
دوی ښه شېبه مزل وکړ ،ختيځ لور ته اسمان روڼ ښکارېده ،ځای ځای به د
دوکانونو د اهن چادرونو د پورته کېدو کرښنده اوازونه پورته شول.
يو ځای له يوې کوڅې څو تنه راووتل ،ځينې په پټو ګانو کې پټ ول،
نورو يې د خپلو جمپرونو او کورتيو په جيبونو کې السونه ننه ايستي وو.
ټول ځوړند سرونه تېر شول.
شېرمحمد پښه ونيوله ،تورپيکۍ ته يې وکتل ،ورو يې وويل:
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_جومات دی ،زه به خدای ياد کم.
نجلۍ د دوکان مخې ته ودرېده .شېرمحمد څو ګامه واخيستل ،کړپ
شو ،شاته يې وکتل ،تورپيکۍ ته نږدې ،يوه ځوان د دوکان دروازه
خالصوله ،نجلۍ ته يې وچې سترګې نيولې وې.
بېرته ورغی .تورپيکۍ ته يې اشاره وکړه ،دواړه د سړک پر ژۍ روان
شول.
د يوه موټر غږ يې واورېد ،شېرمحمد ور وکتل ،ژېړ او سپين رنګ يې
درلود .الس يې ورته وخوځاوه .موټر بريک ونيو ،پاو ورسته د هسکو
منارونو تر څنګ کښته شول.
منارونه تر غاړې پورته ژېړبخون ښکارېدل .خو الندې کورونه ال په
سيوري کې پراته ول ،پر پراخ پاخه سړک يو يو موټر تېرېده.
ځينې خلک په کارونو پسې روان ول ،تر خولو يې سپين تاوونه پورته
کېدل .شېرمحمد يوه دوکان ته ور وګرځېد ،له دوکانداره يې د انجنير
محمد حنيف د کور پوښتنه وکړه ،هغه نه پېژاند .بيا يې پر بايسکل
سپور ځوان ودراوه ،ځوان هم د ( نه ) ځواب ورکړ.
وروسته له تورپيکۍ سره يو ځای تر پاخه سړک واوښت ،بلې کوڅې ته
داخل شول ،يوه ماشوم له نل څخه اوبه وړې .ورغی ،په ژبه نه شو ورسره
پوه.
دوې ،درې ،څلور کوڅې وکتې ،څوک چې به په مخه ورتلل  ،دراوه به
يې ،خو يوه ته هم د انجنير حنيف کور نه و مالوم.
د سهار نهه بجې شوې ،دواړه وږي ول ،تودې ډوډۍ يې راواخيستې ،په
کوڅه کې د يوه بند دوکان مخې ته د لرګي پر تخت کېناستل.
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غلي ول ،د دواړو ژامې خوځېدلې ،وچه ډوډۍ يې خوړه.
شېرمحمد نجلی ته وکتل ،پزه او بغور يې سره ول ،ورو يې وويل:
_يخني دې کيږي؟
تورپيکۍ د ( نه ) په اشاره سر وخوځاوه .بېرته يې له ډوډۍ څخه وړه ګوله
ور بېله کړه.
نږدې ناره شوه!
_نان خشک ،اهن های کهنه ...دارين ،ميخريم!
دواړو ور وکتل ،يو بوډا په السي کراچۍ پسې روان و .کراچۍ له زړو
اوسپنو او شلېدلو پالستيکي چوټو (څپلکو) ډکه وه.
شېرمحمد والړ شو ،له بوډا يې د انجنير حنيف د کور پوښتنه و کړه .بوډا
درېيمې دروازې ته ګوته ونيوله.
تورپيکۍ په چټکی ور مخته شوه .په بيړه يې وويل:
_د غزني دی ،دلته په کومه موسسه کې کار کوي.
بوډا وخندل:
_ها ! پشتون است.
تورپيکۍ په الس کې نېولې ډوډۍ پر اوسپنو کېښوده .منډه يې
واخيسته.
شېرمحمد پسې وکتل .د نجلۍ ټکری په غاړه کې پروت و ،تور پيچلې
ويښته يې پورته پورته غورځېدل..
کړپ شو ،په لرګيني دروازه ننوته.
بوډا ناره کړه.
_نان خشک ،اهن های کهنه ...دارين ،ميخريم!
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کراچۍ حرکت وکړ ،شېرمحمد الس ور وغځاوه ،توده ډوډۍ يې
ورپورته کړه ،خپله برخه يې پر اوسپنو کېښوده.
يوه شېبه ودرېد ،لينګي يې لړزېدل ،زړه يې سستي ورکوله ،د ورکې
احساس ور لوېدلی و.
تخت ته ورغی ،څادر يې ورپورته کړ ،سترګې يې له اوښکو ډکې وې،
دروازې ته يې وکتل ،ځنځير ال ټال خوړ.
يو دم تيرې چيغې شوې ،دورازه په تېزۍ خالصه شوه ،تورپيکۍ په منډه
کوڅې ته راووته.
په دروازه کې دوه تنه ودرېدل ،چاغه په عمر پخه ښځه او د هغې په عمر
ډنګر نارينه.
شېرمحمد منډه ور واخيسته ،ښځه په غوسه وه ،له خولې يې الړې
بادېدلې ،په خشکه يې وويل:
_د غله لورې ،په رڼا ورځ د خلکو کورونو ته ورځې.
تورپيکۍ ،ټيټ سر ،غلې والړه وه ،له خيرن تور ټيکري نه راوتلي سپين
السونه يې لړزېدل.
شېرمحمدپه وارخطايي وويل:
_پام ،پام يې نه و ،دې وېل چې د خور کور يې دی.
ډنګر سړی په خبره کې ور ولوېد:
_چوپ! د انسان به هم دومره پلنه پزه وه! دروازه مو نه شوای ټکوالی؟
دواړه کور ته ننول ،دروازه په شدت له چوکاټ سره ولګېده.
تورپيکۍ وارخطا وه ،ټکری او لمن يې لړزېدل.
شېرمحمد وويل:
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_راځه!
نجلۍ ځوړند سر پسې روانه شوه .دوی د کوڅې تر پايه پټه خوله ول.
شېرمحمد وويل:
_خوا مه بدوه.
ځواب يې وانه ورېد.
شاته يې وکتل ،تورپيکۍ ځوړند سر والړه وه.
شېرمحمد ورغی ،نجلۍ ژړل....
سړي وويل:
_زړه دي مه خوره ،قول دی ،د خور کور به دې پيدا کوم.
تورپيکۍ شنې سترګې ور واړولې ،بغور يې النده ول.
شېرمحمد وخندل:
_زړه ته مې نه لوېده چې ته به دومره کمزورې يې.
د نجلۍ سر وځړېد.
شېرمحمد وويل:
_هه! واخله.
تورپيکۍ ور وکتل .سړي توده ډوډۍ ورته نيولې وه.
نجلۍ په غريو کې وويل:
_ زړه ته مې نه کيږي.
د شېرمحمد الس هماغسې غځېدلی پاتې شو .نجلۍ ډوډۍ ور
واخيسته.
ورو يې وويل:
_زما له السه سپک شوې.
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شېرمحمد وخندل:
_ دا خبرې راځي.
حرکت يې وکړ ،څو ګامه يې واخيستل ،غوږ يې ونيو ،د سړک پر وړو
تيږو د چوټو د لګېدو اوازونه ورپسې ول.
دوی تر يوو لسو بجو په کوڅو کې وګرځېدل ،خو درک مالوم نه شو ،اخر
يو چا مشوره ورکړه چې نوې ښار ته الړ شي ،هلته موسسې ډېرې دي.
کېدای شې کوم چاته مالوم وي.
دواړه په ټکسي کې کېناستل ،شل دقيقې وروسته په نوي ښار کې ول.
ښکلې سيمه وه ،پراخې او پاکې کوڅې يې درلودې ،پاخه ،عصري
کورونه ډېر ول .د ځينو کورونو مخې ته د لرګي غرفې ښکارېدلې ،ځای
ځای مسلح کسان والړ وو.
شېرمحمد يوې غرفې ته ور وګرځېد ،د انجنير حنيف پوښتنه يې وکړه،
منفي ځواب يې واورېد.
بلې کوڅې ته الړل ،له يوه ښکلې درې پوړيزې ودانۍ د تورو ښېښو موټر
راووت ،شېرمحمد الس ورته وخوځاوه ،مخکينۍ ښېښه کښته شوه،
دوه ځوانان ناست ول ،شېرمحمد د انجنير حنيف نوم واخيست ،ويې
ويل چې په کومه موسسه کې کار کوي ،خو مقابل لوري د موسسې د نوم
پوښتنه کوله.
دوی د غرمې تر يوې بجې سرګردانه ول ،څو کوڅې يې وکتې ،نتيجه يې
مالومه نه شوه.
دواړه ستړي ستومانه يوه پوخ دېوال ته کېناستل ،يو وسلوال راغی ،له
هغه ځايه يې والړ کړل.
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په بله کوڅه کې ډله نجوني په مخه ورغلې ،ټولې يو رنګ ښکارېدلې،
تورې جامې يې په تن وې ،پر ويښتو يې سپين لنډ ټکري پراته ول .له
هرې يوې سره بکس ښکارېده.
تورپيکۍ په بيړه له يوې نجلۍ وپوښتل:
_مامد حنيف پيژنې؟ انجنير دی.
نجلۍ په حيرانۍ ورته وکتل ،غلې ترې تېره شوه.
نورې نجوني په مخه ورغلې ،هماغسې جامې يې اغوستې وې ،خبرې
يې کولې ،خندل يې...
دوی د کوڅې سر ته ورسېدل ،نجوني ډېرې شوې ،ټولې د يوه دوه منزله
لوی تامير له عمومي دروازې راوتلې .مختلفې ونې يې درلودې ،وړې،
منځنۍ او لوړې ،خو ټولو يو رنګه جامې اغوستې وې.
تورپيکۍ سپين ديوال ته ولي ولګول ،شېرمحمد هغې ته نږدې
کېناست .ورو يې وويل:
_مکتبۍ دي.
تورپيکۍ سوړ اسويلی ويست:
_زما د خور لور هم مکتب ته ځي.
غلې شوه ،دې به هرې تېرېدونکې نجلۍ ته په ځير ځير کتل....
مخامخ دوه له عمره پاخه نارينه را روان ول.
شېرمحمد وويل:
_زه به د انجنير حنيف پوښته وکم.
والړ شو.
تورپيکۍ غلې وه ،شېبه وروسته  ،درې نجوني ورته ودرېدې.
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تورپيکۍ مخ ور واړاوه ،يوې نجلۍ چې تر دوو نورو په ونه لوړه
ښکارېده ،وويل:
_څوک غواړې؟
تورپيکۍ په بيړه ځواب ورکړ؛
_انجنير حنيف پيژنی؟ دلته په يوه موسسه کې کار کوي ،اصل د غزني
دی.
نجونو يوبل ته وکتل...
تورپيکۍ وويل:
_خور مې ورته ناسته ده.
له ونې لوړې نجلۍ د ( نه ) ځواب ورکړ.
دوهمې نجلۍ چې مخ يې د نوې ځوانۍ په دانو ډک وو ،وويل:
_ويښته دي توني کړېدې؟
تورپيکۍ په حيرانۍ ورته کتل....
له وني لوړې نجلۍ وخندل:
_کليوال خلک توني نه پيژني ،ويښته يې خدايي همداسې ښکلي او زيږه
دي.
درېيمه نجلۍ په خبره کې ور ولوېده:
_دا طبيعي ښايست لري ،ته ورته وګوره ،تکې شنې سترګې يې دي ،نری
پزه او وړه خوله .ما په تلويزيون کې کټ مټ ددې په څېر نجلۍ ليدلې ده،
په انګلستان کې د ښکال ملکه شوه.
تورپيکۍ په حيرانۍ ورته کتل...
له ونې لوړې نجلۍ وخندل:
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_بس! يواځې تود حمام او پاکې جامې غواړي ،خدايکه يې په ټول هرات
کې جوړه پيدا کې.
نارينه دروند غږ يې واورېد:
_نه يې پيژانده.
نجونو ور وکتل ،د شېرمحمد سر وځړېد.
خندا په ستونو کې راټوله شوه ،وړې نجلۍ پخ وهل ،په زوټه يې
وخندل ،نورو دوو  ،خپلو خولو ته ټکري ونيول.
تورپيکۍ په بيړه والړه شوه ،شنې ،غټې سترګې يې رډې راوختې ،په
غوسه يې وويل:
_ولې خاندی؟ خپلو مخونو ته مو نه دي کتلې ،تر تاسې خو اوس هم
ښايسته دی.
ټيټه شوه ،وړه ډبره په ګوتو ورغله ،نجونو منډه کړه.
شاوخوا يې وکتل ،څو نجوني والړې وې ،په حيرانۍ يې ورته کتل...
شېرمحمد ت ه يې سترګې ور واړولې ،ځمکې ته يې کتل ،حرکت يې نه
درلود.
د تورپيکۍ شونډې وخوځېدې:
_د سپي لورانو.
يودم يې سړی تر الس ونيو ،په زوټه يې وويل:
_ځه! له دې ځايه ځو.
حرکت يې وکړ ،شېرمحمد د ماشوم غوندې پسې روان و.
تورپيکۍ له ځان سره ډونګېدله....
يودم ودرېده ،الس ته يې وکتل ،ګوتې يې سستې شوې .سر يې وځړېد.
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شېرمحمد مخ ور واړاوه ،د نجلۍ اوږدو بڼو پر سپينو غومبرو تېره
سيوري جوړ کړي ول.
د سړي وړې سترګې له اوښکو ډکې شوې ،ورو يې وويل:
_خو زه له دې خبرو سره عادت يم.
تورپيکۍ نيغ ورته وکتل ،شنې ،زيږې سترګې يې له غوسې ډکې وې،
په خشکه يې وويل:
_خپلو ځانونو ته يې پام نه و ،سمې شيشکې وې.
شېرمحمد وخندل:
_راځه ،نورې کوڅې ال پاتې دي.
روان شو ،مخکې الړ ،تر څنګ يې وکتل ،تورپيکۍ په ټيټ سر ګامونه
پسې اخيستل ،له خړ ټکرې راوتليو پېچلو ويښتو يې لمر ته سره بخونه
رڼا کوله.

( ) ١٤
يوه تنکۍ ځوان د کوټې دروازه خالصه کړه ،په کيلي بند کې ټومبلې
لويه کيلې يې د خيرن ميز پر سر کېښوده ،پخپله له کوټې ووت.
تورپيکۍ د وره له ليخکي پښه واړوله ،کوته وړه وه ،پر سره خيرن فرش
يو دوه نفره کټ ايښی و .پر توشکه کات شوې کمپله ښکارېدله.
شېرمحمد ورغی ،په کوته کې بله وړه دروازه يې ټيله کړه ،تشناب و ،په
يوه زاړه کوچيني سطل کې اوبه ښکارېدلې ،د اوبو پر سر سره ډولچه
ګرځېدله...
ور يې پورې کړ ،تورپيکۍ ته يې وکتل ،پر کت ځوړند سر ناسته وه.
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شېرمحمد وويل:
_بله چاره نه وه.
کوم غږ يې وانه ورېد.
شېرمحمد لويې اورسۍ ته ودرېد ،الندې ګڼه ګوڼه وه ،خلک يوې بلې
خوا ته روان ول ،پر پراخ پاخه سړک د روانو موټرو اوږدې ليکې
ښکارېدلې .پرته له دې چې تورپيکۍ ته وګورې  ،ويې ويل:
_دا ځای ال ښه دی ،نه يې تذکره غوښته او نه يې هم د پالر ،نيکه پوښتنه
کوله.
نجلۍ هماغسې غلې ناسته وه.
د سړي شونډې وخوځېدې:
_زه د باندې ځم ،ماښام دی ،ورځ مو په لوږې تېره کړه ،د خوړو له پاره
بايد يو څه راوړم.
تورپيکۍ په بيړه ورته وکتل.
شېرمحمد وويل:
_دروازه به د باندې له خوا درپسې بنده کم.
کيلي يې ور واخيسته ،په وره کې يې نوک ونيو ،ورو يې وويل:
_په ما باور ولره.
د باندې ووت ،يو ځل يې بيا مساپرخانې ته وکتل ،ده په شنه رنګه لوحه
کې د کټ رسم په نښه کړ.
په پياده رو کې مخکې الړ ،اذان يې واورېد ،جومات و ،ور وګرځېد ،د
ماښام فرض يې په مال پسې ادا کړل.
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يوه لحظه کېناست ،کونج ته ناست تنکي ځوانان زنګېدل ،تالوت يې
کاوه.
سړک ته ووت ،ګروپونه بل ول ،غوړ بوی يې په سپږمو ننوت ،چپلي
کباب پخېده ،ورغی ،دوه خوراکه يې په اخبار کې ورته تاو کړل.
درې پاوه وروسته چې يې کله د کوټې د وره په کولپ کې کونجي ( کيلي
) تاوه کړه  ،ګروپ بل و ،تورپيکۍ ورسۍ ته نږدې ناسته وه.
نجلۍ د وره له کړپ سره په بيړه والړه شوه ،دوه ګامه مخکې راغله ،په
غريو کې يې وويل:
_څه شوې؟
شېرمحمد په حيرانۍ ورته کتل ،د نجلۍ سترګې له اوښکو ډکې وې،
وارخطا ښکارېده.
شېرمحمد وويل:
_څه خبره ده؟
د تورپيکۍ سر وځړېد:
_اندېښنه مې شوه.
د شېرمحمد پښې مړې شوې ،پر تندي يې نرۍ خوله راغله ،الړ او پر کټ
کېناست.
باور يې نه راته ،اخر داسې نجلۍ پيدا شوه چې دده په اړه اندېښنه
وکړي ،دا اندېښنه څومره خوږه وه ،ډېره خوږه ،له خونده ډکه.
ده په دې شنو سترګو کې څو ځله اوښکې ليدلې وې ،خو اوسنيو اوښکو
توپير درلود ،ډېر توپير ،دا شنې سترګې دده له پاره له اوښکو ډکې وې.
د داسې چا له پاره چې ټولي دنيا ملنډې پرې وهلې ،هيڅ يوې نجلۍ په
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مينه نه و ورته کتلي ،يوه هم نه وه پسې خپه شوې ،خو په لومړي ځل يوه
نجلۍ په ده پسې اندېښمنه وه.
د سړي په سترګو کې اوښکې راټولې شوې ،د کلي نجوني يې سترګو ته
ودرېدې ،هغوی هم اوښکې تويي کړې وې ،خو له خندا ،ډېرې خندا،
بېواکه خندا ،دومره خندا چې پای يې اوښکې وې .خو د تورپيکۍ
اوښکو توپير درلود ،دا اوښکې د اندېښنې عالمه وه ،په ده پسې
اندېښنه ،داسې اندېښنه چې د زړه له تله وه ،يوه ښکلې ،له حيا ډکه
اندېښنه.
دا له خونده ډکه اندېښنه ډېره ونه غځېده .د کوټې ور ټکېدلی و.
شېرمحمد والړ شو ،هماغه تنکی ځوان و .دی نيغ تشناب ته الړ،
سوځېدلې ګروپ يې بدل کړ ،بېرته له کوټې ووت.
شېرمحمد پر السونو سړې اوبه تويي کړې ،پر کټ کېناست ،مېز يې ور
وښوياوه .ورو يې وويل:
_راځه.
تورپيکۍ ور وکتل ،سړي ګوله جوړوله.
نجلۍ وويل:
_زړه ته مې نه کيږي.
شېرمحمد په ډکه خوله وويل:
_ام م م  ،خوند يې بد نه دی .راځه ،ټوله ورځ مو په ګرځېدو تېره شوه .د
سهار له وچې ډوډۍ پرته مو څه خوړلي دي؟
ځواب يې وانه ورېد.
نجلۍ ته يې وکتل ،په تندي يې ډومبک ډومبک خوله پرته وه.
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ورو يې وويل:
_تبه دي ده؟
د تورپيکۍ ډکې شونډې وخوځېدې.
_هو ،مړه تبه.
شېرمحمد والړ شو.
نجلۍ په حيرانۍ ورته وکتل.
سړي وويل:
_ګولۍ درته راوړم.
تورپيکۍ په خبره کې ور ولوېده:
_نه ،ښه يم.
شېرمحمد وويل:
که دې تبه ډېره شوه ،بيا؟
ځواب يې وانه ورېد.
نجلۍ له اورسۍ د باندې کتل ،د ګروپونو ژېړه رڼا ،الندې پر روانو،
سرتورو سرونو او خوليو لګېدله.
سړی کېناست ،بله ګوله يې شونډو ته ورنږدې کړه ،بېرته يې کېښوده،
چټک والړ شو او له کوټې ووت .لنډه شېبه وروسته بېرته راغی ،دوه
پاکټه ګولۍ او يو کوچينۍ بوتل اوبه يې پر ميز کېښودل .نجلۍ ته يې
وکتل ،هماغسې اورسۍ ته نږدې ناسته وه.
شېرمحمد وويل:
_د ډاکټر خبره درته کوم .مخکې تر ګوليو بايد يو څه وخورې.
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تورپيکۍ والړه شوه ،يوه ټوټه چپلې کباب يې په لږه ډوډۍ کې ونغاړه،
بوتل او ګولۍ يې ور واخيستې ،بېرته اورسۍ ته ور وګرځېده.
ښه شېبه ووته ،شېرمحمد ور وکتل ،تورپيکۍ د بوتل سر نه شوای
خالصولی .ورغی ،د بوتل له سره يې زيږې ګوتې راتاوې کړې ،کړپ شو،
پالستيکي سرپوښ الندې ولوېد.
والړ شو ،څادر يې هوار کړ ،نهه رکاته وروسته چې يې کله دعا کوله ،د
غاښونو ټکا يې واورېده .مخ يې واړاوه ،نجلۍ لړزې اخيستې وه.
ورو يې وويل:
_ته بايد پرېوزې؟
_خو ما لمونځ نه دی کړی.
سړي څادر ور پرېښود.
کله چې تورپيکۍ د وروستيو دريو رکاتو سالم وګرځاوه .کټ ته يې
سترګې ور واوښتې ،لويه ،کمپله ورباندې هواره وه ،يو بالښت کم و.
شېرمحمد ته يې وکتل ،اورسۍ ته نږدې يې پلتۍ وهلې وې ،بالښت يې
پر ځنګنو پروت و ،غټ ،زيږه السونه يې پر بالښت ايښي ول.
تورپيکۍ وويل:
_ته پر کټ ويده شه.
شېرمحمد وخندل:
_نه ،ځمکه ښه ده.
_ نو کمپله در واخله.
شېرمحمد وويل:
_يوه کمپله ده ،ته تبه لرې .سړه تبه.

112

يوه خبره درته وکم؟
ليکوال :نصيراحمد احمدي

نجلۍ وويل:
_خو يخني ده .الندې الړ شه او له هوټلي بله کمپله راواخله.
سړي وخندل:
_نه غواړم چې بيا کوم چا ته شک ور ولوېږې ،زه عادت يم ،يو وخت مې
د مالونو سوداګرې کوله ،ډېرې سړې شپې مې په سارا کې له کمپلې
پرته ستورو ته تېرې کړېدي ،بس ،په دې يوه څادر کې ګوزاره کولی شم.
کوټ مې هم تود دی.
تورپيکۍ څه ونه ويل ،الړه او په کمپله کې ننوته.
شېرمحمد د کوټ ځنځير کش کړ ،څادر ته يې الس ور وغځاوه ،اوږد
پرېوت.
ښه شېبه ووته.
ورو يې وويل:
سهار به بيا منارونو ته ځو ،دا وار به د سړک بله غاړه پسې ګورو.
ځواب يې وانه ورېد.
غوږ يې ونيو .د يوه ،نيم موټر له تېرېدو وروسته به  ،د نجلۍ د ساه
ايستلو يو رنګه منظم اوازونه اورېدل کېدل.
والړ شو ،ګروپ يې مړ کړ ،بېرته په خپل ځای پرېووت .د مخامخ تامير د
ګروپونو رڼا د کوټې پر دېوالونو لګېدله.

( ) ١٥
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غرمه وه ،نری نری باران اورېده ،شېرمحمد او تورپيکۍ ځوړند سرونه
په يوه کوڅه کې روان ول .ګامونو يې له ځمکې خټه جال کوله...دواړه غلي
ول.
يوې بندې غرفې ته ور وګرځېدل ،الندې ځمکه وچه وه ،د باران څاڅکي
پورته له اهن چادره په جوړ شوي سايبان لګېدل.
دواړه ودرېدل.
شېرمحمد په ستړي غږ وويل:
_ښه! اوس؟
ځواب يې وانه ورېد.
سړي کيڼ لورته وکتل ،کوڅه پاخه سړک ته وتلې وه .هيڅوک هم نه و،
ليرې يو يو موټر تېرېده.
شېرمحمد وويل:
_سهار اوه بجې راوتلي يو ،غرمه شوه.
تورپيکۍ ځمکې ته کتل...
سړي مخ ور واړاوه ،د نجلۍ له سپينې زنې ،راڼه څاڅکي
څڅېدل...کېناست ،د لرګي غرفې ته يې مال ولګوله ،له ځمکې يې يو
خلی ور پورته کړ ،په خاورو کې يې کږې ليکې وايستلې.
چوپه چوپتيا وه ،په اهن چادر د باران يو الس څاڅکي لګېدل ،د لندو
خاورو بوی ته.
تورپيکۍ سوړ اسويلی ويست ،ورو يې وويل:
_هماغه سيند ښه و ،اوس به بېغمه وم.
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شې رمحمد سر پورته کړ ،نجلۍ د مخامخ بام له ناوې څخه راتوېدونکو
اوبو ته کتل ،څو پېچلي نري ويښته يې پر سپينه غاړه سرېښ ول.
شېر محمد والړ شو ،د نجلۍ تر مخ ودرېد ،ورو يې وويل:
_زړه دې مه خوره ،زه خو يم ،پيدا به شي.
نجلۍ هماغسې ناوې ته کتل ...ورو يې وويل:
_ته مهربانه يې.
د سړې سر وځړېد .سترګې يې له اوښکو ډکې شوې ،يوه شېبه غلی و،
وروسته يې شونډې وخوځېدې:
_راځه! سړک ته به وخېژو ،چېرې به ډوډۍ وخورو ،کېدای شې باران
ودرېږي ،نورې کوڅې ال پاتې دي.
روان شو ،شاته يې مخ واړاوه ،تورپيکۍ په خپل ځای والړه وه ،ده ته يې
کتل.
شېرمحمد وخندل:
_راځه!
نجلۍ حرکت وکړ ،دواړه غلې روان ول ،د سړي په زړه کې د نجلۍ
وروستۍ خبره په تکرار ډول راګرځېده:
ته مهربانه يې ،ته مهربانه يې ،ته...
شېرمحمد پر پاخه سړک بوټونه ټکوهل ،مړې خټې ترې تويې شوې ،خو
ال يې هم ذهن د نجلۍ وروستۍ جملې نيولی و.
ته مهربانه يې ،ته مهربانه يې ،ته...
د موټر تېز هارن يې په غوږو ننوت ،ټوپ يې کړل ،يوه سره رنګه کروال يې
تر څنګ تېره شوه ،خړې اوبه باد شوې ،د سړي پر پايڅو ولګېدې.
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شېرمحمد په خشکه وويل:
_د غوا زويه.
تورپيکۍ ته يې وکتل ،سترګې يې رډې راختلې وې ،په هماغه موټر
پسې يې کتل...
نجلۍ ناڅاپه چيغه کړه!
_اوښی مې.
په موټر پسې يې منډه واخيسته ،بل موټر برېک ونيو ،شيرمحمد تر الس
ونيوله ،په بېړه يې وويل:
_کومه دی؟
_په ها ،هاغه موټر کې.
_کوم موټر؟
_هاغه سور موټر ،هماغه چې تاته يې اوبه در وپاشلې.
شېرمحمد يودم منډه واخيسته ،تېزه منډه ،تورپيکۍ پسې کتل ،دی
ګړندۍ روان و ،يو ځل د سړک مينځ ته ورغی ،د موټرو هارنونه پورته
شول ،بېرته يې د سړک ژۍ په مخه ورکړه ،له پښو څخه يې خړې اوبه
بادېدلې ،پټکی ورنه ولوېد ،ده د لېونيانو په څير منډې وهلې...
تورپيکۍ ګړندۍ پسې روانه وه ،مخکی الړه ،لوند پټکی يې له خړو
اوبو ورپورته کړ ،په خپله سينه پورې يې ونيو .موټر په يوه کوڅه ننوت،
خو سړي ال په پاخه سړک منډې وهلې.....شېبه وروسته دی هم تر راوتلې
دېواله پټ شو.
وخت ووت ،تورپيکۍ د کوڅې خولې ته ورسېده .شېرمحمد را روان و،
خوله يې له خندا نه سره ټولېده ،له خوشالۍ يې چيغه کړه!
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_ما نه درته ويل چې پيدا کوو يې؟
تورپيکۍ ورته وکتل ،د سړي ټول بدن په خټو لړلۍ و ،له ښي لستوڼي
څخه يې خړې اوبه څڅېدلې...
شېرمحمد په بېړه پټکی ور واخيست ،پر خولۍ يې ړنګ پنګ تاو کړ،
په خندا يې وويل:
_پيدا شو ،اخير پيدا شو.
تورپيکۍ غلې والړه وه ،سړي ته يې کتل...
شېرمحمد وويل:
_راځه!
نجلۍ پسې روانه شوه.
شېرمحمد يو دم ودرېد ،تورپيکۍ ته يې وويل:
_ډاډه يې چې انجنير حنيف و؟
نجلۍ د ( هو ) په نښه سر وخوځاوه.
سړي يودم وخندل:
_بس! ستړيا دې ختمه شوه ،ته به خپلې خور ته ورشې او زه...
ناڅاپه غلۍ شو ،په سترګو کې يې اوښکې راټولې شوې ،ترخه موسکا
يې پر خړو شونډو وغځېده ،خپله خبره يې بشپړه کړه:
_او زه به غزني ته.
تورپيکۍ ورته کتل....
شېرمحمد يودم وخندل:
_اوس نو خوشاله اوسه ،خوشاله
مخ يې واړاوه ،روان شو .د يوې کوڅې په خوله کې ودرېد ،ويې ويل:
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_موټر دلته راتاو شو.
تورپيکۍ مخامخ وکتل ،کوڅه لنډه وه ،دواړو خواوو ته لس _دولس
کورونه ښکارېدل .پای ته يې زراعتي ځمکې پرتې وې.
شېرمحمد وويل:
_موټر لېرې و ،خو غلط نه يم ،په همدې کوڅه کې راتاو شو .بس ،په دې
لسو ،دولسو کورونو کې يو کور ستا د اوښي دی.
تورپيکۍ غلې والړه وه ،شېر محمد ته يې کتل...
له يوه کوره يو تنکی ځوان راووت ،پر سر يې شکرۍ اېښی وه.
شېرمحمد ور مخته شو ،په بېړه يې وويل:
_د انجنير حنيف کور کوم يو دی؟
هلک مخامخ ګوته ونيوله:
_هاغه! سپينه لويه دروازه چې لري .هاغه دوه منزله نخودي رنګه کور.
سړي په خبره کې ور ولوېد:
_د غزني دی.
هلک وويل:
_هو ،زامن يې له ما سره يوځای مکتب ته ځې ،مشر يې شفيق نوميږي،
بل يې عتيق ،وړه خور هم لري ،وحيده ورته وايي.
شېرمحمد تورپيکۍ ته مخ ور واړاوه ،هغې ځمکې ته کتل.
هلک وويل:
_ زه نانوايي ته ځم ،زغالې لندېږي.
شېرمحمد ورغی ،د نجلۍ تر مخ ودرېد ،ورو يې وويل:
_بيا خو غلط نه يو راغلي؟
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تورپيکۍ غريو واخيسته:
_نه.
شېرمحمد وخندل:
_نو بيا ولې ژاړې؟
نجلۍ غلې وه.
شېرمحمد ځمکې ته وکتل ،سړه ساه يې وايسته ،ورو يې وويل:
_ښه نو ،ما په خپل قول وفا وکړه ،ستا د خور کور پيدا شو ،زه بايد الړ
شم.
تورپيکۍ په غريو کې وويل:
_دا درواخله.
شېرمحمد سر هسک کړ ،نجلۍ درې د سرو زرو بنګړي ورته نيولي وو.
سړي ترخه وخندل:
_ملنډې وهې؟
د تورپيکۍ سلګۍ شوې:
_ما درته ويلي و چې تر هراته مې ورسوه ،بنګړي يې ستا.
د شېر محمد د تندې ګونځې سره ورغلې:
_خو ما د پيسو له پاره نه يې راوستې.
يودم يې وخندل ،جيب ته يې الس کړ ،نمجن نوټونه يې راويستل .ورو يې
وويل:
_ما حساب هم درسره ونه کړ ،خو خدای شته ،ستا يوه روپۍ مې هم
بيځايه نه ده لګولې .بس ،يواځې يو زرګون راوبخښه ،د بېرته تګ کرايه
نه لرم.
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تورپيکۍ په غريو کې وويل:
_په جېب کې يې واچوه.
_خو
نجلۍ په خبره کې ورولوېده:
_مه مې شرموه.
سړي پيسې جې ب ته کړې ،کله چې يې الس راويست ،په ګوتو کې يې يوه
آينه نيولې وه.
ورو يې وويل:
_بده يې مه ګڼه ،دا درسره وساته ،ښکلې جوړه شوې ،ته ورته وګوره ،په
زرتارو کې يې نيولې ده ،کله کله پکې ګوره ،نه به دې هېرېږم.
نجلۍ الس ور وغځاوه ،آينه يې په ټټر پورې وينوله .ورو يې وويل:
_څوک وايي چې ته بدرنګه يې؟
شېرمحمد وخندل:
_ملنډې وهې؟
نجلۍ پورته وکتل ،له شنو سترګو څخه يې اوښکو منډه واخيسته ،په
لندو سپينو بغورو کې د باران له څاڅکو سره ګډې شوې ،شونډې يې
وخوځېدې:
_له زړه وايم.
د شېرمحمد سر وځړېد ،ورو يې وويل:
_يوه خبره درته وکم؟
د نجلۍ سلګيو زور واخيست.
_هو
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سړي په غريو کې وويل:
_هيڅ
تورپيکۍ هماغسې ور ته کتل...
شېرمحمد مخ واړاوه ،په ژړغوني غږ يې وويل:
_ځه.
نجلی روانه شوه .سړي پسې وکتل ،هغه ورو ورو ليرې کېدله ،شېبه
وروسته سپينې دروازې ته ورسېده ،د دروازې پر دستګير يې الس
کېښود .همالته ځوړند سر ودرېده .شېرمحمد مخ واړاوه ،لينګې يې
لړځېدل ،پښو يې سستي ورکوله  ،سترګې يې له اوښکو ډکې وې .دی د
زړه په زور څو ګامه مخکې الړ ،خو يودم يې تر شا د اوبو چړپا واورېده،
په بېړه يې ور وکتل ،تورپيکۍ منډې ور وهلې ،ټکرۍ يې په غاړه کې
پروت و ،پالستيکي چوټې يې له پښو ختلی وې ،راغله او د شېرمحمد
تر مخ ځوړند سر ودرېده.
شېرمحمد په حيرانۍ ورته کتل ،د تورپيکۍ د اوږدو ويښتو له تاو
شويو څوکو څخه راڼه څاڅکي توېدل .نجلۍ يوه شېبه غلی وه ،دې په
تيزې ساه وهله  ،وروسته يې په غريو کې وويل:
_يوه خبره درته وکم؟
د سړي ستونی ډک شو:
_هو
د نجلۍ سری شونډې ورپېدې:
_ته راباندې ګران يې.
يودم يې د شېرمحمد پر ټټر سر کېښود ،په چيغو چيغو يې وژړل...
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د سړي په سترګو کې راټولو اوښکو الر وکړه ،لړزانده ګوتې يې د
تورپيکۍ په لندو ويښتو کې ننوتې ،د هغې سر يې په خپل ټټر پورې
ټينګ کړ.
نجلۍ ژړل او په ژړا کې يې همدا يوه خبره کوله.
_ته راباندې ګران يې ،ته راباندې ګران يې ،ته...
شېرمحمد خپله زنه د هغې د ککرۍ په پستو ،لندو ويښتوايښې وه .ده
څو ګامه ليري ،په خ ړو اوبو کې دوو پرتو پالستيکي چوټو ته کتل ،د
چوټو پوندې د سپينې لويې دروازې خواته وې.
( پای )
 ١٣٩١ل کال د دلوې شلمه _ کابل
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