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  ７ې مننه:＄ان／
  

 ييوســــف خــــان منګــــل، ښــــاغل  يښــــاغللــــه 
محمــــد آصــــف  يبــــدالي، ښــــاغلاذوالفقــــار 

فضــل ربــي څخــه د   ياو ښــاغل يعبــدالرحيم ز
ــې ددې كتــاب       ــوم چــې زه ي ــه ك ــه منن ــه تل زړه ل

  ژباړې ته هڅولى يم.
  
  ط. نجيب

  
  
  

  
  
  

  ال９ډ
  

  ګران او قدرمن پالرجان ته؛
چې د زده كړې په ډګر كې يې تر بل هـر چـا ډېـر    

  يم. ىهڅول
  

  مورجانې ته؛ خوږې او مهربانې
څښـتن   ىوروسـته يـې تـل د لـو    لمانځه  تر چې 
ــال ــاره    ىتعـ ــاليتوب لپـ ــه د بريـ ــاره راتـ ــه دربـ لـ

 السونه پورته كړي دي.
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  شم؟ ىعارفين عباس سره كتل -

ــو     ــو ســره ي ــګ وهل ــوړ د كــور زن ــدارل ــر   څوكي  ېرا ښــكاره شــو او هغــې ت
  :وپوښتل

  تاسو څوك ياست او هغې سره ولې ليدل غواړئ؟ -
بو لپـاره هـيڅ نـه ويـل،     ېدار ورته په رډو سترګو كتل. هغې د څو شـ يڅوك

پــه لــور  څوكيــدارځــواب نــه و. هغـې پــه نــه زړه د   ېهغـې ســره ددې پوښــتن 
وكتل او بيا څه ورياد شول، خپل الس كې نيولې خط يـې هغـې تـه ونيـو،     

  كوم چې ورته مور وركړى و.
  ته وركړئ، كېداى شي بيا ما سره وګوري.  ىدا تاسو هغو -

او د هغــې مــخ تــه يــې ى و بو لپــاره خــط الس كــې نيــولېد څــو شــ څوكيــدار
دروازه بنـده كـړه    دارڅوكيـ وي.  ىكتل. كېداى شي زړه يې پـرې سـوځيدل  

والړه وه. پينځـه ورځـې    ېسره په ديوال ډډه وهل ېاو دننه الړ، هغې درواز
، هغـه يـې اوس   هژنده هـم نـ  ېمخكې خو يې د عارفين عباس په نوم سړى پ
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  ژني.ېهم يواځې په نوم پ
؟ هغــه ورســره څــه  ى؟ هغــه د مــور څــه خپــل د ىعــارفين عبــاس څــوك د  -

يې هـم   هاو ن و  اب اوس هغې سره نه مرسته كوالى شي؟ ددى پوښتنو ځو
مــور څخــه د پوښــتلو هڅــه كــړې وه. د ژونــد پــه    لــهپنځــه ورځــې وړانــدې  

  اخرنۍ شپه يې يواځې دومره ويلي وو.  
  ږه.ېسړي خواته الړه شه، دلته يواځې مه اوس ېكه زه مړه شوم نو دد -
چې هغې څه ويلـي ول.   ، مړۍ او اخري جمله وهودا ل ېد څو ورځو راهيس 

خبره مخ اړولـې او خـوا    ېوه. لور يې په د ېد خط سره يې يوه پته هم وركړ
 ،ده چې نوره ژوندۍ نـه شـي پـاتې كېـدې    ېكې ورسره څمالسته. هغه پوه

نه وه خبره چې دا شپه به يې د مور د ژوند اخـري شـپه وي. هغـې     ېخو په د
ه بو لپاره د بت په شان خپلې مور ته كتل، بيـا څـه فكـر ورغـى، لـ     ېد څو ش

  ده، ږمنځ يې راواخسته، بيرته خپلې مور خواته راغله.ېخپل ځايه پاڅ
  مورې! ويښته درته سم كړم؟  -

كـرارۍ يـې ورڅخـه     ېهغه د خپلې مور سر ته ناسته كېناسته او په ډېره بـ 
بو پـورې يـې خپلـې لـور تـه      ې. څـو شـ  ېپرانيسـت  ېوپوښتل. مور يې سـترګ 

ــه كمــزور   ــې پ ــدن كــې حركــت راغــى   يكتــل او بيــا ي ــه كــټ كــې   ب ، هغــه پ
ويلو ځواب و. هغه ورسره په كټ كې كېناسته. نن ولې  ېكېناسته. دا يو ب

د هغې زړه بيا بيا را ډكېده، ويښتو سمولو وروسته خپلې مـور مخـې تـه    
  كېناسته.

  دې ګرمې كړم؟ېش -
مور څخه وپوښتل.د مـور زړه يـې غوښـتل چـې نـن هغـه ټـولې         له  هغې بيا

پتيـا هغـه ټـول ديوالونـه ړنـګ كـړي،       ود چخبرې وكړي، په خپـل زړه كـې   
  خپلې لور پټ ساتلي ول. لهچې تر اوسه يې 
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  ...زړه مې ورته نه كېږي.هن -
بو لپاره كتل او پـه ورو يـې د هغـې مـخ پـه خپلـو       ېخپلې لور ته يې د څو ش

السو كې ونيو او په تندي يـې ښـكل كـړه. هغـې تـه يـاد نـه شـي چـې خپلـې           
خبره وه. د هغې پـه مـخ    ېنن څه ځانګړ مور په تندي داسې ښكل كړي وي.

كې يو عجيبه ځال وه، د هغې د مخ كمـزورۍ زيړوالـي هـم دا ځـال نـه شـوه       
  ګانونه ختم شول.پبو كې يې د كلونو ګيلې او خېختموالى. په څو ش

  تاسو نور ويده شئ. -
چې مور يې ناروغه ده. هغـه خپـل ځـاى     ور كړي وېد لږ وخت لپاره يې دا ه

تر ناوخته يې خپل الس د هغـې پـه تنـدي ايښـى و.      ېشپد  كې مالسته وه.
نــو پــوه شــوه چــې هغــه نــوره ، و لــســهار يــې چــې د چــايو لپــاره پــرې غــږ كو

  ژوندۍ نه وه.
  

���  
  

 لـه په دروازه كې يـې سـترګې خښـې كـړې.     ، هغې يوه اوږده ساه واخيسته
. يــو څــوك هناڅاپــه د چــا د پښــو ښــكالو تــر غــوږ شــو يــې  كــور څخــه دننــه 

ودريده. د كوچنۍ دروازې  ته راروان وو. هغه ديوال يوې خوا ته ې درواز
ــو          ــن ي ــوس كل ــه پنځ ــوس، پنځ ــته. پنځ ــه دروازه پرانيس ــا غټ ــاى چ ــر ځ پ

  راښكاره شو. كې پتلون او نيكټايي  په  سړىلوړ
دو حيرانـه شـوه. پـه    ېـ ددې سړي لـه خـولې پـه خپـل نـوم اور      هساره...؟ هغ -
  ځاوه.  ره يې خپل سر د هو په ويلو وخوېو
  دننه راځه، ولې والړه يې. -

  سړي په نرمه لهجه حيرانه شوه، او دننه الړه. ېهغه دد
راننوتـو پـر مهـال    د  ؟ سـړي ورڅخـه كـور تـه     ىستا نـور سـامان چېرتـه د    -

  زه －نه／اره نه يم 4 

  وپوښتل.
  .ىسامان خو كور كې د -

  هغې په ورو غږ وويل. د بهر څخه كور ته په كتو يو دوه كې شوه.  
  ږم؟ ېوسزه به دلته څنګه ا -

  بيا بيا همدا يوه پوښتنه د هغې په ذهن كې راتله. 
  سمه ده. راځه سامان به بيا راوړو. -

ځنـډه ګـراج كـې والړ مـوټر خواتـه الړ.      لـه  هغه ددې ځواب په اوريدو پرته 
  هغه پرته د څه ويلو سړي پسې روانه شوه.  

  هغې كور ته ددې سړي بوتلل به سم وي او كه...  -
 .هتونو كـې وه چـې سـړي د خپـل مـوټر دروازه پرانيسـ      هغه په همدې سـوچ 

هغــه د مــوټر چلــونكي پــر ځــاى كېناســت او د مخكنــي ســيټ دروازه يــې    
  ر وارخطا په موټر كې ناست وو.ېډ ىورته پرانيسته. سړ

  تاسو عارفين عباس ياست؟  -
هغې دننه كېناستو سره وپوښتل. يوه نرۍ غوندې موسكا د هغې پـه مـخ    

  څرګنده شوه.  
  و، زه عارفين عباس يم.ه -

  هغې موټر چاالنولو سره ځواب وركه. 
  څنګه ده؟ هغې موټر شاته بوتلو سره وپوښتل. سبا -
  !سبا -
ره پـه مغـزو كـې هـيڅ نـه راتلـل، بيـا ناڅاپـه د         ېـ نوم اوريدو سره تر ډ سباد 

  مور مخ سترګو ته ودريد.
  مور مې! -

  بى واكۍ يې له خولې څخه ووتل.
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  ؟هو، څنګه ده هغه -
ــه ســرك روان و. هغــه د څــو شــ      ــى پ ــه كــوره وتل ــې وه.  ېمــوټر ل بو لپــاره غل

و، چـې بيـا يـې تـرې هماغـه       ىعارفين عباس موټر په تيزۍ سـره روان كـړ  
  پوښتنه وكړه.

  ده.ې مور مې مړه شو -
پــه ډېــر ورو غــږ يــې، د خپلــو اوښــكو پټولــو هڅــه كولــه. مــوټر يــو ناڅاپــه  

  .  ى ودريدل
  ين عباس باور نه راته.عارفد   ده؟ېمړه شو سبا -
  هو!  -

و او ځواب يې وركه. انجلۍ د عـارفين عبـاس مـخ     ى هغې سر ښكته نيول
  بو لپاره چپتيا وه.ېكتل نه غوښتل. په موټر كې تر څو ش

  غږ د پخوا په څېر دروند نه و.  كله! -
  پنځه ورځې وړاندې... -

او  و. انجلـۍ ســر راپورتـه كــه   ىايښــ ىعـارفين عبــاس پـه اشــټرينګ تنـد   
. بـس د هغـې سـترګې پټـې وې، او شـونډې      هژړل نـ  ههغې ته يې وكتل. هغـ 

يې غاښونو كې نيولې وې. انجلۍ د سترګو په كونج كې هغـې تـه كتـل. د    
پريـوتې، پـه    ېانجلۍ سترګې د عارفين عبـاس سـره خـواكې كاغـذ بانـد     

  وكوم چې ليكل شوي و
  عارفينه!

وخـت   ر ېـ ږه. تېـ تـه مـه ل  كورنۍ خوا د  ساره خپل ځان سره وساته، هغه زما
  يادولو ته اړتيا نشته، بس د هغې خيال ساته.

  با)س(
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ر وخـت پټــول  ېـ د مـور ماضـي څـه كېـداى شـي، هغـه ولــې زمـا نـه خپـل ت          -
خوښـې واده څخـه انكـار كـول، د      غواړي. په خپله خوښه واده، د كـورنۍ  

دل، د پالر مړينه، د مور بيرتـه نـه راتلـل او كـورنۍ سـره هـيڅ       پرېښوكور 
  ړيكه نه لرل...ا

  وان وه.ېد تل په څېر له داسې پوښتنو سره الس او ګر ه هغ
خو مور بايد په دې پوه شوې وه، چې زه دومره هـم كـم عقلـه نـه يـم. او دا       -

څـوك كېــداى شــي.   ى. دا ســړىد هغــې پـه مړينــه دومــره خفـه ولــې د  ى سـړ 
 . زمـا د ىكېداى شي مور يې خوښـه وه او مـور مـې ورسـره واده نـه وي كـړ      
نـو   ، و ىپالر لپاره به يـې دا پريښـى وي او كـه مـور مـې دې سـره واده كـړ       

څومره ښايسـته ژونـد بـه مـو درلـوده. خـو خـداى خبـر ددې محبـت عـذاب           
  .ىدپرېښوڅنګه څوك سوچ ته هم نه شي 

ډوب ســوچ څخــه راپورتــه شــوه. عــارفين عبــاس هــم د اشــټرينګ   لــه هغــه 
تل. ساره په هغـې ډېـر زيـات    و. انجلۍ بيا ور ونه ك ىڅخه سر راپورته كړ

زړه وســوځېد. عــارفين عبــاس ورڅخــه د كــور پتــه وپوښــتله، هغــې ورتــه  
  پرته د څه ويلو پته وركړه.

  تاسو زما مور سره څه خپلوي لرئ؟  -
  زما د تره لور وه. -
  هغه په ماته لهجه ځواب وركه.  

  ؟ىد ىد مور پالر مې ژوند -
  هغې ورپسې بله پوښتنه وكړه. 

  .ىده او پالر يې امريكا كې دې مړه شومور يې  -
  د مور مې كوم وروريا خور شته؟ -
  ده. ېد هغې بى كراري ال پسې زيات 
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  دواړه هم امريكا كې ژوند كوي. ى. هغوىستا يوه ترور او يو ماما د -
ځوابونـه   يـې   پوښـتنو تـه   ا كـړې د سـار   ېخښـ  ېهغې په سرك كـې سـترګ   

  وركول.
  لومات لرئ؟زما د پالر باره كې څه مع -
  ستا مور تاته د پالر باره كې هيڅ نه دي ويلي؟ -
  عارفين عباس هغې ته پرته د كتلو دا وويل. 

  .ىد بس دا يې ويلي وو، چې هغه مړ شوى -
  عارفين د هغې مخ ته كتل، ېدا ځل

  .ىد هو هغه مړ شوى -
نـور څـه بـاره كـې پوښـتنه وكـړي،        د دې چـې لـه  ره عجيبه لهجه پرته ېپه ډ 

  يې وپوښتل، ورڅخه
  ته درس وايې؟ -
او بيـا مـې درس ويـل پريښـي      ىد ى. دولسم نه وروسته مې بي اى كـړ هن -

  دي، اوس په يوه كارخانه كې كار كوم.
  څه كار كوې؟ -
  كمپيوټر كاره يم. -

  موټر كې دواړه غلي ناست ول.  
مـوټر ه راښـكته شـول،     لـه  . ودو پـورې دواړه غلـي و  ېكور تـه رسـ  ى د هغو

كــور هــم پــه  ى، ددووكورونــه پكـې و  ودانــۍ وه چــي پـه لســګون يـوه زړه و 
مخكــې او عــارفين  ه يم پــوړ كــې و، پـه تنګــو او تيــاره زينــو كـې ســار  ېـ در

لــي راواخيســته، يعبــاس ورپســې روان وو. ســاره د خپــل دســتكول نــه ك  
ر ېد ت ىكور ددو ېدروازه يې پرانيسته او دواړه دننه الړل. ددې يوې كوټ

  له.ژوند ټوله كېسه اورو
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  تاسو كېنئ. -
ساره يوه چوكۍ د هغې مخې ته كېښوده. عـارفين پـه چپـه خولـه چـوكۍ       

  باندې كېناست.
  تاسو به ما له ځان سره وساتئ؟ -
دا پوښتنه هغه په ټوله الره كول غوښـتل خـو ويـې نـه شـو كـړاى. عـارفين         

  ددې پوښتنې سره له ځايه پاڅيده.
  دا پوښتنه تا ولې مانه وكړه؟ -
  يل غوښتل چې ستاسو كورنۍ خو به څه نيوكه نه لري؟ما دا و -
  زه هيڅ كورنۍ نه لرم، يو ځوى لرم او هغه به هم څه نيوكه ونلري. -

سـامان ټولولـو   تر و، ساره د خپل سامان په ټولولو  بوخته شوه.  هغه والړ 
نـو دا هرڅـه بـه     ، ته يوځل بيـا وكتـل. كـه د هغـې وس و     ېوروسته يې كوټ

خـو هغـه پوهيـده چـې پـه هاغـه كـور كـې بـه دا           ى، ړي ويې لـه ځـان سـره و   
كباړ نه ډېر ارزښـت ونلـري. نـو ددې لپـاره يـې يـواځې خپـل او د        له سامان 

يـې   بهـر  و او   مـور يـو څـه سـامان راپورتـه كـړ. عبـاس پـه كړكـۍ كـې والړ          
  كتل.

  ږئ؟ېتاسو د كله راهيسې دلته اوس -
  كتلو پرته ، ورڅخه وپوښتل. د  عارفين هغې ته  

  د اول نه... -
عبــاس د ځــواب پــه اوريــدو دننــه وكتــل. هغــې خپــل ســامان پورتــه كــول     

  خو عباس پرينښوده. ، غوښتل
  تاسو پريدئ، زه يې پورته كوم. -
  پورته كوالى. ې ته يې نه ش -

  . وعارفين دواړه بيګونه الس كې نيولي و
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  زه بايد تاسو ته كوم نوم واخلم؟ -
  ته كتل،بو لپاره هغې ېعارفين د څو ش

كــوم نــوم چــې دې خــوښ وي، اخيســتى شــې، كــه غــواړئ نو...پاپــا راتــه   -
  وايه.

  و.ى خبره ډېره حيرانه شوه، عارفين له كور څخه وتل ېهغه په د
  

���  
  
  به دلته ناسته يې؟   ېنور ترڅومره وخته پور -

وه، او د هغې  ېپه لور تګ سره يې يو ځل بيا هلته په ناسته ليدل ېدرواز
  غلى و، هغه ددې په ورتلو موسكۍ شوه.په لور ور

خو زه نه غواړم چـې تـه هـم د     ، ته په دې توره جوړه كې يوه حوره ښكارې -
ې تورې شپې په څېر زر پاى ولرې. نو اوس دننه راشه، هوا نـوره يخـه شـو   

  ده.
كولې، په كومه لهجه كې چې يې ورسـره   ېهغې په هماغه نرمه لهجه خبر

  تل كولې.
  يې؟ ته چېرته روان -

  د ځواب وركولو پرته يې ورڅخه وپوښتل.
  لږ كار لرم، ملګري خواته ځم. -

دل لكـه  ېوكړې. خبرو خبرو كې ورته داسې ايس ېهغې په والړه والړه خبر
ته يې غوږ نه ږدي. هغې بيا سر راپورته كـړ او د اسـمان پـه لـور      ېچې خبر

  بو لپاره د هغې مخ ته كتل. ېيې كتل. هغې د څو ش
په سترګو او يا هم په موسكا كې څـه شـته، خـو زه يـې سـتايلو       ستا سبا -

  لپاره هيڅ الفاظ هم نلرم.
  عارفين د تل په څېر هغې ته په كتلو سره دا هر څه وويل.
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  دننه تلو ته ال اراده نه لرې؟ -
  هغې ورڅخه يو ځل بيا وپوښتل.

  ؟ىعارفينه! تا تر اوسه خداى ليدل -
رفين يوه اوږده سـاه واخيسـته او لـرې    هغې اوس د اسمان په لور كتل. عا

  د برنډې په زينو كې كېناسته.
  ؟ىتا ليدل !هن -
  ، خو زړه مې ډېر غواړي چې يو ځل يې وګورم.ىليدل دى  ، ما هم نهان -

پـه څېـر شـوق پـروت و او پـه مـخ كـې يـې يـوه           مد هغې پـه زړه كـې د ماشـو   
اسـمان پـه   او د  ىفيت. د برنـډې پـه سـتنه يـې سـر لګـول      يعجيبه غوندې ك

  لور يې كتل.  
  ؟سباخداى ولې ليدل غواړې،  -

سـره بـه    سـبا عارفين د بهر تلو اراده هم پريښې وه. تل به همداسې كېـدل،  
  .وشروع كړې، ټول كارونه به ترينه پاتې و ېيې خبر

  ږم ولې يې ليدل غواړم، خو بس ليدل يې غواړم.ېنه پوه -
  كراري پرته وه. ېوه بت او ييد هغې په لهجه كې عجيبه غوندې معصوم

، كه د هغې ليدلو ارمان لرې نو هـر  كړېده! دا ټوله نړۍ خداى جوړه سبا -
  ښايسته شي ته ګوره، هغه به په هر ښايسته شي كې ومومې.

داسې خبرې يې كولې لكه د هغې پوهولـو كوښـښ چـې كـوي. هغـې اوس      
  عارفين ته كتل.

؟ ايـا دا هـم   هلـې نـ  يواځې په ښايسـته شـيانو كـې، بدرنګـه شـيانو كـې و       -
هغې نه دي جوړ كړي. خداى په ګل كې لټول پكـار دي ځكـه ګـل ښايسـته     

او په هغې كې به ښكاره شي، او په كاڼې كې به نه ښـكاري ځكـه هغـه     ىد
. خو عارفينه! خلك وايي چې ښايسـت پـه يـو شـي كـې نـه       ىښايسته نه د

وي، ښايســـت خـــو د ســـترګو پـــه ليـــدلو كـــې وي. ماتـــه ګـــل ښايســـته نـــه 
  اري، كاڼي راته ښه ښكاري، نو زه څه وكم.ښك
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ې الره وركه كړه، هيڅ نه پوهيده چې څه ځواب وركړي. د ډېـر  يعارفين نه 
  سوچ نه وروسته يې وويل،

هـم د   ىشـي او كـاڼ   ىهـم ښايسـته ښـكاريد    ىهو ستا خبـره سـمه ده. كـاڼ    -
چـې دې هـم    ى، نو بس ته نړۍ ته ګوره كـوم شـ  ىد ىش ىهغه ذات پيدا كړ

  ګو ښايسته ولګيده، هغې كې خداى...په ستر
خو عارفينه! خو زه خداى په شيانو كې لټول نه غواړم او نه يې هم ليدل  -

غواړم. زه هغه يواځي ليـدل غـواړم. يـو واحـد، څرنګـه چـې د هغـې صـفت         
. مونږ به ښه كارونه كوو. خلكو سره بـه نيكـي كـوو. د هغـې عبـادت بـه       ىد

ه راكړل شي، مونږ به جنت ته الړ شـو،  كوو، نو څه به وشي. د هغې ثواب ب
  هر يو ارمان به مو پوره شي. خو كه بيا يې هم ونه ګورو نو بيا...

  عارفين په بى وسۍ هغې ته كتل
! خو ته د خداى باره كـې دومـره فكـر مـه كـوه، ليـونۍ بـه        سبانه پوهيږم  -

  شې.  
  عارفين يې د پوهولو كوښښ كاوه.

  نو بيا د چا باره كې فكر وكړم؟ -
  هغه لكه الرښوونه يې چې غوښته.

دنيا باره كې سوچ وكه، د هغه خلكو باره كې سوچ وكه چې سـتا خـوا   د   -
  او شا ته دي. 

  عارفين په ډېر جديت سره د هغې پوهولو هڅه كوله. 
پــه هغــه څــه چــې پوهــه شــوې يــم، ولــې ســوچ وكــړم. پــه هاغــه څــه چــې نــه   -

  پوهيږم په هغې ولې فكر ونكړم؟
  نا كله ته عجيبه خبرې كوې...كله  !سبا -

  هغې د عارفين په خبره سر ښكته كړ.
  نه پوهيږم... -
  ښه ستا فرانسوي ژبه څنګه روانه ده؟ -
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  عارفين د هغې توجه جزبول غوښتل.
  نه پوهيږم څنګه روانه ده، بس هڅه كوم. -
  كولې شې. ېځه خير، اوس داسې هم مه وايه، ډېرې ښې خبر -

  ره وويل.عارفين ورته هڅولو لپا
  كه په ريښتيا هم يو څه بهتره وي، نو دا هم ستا له كبله دي. -
، نه خير، تر اوسه خو ال دومره نه يم. تاته ځكه دا ژبه زده كـول پكـار دي    -

وكــړې او خپــل  ېفرانســه كــې دې زړه خفــه نــه شــي، خلكــو ســره خبــر  چــې 
  خداى پسې وګرځې.  

  عارفين ورته د تنګولو په لهجه كې وويل.
د هغــې ځــاى ښــځو ســره  چــې  ، و ځكــه فرانســوي ژبــه زده كــول غــواړم  ا -

  ستاسو په خبرو پوهه شم. 
  خير، زما هم ښځې دومره نه خوښيږي. -
  ستا به نه خوښيږي خو د هغه ځاى چاپيريال بل رنګه جوړ دى. -

  خبره په زوره وخندل.  ېعارفين په د
و د بانـك سـره   ! تر څو د كور ځاى بـدل كـړم، دا كـور خـ    سبازه سوچ كوم  -

، ډېــر ى. يــو بــل ځــاى كــې مــې كــور ليــدل ىخــو ارامــه ځــاى نــه د ىنــږدى د
، كــه تــه يــې وګــورې ســتا بــه هــم خــوښ شــي. زه بــه يــې    ىښايســته ځــاى د

  انځورونه راولېږم، ته يې وګوره بيا ماته ووايه چې څنګه دى.
  بيرته كله ځې؟ -
  .ېبس لس پنځه لس ورځې مې نورې هم پات -
. بس ټولې ورځې دې نـورو ښـارونو   ېكې ډېر لږ پاتې شودا ځلى په كور  -

  رې كړې.ېته په چكرونو ت
. زه دلتـه پـه رخصـتۍ راغلـى     وهو، دا ځلې د بانك كارونه ډېـر زيـات و   -

يم، خو بيا هم پكې د بانك كارونه كوم ترڅو ددې كال په پاى كـې د واده  
ښــار لپــاره د  و لپــاره ډېــرې رخصــتۍ راكــړي. اوس هــم د درې څلــور ورځــ 
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  .ىڅخه بهر روان يم. ښه ته وايه ستا پوهنتون څنګه روان د
عـــارفين خپـــل ټـــول پروګـــرام تفصـــيل ســـره ويلـــو وروســـته هغـــې څخـــه  

  وپوښتل.
  .ىهو، سم روان د -

  هغې نور هم ځآن په څادر كې راونغاړه.
  اوس خو څوك نيوكه نلري؟   -

  نه په مسكۍ لهجه وپوښتل.ېعارفين تر
كـې بـه يـې     ې يې اوس هم لري او په راتلـونك  ىهغو ې چا چې نيوكې لرل -

هم ولري. نيوكې باندې خو څه خرچه نه راځي چې څوك ورته سوچ وكړي. 
و اوس څــوك دومــره څــه نــه وايــي. او پــه پــرده بانــدې راتــه اوس هــم    خــاو 

  نصيحتونه كېږي.
  كولې. ېنرۍ مسكا سره دا خبر سبا

هسې دې ټول لـه ځانـه   ! كه ته پرده وكړې نو ښه به نه وي، بس سباهسې  -
اشــتو خبــره ده، بيــا فرانســه كــې چــې دې  يخفــه كــړي دي، بــس د يــو څــو م 

غــواړې اغونــده، كــه پتلــون كــې ګرځــې او كــه  زړه څنګــه لبــاس اغوســتل 
  جامو كې، زه هيڅ نيوكه نلرم.

  د عارفين په لهجه كې په پټ شرارت پوهه شوه.
ر بيهـوده لبـاس   ېـ څ زه په څادر باندې ټول ځان پټوالى شم، زه د نورو پـه  -

نه په تن كوم او نه هم ځـان سـينګاروم. كـه هلكـانو سـره هـم درس وايـم نـو         
رواجي چادري نه اچوم. ايا ته هم په دې  ، هونازونه او اداګانې هم نه كوم. 

  خبره نيوكه لرې؟
  شو.ى عارفين ددې خبرو په اوريدو له ځان سره موسك

پــه ښــوونه كــې او نــا هــم پــه   ، زه هــيڅ نيوكــه نلــرم، نــه د هلكــانو ســره هنــ -
چادري نه اغوستلو باندې. زه خو سـتا د اسـانۍ لپـاره وايـم. دومـره ډېـرو       

  ضدونو او مخالفتونو  كې ژوند كولو لپاره هم ډېر صبر ته ضرورت وي.
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  هو، او په ما كې ډېره حوصله ده. ته خو چېرته روان وې. -
  ته خبرو منځ كې څه ورياد شول.   سبا

، خو ستاسو د خوږو خبرو نه هم برخمن شـو. اوس داسـې   هو روان خو يم -
  وكړئ چې دننه الړ شئ. 

يـو ځـل بيـا د     سـبا عارفين خپل السي ساعت ته په ليدلو لـه ځايـه پاڅيـد.    
  ده.ېستورو څخه ډك اسمان ته وكتل او له ځايه پاڅ

  اهللا پامان. -
ه. په لور روانه شـو  ېڅخه د كوټ ېبرنډ او له هغې خداى پامانۍ واخسته 

  عارفين په خپل ځاى والړ هغې ته كتل.
  

���  
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په ډېره خاموشۍ بيرته كور ته راستون شو. عارفين په ورو موټر چـالوه،  
او د شيشې څخه يې بهر كتل. كور ته په راتلـو سـره يـې د هغـې سـامان لـه       

  موټره راښكته كړ او څوكېدا ته يې دننه وړو لپاره وويل.  
  به ډوډۍ تياره شي. هغې ته دې خپله كوټه وګوره، تر  -

پـــه دې خبـــره ورتـــه پـــه ريښـــتيا هـــم د لـــوږې احســـاس وشـــو. دا مهـــال د   
ماسپښين څلور بجې وې او هغه دوه بجې دلته راغلې وه. د غرمې ډوډۍ 

كرارۍ نه وه خوړلې خو اوس د ډوډۍ نوم اوريـدو   ېهغې څه په تيزۍ يا ب
هغې په عجيبه تر كوټې ورسوله.  څوكيدارد لوږې احساس وكه. يې  سره 

  و.  ى سامان ايښى و او تلل  څوكيدارانداز كوټې ته كتل. 
كه چېرې دا خوب وي ساره! نـو دعـا كـوه تـر څـو دا خـوب ال پسـې اوږد         -

  شي او كه چېرې دا ريښتيا وي نو دعا كوه چې خوب ترې جوړ نه شي.
هغــې د كړكــۍ څخــه بهــر وكتــل، النــدې چمــن او څلــور خــواو ګالنــو بيــل  

  و. ى ړمنظر جوړ ك
  دل به اسانه وي.ېآيا دلته اوس -

پـه شـيانو وزغـالوه. هغـه ويجـاړه كوټـه        ې هغې يو ځل بيا خپل نظر د كوټ
ر كــړي ول. د ېــچــې د ژونــد څلورويشــت كالونــه يــې پكــې ت  ، وريــاده شــوه

 ې هغې زړه غوښتل يو ځل بيا هماغه كورته الړه شي. هغـې تـر ډېـره د كـوټ    
ــره پــه خپــل     وروســته د  ې بېځــاى والړه وه. څــو شــ هــر شــي تــه كتــل. تــر ډې

تشناب په لور الړه، مخ ته يې يو څو لپې اوبه واچـولې او خپـل ځانتـه يـې     
په اينه كې كتل. تر ډېره د آينې مخې ته والړه وه. تشـناب كـې دننـه د خپـل     

  ځانه پرته هر څه ورته د قدر وړ ښكاره شول.
  به څه كوې؟ ساره! اوس لكه چې درته د كمترۍ احساس پيل شو. اوس -

يو ځل بيا ورته دا احساس وشو چې ټـول دې پسـې خانـدي، هغـې د آينـې      
څخه سترګې واړولې، اوبه يې بندې كړې. مخ پـاك بانـدې يـې السـونه او     

به وروســته د كــور مــالزم د ېمــخ وچ كــړل او بيرتــه كــوټې تــه راغلــه. لــږه شــ
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الړه. ، هغه ورسره د ډوډۍ خوړلو كوټې تـه  ىدو خبر سره راغېډوډۍ تيار
عـارفين د چــا ســره پـه ټيليفــون خبــرې كـولې. د هغــې پــه ليـدلو يــې خبــرې     

  بندې كړې. 
  راځه ساره!  -

عارفين ورته وويل. مالزم ساره لپاره يوه څوكۍ رامخته كـړه. هغـه پـه نـه     
ــاده شــوه چــې      ــه د كــور ډوډۍ وري ــدې كښيناســته. هغــې ت زړه څــوكۍ بان

  خپلې مور سره يې خوړلې وه.  
  وع كه.ساره ډوډۍ شر -

عارفين ورته وويـل. هغـې د مېـز دپاسـه رنګارنـګ خوراكونـو كـې سـاده         
خوراك لټول غوښتل. عارفين د هغې سـتونزه اسـانه كـړې وه. هغـې خپـل      
ځـــان او ددې مخـــى قـــاب كـــې وريـــژې واچـــولې او ورپســـې يـــې د ټولـــو  
خوراكونو نه لږ لـږ د هغـې مخـى تـه كېښـودل. هغـې پـه وارخطـايې ډوډۍ         

  پيل كړې وه.
. ته چې څنګه غواړې، څه چې غواړې، كېـداى شـي   ىا ټول كور ستا دد  -

رولـو بانـدې تنګـه شـې نـو كـوالى شـې خپـل         ېټوله ورځ كور كـې بيكـاره ت  
  درس ته دوام وركړې.

هغې ورسـره خبـرې كـولې خـو بيـا يـې هـم ددې پـه لـور نـه كتـل. بـس خپلـه              
ۍ كاشوغه يې قاب كې  وريژو كې وهله. هغه پوه شـوې وه، چـې هغـه ډوډ   

و. كلـه چـې يـې وريـژې ختمـې كـړې،        نه خـوري بـس صـرف ورسـره ناسـت      
  و. ى عارفين ورته بيا قاب ډك كړ

 ىو. هغـو  ىايښـ  ىډوډۍ خوړلو وروسـته مـالزم حـويلۍ چمـن كـې چـا      تر 
دواړه هم چمن ته راغلل. هغې په الس كې پياله نيولې وه چـې بهـر د مـوټر    

  دروازه پرانيسته.  څوكيدارهارڼ تر غوږ شو. 
  حيدر راغى.  -

عــارفين دروازې پــه لــور وكتــل او ويــې ويــل. ســړي خپــل الســي بيــګ او   
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پـه لـور    ىكوټ مالزم ته وركړل. بيا يې د موټر دروازې بندې كـړې او ددو 
. ساره په حيرانۍ هغه سړي ته كتل. هغـه د شـكل څخـه كـوم بهرنـۍ      ىراغ

څخـه  نـورو خلكـو    لـه  ر لبـاس يـې   ېـ ښكاريده. اوږد قد او د بهرنيـانو پـه څ  
  و. ى ل كړېب
  السالم عليكم. -

خواتـه   ىحيدر نږدې راتلو سره وويل، يوه څوكۍ يې راواخيسـته او ددو 
  كېناسته. 

  ، حيدر.ىد ىساره! دا زما ځو -
  ژنده.  ېعارفين ورته خپل ځوى ورپ

  سالم. -
حيدر په ډېره رسمي لهجه كې وويل، او بيـا يـې پـه ماتـه ګـوډه فرانسـوي       

  ښتل،ژبه كې د پالر څخه وپو
  دا څوك ده؟ -
  عارفين د لږ ځنډ وروسته ځواب وركه. -
  لور ده. سباد  -

  د لږ ځنډ وروسته حيدر بيا وپوښتل.
  دلته څنګه راغلې ده؟ -
  حيدره! تاسره په دې موضوع وروسته خبرې كوم.  -

عارفين د ساره په لور وكتل، هغه پـه چـايو څښـلو بوختـه وه. هغـه پـوه نـه        
  .هې كولې شي كه نشوچې ساره فرانسوي خبر

  فرانسوي ژبه پوهيږې؟په ساره! ته  -
  ...هن -

عارفين سـم ځـواب تـر السـه كـړ، او يـوه اوږده سـاه يـې واخيسته.سـاره د          
  ځواب وركولو وروسته چپ شوه.

  ساره، ته حيدر لپاره چاى راوړه.  -
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ته چاى راوړي. تـر   ىدو چې هغه په الس كې نيولې پياله په مېز كېښوده. 
  .لدواړه غلي ناست و ېبېيوې ش

  ، دا دلته څنګه راغلې ده؟يئاوس خو خبرې كولې شو كنه. اوس ووا -
  حيدر يو ځل بيا پالر سره په فرانسوي خبرې پيل كړې. 

  ږي.ېحيدره! دا به نوره دلته اوس -
  ولې؟ -

  حيدر په حيرانۍ وپوښتل.  
  ونيسئ. ىچا -

ګـه لـه هغـې څخـه     په خبرو كې راغله. حيدر په ډېـره رسـمي تو   ىساره ددو
كېناسته او چاې څښلو بانـدې يـې    ىپياله واخيسته. ساره بيا په خپل ځا

  پيل وكه. 
  ده او دا يواځې څنګه اوسيداى شي. ې مړه شو سبا -

  دا ځل حيدر د ساره په لور وكتل.  
    هغه كله مړه شوه؟ -

  پالر څخه وپوښتل.له هغې يوځل بيا 
  پنځه ورځې وړاندې.   -

كــول ورتـه ســم نــه   ېد پــالر پــه لـور كتــل. نـورې پوښــتن   حيـدر پــه حيرانـۍ  
  ښكاريدل.
داسې هم نـه وه چـې پـه دې    و ، فرانسوي خبرو ځان نا خبره  ى په ساره ددو

دواړو خبـرې   ىزه لهجـه چـې هغـو   ېـ ټولو خبرو هغه پوه نه شوه. په څومره ت
 ده، يواځې دا نه چې هغه فرانسوي خبـرې نـه شـوې   ېكولې هغومره نه پوه

په سمه توګه ليكل يې هم كوالى شـو. وړوكـوالي كـې يـې چـې       ېبلك كړى
مور يواځې ناسته وه نو له ځان سره به يې په همدې ژبه خبرې كولې. هغـې  

مور څخه څو ځله پوښتنه كړې وه چې په كومـه ژبـه خبـرې كـوي، او پـه       له 
 لـه  هر ځل به مور د اوږدې چپتيا څخه پرته بل هيڅ ځواب نه درلوده. ساره 
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 پـه اوريـدلو وروسـته معلومـه كـړه چـې مـور يـې         وه د څـو لغـاتون  مور څخـ 
    كوي. نو ډېره به حيرانه وه، ېفرانسوي ژبه خبر

په دې ژبه مور څنګه خبرې كوالى شـي، او كـه پـه دې ژبـه خبـرې كـوالى        -
  ږي؟ېشي نو نور په څه څه پوه

پوښتنو ځوابونه لټول يـې غوښـتل، خـود مـور لـه لـورې بـه         و داسې نورد 
پوښتنې ځواب د چپتيا په شكل كې وركول كېـده. كلـه چـې دولسـم     ددې 

نو ورسره يـې د فرانسـوي ژبـې ښـوونيز مركـز كـې هـم         ، دهېصنف ته ورس
داخله واخسته. هغه د مور په خبرو ځان پوهول غوښتل. هغه لـه ځـان سـره    
څه خبرې كوي؟ څـه وايـي؟ څـه سـوچونه كـوي؟ پـه ورو ورو ددې وړ شـوه        

هغې د مور په خبرو ځـان پوهـول    مفهوم تر السه كړي.  خبرو  له د مور چې 
غوښتل. كله چـې د مـور پـه خبـرو پوهـه شـوه، نـو بيـا هـم د هغـې خبـرو پـه             
مهفوم نه پوهيده، د هغې په خبرو كـې هـيڅ كـوم ماضـي نـه و، نـه پكـې د        

اهللا سره خبرې كولې، خو د كـوم درويـش انسـان پـه      له كوم چا نوم و. هغې 
  د هغې په خبرو كې هيڅ كومه ګيله او شكايت نه و.  څېر هم نه ول، ځكه

ساره هيڅكله مور پـه دې نـه وه پوهـه كـړې چـې فرانسـوي ژبـه  زده كـوي.         
ساره تل خپل كتابونه ترينه پټـول ځكـه كـه مـور يـې خبـره شـي نـو كېـداى          

اوريـدو څخـه   له  اواز د  شي له ځانه سره خبرې كول هم بند كړي او د هغې 
چـې   ، كولې، هغـې نـه غوښـتل    ېحيدر فرانسوي خبر برخې شي. ېبه هم ب
و. د ټولـو  ى واړو چـاى خـتم كـړ    ې وپـوهيږي. پـه ډېـره چپتيـا در     ې ورباند

 څخه وړاندې حيدر چاى ختم كړ او دننه الړ.  

  ؟ىدا ستاسو خپل ځوى د -
  څخه پوښتلي ول.ه هغ له تللو  وروسته  تر ساره د حيدر  

  و.  ښځې سره واده كړى  ۍفرانسوې يو له ، ما ىهو، زما خپل ځوى د -
  هغه چېرته ده؟ -
  كاله وړاندې وفات شوه. ې هغه در -
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  هغې د عارفين عباس مخ ته يو ځل بيا وكتل.
  وه؟ ېزما مور فرانسوي څنګه زده كړ -

  عارفين زر هغې ته وكتل، هغې ورته په ډېر دقت كتل.
  نه وه...يد هغې ورسره م -

  نه شوه، هغه په دى نيمګړي ځواب باوري
ته ځم، كه ته غواړې كور وګـوره او يـا اسـتراحت كـوالى      ېزه خپلې كوټ -

  شې.
 شايد عارفين د هغې نورو پوښتنو ته ځواب وركول نه غوښتل، نـو ځكـه  

  ته الړ. ېخپل ځايه پاڅيد او كوټ له 
لمر پريوتى و، تياره خوريدونكې وه، هغه پاڅيده او چمـن كـې ګرځېـده.    

او دروازه يې بنده كړه. يو دمـي يـې د    ىته راغ ېعارفين عباس خپلې كوټ
المــارۍ څخــه يــې د  لــه المــارۍ النــديني روك نــه كليــانى راوويســتى او  

عكسونو پڼډ راوويست. خپل كټ كې كېناست، الـبم پرانسـتلو سـره يـې     
به وړاندې يـې د سـاره سـره د هغـې پـه قبـر       ېره ولېده، چې لږه شېهماغه څ

  فاتحه ولوستله.
وې او زه خوشـاله يـم    ېيواځې د څلويښت كلونو لپـاره راغلـ  نړۍ ته  ېد -

، زه ډېــر زيــات خوشــاله يــم چــې تــا د ژونــد د عــذاب څخــه خالصــون    ســبا
  وموند. اوس لږ تر لږه ارامه خو به يې كنه...

  رولې او ځان سره لګيا وو.ېت ېهغې په همغه عكس ګوت
  

���  
  

ــره لــور وه. هغــه د دوه خوينــدو او يــو ورور   ســبا څخــه مشــره وه.   د هغــې ت
و. پـه يـوه غټـه مېنـه كـې څلـور       ى واړو خويندو څخه وړوك ېعارفين د در

ورونــه اوســيدل چــې د ټولــو حــويلۍ او عمــومي دروازه يــې هــم يــوه وه. د   
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  و.   ټولو كشر تر پالر  سبااو د   ټولو مشر ترعارفين پالر پكې 
دوه ځلـه  ده، پـه كـال كـې بـه     ېپخوا څخه په امريكا كې اوس له پالر  سباد 

دو ېلـوى كـور څخـه د بهـر اوسـ      ې كـورنۍ هيڅكلـه دد   سباكور ته راته. د 
مـور بـل    سـبا دل او نـه هـم د   پرېښـو پالر  سباد  ه ، ځكه نىو كړ كوښښ نه 

واده  وروســته  تـر  ځـاى كـې اوسـيدل غوښـتل. نـو پايلـه دا شـوه چـې هغـه          
ده. دا يـو داسـې   ېـ رېهماغه كور كـې بيـل ځـاى جـوړ كـه. وخـت همداسـې ت       

سـره   سـبا تعليم كـوالى شـي.    ېتر ليكلو، لوستلو پور ېو چې انجون ور ك
هم داسې شوي ول. د لسم ټولګي څخه وروسته مشرې كاني ښوونځي تـه  

تلو څخه منع كړې وه، د مور يې هـم دا خوښـه وه، چـې همـدومره تعلـيم      له 
  انجونو لپاره بسنه كوي.

ره خبـره وكـړم خـو زه    ، زه خو نور هـم تعلـيم كـول غـواړم، زه بـه پـالر سـ       هن -
  تعليم نه پريږدم.

  وه. ېداسې ځوابونو مور ډېره تنګه شوپه  د هغې 
كور كې هيڅوك دا نه خوښوي او ستا پالر به يـې هـم خـوښ نـه كـړي او       -

  كوې؟ ېبيا چې ته تعليم وكړى هم نو څه به پر
  مور يې د پوهولو كوښښ كاوه.  

 لـه  كـه وكـړي او   نيو ېپـر  ې ليك لوسـت داسـې شـى نـه دى چـې څـوك د       -
تعليم څخه وروسته به زه په تعليم څـه كـوم دا خـو بـه زه تعلـيم پـوره كولـو        

  څخه وروسته تاسو ته وايم، اوس يې درته څنګه ووايم. 
وكړې، او بيا څوك خبر چې پـالر تـه يـې     ېهغې په ډېر ارامه لهجه دا خبر

ه اخسـتو اجـاز   ېداخلـ  د ورته كـالج كـې   هپه خط كې څه ليكلي وو چې هغ
  وركړه.

ورځو كـې عـارفين پـه لنـدن كـې د اقتصـاد رشـته كـې خپـل تعلـيم            ې په د
و، هغــې تــه د نــورو تــره   څخــه پنځــه كالــه مشــر   ســبا لــه و. هغــه لــپــوره كو

ليدنـه هلـه    ۍمړوسـره يـې لـ    سـبا  له هم هماغه شان وه.  سبالوريانو په څېر 
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سـره   وشوه چې خپل تعليم يې پوره كړى او پـه يـو بانـك كـې يـې دنـده تـر       
 د كوله او كور ته په رخصتۍ راغلى و. كور ته پـه راتلـو سـره څـو څـو ځلـه      

راوړ او پياله ايښودو سـره   ېتره كور ته راغلى و. عارفين لپاره چاى همغ
  يې عارفين څخه وپوښتل،

  ؟ىتعليم څنګه شى د -
  عارفين د هغې په پوښتنه ډېر حيران شو،

  تعليم خو ډېر ښه وي.  -
  وه. ېيدلو سره يې بله پوښتنه كړځواب اور ېد پوښتن

  يواځې د هلكانو لپاره كه د انجونو لپاره هم؟ -
  ته راټوپ كړل.  مور منځ سباد 
  شروع كړي دي... ېد ې! دا څه فضوله پوښتنسبا -
  دواړو لپاره ښه وي. -

  ته ځواب وركه. سباعارفين پرته د تره ښځې په خبره غور كولو 
م دومره مخالفت كوي. خپل ځـوى د تعلـيم   نو بيا مشره كاني ولې د تعلي -

  لپاره لندن ته ليږي او نور د كور څخه بهر نه پريږدي.
  نوره بنده كه، عارفينه! ته د هغې خبرو ته غوږ مه ږده. ې! خوله دسبا -
ه شوه، چې عارفين يې په تنـګ كـه خـو هغـه     وسته په غ سبامور بيا  سباد 

  .ى وخبرو ته غوږ نيول سباپه ډېر شوق د 
  څوك د كور څخه بهر نه پريږدي؟ -
  ما -

  هغې ډېر زر ځواب وركړى و. 
 ئ! تاسو خو دولسم څخه هم فارغ شوئ. نور څومره درس واييب يب سبا -

  او بيا د نور درس ويلو ګټه څه ده؟
  تاسو په دومره تعليم څه كوئ؟  -

  لهجه يې اوس هم نرمه وه خو پوښتنه نه وه.
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  بايد وګټم، تر څو خپل كور وچلوم.   ګوره، زه خو سړى يم، زه خو -
  هغې په ډېر نرمۍ دا هرڅه وويل.

  د دومره ډېر تعليم كولو موخه يواځې ګټل دي؟ -
  ته كتل. ېرېخبره عارفين د هغې څ ېپه د

په هر حال، زه د ګټلو لپاره تعليم كول نه غـواړم. د شـعور السـته راوړلـو      -
  لپاره تعليم كول غواړم. 

  ؟ىا څه كبي ېپه شعور باند -
  ژنم.ېژنم، انسانان به وپېنړۍ به وپ -

  عارفين په ډېره حيرانۍ د تره لور مخ ته كتل.
تاسو پوهنتون كې داخله اخستل غواړئ، سمه ده، زه به پالر سره خبـره   -

  وكړم. هغه به هيڅ نيوكه نه لري.
وه، د هغې پـه مـخ كـې مسـكا څرګنـده شـوه او        ېكړه كړېعارفين خپله پر

  دننه الړه.
 ېخبـر  ېوه، د هغـې پوهولـو لپـاره عـارفين ډېـر      ېتره ښځه يې خفـه شـو  د 

ر مخالفـت ونـه ښـود خـو     ېر په څې. بيا په ريښتيا هم مشرې كاني د تېوكړ
په تعليم څه نيوكـه نشـته. د هغـې نيـوكې      سباهغې د  د داسې هم نه وه چې

كـول هـم پريښـي     ېسـره خبـر   سـبا او ناخوښي په خپل ځاى وه او اوس يـې  
  هيڅ پروا نه كوله. ېخبر ېهم دد اسبول. 

ې ماته كوي او كه زما ستاينه كوي په د ې! كه څوك ما پسې خبرېمور -
هــيڅ زيــان او ګټــه نشــته خــو هــو زه غــواړم چــې زمــا پــه تعلــيم كــې څــوك    

  مداخلت ونه كړي.
 ېو. مور خو به يې تل پـه د  د هغې منطق او سوچ د مور فكر څخه وړاندې 

لپــاره څــوك  ســباپــه كــورنۍ د  ىســه ولــې ددوســوچونو كــې وه چــې تــر او
  د كړنو وجه وي... سبارانغلل، شايد د 

وخت كـې د عـارفين پـه مـور پـالر قيامـت راپورتـه شـو چـې           ېبيا په همد
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 ېلپاره مور پالر ته وويل. د ټولې كورنۍ چې په چـا سـترګ   سباعارفين د 
 ېشـرمېدل د هماغه يـې خوښـه كـړه، د مشـر تـره ښـځې پـه وينـا دا خـو           يو

د  سـبا يـې وژلـه. د تـره ښـځې      سـبا  هو كه ن انجلۍ ده. د هغې وس نه  ېزمان
ټولو څخه بده ايسـيده او اوس د هغـې اينګـور جـوړول ورتـه د قيامـت نـه        
كم نه و. د عارفين په پوهولو كـې هغـه پـاتې راغلـې وه. عـارفين هيڅكلـه       

 سـبا خو دا ځل په خپله خبره ډېر كلك والړ و. هغـې پـه   اوه دومره ضد نه ك
د هغې په نور تعليم كولـو كـې ورسـره د    ې نه ليده بلك ىكې د هيڅ شي كم

عارفين هم خوښه وه. مور يې عـارفين هـم خفـه كـوالى نـه شـو ځكـه دا يـې         
غوښـتلو   سـبا يواځېنى ځوى و. نو ځكه په زړه يې غټه تيـږه كېښـوده او د   

  كره الړل.  ىلپاره هغو
؟ كـه  هليم ته پريږدي كـه نـ  ! عارفين څخه وپوښتئ، هغه ما نور تعېمور -

  خپلوي كولو ته تياره يم. ېهغه دا ومني نو زه د
مـاغزه خـراب    سـبا مـور تنـدي تـه ټـپ وركـه او فكـر يـې كـاوه چـې د           سباد 

د داسې خپلـوۍ د خـداى څخـه شـكر پـر ځـاى شـرطونه نـه          هشوي دي كه ن
وه او عـارفين هـم د هغـې پـه      ېرسـيدل  ېايښودل. دا خبره تر عـارفين پـور  

نـور تعلـيم كولـو  منـع      لـه  يـې هـم    ههيڅ كومه نيوكـه نـه درلـوده او نـ     تعليم
  كوله.  

ټـه  ېوه او دوه كاله وروسـته د واده ن  ېپه ډېر ساده ډول د دواړو نكاح شو
  وه.
د پوهنتون ويلو موضوع يو ځل بيـا د ټولـو سـترګو خـار جـوړ شـو،        سباد 

تلـو څخـه    هغه به اوس د هلكانو سره درس وايي. تره ښځې يې د پوهنتون
ايښـى و چـې ټـول ځـان چـادري كـې        ېخو دا شرط يې پر ىنه شوه منع كول

 ېپټ پوهنتون ته الړه شي، ځكـه هغـه نـه غـواړي چـې د هغـې اينګـور د بـ        
ر د ېـ هلكانو سـره درس ووايـي. خـو د تـل پـه څ      ير مخ لوڅېحيا ښځو په څ

  و.   منطق په خپل ځاى  سبا
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خپــل عــزت هــم تــر هرڅــه   ېدزه خپــل تعلــيم پــوره كــول غــواړم او مــا بانــ  -
شـم   ىقدرمن دى. او زه پوهنتون ته پرده كې ځم، غټ څادر كې ځـان پټـول  

خو چادري نه شم اغوستلى. زما ټول ځـان څـادر كـې پټيـدالى شـي. او كـه       
كوم لكه د نورو  ېچادري واغوندم نو كور نه به پكې ځم خو هلته به يې لر

  ته څه ګټه رسوي.  زمونږ كورنۍ ې پرد ې ر، خو د غسېانجونو په څ
څـو څـو   تـه   رابډوهلي ول. هغې عارفين  يتره ښځې يې دښمنۍ ته لستوڼ 

خـو د   و، پر ضد يې پكې ډېـر څـه ليكلـي و    سبااو د  و ځله خطونه ليږلي و
پنځو خطونو په بدل كې يواځې د يو خط ځواب راغلى و او پكـې ليكلـي   

هـيڅ   ې. هغه پـر چادري اغوستل نه غواړي نو هيڅ خبره نده سبايې ول كه 
  وه. ېته هم په خط كې ليكل سبانيوكه نه لري، همدا خبره يې 

د دواړو تر منځ د خطونو سلسله همداسې روانه وه خو دا خطونه څـه عـام   
 ېاو محبـت پرتـه نـور هـر څـه ول، كېـداى شـي دد        ېنيكې د م ېنه ول په د

 خط عارفين لپاره سبا. د ىدوه شيانو ضرورت يې هم نه وي محسوس كړ
او نـوى مفهـوم درلـوده، پـه      انـا م ېيـوه نـو   ير و، هـر ټكـ  ېد يو كتاب په څ

وب الړ. خـط بـه يـې بيـا      نو جملو به حيران او په ځينو به سـوچونو كـې ډ  يځ
مړي وكولې، داسې لكه په لـ ې دنيا خبرې به د بل ېجمل ېبلې لوسته او يو

  ته ووايم، سباځل چې يې لولي. كله كله به يې ځان سره ويل، چې 
  رول به درته ګران شي.ېژوند ت ه د شيانو باره كې دومره فكر مه كوه كه ن -

هر ځل به يې دا سوچ كاوه خو د ليكلو جرآت يې نه درلود. كله به يې سوچ 
  كه،يوه چې داسې ورته ولاك
 ېاو ماته يې ليكې، زما باره كې څه سوچ كو ېد هر څه باره كې فكر كو -

  دا ولې نه ليكې؟
و او دا پوښتنه يې تـرې كـړې وه. هغـې تـه يـې ځـواب       ى كړدا ځل يې همت 

  ، هغې داسې ليكلي ول،ىاوس هم ياد د
سـوچ  كـې   نـه لـرې، د هغـې بـاره     يد كوم شي سره چې د ټولو څخه ډېـره م  -
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نـه وژنـي، تـه غـواړې     يكول نـه وي پكـار. سـوچ شـكونه زيـږوي او شـك م      
  نه ختمه شي؟يتاسره زما م

  د ځان باره كې ترې نه وو پوښتلي.له دې ځواب وروسته يې كله هم 
  

���  
  
لپاره د قران كريم ختم كوم، ټوله كورنۍ بـه   سباساره! سبا نه بله ورځ د  -

بـه   ىراځي او ورسره نور خلك هم. ما ټولو كاركونكو ته ويلـي دي، هغـو  
  ساته. ېهرڅه برابر كړي خو ته بيا هم هر څه نظر الند

ويلي ول. حيدر هم پالر ته پـه غـور   عارفين د سهار چايو پر مهال ساره ته 
ســرې وې. كېــداى شــي هغــه بيګــا شــپه نــه وي  ېســره كتــل. د هغــې ســترګ

. حيدر يو ځل سـاره تـه وكتـل، هغـې پيالـه الس كـې نيـولې پـه         ىويده شو
 له ښخې كړې وې.  ېبو لپاره يې ساره كې سترګېكوم سوچ كې وه. د څو ش

ېـره ډېـره ښايسـته    احساس وشـو چـې د هغـې څ    ېخبر ېڅخه ورته دد ېلر
جوړه شوې وه، په ځانګړې توګـه د سـترګو پـر سـر اوږده كـاږه باڼـه...ددې       

نـه  يڅنګـه داسـې م   ىد پالر په څېر سـړ  ه مور به هم داسې ښايسته وه كه ن
او محبت كوالى شي. آيا يواځې د ښايسته والي له كبله پالر د هغـې سـره   

  ؟نه كوله. هغه زما د مور څخه هم ښايسته وهيم
غې مخ ته كتل او همدا سـوچونه يـې كـول. يـو دم سـاره د هغـې پـه لـور         د ه

   راوكتل، ساره په ال شعوري ډول دا حس كړه چې دې ته څوك ګوري. 
د مېــز پــه لــور كــږې كــړې. ســاره،   ې حيــدر پــه ډېــر ارام ســره خپلــې ســترګ 

يې كتل.  ې و، الند عارفين عباس ته وكتل، هغه خپل خوراك كې بوخت 
ى ر ځـان بوخـت سـاتل   ېـ حيدر ته وكتل. هغې هم د پالر په څهغې يوځل بيا 

  . هغه يوځل بيا په سوچونو كې ډوبه شوه.و
عـارفين عبــاس خـو د مــور څخـه هــيڅ ګيلـه نــه لـري خــو د نـورې كــورنۍ        -
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  عكس العمل به څه وي؟
اوريدو  ېهمدا پوښتنه بيابيا د هغې مغزو ته راتله. په اصل كې هغه په د

  ګوري. پلوانو سره به ويريدلې وه چې د مور خ
او  ىعارفين كورتـه راغـ   هورځ هغه ډېره ناارامه وه. نن ماسپښين نې په د

خپلـــه ډوډۍ  چـــېنـــا هـــم حيـــدر. عـــارفين ورتـــه پـــه ټيليفـــون ويلـــي وو،  
وخوري.هغه هم په دې خوشاله شوه، ډوډۍ ته يې هسى هم زړه نه كېده نو 

  راغله او بهر چمن كې كېناسته. 
كومـه ځـانګړې خبـر وه چـې د هغـې لپـاره يـې عـارفين         اخر زما پالر كـې   -

شـو. د هـاغې    ىو. هغـې دلتـه ښـه ژونـد كـوال      ىپريښـ  ىر سـړ ېـ عباس په څ
  ژوند څخه خو ډېر غوره وو، چېرته چې تر مرګه پاتې شوه.

هغې ته تل د يوې كوټې كـور ياديـده چـې د بـاران پـه موسـم كـې بـه يـو يـو           
  اوبو ډكه كړه.  له څاڅكي اخر ټوله كوټه 

دو نه وړاندې به يو څه پيسې جمـع كـړو   ېراتلونكي پشكال موسم رارس -
  چې بام پرې جوړ كړو.

هر پشكال موسم كې به يې مـور تـه دا خبـره كولـه خـو يـوه كـال هـم دومـره           
پيسې جمع نه شوې چې بام پرې جوړ كړي. يواځې ساره د هغه كور شيانو 

ه كـې څـه نـه وو ويلـي.     خو مور يې كله هم پـه دې بـار   ،باره كې فكرمنده وه
هو كه هغې د څه شي پروا كوله نو هغه ساره وه. هغې ته ښه ياد دي چې په 
وړوكوالي كې به يې خپله تر ښوونځي رسـوله او د رخصـتۍ پـر مهـال بـه      
ورپسې ورتلله. هغې هيڅكلـه د نـورو ماشـومانو سـره بهـر نـه وه پريښـې.        

ه كارخـانې تـه   ساره به يې د ښوونځي څخه رخصتۍ وروسـته لـه ځـان سـر    
بوتله، چېرته يې چې د كارخانه كې تيار شوي رختونـه پالسـتيكونو كـې    
بندول او ساره به په يو كونج كې د ښوونځي كـورنۍ دنـده تـر سـره كولـه،      
كله كله به ډېره ستړې هملته كوم كونج كې ويده شـوې وه. هغـې هيڅكلـه    

دلې. د هغـې  خپله مور د نورو سره د ضرورت څخه په زياتو خبرو نـه وه ليـ  
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ټول توجـه پـه خپـل كـار وه. هغـې د يـو مشـين پـه څېـر تيـار شـوي رختونـه             
پاكټونو كې بندول او بيا به يې ډبو كې ايښودل، ساره ته دا هرڅه د يـوې  

ر ښكاريدل. اوس به هم د مور سره يو ځاى تـر ښـوونځي تللـه،    ېلوبې په څ
  دوام وموند. ېدې هرڅه تر لسم ټولګي پور

ه يې مور ته ويلـي ول چـې د نـور تعلـيم پـر ځـاى بـه څـه         د لسم څخه وروست
كار وكړي خو مور يې په ډېره سختۍ سره منع كړې وه. هغې پـه كـالج كـې    
داخله اخيستې وه خو ډېـره خوشـاله نـه وه. د مـور صـحت يـې ورځ تـر بلـې         
خرابيــده. د څــومره وخــت وروســته يــې مــور ډېــره ناروغــه شــوه، هغــه كــار  

  كولو ته تللې نه شوه.  
اشتې يې چې څه پيسې كور كـې وې پـه هغـې كـور چـالوه، خـو بيـا        يو مڅ

  ساره مجبوره په هماغه كارخانه كې د منشي په حيث كار پيل كړ. 
كــور ســره نــږدې وه او هلتــه كــار كولــو لپــاره ورتــه د هــيڅ   ى كارخانــه ددو

و. يو څه موده وروسته يې د مور ناروغتيا ختمـه   كومې ذمې ضرورت نه 
تـــه دوام وركـــړ.  ېســـره ســـره هغـــې خپلـــې دنـــدټينګـــار  لـــهشـــوه، د مـــور 

اشــتينۍ پيســې يــې دومــره وې چــې ايلــه د كــور كرايــه او نــور مصــرف  يم
  پوره كړي، د ساره لپاره يې بسنه كوله.

په بل هر ځاى كې كه به يې دنده شرايط مناسب ول خو بيا به د ذمـې خبـره   
ې پـه چـوكۍ   منځ ته راغلـه. هغـې يـوه اوږده سـاه واخيسـته او خپـل سـر يـ        

  كېښود.
  

���  
  

، حـويلۍ تـه راتلـو پـر ځـاى      ىر څلور بجې كور ته راغـ ېحيدر د پرون په څ
خپلې كوټې ته الړ. پنځه لس دقيقې وروسته ساره يو ځل بيـا حيـدر تـوره    
دريشي كې وكوت. هغه خپل موټر كې كېناسـت او بهـر الړ او بيـا د شـپې     
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  و.ى ناوخته كور ته راغل
و. د ډوډۍ پــه مېــز د حيــدر او  ى كورتــه راغلــعــارفين عبــاس هــم د شــپې  

عــارفين خپلــو منځــو كــې پــه فرانســوي ژبــه خبــرې كــولې. هغــوي دواړه د  
خپلو دندو باره كـې سـره غږيـدل. سـاره چپـه خولـه ډوډۍ خوړلـه. د ډوډۍ        
خوړلو ترمنځ ساره تـه بيـا دا احسـاس وشـو چـې ګنـي څـوك ورتـه ګـوري.          

يـې وكتـل. هغـوي ال اوس هـم     هغې سر راپورتـه كـړ، عـارفين او حيـدر تـه      
خپلو منځو كې سره خبرې كولې. هغه بيا خپل خـوراك پيـل كـه، د ډوډۍ    

  ټولو دمخه حيدر خپلې كوټې ته الړ.تر مېز  له
  نه لرې؟يكتابونو لوستلو سره م -

  عارفين عباس د حيدر تللو څخه وروسته هغې نه پوښتلي ول.
وم ښه كتـاب مـې مخـې تـه     ، خو هو كه كهخبره نه يم شوق ورسره لرم كه ن -

  راشي نو لولم يې.
 سـبا عارفين عباس د څو شيبو راهيسې ورته كتل. په دې وخـت كـې لكـه    

  يې چې مخې ته ناسته وي.
  لوستلو خونه دې كتلې؟د  -
  ...هن -
ويې ګوره كنه، هلته ډېر كتابونه ايښي دي. هغه لوله ستا بـه هـم ورسـره     -

  ر وي.ېساعت ت
ذ خپله خوله پاكه كړه او الړ. ساره ورتـه پـه تلـو    عارفين عباس په نرم كاغ

  كې همداسې كتل.
  

په دويمـه ورځ يـې د كـور كـاركونكي څخـه د لوسـتلو خـونې وپوښـتل او         
رنګارنګ كتابونو څخه ډكـه وه. پـه    له هلته الړه. په ريښتيا هم كوټه ټوله 
. واو فرانســوي كتابونــه ايښــي و يســيدې كــې پښــتو، دري، اردو، انګل

ــ ــې د څـ ــاب    هغـ ــو كتـ ــې يـ ــا يـ ــدل. بيـ ــه ليـ ــري كتابونـ ــاره سرسـ ــيبو لپـ و شـ
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  راواخيست او كښيناسته. 
تــر غرمــې هملتــه ناســته وه. بيــا ډوډۍ خوړلــو كــوټې تــه الړه او هلتــه يــې    
ډوډۍ وخوړه. عارفين عباس ورته ويلي ول چې زه ډوډۍ خپـل دفتـر كـې    
خــورم او حيــدر هــم نــه راځــي نــو تــه خپلــه ډوډۍ پــه وخــت خــوره. د ډوډۍ   

ړلو څخه وروسته يو ځـل بيـا لوسـتلو خـونې تـه الړه. دا ځـل يـې خپلـې         خو
كوټې نه خپله ډايري(د خاطراتو كتابچه) هم راواخيسته، يـو قلـم يـې هـم     

وې، مېــز ســره  ېلګيــدل ېســترګ ېراواخيســت چــې د راتلــو ســره يــې پــر  
ــه و بلكــ    ــه   ې خــواكې كېناســته. دا يــو عــام قلــم ن د څــوكې څلــور خــواوو ت

څـوكې يـې ښايسـته ال پسـې     ې ېده، د سرو څخـه جـوړ  الماس تر سترګو ك
  ډېر كړې وو. 

د شاعرۍ كتاب څخه يې شعرونه راويستل او خپله ډايري كې يې ليكـل.  
قلـم د ښايسـته والـي سـره سـره پـه ډېـره نرمـۍ سـره ليكـل كـول، كـه هغـې              

نو تر ډېره يې پرې ليكل كوالى شول. سـاره د شـعرونو نـړۍ     هغوښتل هم ن
ې يو چا په تيزۍ سره دروازه پرانسته او دننه راننـوت.  څخه هله راووته چ

  ساره په حيرانۍ د دروازې په لور وكتل، ګوري چې حيدر دننه راننوت. 
بو لپـاره  ېهغه هم د توقع پر خالف د ساره په ليدو ډېر حيران شو، د څو شـ 

و، بيا يې دروازه بنده كړه او په تيزۍ ددې په لـور   هملته دروازه كې والړ 
ساه بـت ناسـته وه.    ې. هغه بيا بيا د المارۍ روكونه كتل. ساره لكه بىراغ

حيدر يو روك نه څه كاغذونه راوويستل او د مېز په يو كونج كـې يـو څـه    
  كتابونه راواخيستل.  

  مهرباني وكړئ، زما قلم راكړئ. -
  هغې د قلم په لور اشاره وكړه او الس يې رااوږد كړ. 

وكتل او بيا حيدر ته وركولـو پـر ځـاى يـې د     واكۍ سره قلم ته  ېساره په ب
  و.ى ى څخه يې چې راخيستاكوم ځ لهى كېښود، امېز په سر د قلم پر ځ

حيدر په دې كار عجيبه نظر ساره ته وكتل، بيا يې خپـل قلـم راواخيسـت    
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  او د كوټې څخه ووت. 
  كه چېرې دې ورسره څه بد اخالقي كوله نو ما به څه كول؟ -

  كاريده.هغه ډېره ويريدلې ښ
رو درې ورځو كې د حيدر رويي هيڅكله نه ده خفه كړې. هغه به ټولـه  ېپه ت

ــې       ــه خپل ــو وروســته ب ــر و او ماســخوتن ډوډۍ خوړل ورځ د كــور څخــه به
كوټې ته تلو. هر كله به چې ورته مخامخ كېده نو د نظر الندې يـې سـاته او   

     ساره په دې خبره خوشاله وه خو اوس هغه خفه ښكاريده.
مور مې خبره وه، كوم ځاى ته چې ما ليږي هلتـه بـه د عـارفين عبـاس      آيا -

ځوى هم وي او بله كومه ښځه بـه هـم نـه وي او د كـور كـاركونكي مـا ددې       
سره په يواځې ليـدو هـر څـه فكـر كـوالى شـي. زه بـه بيـا هيڅكلـه لوسـتلو           

  خونې ته رانشم. 
  كړه كړې وه.ېهغې ډېر زر خپله پر

  
���  

  
  ما خجالتوې. ! كله كله تهسبا -

  نن ورځ د عارفين طبيعت سم نه و. 
  نن بيا ته پوهنتون ته راغلې يې؟ -

  ورڅخه پوښتلي ول. سبا
  ولې ته نه غواړې زه راشم؟ -
  ما كله داسې ويلي. -
 ىليـدو لپـاره تللـ    سـبا مور رانه پوښتنه وكړه چې پرون ته پوهنتون تـه د   -

ره تا نه پوښـتنه كـړې وه   . هغې زما د خبرې تصديق لپاهوې، ماورته ويل ن
  و.ى او تا ورته وويل هو راغل

  عارفينه! په دې كې د پټولو څه خبره ده؟ -
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  لهجه كې ال ډاډ پروت و.  سباد 
خبره د ريښتيا دروغو نه ده. ته خبره يې چې مـور، زمـا او سـتا ليدنـه نـه       -

ــه خوښــوي چــې زه ستاســو كــور تــه تــګ راتــګ      خوښــوي. هغــوي دا هــم ن
ــږدم ځكــه دا  ــار د   پري ــواځې د هغــ ىد كــورني اصــولو خــالف ك د  وى. زه ي

جزباتو قدر له كبله ستاسو كور ته نه درځـم. زه سـتا پوهنتـون تـه راځـم او      
ته ددې خبرې هيڅ پروا نكوې چې مور مې څومره بد ګڼې او هغه به مـا نـه   

  څومره خفه وي.
. د ټولــو پــر وړانــدې ىعارفينــه! زمــا او ســتا ديــدن خــو څــه پــه پټــه نــه د  -

درسره ګورم ځكه ته زما خاوند يې، كه صرف په نوم دې ووم نـو هيڅكلـه   
به مې درسره نه وو كتلي، نه په پوهنتون كې او نـه هـم كـور كـې. كـوم كـار       

نو بيا ولـې پـه ورانـه الره وكـړم. كـه چېـرې مـور تـه ريښـتيا           ىچې غلط ند
بله تاته وايم نو ستا باره كې ورته غلطه خبره ولې وكړم. بيا هم كه زما له ك

  كوم تكليف رسيدلې وي د هغې درنه بخښنه غواړم.
ويلـي. پـه هـر     يهيڅ خبره نده. مـاخو درتـه د بخښـنې غوښـتو لپـاره نـه د       -

  يم چې زه سبا ته چېر ته روان يم.  ىحال زه دلته ددې لپاره راغل
  عارفين د خبرو موضوع بدله كړه.

  څو ورځو لپاره ځې؟ -
خو كېداې شي څو ورځې نورې هـم هلتـه    اوس خو د يوې اونۍ لپاره ځم -

  اووسم. ته راته دا ووايه تا لپاره څه راوړم؟
  عارفينه! ته پوهيږې، زه هيڅكله د شيانو غوښتنه نه كوم. -
بيا هم كنه، يو څه غوښـتنه وكـه، زه بـه خوشـاله شـم. تـه بيـا ګـوره زه يـې           -

  څنګه پوره كوم.
  په دې خبره په زوره وخندل.  سبا

نه كله يو څه وغواړم. بيا ګورم ته زما غوښتنه پوره كـوالې شـې   بيا به در -
  .هكه ن
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  هر كله. -
  ره سر ښكته پورته كړ.يعارفين په خوشبينه څ

  يوه خبره وكم، عارفينه؟ -
  يو دم جدي شوه. سبا

  ، په دې كې د پوښتنې څه اړتيا ده؟ههو ولې ن -
و د غوښـتلو  ، كله كله په نه غوښتلو هـر څـه وركـوي خـ    ىدا انسان چې د -

  په وخت كې هيڅ نه وركوي.
  ستا اشاره زما په لور ده؟ -

  عارفين د څو شيبو لپاره د هغې مخ ته كتل.
  ! كله كله ماته داسې ښكاري چې ته په ما باور نه لرې.سبا -
  ؟ىعارفينه! آيا انسان د اعتبار وړ د -
  ! زه د خپل ځان خبره كوم.سبا -
نه لرې پـه هغـې بـاور هـم     يم چا سره چې معارفينه! دا اړينه نده چې د كو -

  نه وشي.يولرې لكه څنګه چې په چا باور لرې هغې سره دې م
  ناست و.   ىهغه ددې خبرې په ځواب كې غل

  ورته د سترګو په كونج كې وكتل او ويې پوښتل ترې، سبا
  خفه شوې؟ -
  . په كومه خبره خفه شم. تا خو دومره د اعتراض وړ خبرې نه دي كړي.هن -
  بيا هم په تا ښې ونه لګيدې كنه؟ -
  يې د پخال كولو كوښښ كوو.   سبا 

. ځـه خيـر تـه مـه كېـږه مـه. زمـا پـه         ههو، بده راباندې ولګيده خو دومره نـ  -
  خيال زه بايد اوس الړ شم. 
  كتلو سره ويلي ول.    عارفين خپل السي ساعت

پـرون هـم    خو د تلو څخه وړاندې يوه خبره واوره، زه ستا ډېره پـروا لـرم،   -
  وه او د تل لپاره به وي. 
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ره شـوه، هغـه روان شـو،    ېسره يې په شونډو يوه نرۍ موسكا ت ېددې خبر
  ورپسې شاته كتل. ېد
  

���  
  

  هغه په دې ورځ ډېره خفه وه،
نـو نـن ورځ د مـور خپلوانـو      ى، و كـړ   كه مور مې په خپله خوښـه واده نـه    -

  ليدو ته دومره ولې خفه وم. 
سوچونه كول. نن مازيګر د قران كريم ختم و. نـن حيـدر هـم     هغې تر ډېره دا

په كور و ځكه نن د رخصتۍ ورځ وه. د سړو لپـاره د حـويلۍ پـه چمـن كـې      
د كـور كـاركونكو تـه    ، چـې  و. ساره ته هـيڅ ضـرورت نـه و   ى جوړ شو ىځا

ر هر كار په چټكـۍ او خپلـه كـوو. د    ېالرښوونه وكړي، هغه د ماشين په څ
وو. عارفين، ساره راتلونكـو مېلمنـو تـه     ىپيل شو خلكو راتګ ورو ورو

ورپيژندلــه. هــر چــا بــه رســمي كلمــې كــارولې او خپلــو ځــايونو كــې بــه          
  كېناستل.  

  ساره! دا زما د ټولو مشره خور ده. -
عارفين هغه د يوې ښځې خواته راوسـتې وه. هغـې ښـځې يـو دم سـاره پـه       

  غيږ كې ونيوله او په لوړ اواز يې ژړا پيل كړه. 
خپل ضد پوره كړ. څومره مې پوه كړه. څومره مو ورتـه ويلـي وو خـو     سبا -

هغې د هيچا خبره ونه منله، بيرته رانغله. خطا خو انسان نه كېـږي كنـه نـو    
  بيا...

  هغه د ژړا سره يوځاى دا خبرې كولې. عارفين په سم وخت رامنځته شو.
  خورې! پخوانۍ خبرې پريږدئ. -
نګه يې پريږدم. زه صبر نه شم كوالى. زه پـه  څنګه يې پريږدم عارفينه! څ -

چـې وكـړل. دا د هغـې     سـبا . څـوك داسـې كـوي لكـه     ىارامه نه شم كېناست
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  و، خو هغې هماغه يو ضد... مړينې عمر 
ر كـړئ.  ېـ رې خبرې مه يادوئ. بس كړئ، څه چـې وشـول هغـه ه   ېخورې! ت -

  هغې لپاره دعا وكړئ. 
فين هغه له ځان سـره كـړه او بهـر    كړ. عار هعارفين په زوره د ساره څخه بيل

  لمنو سره كېناسته. يراووت. خور يې په نه زړه م
او تاسو هغه پوه كړئ چې زما وړاندې زما د مور ماضي باره كـې څـه نـه     -

و  ىوايي، ځكه زه پرې خفه كېږم. كاش په دې خبره مور هم يو ځل فكر كړ
  .ىد ىعذاب جوړ شو ىچې دداسې خپلوانو لپاره څومره لو

سـترګو سـره ذكـر كـاوه او ورسـره يـې دخپلـې مـور          وډكپه اوښكو څخه  د
  باره كې سوچونه كول.  

به وروســته د عــارفين نــورې دواړه خوينــدې هــم راغلــې وې خــو د  ېلــږه شــ
 ىدل. د هغـو يـ مشرې خور په پرتله پـه عـادي حالـت كـې يـې سـاره سـره ول       

هـم پـه   وروسته مشره خور هم دننه راغله. هغه اوس  ېبېراتګ څخه څو ش
  و، هغه راغله او ساره سره كېناسته.  ىژړا ښكاريده خو ځان يې قابو كړ

د قــران كــريم خــتم نــه وروســته يــوې ښــځې دعــا پيــل كــړه. ښــځې مختلــف  
د اياتونه ترجمې سره لوستل. مشـرې خـور يـو ځـل بيـا نـرۍ ژړا پيـل كـړه.         

ســاره زړه غوښــتل چــې ځمكــه ســورۍ شــي او هغــه پكــې ننــوځي. هغــې دا 
چې هغه به هيڅكله خپل سر پورته نه كړي. هغې خپل ځان قـابو   فكر كاوه

  كړ خو بيا يې هم سترګو څخه اوښكې روانې شوې. 
يا اهللا ته مې مور وبخښئ. تـه هغـه وبخښـئ، لكـه څنګـه چـې دې خلكـو         -

  بخښلې ده.
واره دعاګانې ووتې. ډوډۍ خوړلو وروسـته ورو ورو   ېد هغې زړه څخه ب

ه ته روان شول، يـو ځـل بيـا هماغـه د تعزيـت      ټول خلك خپلو خپلو كورون
كلمې اوريدل پكار وو. مشرې خور هم ورته د كور تـه ورتلـو بلنـه وركـړې     

و. بهـر عـارفين او   ى لو باندې پيـل كـړ  لووه. كور كاركونكو د شيانو په ټو
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دواړه دننـه   ىحيدر مېلمانه رخصتول. د ټولو خلكو تللو نه وروسـته هغـو  
  راننوتل.  

  ارام كول غواړې، نو كوالى شې.   ساره! كه ته -
د هغــې ســتړې څېــرې ليــدلو ســره ورتــه عــارفين دا ويلــي ول. هغــه خپلــې   
كوټې ته الړه. په دې شپه هغه ويده نه شوه. د مور څېره يې بيا بيا مخې تـه  

وخت يې په زړه كاوه. هغه ډېـره ناارامـه وه. د    ىر كړېراتله او د هغې سره ت
وټې څخه بهر راووته او د حويلۍ په لـور  يوې بجې شاوخوا كې د خپلې ك

دروازه يې پرانسته او بهر راووته. هرې لورې ته چپتيا خپره وه. د حويلۍ 
څراغونو د دهليز تيـاره ختمـه كـړې وه. د يخـې هـوا سـره سـره هغـه يـو څـه           
ارامه شوه. د چمن واښه د پرخې له كبلـه المـده شـوي هـم ول خـو هغـې يـې        

  هيڅ پروا نه كوله.  
و، د څراغ بنـدولو نـه مخكـې د كړكـۍ     ى ې حيدر خپل كار ختم كړدوه بج

تر څو د كړكېو پردې را پرانيزي. خو الندې حـويلۍ تـه كتلـو     ىپه لور راغ
ر شـو نـو پـه    يـ ودريد. حويلۍ كې چا قدم وهـه. هغـه لـږ ځ    ىسره په خپل ځا

ريښتيا هم څوك ګرځي. يوه عجيبه غوندې پوښتنه يې ذهن كې راپورتـه  
دې وخت كې څوك كېداى شي. هغـه النـدې راښـكته شـو او      چې په ، شوه

  . ىد حويلۍ چمن په لور راغ
. تاسـو د خپلـې كـوټې دروازه خالصـه     يګورئ! اوس د شپې دوه بجې د -

شي ستاسـو   ىپريښې او دلته ګرځئ. كه څوك هم دلته پټ وي، هغه كوال
كـور،   شي. زه نه پـوهيږم چـې تاسـو تـه دا     ىد كوټې د الرې كور ته دننه تلل

خــو ددې كــور هــر شـې پــالر پــه ډېــره   ي،ددې كـور خلــك څــومره نيـږدې د  
. نـو پـه دې خـاطر ماتـه ددې كـور د خونـديتوب       ىد ىمحنت سره برابر كـړ 
د كـور څخـه بهـر سـاتنه      څوكيـدار دروازه كـې والړ   ىپروا شته. د كـور لـو  

كوالى شي. دننه هيڅوك نه شې ژغورالى. نو كه چېـرې تاسـو خفـه كېـږئ     
  ه چمن كې د ګرځيدو شوق د ورځې پوره كوئ.نو پ هن
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ساره يې د راتلو څخه دمخه د پښو ښكالو نه پوه شوې وه او بيـا د بـت پـه    
ــا   ېــڅ ــرو پ ــدې. د هغــې خب ــر شــرم او   ىر والړه دهغــې خبــرې اوري كــې د ډې

خجالت څخه ډكه څېره د خپلې كوټې په لور روانه شوه. حيدر هملتـه والړ  
ن پسـې يـې دروازه بنـده كـړه نـو      االړه او ځـ  هغې ته كتل. كله چې هغه دننـه 

  حيدر خپله هم كوټې ته الړه.
  

���  
  

راتلــونكې ســهار هغــه د چــايو پــه مېــز موجــوده نــه وه. عــارفين د كــور          
كاركونكي منع كړل چې هغه مه پاڅوئ. د عارفين او حيدر سره ليدنه يې 

  د شپې په ډوډۍ وشوه.
  يكه نيولې شئ.عارفين كاكا! آيا ته زما خاله سره زما اړ -

حيدر چاى څښلو چې ددې په خبـره رانيـغ شـو او عـارفين عبـاس پـه ډېـره        
  حيرانۍ د هغې په لور وكتل.

  ته ولې هغې سره ليدل غواړئ؟ -
  عارفين په ډېره بې صبرۍ هغې څخه وپوښتل.

  ومني نو... ى زه د هغوي كره اوسيدل غواړم كه هغو -
  هغې د مېز يو كونج ته كتل.

  وسيدل غواړې. آيا ته دلته خوشاله نه ېې؟سره ا ىهغو -
  هغه غلې وه،

ساره! ستا مور غوښـتل چـې تـه زمـا سـره اووسـئ او زه تـا هغـه كـور تـه            -
  ليږل نه غواړم.

  هغې ولې نه غوښتل؟ -
هغــې يــو دم خپــل ســر پورتــه كــړ او ويــې پوښــتل. عــارفين هــيڅ ځــواب نــه 

  ې اوريدې. درلود. حيدر په چپه خوله چاى څښه او د دواړو خبرې ي
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  ښه پوهيده. په هر حال هلته تلل تاته هيڅ ګټه نه رسوي.  سباپه دې به  -
  به وروسته حيدر يوه اوږده ساه واخيسته او ويې ويل،ېلږه ش

كه چېرې دا خپلې ترور كره تلل غواړي نو پريږدئ چې الړه شي. دا به په  -
  په حق كې غوره وي. ىريښتيا ددو

  په فرانسوي ژبه كې وكړه،  دا خبره حيدر خپل پالر ته
  ږل غواړئ؟ېته هغه ولې ل -

  . وپوښتلڅخه  هعارفين په ډېره ترخه لهجه هغ
ږل غواړم. ما خو درته صرف خپله رايـه وويلـه. پـالره زه    ې، زه يې ولې لهن -

خپله هم دا فكر كوم چـې دا بـه خپـل مامـا او تـرور كـره خوشـاله وي. ځكـه         
  او بيا مونږ به يې تر كومه ساتو. ىدلته خو ټول عمر نه شي اوسيدال

  هغې په ډېره نرمه لهجه دا هر څه وويل.
ږي. دا هرڅــه دې ېحيــدره! دا ســتا مســئله نــده. دا بــه تــر كلــه دلتــه اوســ    -

اړه لري. كه هغه ټـول عمـر هـم وي. تاتـه ددې بـاره كـې نيـوكې كولـو          ېپور
  هيڅ كوم حق نشته.  

ويــل. حيــدر د بيــا ويلــو عــارفين عبــاس پــه ډېــره ســتغه لهجــه دا هــر څــه و 
دواړو خبرې اوريـدې. د هغـې    ىجرآت پيدا نكړ. ساره په ډېره چپتيا ددو

مړۍ ورځې څخه معلومېده چې حيدر ته د هغې راتګ هيڅ خونـد ور  ود ل
  نكړ. 

يـه  دې ځالـه  د هغې زړه نور هم تنګ شـو. بيـا بيـا د هغـې زړه غوښـتل چـې       
  وتل. ېسخت پر وتښتي. داسې په نورو د اوږو بار جوړيدل ورته

د يو چا دومره ذمه داري اخستل ريښتيا هم سم نه وي. حيـدر سـم ويلـي     -
بـه مـا تـر كومـه دلتـه سـاتي او حيـدر زمـا د عـزت بـاره كـې             ىول چې هغـو 

څنګه داسـې سـوچ كـوالى شـي، لكـه څنګـه چـې هغـې تـه څرګنـده ده چـې            
پخـوا د هغــې پــالر زمــا مــور خوښــوله او اوس يــې هــم خوښــوي او اوس د  

  ده. د اوږو بار ىې ښځې لور د هغوهغ
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حيدر نظر سم ګڼه او هغه پوهيده چې هغه ددې باره كـې  د هغې په زړه كې 
  څه سوچ كوي.  

دې لـه  يـوه الره بايـد    هنو بيا په يوه نـ  ىكه زه خپلې ترور كره هم نه شم تلل -
  . ىكور څخه الړه شم. ريښتيا هم زه دلته تر ډېره نشم پاتې كېدا

  كړه كړې وه. ېېز خپل زړه كې پرهغې په همدې م
  

���  
  

اشـت وړانـدې سـاز او    يو. د واده نـه يـوه م  ى د سرمد د واده خبر خپور شـو 
و. پــه داســې محفلونــو كــې يــې ناســته د پخــوا څخــه نــه   ىپيــل شــو دســرو

خوښيده. په دې شپه هم همداسې وشول. كله چې د شـپې ډوول وهـل پيـل    
دې هر څـه هيڅـوك نـه شـو منـع      له كور ته يې غږ راته. هغې  ىشول نو ددو

  يې هم څه اراده لرله.  هاو ن ىكوال
وړاندې د هغـې د كشـر تـره لوريـانو يـې پـه       ورځې  د واده څخه درې څلور 

ځكـه   ىزوره محفل تـه راوسـتې وه، هغـې ورڅخـه انكـار هـم نـه شـو كـوال         
ــاتې وې او دا هرڅــه ختمېــدل. د هغــو     ــو څــو ورځــې پ ــه ي ــه   ىواده ت ســره ب

ې به يـې چكـې وهلـې او يـونيم دوه سـاعته وروسـته بـه        كېناسته خو يواځ
  د. پرېښويې هغه ځاى 

راغلـې وه چـې د عـارفين مـور      يپه دې شپه هم هغـه خپلـې كـوټې تـه وختـ     
  كوټې ته راغله. 

! ته راشـه، سـتا تـره ويلـې ول چـې بـره د عـارفين كوټـه كـې بسـترې           سبا -
د ښځو انتظام . يلمانه راروان ديبه وروسته نور مېخورې كړو ځكه لږه ش

نشــته. النــدې خــو تاتــه   ىخــو د ســړيو لپــاره ځــا ى د ىخــو خالــد خپلــه كــړ 
هـم خپلـو بچـو     ىنشته. هسې هم سبا ته نجمه او سـلم  ىمعلومه ده چې ځا

سره د سرمد واده ته راځي. نو ځكه ما فكر وكړ چې د عـارفين كوټـه ورتـه    
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  .ىراغل ىتياره كړم، هغه هسې هم ال نه ند
  ه به تاسو سره الړه شم.سمه ده، كاني، ز -

مړي ځـل ورسـره   وهغې په ډېر خوشبين انداز دا خبره وكړه او پاڅيده. په ل
هغې خو تل پـه بـده لهجـه    نه نه خبرې كړې وې. كه يد تره ښځې په دومره م

هغې سره خبرې كولې. دواړه ګودامي كوټې ته الړل نو تره ښځې د بسـترو  
  راويستلو كې وه چې څه ورياد شول،

ما نه خو بيخي هير شول چې آسيه ته ووايم چې زه د عارفين كوټـه   !سبا -
كې بسترې ږدم. ماته داسـې ښـكاري چـې هغـې بـه بسـترې وړې وي ځكـه        
دلته بسترې كمې دي. ته داسې وكه د عارفين كوټې ته الړه شه او وګـوره  

  چې هلته بسترې شته كه نا. هسې به بسترې وړو راوړو.
  يا راځم.سمه ده، كاني. زه ګورم ب -

هغـــې تابعـــدارۍ ســـره ســـر وخوځـــوه او الړه. د عـــارفين د كـــوټې دروازه   
خالصه وه، دننه څراغ مـړ وو خـو نـرۍ غونـدې رڼـا بهـر تـه راتلـه. هغـه لـږه           

  به په خپل ځاې ودريده.ېش
  دننه څوك شته؟ -

  هغې د بهر نه غږ وكړ.
زه ! زه يمـه دننـه. د عـارفين كـوټې څـراغ هولـډر كـې څـه سـتونزه وه.          سبا -

  هغه جوړوم. مشرې كانې راته ويلي ول.
ژنـده. پـه ډاډمـن زړه دننـه الړه. هغـې پـه يـو        ېعادل اواز وپ ىهغې د تره ځو

  الس كې اللټين او په بل الس يې څراغ جوړولو كوښښ كاوه.  
، خـو دلتـه يـوه بسـتره هـم      هما كوټه كې كتل چې دلته بسـترې شـته كـه نـ     -

  نشته.
  ه.  هغې په تته رڼا كې كوټه ولېدل

  ښه اوس چې دومره راغلې هم يې نو داسې وكه چې دا اللټين... -
د عادل خبره په نيمايي كې پاتې شوه چې چا د بهر څخه دروازه بنـده كـړه.   
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  عادل يو دم د مېز څخه راښكته شو. 
  دا څه وشول؟ -

ــړه. هغــې د         ــډه ك ــور من ــه ل ــه الســه وركــړي دروازې پ ــل حــواس ل هغــې خپ
  خو دروازه د بهر له خوا بنده وه.   دروازې خالصولو كوښښ وكه

  ...ى! چا د بهر نه قلف اچولسبا -
  هغې د ډېر خفګان په وارخطايې كې وويل.

  پرانيزي. يېزه دروازه ټكوم. كاني الندې ده هغه به  -
  ر شوي ول.  ېو، هغې نه څراغ جوړول هم هى عادل نور هم وارخطا شو 

خپـل حـواس لـه السـه      هـم  سـبا رې شوې نو هيڅوك رانغلل، ېت ېڅو دقيق
وركړل. دواړو د يو نازك صورت حال سره الس او ګريوان شول. بيـا يـو دم   

  هم نوره دروازه نه ټكوله.   سباد الندې څخه د شور اواز تر غوږو شو. 
په ويره عـادل تـه وكتـل. د اللټـين پـه تتـه        سباشور څه عجيبه غوندې وو. 

 سـبا و ورو رانږدې كېـدل.  . غږونه ورىرڼا كې د عادل زيړ مخ نه شو پټيدا
د كانې غږ وپيژنده. هغې په لوړ اواز ژړل او ورسره يې څه ويل. بيا يو څـو  
كسان په زينو كې په تيـزۍ بـره راروان ول. هغـوي دواړو څخـه سـاه وتلـې       

يې يو بـل تـه كتـل. مشـرې كـانې چـې څـه ويـل          ىوه، دروازې ټكولو پر ځا
نـو   هدروازه ټكـوي هـم نـ    پوه شول كـه اوس  ىواوريدل. هغو ىهغه ټول دو

  دروازه به خالصه شي.  
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چې بـه ورتـه    ىهره ورځ به يې اخبار اخيسته او هر اعالن به يې كته. هر ځا
. اوس ورتـه معلومـات   لو هلته بـه يـې خپـل اسـناد ليـږ     نمناسب ښكاريده 

وشو چې يـواځې ليسـانس څخـه هـيڅ نـه جـوړيږي، هـر چېرتـه لـږ تـر لـږه د            
ل او كه چېرته دولسم ټولګي فارغ هم پكـار وو نـو   ماسټرۍ كسان پكار و

  زه －نه／اره نه يم 42 

ورسره به يې ليكلي ول چې بايد تازه فارغ وي خو د ساره د فراغـت څلـور   
ر شــوي ول. اوس پــه دې ډاډه شــوې وه چــې د دنــدې لپــاره د ذمــه    ېــكالــه ت

  وركولو مسلى نه خالصه وه.  ۍدار
و ويلي. هغـې  هغې ال تر اوسه عارفين عباس ته د دندې لټون باره كې نه و

دا فكر كاوه چې د دندې موندلو نه وروسـته بـه ورتـه ووايـي. هغـه پـه دې       
ډاريده كه عارفين ته د دندې لټولو بـاره كـې ووايـي نـو كېـداى شـي هغـه        
يې منع كړي. ورو ورو ورته د انټرويو لپاره زنګونه راتلـل او د كـور څخـه    

  ول.  يبهر وتل يې هم پيل كړ
نــه وو ويلــي چــې هغــه انټرويــو لپــاره مختلفــو  عــارفين تــه يــې التــر اوســه 

ځايونو ته ځي. كله كله كه به عارفين كورته ټيليفـون كـاوه نـو كـاركونكو     
بـــه ورتـــه ويـــل چـــې هغـــه خپلـــې كـــومې ملګـــرې كورتـــه تللـــې. ســـاره بـــه  
كـاركونكو تـه هـم دا ويـل او تللـه بـه او كلـه بـه چـې عـارفين خپلـه د سـاره             

  كېده.څخه پوښتنه كوله نو هغه به ډاډه 
عارفين عباس هم دا فكر كاوه چې هغه ورو ورو عادي حالت ته راګرځـي  

مړي ځـل دا احسـاس   واو خپل ځانته مصروفيت پيدا كوي. سـاره تـه پـه لـ    
ځكه تر اوسه د كـور څخـه دومـره لـرې نـه وه       ىد ىوشو چې ښار څومره لو

مړي و. هغې تـه پـه لـ   ىتللې او د دندې تر السه كول څومره ستونزمن كار د
و. هغـه دا ځـل د كـومې    ى ل د مور له كبله په كارخانه كـې كـار پيـدا شـو    ځ

  خپل ضروريات پوره كړي. چې غوره دندې په لټه كې وه 
ټوله ورځ به پياده دفتر په دفتر ګرځېده، اخر ورسـره عـادت شـوې هـم وه.     
  هغې دا فكر كاوه چې په ټوله نړۍ كې ددې لپاره يوه دنده هم نه ده پاتې.  

هم د معمول مطابق د شپې ډوډۍ پر مهال د عـارفين او حيـدر   په دې شپه 
زړه تـوب خپلـه    ېتر منځ په فرانسـوي ژبـه خبـرې كېـدې او هغـې پـه ډېـر بـ        

ډوډۍ خوړله. د معمول پر خالف د ټولو څخه وړاندې عارفين د ډوډۍ له 
مېز څخه پاڅيد. سـاره هـم ډوډۍ خـوړلې وه. د عـارفين دتلـو نـه وروسـته        
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  الړه شي نو حيدر ورته وويل، كله چې هغې غوښتل
  به ساره! زما تاسره يو څو خبرې وې.ېيوه ش -

 ىحيدر فيرنـي خوړلـو سـره هغـې تـه وويـل. هغـه پـه حيرانـۍ پـه خپـل ځـا            
  كېناسته.

، آيا پوښتلې شم تاسو ولـې  ئما نن تاسو د ايريا كارخانې سره ليدلې و -
  هلته تللي وئ؟

ــو ګــيالس يــي الس كــې نيــول   ــه دا   ، ســاره څخــه ىد اوب وپوښــتل. ســاره ت
پوښتنه د توقع خالف وه. هغه تر ډېره غلې وه او بيا يـې ځـان سـره پريكـړه     

  وكړه،
  زه هلته نه وم تللې.   -

  هغې په ډېر ډاډمنه لهجه دروغ وويل.
حيدر د ډېرې حيرانۍ څخه د هغې په لور كتـل. شـايد هغـې د سـاره څخـه      

  داسې سپين دروغ ويلو امېد نه درلود.  
  نن په كور كې نه وئ؟ ما كاركونكي څخه پوښتلي ول. خو تاسو -
خـو ايريـا    م،هو زه په كور كې نه وم. زه خپلې يوې ملګرې خواتـه تللـې و   -

  كارخانې ته نه ووم تللې.
  ساره خپله هم حيرانه وه چې هغه څنګه په ډاډمنه لهجه دروغ وايي.

  كېداى شي، ما كوم بل څوك ليدلي وي، بخښنه غواړم. -
خبرې څخه داسې ښكاريده چې هغې د ساره په خبره بـاور نـه وو،   د حيدر 

  څه بخښنه وغوښته. ېب ېاو هغې هس
ساره پاڅيده او خپلې كوټې ته راغله. هغې ته د حيدر دې پوښـتنو خونـد   
ورنكړ او نه هم په دې خبره خفه وه. خو يو څو ورځـې د احتيـاط لـه وجـې د     

ې بيـا خپلـو هڅـو تـه ادامـه      كور نه ونه وتله. خـو يـو څـو ورځـې وروسـته يـ      
  وركړه.  

په دې ورځ هم ددوه ځآيونو انټرويو وركولو وروسته دريم ځاى تـه روانـه   
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او خـواكې ورسـره    ىوه. د بس تمځاى سره والړه وه، ناڅاپـه يـو مـوټر راغـ    
  ودريد،

  راځئ، تاسو چې چېرته ځئ زه مو رسوم. -
  اختياره خپل زړه كې وويل، ېساره ب

  و چې دې سره مې د اخري انټرويو نه مخكې كتل. يا اهللا! څه ضرور -
  هغه په نه زړه د موټر شاته سيټ په لور روانه شوه. 

  ساره! زه ستا موټر چلونكې نه يم. تاسو مخكې سيټ ته راشئ. -
هغې مخكينۍ دروازه خالصه كړه، هغه پرته د كـوم اعتـراض نـه مخكـې     

  سيټ كې كېناسته.
  چېرته تلل غواړئ تاسو؟ -

  ټر روان كړ او ويې پوښتل.حيدر مو
  زه كورته تلم. -

  هغې يو ځل بيا دروغ ويلي ول. حيدر د هغې مخ ته وكتل.
  كه بل چېرته ځئ نو زه مو رسوالى شم. -
  ، زه كور ته تلل غواړم.هن -

  د څو شيبو لپاره موټر كې چپتيا وه. 
تاسـو ټولـه ورځ چېرتـه ګرځـئ؟ هـره ورځ خـو څـوك ملګـري كـره نـه شــي            -

  .ىتلل
كتلـو هغـې څخـه وپوښـتل، سـاره زړه كـې وويـل        ته حيدر پرته د هغې مخ 

  بايد ريښتيا ووايي.
  زه د دندې په لټه كې يم؟ -

  مړې د همدې ځواب توقع لرله،وحيدر ل
  ښه نو ځكه هغه ورځ ايريا كارخانې ته تللې وې. -

  ساره د خپلې تيرى خبرې ردول نه غوښتل.
  ، زه هلته نه ووم تللې.هن -
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تاسو هلته تللـي واى. مـا بـل څـوك نـه وه ليـدلې. مـا چـې تاسـو د           ساره! -
ى، ستاسـو د انكـار نـه وروسـته مـا      ه كارخانې نه په وتلو كې ليـدلې و هغ

اوستاسو باره كـې مـې پوښـتلي ول. كـه پـه هغـه ورځ       ى وهلته ټيليفون كړ
  وم. ى نه وو نو زه به دې خواته درغل يماسره ملګر

  ولګيدې. هغې هيڅ نه ويل بدېې ساره باندې دا خبرې ډېر
  څومره زده كړه لرئ؟ -

  وروسته هغې پوښتلي ول.   ېڅوشيب
  پوهنتون نه فارغه يم.  -
  كومه رشته كې؟ -
  اقتصاد او...پښتو. -

فرانسوي ويلو سره غلـې شـوه. او بيـا يـې فرانسـوي ويلـو پـر ځـاى پښـتو          
  وويله.

  چې تاسو دندې په لټه كې ياست؟ ىپالر مې ددې نه خبر د -
  هغې د يوې اوږدې چپتيا نه وروسته بيا پوښتلي ول.

  زه به يې ورته وروسته ووايم. -
  دا ځل يې مخ ورواړوه او ورته يې وكتل،

 ىګورئ ساره! تاسو زمونږ كـور كـې اوسـيږئ. او دا زمـونږ مسـولېت د      -
چې تاسو څه كوئ يا غواړئ څه وكړئ. پـالر بايـد ددې هرڅـه نـه خبـر وي.      

 ىوشي نو ټوله پړه به د پالر په غـاړه وي ځكـه همغـو   وروسته كه څه خبره 
تاســو خپــل كــور كــې ســاتلي ياســت. زه د نــورو خلكــو ذاتــي معــاملو كــې   

خو په راتلونكې كې تاسو د دندې لپاره د كور څخه بهـر  ، ننوتل نه غواړم
هر څه معلومات وي او كـه داسـې ونـه شـي نـو زه       ېبايد ددته ځئ نو پالر 

  هيله لرم چې زما په خبرو باندې غور وكړئ.به پالر ته ووايم. زه 
هغې چې څنګه په ښه ډول فرانسوي كې خبرې كولې د هغې څخـه يـې څـو    
چنده په پښتو ژبه خبرې كولې. خو په دې وخت د ساره لپاره د زهرو څخـه  
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كمــې نــه وې. هغــه يــې دروازې ســره ښــكته كــړه او الړ. هغــه ســتړي ســتړي  
  قدمونو كورته ننوته.

  
���  

  
ــك والړ ول او د توقــع مطــابق       دروازه ــر ډېــرى خل ــتل شــوې وه. به پرانس

  دواړو بهر راوتو سره نور هم حيران شول.  ى ددو
  مشرې كاني! چا د بهر نه... -

  په اخري ځل د صفايې هڅه وكړه.  سبا
  ما بنده كړې وه تر څو ټولو ته ستاسو دواړو كړنه وښايم.   -

  يل.مشرې كاني د زمري په څېر سترګې راويستې وو
په تاسو څه شوي دي. دا تاسو څه وايې. همدا تاسو خو زه بسترو ليـدلو   -

  ته راليږلې ووم.
  په تيز غږ وويل. سبا

كــم اصــلې، شيشــكې! مــا دلتــه بســترو ليــدلو لپــاره راليږلــې وې. زمــا     -
ماغزه خراب ول چې زه به د عارفين كوټه كې بسترې ږدم. بى غيرتې! بـى  

ــ     ــه شــرمېدې زم ــه دې ن ــه پ ــا! ت ــوټ ىا د ځــوحي ــا    ېك ــوځې. وئ زم ــه رانن ت
  عارفينه! هغه ددې بى حيا انجلۍ نه څه خبر وو. 

  مشرې كانې خپل مخ په څپيړو وهه او دا يې ويل.  
  تاسو دروغ وايې، كاني! تاسو په ما تور لګوئ.   -
پــه هــوښ راشــئ كــاني، خــداى لپــاره پــه هــوښ راشــئ. داســې خبــرې مــه   -

  جوړولو لپاره ويلي ول.  كوئ. تاسو خو ماته د څراغ هولډر 
  عادل په قهرجنه لهجه د كاني مخې ته السونه ونيول او ويې ويل.  

زه په هوښ راشم؟ زه په هوښ راشم؟ ستاسـو دواړو كړنـې نـورو تـه ونـه       -
وښايم. ستاسو دواړو كارنامو باندې پرده واچوم. عارفين خـو تـه د ورور   
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ا اهللا زه ددې ورځــې ر ګڼلــې. تــا د ورور پــه شــا كــې غشــې ننباســه. يــ ېــپــه څ
  ليدلو نه مخكې ولې مړه نشوم. 

يـو   سـبا مشرې كاني السونه مروړل او په لوړ غږ يـې ورسـره ژړا هـم كولـه.     
ر يـو كـونج كـې والړه وه. د هغـې     ېـ ځل خپلې مور ته وكتـل چـې د بـت پـه څ    

  كشرې خور هم ژړل. 
د  مشرې كاني! ما هـيڅ نـه دې كـړي. اهللا پـوهيږي چـې زه بـې ګنـاه يـم. زه         -

  عارفين مېرمن يم، زه هغې ته څنګه دوكه...
ړه ېــهغــې ال خبــره نــه وه ختمــه كــړې چــې مشــرې كــاني پــه زوره پــه مــخ څپ   

  ووهله. 
نوم مه اخلـه، بـى حيـا! د عـارفين نـوم مـه اخلـه. تـه د عـارفين لپـاره مـړه             -

ر بد چلنـه ښـځه دې كـور تـه راولـو. هلـئ الړ شـئ، د كـور         ې. ستا په څېشو
هغــوي تــه ووايــې راشــي وګــوري چــې پــه دې كــور كــې  ســړي راخبــر كــړئ. 

  .ىد ىقيامت راغل
  مشرې كانې بيا خپل السونه مروړل پيل كړل.

  نه وويريږئ.  ىريږئ، كاني! خداېنه وو ىد خدا -
  عادل يو ځل بيا خبرو منځ ته راټوپ وهل. 

ټـوټې كـړم    ه تاسو دواړه د خداى نه ولې ونه ډار شوئ؟ زه بـه تاسـو دواړ   -
  ه به مو واچوم، تاسو زه چېرته پريږدم. او سپو ت

  مشرې كاني په كركجنه لهجه وويل. 
په دې جال كې راګير كړو. ته  ه ته يوه ذليله ښځه يې. تا پخپله مونږ دواړ -

څه فكر كوئ چې ته به ما وژنې او زه به درته دلته ناست يم، خـو يـوه خبـره    
  نه پريږدم.په ياد لره، زه كه بيرته دلته راغلم نو ژوندئ دې 

عادل د ادب كلمې يوې خوا كېښودې او په قهرجنه لهجه يې وويـل. ددې  
نه وړاندې چې څوك هغه ونيسي، په منډه له هغه ځايه الړه. مشرې كـاني  

  د هغې د منډې له كبله هيڅ غږ ونكړ. 
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ګناه و، نو ولې تښـتيده؟ وګـوره عـاليې! د خپلـې لـور كارونـه       ې كه دا ب -
ې وې چې دا مـه پريـږده لـه كـوره ووځـي. تـا زمـا يـوه         دې. ما څومره پوه كړ

  خبره هم وانه وريده. اوس ټول عمر سر ټيټې ګرځه.
 سـبا تـه كتـل او دا يـې ويـل. هغـې پـه سـرو سـترګو ژړل.          سـبا مشرې كاني 

د  هديوال باندې ډډه وهلې ناسـته وه. ډلـه خلـك تـرى چـاپيره والړ ول. هغـ      
چې وتښـتي. هرڅـه   ه تل هم نر نه شوه تښتيدالى او هغې غوښېعادل په څ

ده چې څه روان دي. هو كه په څه پوهيده نو هغه د ېچې كېدل، هغه نه پوه
ډله خلكو په بد نظر كتـل ول. هغـه ددې پـه انتظـار كـې وه چـې تـره او نـور         
خلك به راشي او مشره كاني به پوه كړي خو د هغې دا توقع يواځې توقـع  

  پاتې شوه.
ه او هرڅـه يـې چـې د مـور څخـه اوريـدلي       د عارفين مشـره خـور النـدې الړ   

. مشـرې  ىر بـره راغـ  ېول، ټول يې خپل پالر ته وويل. هغه د سكروټې په څ
پـه ليـدلو د    سـبا كاني چې هغه ولېد نو بيا يې كېسـه د سـر نـه پيـل كـړه. د      

خبره وانه وريده. د هغې خبـره اوس   سباخپل كنټرول څخه بهر شو. هغې د 
ښـكاريدل لكـه ګـونګۍ شـوي چـې وي يـا        هيچا نه اوريده. هغې ته داسې

نور كاڼه شوي وي. د ګنده الفاظو يو باران وو چې د مشرې كاني د خـولې  
  څخه راوتل. 

زه يــې نــه پريــږدم. زه بــه يــې شــل ډزه وولــم تــر څــو راتلــونكې كــې څــوك     -
  دداسې حركت جرآت ونه كړي. 

هـم   هغې يو دم دا پريكړه كړې وه او الندې راښـكته شـو. مشـرې كـانې تـه     
  حاالتو ترينګلتيا احساس وشو، ورپسې الندې راښكته شوه. 

بى حيا! ځه الړه شه، خپل كور ته، نـوره څـه ننـداره جـوړول غـواړئ؟ تـه        -
غواړئ زما پالر تا ووژني او خپله اعدام شي. زمونږ كور خو دې تبـاه كـه.   

  ځه الړه شه ددې ځاى نه. وركه شه ددې ځاى نه.
ددې پــه لــور راغلــې وه، هغــه يــې د الس نــه   ناڅاپــه د عــارفين مشــره خــور
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نيولې او په زينو كې يې ځان پسې كشوله. د هغې څادر هملتـه پـاتې شـو.    
نـه ښـوده. د هغـې پـه      ېد عارفين مشرې خور يې څادر راخيستو ته هـم پـر  

  و، پرته د څادره الندې يې راوستله. مخ د اوښكو سيالب جوړ 
يــې خپلــه تمانچــه لټولــه، مشــرې النــدې يــوه عجيبــه ننــداره جــوړه وه. تــره 

كاني او د هغې دوه ورونو يې د نيولو هڅـې كـولې. د سـرمد پـالر د هغـې      
  ر حويلۍ ته راوويستل شوه. ېد ړندو په څ سباڅخه تمانچه واخيسته. 

زمـا لپــاره تــه مـړه شــوې يــې. زمــا كـور تــه د راتلــو ضـرورت نــور نــه لــرئ.      -
قدمونـه دې كـور تـه مـه     چېرته چې غـواړې هلتـه الړه شـه. خـو خپـل نجـس       

  راوړه.  
حويلۍ تـه راوتـو سـره يـې د شـاه لـه خـوا د مـور اواز تـر غـوږ شـو. هغـې د             

د كـور   ى. ددوېخپل كـور خواتـه منـډې وهلـ     ىخپلې لور اقصى الس نيول
حويلۍ پرته د ټولو كورونو حويلۍ كې ډله ډله خلـك والړ ول. څـوك يـې    

ته به يې ټول خلـك تـر   پيژندل او څوك يې نه پيژندل. خو ددې څخه وروس
عمـره پــورې پيژنــي. نــور ورتــه پــه پښــو ودريــدل ګــران ول. هغــه پــه ځمكــه  
كېناسته او خپل سر يې زنګنو دپاسه كېښود. بيـا ناڅاپـه يـې د مشـر تـره      

و او ددې پـه لـور راروان وو.   ى غټ غږ تر غوږو شو. هغه د كور څخه راوتـ 
    واكه د خپل ځايه پاڅيده. ېهغه ب

  وايم چې زما سره څه وشول.  زه به ورته و -
و. د هغې خوله هم د كنځلو ډكـه وه. د هغـې مـخ    ى هغې له ځان سره فكر كړ

  د اور په څېر سور و.  
  مشر تره! زما خبره واورئ؟ -

 ىد هغې رانيږدې كېدو سره يې ويلي ول خو هغـه خبـرې اوريـدو تـه راغلـ     
  ونيول.  نه و. رانيږدو كېدو سره يې په دواړو السونو د هغې ويښتان 

  داسې مه كوئ، مشر تره!  -
  هغې له ويرى څخه په لوړ غږ وويل.  
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برنډه د خلكو څخه ډكه شوې وه. ماشومان يې ليدلو لپاره نيـږدې راغلـي   
ــه          ــه ځمك ــه، پ ــو ډك ــه كنځل ــه ل ــولې، خول ــه ني ــتو څخ ــې د ويښ ــه ي ول. هغ

بوټ وويست. هغې ورته د ډېرې ويرې لـه وجـې    ېراوغورځوله. بيا له پښ
  كتل.

  كاكا...!  -
و. هغـې پـه ټـول زور د بـوټ ګوزارونـه      ى د هغې غږ په ستونې كـې وچ شـو  

د هغې الس نيولو كوښښونه كول. هغې وهلو ته نور هـم   سباپيل كړي ول. 
پــه دواړه  ســبازور وركــړ. پــه يــو الس كــې يــې هغــه د ويښــتانو نيــولې وه.   

  ونيولې.   ېالسونو د هغې پښ
ې مې مه وهئ. كه وژل مې غواړئ نـو  مه كوئ كاكا! داسې د ټولو وړاند -

  زه خپله خپل ځان وژنم.   ههم سمه ده، كه ن
هغې په خپل جوش سره په سر ګوزارونه وركول. هغې په اخري ځـل برنـډه   

  كې والړ خلكو ته وكتل او بيا يې خپل سر ښكته كړ. 
و. هغه پرته د څـه ويلـو او شـور    ى مشر تره يې ال د ګوزارونو باران جوړ كړ

  مسلسله توګه وهله. له لرې د اقصى د ژړا غږونه اوريدل كېدل.  نه په 
  دا ولې، څه وشول خورې؟ دا يې ولې وكړل؟ -

  . ىهغې په چغو ژړل. هغې ځواب وركول غوښتل خو هيڅ يې نشو ويال
 ىد درد احســاس ورو ورو ډېريــده. هغــې يــو ځــل ســر پورتــه كــول او اقصــ 

  ليدل غوښتل. هغې سر نه شو پورته كوالى.
  

���  
  

ارزښـته ول. هغـې د دنـدې لټـون ال پسـې       ېد حيدر اخطـار وركـول ورتـه بـ    
. خـو وروسـته   ېرې شـو ېـ و. خو يو څو اونۍ نورې هم داسې ت ىګړندې كړ

ــه كــور كــې د        ــه پ ــولګي زده كــونكي ت ــم ټ ــه مرســته د ات دښــوونيز مركــز پ
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رياضي درس وركول پيـل كـړل. د دوه سـاعتو پـه بـدل كـې دوه زره روپـۍ        
ر په زړه پورې وو. هر ماسپښين دوه بجو نه تر څلورو پـورې  ددې لپاره ډې

درس وركول لپاره تلله او عارفين عبـاس تـه يـې ويلـي ول چـې د خيـاطۍ       
زده كړې لپاره كوم كورس ته ځي. عـارفين پرتـه د كـوم اعتـراض هغـې تـه       

و. او حيدر هم په دې حيران و چې يو دم د دنـدې لټولـو پـر    ى اجازت وركړ
ډېـر غـور ونـه كـه. هغـې دا       ېكولو لپاره ځي. خو هغې پـر ځاى خياطي زده 

  وي.  ىفكر كاوه چې كېداى ساره باندې هغه خبرو تاثير كړ
ــو ملګــر   ــن ورځ رخصــتي وه او ي ــ  ى ن ــه راغل ــدلو ت وو. ســاره،  ىورســره لي

عارفين سره چمن كې ناسته وه. حيدر او ملګـرې يـې ډوډۍ خوړلـو كوټـه     
  و.  ى سره يې ملګرې حيران شو كې ناست ول، خو د كړكۍ څخه بهر كتلو

  دا څوك ده؟ -
هغــه پــه ګوتــه د بانــدې پــه لــور اشــاره وكــړه چېرتــه چــې ســاره او عــارفين   

  ناست ول، چاې څښه. حيدر په دې پوښتنې حيران شو.
  دا زما د پالر د تره د لور، لور ده. زمونږ كره اوسيږي. ته يې پيژنئ؟   -

  حيدر ورڅخه پوښتلي ول.  
اصل كې دا زما خـوريي تـه درس وركـوي. دلتـه مـې ولېـده        . پهههيڅ ن هن -

  نوحيران شوم. نو ځكه مې وپوښتل.
  شو. ىحيدر د هغې په خبره غل

  د كله نه درس وركوي؟   -
  ځنډ وروسته پوښتلي ول.   ېبېهغې يوڅو ش

 ىپه دې خو خبر نه يم. اصل كې دوه درې ورځې وړاندې خور كور تـه تللـ   -
  خبر نه يم چې د كله نه درس وركوي. ده، نوريوم نو هلته مې ول

هغې ورته هـر څـه پـه تفصـيل سـره ويـل، خـو حيـدر ترينـه نـورې پوښـتنې            
ونكړې. د هغې طبيعت ناڅاپه خراب شو. دهغې ملګرې يوه شيبه نـور هـم   

 ى ناست وو، بيا الړ. د ملګـري تلـو نـه وروسـته نيـغ حـويلۍ چمـن تـه راغـ         
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  ل.چېرته چې ساره او عارفين تر اوسه ناست و
ساره! ما تاسو ته ويلي ول كوم كار چې هم كـوئ نـو پـالر ترينـه خبـروئ       -

خــو تــا زمــا خبــرې هــيڅ پــروا  ونــه لرلــه او پــالر تــه دروغ ويلــو ســره درس    
  وركولو لپاره ځئ.

پيـل كـړې وې. عـارفين     ېهغې پرته د سالم نه نيغ په نيغـه هغـې سـره خبـر    
ود. سـاره لكـه ټـول    لكه په هيڅ چې نـه وي پـوه شـوې، اخبـار پـه مېـز كېښـ       

حواس چې يې دالسه وركړي وي، حيدر ته كتل. هغه هيڅ نه پوهيـده چـې   
هغــه بــه داســې راګيريــږي او حيــدر بــه د عــارفين عبــاس پــر وړانــدې ددې 

  رازونه راسپړي.
  څه خبره ده حيدره! ساره څه كړي دي؟ -

  عارفين په ډېره حيرانۍ د هغې څخه پوښتلي ول.
  تاسو دې نه پوښتنه وكئ. -

  .ى وحيدر د هغې په لور اشاره وكړه. ساره خپل سر ښكته نيول
  ولې ساره! څه شوي؟   -

عارفين د هغې څخه پوښتلي ول. هغه هيڅ نه پوهيده چې هغه څه ووايـي.  
  ناسته وه، حيدر بيا وويل. ېهغه غل

  دا كوم چاته درس وركولو لپاره ځي. د كوم تعليمي مركز له خوا. -
  بو لپاره هيڅ نه ويل.  ېرانۍ له وجې د څو شحي ېعارفين عباس د ډېر

ساره! دا ولې كوئ؟ څومره پيسې چې زه دركوم، آيا هغه كافي نـه دي؟   -
شـې خـو    ىهغه پيسې بسنه نه كوي نو مانه نـورې هـم اخيسـت    ېاو كه چېر

  داسې...
  كړه، ېساره د هغې خبره پر

پيسـې   تره! ماته تاسو نه پيسې اخيستل ښه نه ښكاري، زه غواړم هغـه  -
  مصرف كړم. 

  هغې د خپل زړه خبره وكړه.
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  ته كتل،  ېعارفين د هغې څېر
دل ښـه  ېـ په اصل كې په دې كور كې اوسيدل او په تاسو باندې بوج جوړ -

  نه ښكاري. زه دلته اوسيدل هم نه غواړم.
  ولې؟ -

  عارفين بى واكۍ وپوښتل.
عـارفين عبـاس   تره! زه نه پوهيدم. مور ما چېرته او د چا خواته ليـږي او   -

. ستاسو او دهغې څه خپلوي ده، زه د هغې باره كـې نـه   ىد هغې څه خپل د
پوهيږم، خو په لږ څـه چـې پـوه شـوې يـم هغـه زمـا د خوښـۍ سـبب نـه شـي            
جوړيداى. زه پوهيږم تاسو پـه دې خبـره خفـه كېـږئ خـو مـا لپـاره ستاسـو         

ــي        ــه اوس ــاره دلت ــا لپ ــه زم ــه دې كبل ــو ل ــده ن ــاړ وړ ن ــوي د وي دل دواړو خپل
ستونزمن دي. زه پر تاسو هيڅ حق نلرم چـې لـه تاسـو څـه وغـواړم يـا دلتـه        
اووسم. نو ما ځكه تاسو ته ويلي ول چې تاسـو زمـا تـرور سـره زمـا اړيكـه       
ونيسئ، زه هغـوي سـره اوسـيدل غـواړم، خـو تاسـو ماتـه د هغـې اجـازت          

ه رانكړ. نو زه اوس د دندې په لټه كې يم خو تر اوسه مې دنده نـه ده ترالسـ  
كړې. لږ تر لږه زما خرچه خـو پـرې وشـي. دنـدې تـر السـه كولـو سـره لـه دې          

  ځايه ځم.
  د هغې ورو غږ خبرو دواړه حيران كړي ول. 

  ساره! ته ځانته څنګه اوسيدالى شې.  -
  عارفين په واخطايې وپوښتل.

تره! ډېرى انجونې ځانته اوسيږي او بيا زمـا دپـاره خـو څـه خـاص خبـره        -
  شتون كې هم زه يواځې اوسيدم. نده ځكه د مور په

ساره! كه ته غواړئ يا نه غواړئ، ته به همدلته اوسـيږې. زه دې يـواځې    -
، زه بـه تـا   ىسـتا مسـولېت زمـا پـه غـاړه ايښـى د       سـبا هيچېرته نه پريږدم. 

  هيڅكله داسې حالت ته پرينږدم؟.
  عارفين د پريكړې په انداز كې دا هرڅه ويلي ول.
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  خو زه... -
  ې خبره پرې كړه.عارفين د هغ

خبرې مكوه. ته زما لور په شان يې. دا كور چې  ېساره! په دې مسله نور -
. ته زما لپاره مخكې هم بـوج نـه وې او   ىهغومره ستا د ىڅومره د حيدر د

خپلــوۍ بــاره كــې غلــط فكــر  ســباراتلــونكې لپــاره بــه هــم نــه يــې. زمــا او د 
د څــه شــي لــه كبلــه  مكــوه. دا ســمه ده چــې مــونږ دواړو يــو بــل خوښــوو او   

زمونږ واده ونه شو. خو زمونږ ترمنځ يواځې دا خپلوي نه وه. مونږ ډېـر ښـه   
  .ىملګري وو نو په دې لحاظ ستا پر ما حق د

  خو تاسو ولې نه غواړئ چې زه خپلې ترور خواته الړه شم؟ -
  نه غوښتل چې هاغه كور ته الړه شې. سبا -
  هغې ولې نه غوښتل؟ -
  غې ولې نه غوښتل.زه نه پوهيږم چې ه -
ټـول   ى. هغـو ى وزه پوهيږم چې هغې د خپلې كـورنۍ پـه خـالف واده كـړ     -

وه. مـور بـه دا    ېهغې څخه خفه دي. او هغوي ټولو مور سره خپلـوي پريښـ  
فكر كوي چې هغوي به اوس هم خفه وي او كېـداى شـي مـا ځـان سـره ونـه       

هـم ختمـه    هوسساتي. خو زه فكر كوم چې د مور د مړينې سره به د هغوي غ
خفګـان ختمـوالى    ىد هغـو  ېسره دخبـرو لـه الر   ىشوې وي. لږ تر لږه هغو

  شم.
  و.  ىعارفين په دې خبرو حيران شو

  ساره! تاته دا هرڅه چا وويل؟ -
ده. زه ماشـومه نـه يـم. زه اوس لويـه يـم      ې . ما خپله معلومه كړههيچا هم ن -

  په هر څه پوهيږم.
كر كوې. د ډېرو خبرو نه تـه نـاخبره   ندي لكه څنګه چې ته فې هر څه هغس -

  .ىيې. د ډېرو شيانو باره كې ستا خيال غلط د
  هغې په ستړې لهجه دا هرڅه وويل.
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. ريښتيا څه دي. مور ددې شـيانو بـاره كـې ماتـه     ئنو بيا تاسو ماته وواي -
  هيڅ نه دي ويلي، تاسو خو ويلې شئ كنه.

ــرور ســره ونيســم خــو       - ــه   ســباســاره! زه ســتا اړيكــه ســتا ت هيڅكــه دا ن
  غوښتل چې ته هلته الړه شې.

د هغې توقع پر خالف عارفين د هغې خبره منلې وه. هغه له خپـل ځايـه  پـه    
  چټكۍ پاڅيدلى و.

حيدر په دې ټولـو خبـرو كـې برخـه وانـه خيسـته خـو پـه خونـد يـې ددواړو           
خبرې اوريدې. عارفين تلو نه وروسته حيدر هم دننه الړ. خو ساره تر ډېره 

  .هو هاستهلته ن
  

���  
  

سترګو خالصولو سره يې د تريخ درد احساس وكـه. كوټـه كـې تيـاره وه. د     
نـه د چېمچـارانو غږونـه اوريـدل كېـدل. هغـه پـه قالينـه پرتـه وه.           ىكوم ځا

كېناسـته   ىهغې په ورو د پاڅيدو هڅه وكړه. په ډېره مشكله پـه خپـل ځـا   
ونكي خـوب پـه څېـر    ره شپه ورته د يو ډارېه ولګوله. تياو ديوال ته يې تك

ښــې يــادولو كوښــښ كــاوه. د ډېــر وخــت ېرې شــپې پېــښــكاريده. هغــې د ت
و. بيــا وروســته ورو ورو برنــډه كــې والړو  ىډبولــو وروســته مشــر تــره تللــ

ټولو تلو نه وروسته په ډېـره سـخته لـه ځايـه      ىد. د هغوپرېښوخلكو ځاى 
  پاڅيده او ځان يې كور ته ورساوه. 

ــه د مــور او اقصــى د ژړا او د   د كــور دروازه خالصــه وه.   د كــومې كــوټې ن
عظيم د خبرو غږ اوريدل كېده. هغه كـوټې تـه راغلـې وه. او بيـا مـور ددې      
  په راتګ څنګه خبره شوې وه، هغه ددې كوټې ته راروانه په لوړ غږ ويل،

خپل ځان شرمولو وروسته بيا دلتـه ولـې راغلـې يـې؟ بـى حيـا، ځـه الړه         -
  .شه، ته زما لپاره مړه يې
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مــا ځــان نــدې شــرمولې. تاســو ټولــو پــه ګــډه زه شــرمولې يــم. صــبر وكــه      -
عارفين راشي. ټولو ته به معلومه شي چې دروغجن څوك دې او ريښـتيا  

  څوك وايي.
هو، رابه شي عارفين. هرو مـرو بـه سـتا پـه مـخ الړې تـو كولـو تـه راځـي.           -

هـم زهرجنـه    ! ته خو زما كور لپاره د مـار نـه  سباتاته طالق دپاره به راځي. 
  ثابته شوې. ما ولې ته د پيدا كېدو سره ونه وژلې.

ومو وژلم مورې! څو ساعته وړاندې تاسو ټولو زه ووژلم. اوس راپـاتي   -
  څه دي چې د هغې پيغورونه راكوئ.

شـــرمې تـــه ګـــوره. اوس ځـــان نـــه بيګنـــاه فرښـــته جـــوړوي. اوس  ېدې بـــ -
نـدې مـې وژلـې. تـا     ! نـو د ټولـو پـر وړا   سـبا منكريږې. كه مـا وس درلـودې   

خپل ځان په دې دنيا كې خپله وشرموه. بله نـړۍ كـې بـه دې اهللا وشـرموي.     
  ! څومره به نوره وشرمېږې.سباته ګوره 

ــو      - ــرمېدم تاسـ ــومره شـ ــې څـ ــورې! زه چـ ــته مـ ــرورت نشـ ــيڅ ضـ ــور د هـ نـ
. ستاسو، ددې كورنۍ هـر كـس چـې پـه مـا      ىوشرمولم. اوس د نورو وار د

  .ىتور لګول
! څـومره دروغ بـه وايـې، ټولـو ليـدلې، عـادل       سـبا  ېواي څومره دروغ به -

  سره په كوټه كې او بيا هم وايې چې ته ريښتيا وايې.
هو ټولو ليدلې يم...ټولو ليدلې يم. بس اهللا نه يم ليدلې. ستاسـو ليـدل نـه     -

  ليدل يو شان دي. د خلكو په ليدلو يا نه ليدلو زه پروا نه لرم.
  هغې په لوړ غږ چغې كړې، 

  ر ددې كوټې نه بوځه...مو -
لدې څخه وروسته  د هغې كـوټې تـه هيڅـوك رانغلـل. هغـه پـه ځـان نـه وه         

و. كوټه كې اوس هم تيـاره   ىپوه شوې چې كله ويده شوه او كله سهار شو
وه، بس اوس يواځې د عارفين انتظار و. يـواځې هغـه و چـې ددې د ژونـد     

بـاور كـوي    ېبـه پـر   پريكړه يې كولې شوه. هغه په دې ډاډه وه چې عـارفين 
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    او هغې ته به ګناهګاره نه وايي.
و. مور ته يې مخكې نه معلومـات و چـې هغـه    ى هغه په همدې ماښام راغل

نن راځي. او هغې ته به څه وايي هغه هر څه يې برابر كـړي ول. هغـې تـه يـې     
و او بيا د اوښكو او چغو سره يو ځاى يې په ى ښه راغالست هم په ژړا كړ

ې و. عارفين په هيڅ شي باور نـه راتلـو، هغـه بـ    ى اښكته كړهغې قيامت ر
والړ او د هغې خبرې يې اوريدلې. عادل د كـور څخـه    ىساه بت په خپل ځا

په خالف جوړ شوي ول خو هغې يو ځـل   سباو او ټول ثبوتونه د ى تښتيدل
څخه پوښتل غوښتل. هغې ورسـره خبـرې كـول غوښـتل. هغـې د مـور        سبا

د هغې په ليدلو پـه   سباو. ى كور په لور راغل سبا خبرو اوريدو وروسته د
سلګو سلګو ژړلي ول. د هغې پدې حالت ليـدلو د هغـې زړه خرابيـده. خـو     

  و د هغې اړيكه زړه سره نه وه،ى هغه چې د څه لپاره راغل
  ! ماته ووايه، تا څه كړي دي؟سبا -
زه داسـې  عارفينه! ما هيڅ نه دي كړي. باور وكه. ما هيڅ نه دي كړي. آيا  -

  كوالى شم؟ آيا زه تاته دهوكه دركوالى شم؟
  خو دا ټول چې وايي... -
  ټول خلك دروغ وايي. -

  هغې په بى واكۍ د عارفين خبره پرې كړه. 
  آيا سترګو ليدلې حال دروغ كېدالى شي. -
سترګې هيڅ نه ښكاره كوي. سترګې خـو هغـه څـه ګـوري څـه چـې زمـونږ         -

  زړه او دماغ ليدل غواړي.
! نــن دې فلســفه بنــده كــړه. نــن پــه هغــه ژبــه خبــرې وكــه چــې زه پــرې    اســب -

ګنـاه يـې او تـا هـيڅ      ېپوهيدالى شم، په كومه ژبه چې زما باور راشي ته ب
  نه دي كړي.

عـارفين نـه و.    ىنـ يد هغې په لهجه حيرانه شوه. هغه لـس ورځـې مخك   سبا
وت . هغــه د بيګنــاه ثــابتولو ثبــىهغــه ورســره خواخــوږۍ لپــاره نــه و راغلــ 
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و. هغـې پـه مـړاوې غـږ ټولـه كېسـه واورولـه. هغـه بـى تـاثيره           ى لپاره راغل
  ښكاريده. هغه پوه شوه چې اخري لوبه يې هم وبايله.

  ته دا وايې چې دا هرڅه زما موركړي دي، كنه؟ -
خبرې ختمېدو سره يې ترې پوښتلي ول. هغه غلې وه، هغه پوه شوه  سباد 

  چې دا كومه پوښتنه نه وه.
 ىاو عادل ريښتونې يې او زما مور دروغ وايي نو عادل چېرته تللـ كه ته  -
؟ ولې وتښتيده؟ مخامخ ولې نه راځـي. خپلـې بيګنـاهۍ ثبـوت لپـاره      ىد

  ولې نه راځي.
  هغې په لوړ غږ وويل.

  هغې تر څو شيبو هيڅ نه ويل.
  نو تا هم ومنله چې زه... -

  عارفين د هغې خبره پرې كړه.
تـه ماتـه د خپلـې بـى ګنـاهۍ ثبـوت راكـه. ماتـه         ما هيڅ نـه دي منلـي. خـو     -

ددې خبرې ثبوت راكه چـې دا هرڅـه زمـا د مـور دسيسـه وه او سـتا عـادل        
  سره هيڅ اړيكه نشته او تاسو دواړو هلته...

  هغې د خبرې پاى ته رسولو نه مخكې خپل سر ونيو او كېناست.
وايم چې زما سره هيڅ ثبوت نشته. د هيڅ خبرې ثبوت نشته او زه بيا هم  -

ما هيڅ نه دي كړي. ماهيڅ ګناه نـده كـړې. هـو اهللا تـه معلومـه ده. هغـه پـوه        
  . هغې نه پوښتنه وكه...ىد

  هغه په دې خبره چغې كړې او پاڅيد.
  خداې نه څنګه پوښتنه وكم، زه كوم پيغمبر يم؟ -
  . ته خپل زړه نه وپوښته.ىخلك وايي خداى په زړونو كې د -
  زه تا نه ولې پوښتنه نه كوم؟ زه زړه نه ولې وپوښتم، -
زه ريښتيا وايم او ته باور نه كوې. كـه زه دروغ ووايـم تـه بـه ډېـر زر بـاور        -

وكــې. تــه ولــې نــه وايــې چــې تــه د خلكــو پــه خبــرو بــاور لــرې. مانــه يــواځې  
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  تصديق غواړئ.
  هغې خپلې شونډې وچېچلې، هغې ته يې كتل بيا پاڅيد.

وكم. زه به د اهللا نه د هرڅه پريكـړه كـوم.   ته غواړې كنه چې اهللا نه پوښتنه  -
 ېقران كريم به راوړم ستا مخې ته. په هغې الس كېږده او ووايـه چـې تـه بـ    

  ګناه يې، تا هيڅ نه دي كړي.
مړې هغې وكه پريكړه په قران كريم باندې كېږي نو خپله مور هم راوله. ل -

و عادل يـې  ته ووايه چې په قران كريم الس كېږدي او ووايي چې هغې زه ا
جوړ كړې. كـه چېـرې    هستا كوټې ته نه وو ليږلي. هغې دا ټوله دسيسه نه د

هغې داسې ونكړل نو هغه به هـم د خپلـو بچـو پـر وړانـدې پـه بـوټ ووهـل         
  شي لكه څنګه چې ستا پالر ماسره وكړل. ووايه راولې خپله مور؟

  د عارفين سترګې د ډېر قهر نه سرې شوې. 
  راولم.   راولم يې. خپله مور هم -

  هغه دروازې پورې الړ او هلته ودريد
! كه ته دروغجنه ثابته شوې، نو زمـا د هـر رنګـه خپلـوئ او د هـر      سبااو  -

  څه څخه باور ختم شي. حتې د خداى څخه هم...
  هغې دا وويل او د كوټې څخه ووت.

  
���  

  
د هغې ورځـې نـه وروسـته پـه كـور كـې قيـد پـاتې شـوه. درس وركـول يـې            

ه حيدر په دې خبره نيوكه درلوده چې د ملګري خـوريي تـه   پريښي ول ځك
كـې د درس   ىدرس وركوي او دا د هغې لپاره د شرم خبر ده. په كوم بل ځا

وركولو كوښښ نه وو كړې. هغه ددې په انتظار وه چې عارفين بـه د هغـې   
ترورو سره خبره كوي او دې ته به څه ووايـي خـو ال تـر اوسـه هغـې هـيڅ نـه        

ټوله ورځ به كور كې بى مقصده ګرځېده. كتاب ويلو ته يـې   وو ويلي. هغه
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هم زړه نه كېده. يوه عجيبه غوندې ناارامي يـې پـه مغـزو بانـدې سـپره وه.      
بيا يوه ورځ د عارفين د ټولو مشرې خور ورته ټيليفون وكـه. هغـې پـه دې    

  خبره حيرانه شوې وه.
غلې. ما په هغـه ورځ  ساره! ما تاته ويلي ول زمونږ كره بيا راشه او ته ران -

  ستا انتظار كاوه.
هغې د سالم اچولو وروسته د هغې څخـه ګيلـه كـړې وه. هغـه پـه دې خبـره       

  خوشاله غوندې شوه.
عمه! ما هلته درتلل غوښتل خو ماسره د كور پتـه نـه وه او يـواځې نشـم      -

  .ىدرتال
د كــور پيــدا كولــو څــه مشــكل دې. تــه حيــدر تــه ووايــه، هغــه بــه دې            -

  راورسوي.
  ې په خبره غلې شوه.  يهغه 

  سمه ده، يوه ورځ به درشم. -
  يوه ورځ نا، زه به دې سبا انتظار كوم. ته هرومرو راشه. -

ډوډۍ پـر مهـال يـې عـارفين      ېهغه په خپلـه خبـره ډېـره ټينګـه شـوه. د شـپ      
عباس سره خبره شريكه كړه، هغه غلې ناست و، ډوډۍ يـې خوړلـه او كلـه    

، نـو لـه خپـل ځايـه     ىكـړ  ىخبرو يې غور ند چې هغه پوه شو چې د هغې په
  پاڅيد او ويې ويل،

  سمه ده. الړه شه، حيدر به دې ورسوي... -
  خو پالره سبا خو زه دفتر ته ځم. زه څنګه كوالى شم دا ورسوم؟ -

  ې وويل.يدل او دا پرېښوحيدر اوبه څښل 
بـه  ته دفتر تلو سره هغه هم ورسوه او بيا يـې غرمـه بيرتـه راولـه همدلتـه       -

  ډوډۍ وخورو.
شـو. ډوډۍ خوړلـو    ىو. حيـدر غلـ  ى عارفين عباس خپله پروګرام جوړ كـړ 

  وروسته هغې په تلو تلو كې وويل،
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  تاسو سبا اته نيمې بجې ځان تيار كړئ. -
هغې سر وخوځاوه. هغه اتـه نيمـې بجـې النـدې راښـكته شـو. سـاره سـهار         

  و، د هغې په انتظار كې وه.   ىڅښل ىچا
  ځو... -

  ته كتلو سره وويل. هغې ساره
  تاسو چاې نه څښئ؟ -
  ...هن -

حيدر السـي سـاعت تـه كتلـو سـره وويـل. هغـه ورپسـې شـاته روانـه شـوه.            
حيدر د دهليز دروازه پرانيسته او خپله تلو نه وړاندې يې هغې تـه اشـاره   
وكړه. سـاره پـه ډېـره حيرانـۍ هغـې سـره خـواكې تيريـدو سـره وروكتـل. د           

هم بهر ووت. ساره پام نه و، راغلـه او د مـوټر    هغې وتلو نه وروسته حيدر
شاته سيټ سره ودريده خو حيدر ورته د مخكـې سـيټ دروازه پرانيسـته    

  او په لوړ غږ يې وويل.
نـه يـم. كـه     ىما تاسو ته مخكې هم ويلي ول، چې زه ستاسو موټر چلونك -

  ماسره چېرته تلل غواړئ نو مخكې سيټ كې به كښينئ.
پـه   يټ كې كېناسته. څو دقيقى وروسـته مـوټر   ساره په چټكۍ مخكې س

  پاخه سرك روان شو. 
  تاسو چېرته دنده لرئ؟ -
  سيټي بانك كې كار كوم. -

دا يواځينې پوښتنه او ځواب وو چې پنځه لس دقيقه يي سـفر كـې ددوي   
دواړو تر منځ وشو. پنځه لس دقيقى وروسته موټر د يوې زړې خو پراخـه  

  ودانۍ مخې ته ودريد.
ړه شئ، چـپ الس تـه چـې كـوم كـور دې. هلتـه زمـا دواړه تروريـانې         دننه ال

  اوسيږي.
  دواړه تروريانې؟ -
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. مشـره تـرور څـو كالـه وړانـدې كونـډه       ىاصل كـې دا كـور زمـا د نيكـه د     -
. نـو د هماغـه ورځـې نـه دواړه د     ىد ىشوې ده او د كشرې ترور طـالق شـو  

  ږي. ېخپلو ماشومانو سره همدلته اوس
  هر څه وويل.حيدر وضاحت سره 

  خو زه يواځې دننه څنګه الړه شم؟ -
  هغه ويريدلې ښكاريده.

  حيدر ورته په حيرانۍ وكتل،
  ولې يواځې تګ كې څه دي. خير زه مو دننه رسوم. -

هغــې د مــوټر دروازه پرانســتلو ســره ويلــي ول. يــو ځــل بيــا يــې ســاره تــه د   
ل. كور ته مخكې تلو وويل. ساره په خوښۍ دواړه يو رنګه ودانيو ته وكت

رسيدو سره يې نوره هم خوشاله شوه كله چې يې د عارفين مشـره خـور پـه    
  انتظار كې ولېده.  

عــارفين راتــه بيګــا پــه ټيليفــون ويلــي ول چــې ســبا بــه حيــدر ســره دلتــه    -
  راځې. زه د هماغې وخت نه ستا انتظار كوم. 

  هغې په غيږ كې نيولو سره وويل.  
  تاسو پسې راځم. زه به دوه نيمو بجو شاوخوا كې  -

  حيدر ساره ته ويلي ول.  
، ساره به نن نه ځي. هغه به نـن همدلتـه پـاتې كېږي.تـه سـبا ماښـام دې       هن -

  پسې راشه.
  مشرې ترور سمدالسه پريكړه كړې وه.

  ولې ساره؟ -
  حيدر ساره نه پوښتلي ول، ساره يو دوه كې حيرانه شوه.

  ، ترور، زه دلته نه شم پاتې كېدې.هن -
  كور هم وښايم. سبا؟ ته پوهيږې، نن به درته د هاره! د شپې ولې نولې س -
  د مور كور؟   -
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  د ساره باور نه راتلو.
  .ىهو ستا د مور كور. دا خواكې خو د -

  هغې د ساره شوق نور هم زيات كړ. 
  سمه ده. تاسو نن ما پسې مه راځئ. زه نن همدلته پاتې كېږم. -

  يلې وه.هغې سمدالسه حيدر ته خپله پريكړه و
  ښه ترور، زه اوس ځم. -

  حيدر السي ساعت ته كتلو سره ويلي ول.  
  وۍ دومره زر. كېنه چاې خو وڅښه.  -

  هغې د حيدر پاتې كېدو هڅه كوله.
ترور. په ما باندې د دفتـر ناوختـه كېـږي. سـبا ماښـام بـه راشـم. بيـا بـه           هن -

  .هوڅښم. اوس ن ىچا
ــې ال     ــته او الړ. هغ ــاني واخس ــداى پام ــې خ ــا   هغ ــو چ ــر څ ــه چــې د   ىت څښ

نـــه ښـــه يعـــارفين دويمـــه خـــور النـــدې راروانـــه وه. هغـــې ورتـــه هـــم پـــه م 
راغالست وويل. د چايو څښلو نه وروسته مشرې ترور له ځان سره كړه او 
پاتې دوه كورونو ته يې بوتله. ساره پـه دې پـوه شـوه چـې هيڅـوك دهغـې       

  نه كېده.يمور څخه خفه ول. هر چېرته د هغې د مور ذكر په ډېره م
و. دلتـه خـو ټولـو سـتا      ىنه پوهيږم مورې! تاسو ولې داسـې كـور پريښـ    -
  ره كړې ده. تاسو خو په ژوند كې يوځل دلته راتلئ.ېروتنه هېت

  هغې بيا بيا همدا سوچونه كول.  
نه راكوي، نو آيا مـور تـه بـه يـې نـه وركولـه. خـو نـه         يهغوي ماته دومره م -

  لط سوچ كې برباد كړه.پوهيږم هغې ولې خپل ژوند په دې غ
  هغه اوس په مور بدګمانه شوې وه. 

  د غرمې ډوډۍ نه وروسته مشرې ترور د مور كور ته بوتلې وه.  
ستا نيا او خاله امريكـا تلـو نـه مخكـې دا كـور خرڅـول غوښـتل. نـو بيـا           -

  پالر هغوي منع كړل. وروسته بيا...وروسته بيا...
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تا نيا ددې كور په خرڅولو كلكـه  د خبرو منځ كې د ترور ژبه ونښته. بيا س
. هغـه  ىشوه نو بيا عارفين دا كـور واخيسـت. نـو د هماغـه وخـت نـه بنـد د       

هـم خپلـه دلتـه راځـي. د هغـې       هدلته هيڅوك اوسـيدو تـه نـه پريـږدي او نـ     
  كليانې ماسره دي. زه يې هره اونۍ خالصوم او صفا كوم يې.

سـره عجيبـه غونـدې     ترور دروازه پرانستلو سره وويل. ساره تـه دننـه تلـو   
  احساس وشو.

ولې پريښي ول او يوه جـونګړه   څه  نو مور مې دلته اوسيده، هغې دا هر -
  .ىكې اوسيده. آيا هغې هيڅكله د داسې اسانتياوو فكر نه وو كړ

هغې په ديوال لګيدلي رسامۍ باندې الس وهلو، له ځان سـره فكـر كـاوه    
  او ترور دروازه پرانستله.

  ټه ده. دا ستا د مور كو -
هغې دروازه پرانستلو سره ويلي ول. هغـه پـه يـوه عجيبـه شـوق سـره دننـه        
الړه. كوټه كې تياره وه. ترور دننه تلو سره پـردې لـرې كـړې. كوټـه روښـانه      

مړې څـه چـې يـې ولېـدل هغـه د كـوټې كـونج        وشوه. هغې څلور خوا كتل. لـ 
ډكـې   كې د مطالعې يو غټ مېز او ورسره خواكې المارۍ د كتابونو څخه

وې. هغه په چټكۍ د كتابونو په لور الړه، كتابونو باندې يې يـو نظـر تيـر    
  كړ او شاته ترور څخه يې وپوښتل.

  و؟ى مور مې څومره تعليم كړ -
اى كــوه، او بيــا...نو بيــا يــې -پوهنتــون كــې وه. انګلــش كــې يــې ايــم ههغــ -

  ده.پرېښو
  يوتې وي. ترور ناڅاپه خفه شوه. داسې لكه د هغې په سر چې غر راپر

اى انګليسي كـې، او ټـول عمـر يـې د كپـړو كارخانـه كـې د دوه زرو        -ايم -
  روپو په بدل كې كار وكړ. اخر ولې؟

هغه نوره هم خفه شوه. كله به يې خپله مـور فرانسـوي ژبـه خبـرو كولـو كـې       
ليده نو فكر يې كـاوه چـې كېـداى شـي د كـوم خپلـوان څخـه يـې زده كـړې          
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تعلـيم يافتـه ده خـو د پوهنتـون تـر حـده، دا       وي. هغه پوهيده چې مور يـې  
يــې ســوچ هــم نــه وو كــړې. المــارۍ د رنګارنــګ كتــابونو څخــه ډكــه وه. د    

اړونـد هـر   و شكسپير ناولونو نه تر رحمان بابا ديوانونـو پـورې، د ادبيـات   
  رنګه كتاب دلته موجود وو. هغې په خفګان دې كتابونو ته كتل.

  مور پوهنتون ولې پريښود؟ -
  ل بيا شاته ترور څخه وپوښتل. هغې هاخوا ديخوا وكتل.هغې يو ځ

  نه پوهيږم. -
  هغې د خپلې پوښتنې ځواب موندلې وو.

  دل.پرېښوهلته هغې زما پالر سره ولېدل او بيا يې هر څه  -
هغې ځان سره سوچ كاوه. هغه د مطالعې مېز سره كېناسـته. پـه خپـل الس    

هغې روكونـه پرانسـتل پيـل    ېې د مطالعې مېز ګردونه پاك كړل. بيا يې د 
  كړل. هغه بند نه وو، پكې د خطونو بنډل پروت وو.

ترور! كه تاسو تلل غواړئ نو تللې شـئ، زه لـږه شـيبه دلتـه پـاتې كېـدل        -
  غواړم.

  ته دلته ځانته نه ډاريږئ؟  -
  هغې ورڅخه وپوښتل.

  ره؟ ېد كومې خبرې و -
  هغې په حيرانۍ وپښتل. د ترور رنګ زيړ وتښتيد.

  ره.ې، د كومې خبرې وهو -
هغه له ځان سره بوږنيده له كوټې ووته. ساره يې په حالت هيڅ پوه نشـوه،  

  هغې پسې شاته كتل.
يو ځل بيا د خطونو په لور راغله. ډېر خطونه په فرانسوي ژبه ليكل شـوي  
ول، هغــه د ليكــونكي پــه نــوم ليــدلو حيرانــه شــوه. هغــه خطونــه عــارفين     

ــو   ــور فرانسـ ــي ول. مـ ــاس ليكلـ ــړې وه، ددې   عبـ ــه زده كـ ــا څخـ ــه د چـ ي ژبـ
پوښتنې ځواب يې تر السه كه خو ددې باور نـه راتلـو چـې د هغـوي دواړو     
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تر منځ تر دې حده اړيكه وه. هغې يو خـط راواخيسـت او لوسـتل يـې پيـل      
  كړل.

كاغذ ډېـر زوړ شـوې وو، بعـض ځـايونو ليكـل هـم وران شـوي وو. وار پـه         
خط په لوستلو لكـه بـت بـى سـاه      وار يې ټول خطونه لوستل پيل كړل.د يو

  شوه.
تا چې په خپل تير خط كې څه ليكلي دي، بيخي سم دي. زه هم نه غـواړم   -

چې زمونږ واده دې په ډنګ ډونګ وشي، زه نه پوهيږم چې دلته دا خلك 
يوې ذاتي معاملې نه ولې دومره غټه ننـداره جـوړوي. خـو بيـا هـم تـه خفـه        

ور ته راشم نـو كـور والـه بـه مجبـور      كېږه مه. ډسمبر مېاشت كې چې كله ك
كــړم چــې د نكريــزو پــه څېــر رواجونــو بانــدې وخــت نــه ضــايع كــوي. زه هــم  

  پوهيږم چې ته به هم خپله كورنۍ په دې خبره راضي كړې.
  يا خدايه! دا ټول څه دي؟ -

  هغه خپل سر السونو كې ونيو.
د كـومې  آيا عارفين كاكا سره د مور نكاح هم شوې وه، نو بيا زمـا پـالر    -

  ؟ىخوانه منځ ته راغ
هغې د خط ليكلو تـاريخ ليـدل غوښـتل. دا خـط ددې د پيدايښـت نـه يـوه        

  و.ى نيم كال مخكې ليكل شو
  ايا مور مې د نكاح كولو سره سره عارفين تره ته دوكه وركړه؟ -

ر شـول. هغـې دواړه خطونـه    ېـ هغه هيڅ نه پوهيده. ناڅاپـه يـې پـه زړه كـې ت    
وس د شك كولو هيڅ ضرورت نشـته. يـو څـه    خپل دستكول كې واچول. ا

كارډونــه عــارفين عبــاس دې تــه د نكــاح مبــاركۍ لپــاره ليكلــي ول. هغــې  
به زړه ېبه پـه شـ  ېمور څخه يـې شـ  له هغه كارډونه هم دستكول كې واچول. 

بديده. هغې نور خطونه او كارډونه بيرته خپـل ځـاى كـې كېښـودل او بهـر      
غـه خپـل كـور تـه تللـي وي.هغـې د       راووته. ترور هلته نـه وه. كېـداى شـي ه   
  كور په لور روانه شوه.د  ترور د كور بهرنۍ دروازه په ورو بنده كړه او 
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تر ماښامه په نا زړه ترور سره ناسته او د هغې خبرې اوريـدې. پنځـه بجـې    
  . د هغې طبيعت خراب معلومېده.  ىد توقع خالف حيدر راغ

  له؟پالر خفه وو، ويل يې ساره بيرته كور ته راو -
  هغې راتلو سره ترور ته ويلي ول.

  خو هغه د شپې لپاره پاتې كېږي. -
ه و چـې د هغـې وينـا    وستاسو خو د شپې خبره كوئ او هغه ماته په دې غ -

  مطابق بايد غرمه ډوډۍ يې كورته رسولې وه.
  ته ورته ووايه چې ساره خپله غوښتل هلته پاتې شي. -
لومـات شـته. كلـه چـې هغـه پـه       ې معوسـ ترورې! تاسو ته خـو د پـالر د غ   -
ه شي نو د هيچا خبره نه مني. هغې خو زه دومره ورټلم. هغه ويل تاتـه  وسغ

. مـا  ىد ىچا ويلي چې هغه د شپې لپاره هلته پريږده. ماته دا حق چـا راكـړ  
ورته دا هـم وويـل چـې هغـې محترمـې خپلـه غوښـتل هلتـه پـاتې شـي خـو            

  ې ساره! تاسو راځئ.هغې هيڅ نه اوريدل. اوس مهرباني وكړئ، آغل
 ىهغــې د زاريــو پــه لهجــه دا هــر څــه ويــل. ســاره وشــرمېده او پــه خپــل ځــا 

  ودريده.
  ته ځه راځه. اوس خو درته هسې هم كور معلوم شو. -

ترور ورته وويل. هغه په نه زړه حيدر سره روانه شوه. د حيدر طبيعـت ډېـر   
ــو      ــا ډوډۍ خوړل ــره الړ او بي ــه رســيدو ســره ب ــور ت ــم   خــراب و. هغــه ك ــه ه ت

  راښكته نه شو.
عارفين عباس ورته هيڅ ونه ويل خو هغه يې د انـداز څخـه پـوه شـوه چـې      

زړه توب يې هغې سـره ډوډۍ خـوړلې وه    ې. په ډېر بىهغه ترينه ډېر خفه د
او خپلــې كــوټې تــه تللــې وه. كــوټې تــه راتلــو ســره يــې هغــه خــط او كــارډ     

  راوباسه او يو ځل بيا يې لوستل پيل كړل.
  

���  
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په دې باوري وه چې هغه تره ښځه به هيڅكله په دروغو په قران كريم  سبا
الس نه ږدي. عارفين خپل مور او پالر راوسـتل. نـورې تـره ښـځې يـې هـم       

كوټې ته تراوسه دومره خلك نه وو راغلي. هغه پاڅيده  سباراغلې وې. د 
مړې يې د اوښكو په اوبو اودس كړې وو. بيـا يـې مـخ    واو اودس يې وكړ.ل

سترګې پاكې كړې او كوټې ته راننوته. كوټه كـې چپتيـا وه، لكـه ټولـو     او 
  چې هيڅكله خبرې نه وي كړي. د هغې په عارفين زړه بديده.

كه مور يې په قران كريم الس كې نه ږدي نو د هغې به څه حال وي. هغه به  -
  څه كوي؟

هغې عارفين ته په كتلو سوچ كاوه او بيا د هغـې مـور مـخ ليـدل غوښـتل.      
غــې ســر ښــكته نيــولې غلــې ناســته وه. عــارفين اقصــى تــه د قــران پــاك    ه

خپلې مور ته وكتـل، د هغـې سـترګې اوښـكو څخـه       سباراوړلو ويلي ول. 
و. عارفين قران ى ډكې له ځان سره پټ پټ څه ويل. اقصى قران پاك راوړ

  .ىپاك واخست. هغه د خپلې مور خواته راغ
او  سـبا و دا ووايې چې تاسـو د  مورې! تاسو په قران كريم الس كېږدئ ا -

عادل پر ضد كومه دسيسه نه وه جوړه كړې او هغوي دواړه مو زما كـوټې  
  ته نه وو استولي.

زړه  سباعارفين قران كريم د خپلې مور په لور ونيو او دا ويې ويلي ول. د 
درزا پسې زياته شوه، د هغې ساه ګانې بندې شوې. تره ښـځې قـران كـريم    

  څه چې عارفين ويلي ول څو ځله يې تكرار كړل، الس كې نيوه. هغه
  اهللا... -

داسې حس كړل لكه څوك چې يې زړه په چړو وهي. هغه په دې باوري  سبا
وه چې هغه به هيڅكلـه قـران كـريم الس كـې دروغ ونـه وايـي. دهغـې بـاور         

  غلط ثابت شو. په هغې يې باور نه و په قران كريم يې باور و.
ي چــې قــران الس كــې ونيســي او دروغ    شــ ىڅــوك داســې څنګــه كــول    -

  ووايي.
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  هغې ځان سره سوچ كوو.
او اوس كه زه هم په قران كريم الس كېږدم نو د كوټې ټول خلـك بـه فكـر     -

او هغــې پــه دروغــه پــه قــران كــريم الس   ىكــوي چــې يــو پكــې دروغجــن د
  كېښود.

. د ىعارفين مور څخـه قـران كـريم واخيسـت. هغـه اوس ددې پـه لـور راغـ        
رګې اوس ددې په لور وې. هغې ساه نه شوه اخيسـتې، هغـه ددې   ټولو ست

  و. په لور راروان 
مشر تره ښځې ته وكتل، د هغې په څېره كې نه كوم خجالـت، نـه كـوم     سبا

درد، نه كوم شرم، د هغې په څيره كې هيڅ نه ول. هغې د خپلې مور څېـرې  
وازې تـه  ته وكتل. هلته هم نا ارامـي وه، اوښـكې وې، هيلـه وه. اقصـې در    

  .ىتكېه وهلې والړه وه. عارفين ددې په لور راغ
! ته دا ووايه چې ته بى ګناه يې. او عادل سره هلته په خپله خوښه نـه  سبا -

  وې تللې.
هغې قران كريم ددې په لور ونيـو. هغـې د عـارفين څېـرې تـه وكتـل. هغـې        

  ورته هم سترګو كې كتل. عارفين سترګې بل لور ته كړې.
  قران پاك.دا واخله ،  -

سر ښكته كړ، هغې قران كريم الس كـې ونـه نيـو.     سباهغې ورته ويلي ول. 
  د عارفين ساه بنده شوه.

  ! دا ونيسه، قران پاك.سبا -
نه سر پورته كړ او نـا يـې قـران     سباهغې يو ځل بيا په بى كرارۍ وپوښتل. 

  كريم واخيست.
  ! سبا -

د سـلګو سـلګو ژړل.   د مور د خولې څخه يې يو غـږ پورتـه شـو. اقصـى پـه      
ــه پــه شــا      عــارفين مــور ســر جــګ نيــولې والړه وه. عــارفين ســتړي قدمون

مور او اقصـې پـه    سباهغې قران پاك د مطالعې په مېز كېښود. د ى، راغ
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سـر پورتـه    سـبا ژړا ژړا له كوټې ووتل. دواړه تـره ښـځې هـم د كـوټې الړې.     
  كړ.

ه يـې راتلـونكې كـې    عارفينه! زه تانه د هيڅ شي غوښـتنه نـه لـرم او نـه بـ      -
ولرم. بس ماته خپل نوم راكه، ماته طالق مه راكوه. ته دوهـم واده هـم وكـه    

  زه هيڅ نيوكه نه لرم.
  ؟ىتاته د نوم څه ضرورت د -

  هغې په لوړ غږ وويل.
  عارفينه! په ما رحم وكه. -
؟ نـو بيـا زه   ىد ى؟ ووايـه سـتا پـه مـا زړه سـوځېدل     ىد ىتا په ما رحم كـړ  -

كــريم! زه عــارفين عبــاس پــه خپــل هــوښ او   ســباى شــم. څنګــه رحــم كــوال
  حواس تاته درې ځله طالق دركوم.

هغه د كوټې څخه ووت. تره ښځه او تره يې هم د كوټې څخه ووتل. هغه پـه  
  لكه بت ناسته وه. ىخپل ځا

كــريم! زه عــارفين عبــاس پــه خپــل هــوښ او حــواس تاتــه درې ځلــه    ســبا -
  طالق دركوم.

ره شوه. هغه د خپل ځايه پاڅيده او ېبيا تر غوږو تهمدغه جمله يې يو ځل 
  مطالعې مېز سره كېناسته. په ډېر احتياط يې قران پاك راواخيست. 

يـو څـوك خـو بـه د قـران كـريم اسـره لـه ځـان سـره لـري نـو كـه               هيو څوك نـ  -
  خلك ما پريږدي نو په دې زما واك نشته.

  ړل.سره نيولې په سلګو سلګو ژ ېهغې قران كريم خپلې سين
  

���  
  
  كاكا! تاسو ته مې يوه خبره كوله. -

  د هماغې شپې په سهار يې عارفين عباس څخه پوښتلي ول.  
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آيا داسې نه شي كېداى چې زه د خپل مور كور كـې اووسـيږم. هغـه كـور      -
تاسـو تـه هـم څـه اعتـراض نـه وي چـې زه يـواځې اوسـيږم           كـه  نو ى خالي د

  ور خلك وي.ځكه هلته به راسره دواړه تروريانې او ن
  عارفين په دې خبره حيران شو.

ساره! دا ته څنګه خبرې كوې. كه ته د هغه ځآى نه راغلې يـې نـو ددې دا    -
چې ته دې هلته اووسيږې. آخر ته په دې كور كې څـه سـتونزه    ىمطلب نه د

  لرې؟ ته ولې دلته خوشاله نه يې؟
  هغې چاې څښل پريښي ول.

ه د خپلې مور كور كې خوشـاله يـم.   خبره د خوښۍ يا نه خوښۍ ده نو ځك -
. زه به ستاسو په كور كې اوسـيږم، دلتـه يـا    ىاو بيا هغه هم ستاسو كور د

  هلته.
خو زه نه غواړم ته هلته اووسيږې، او نه به هـم درتـه ددې خبـرې اجـازت      -

  ژوندئ وه نو هيڅكله به يې هغه كور ته نه وې پريښې. سبادركړم. كه 
  ه.هغه په دې خبره رانيغه شو

دم. داسې كومـه څـه خبـره ده هلتـه.     پرېښوولې اخر، هغې ولې زه هلته نه  -
. حاالنكـه  ىچې هغه خپل كور ته نـه شـي تللـ    ىد ىهغې كوم داسې كار كړ

ــو د هغــې غلطــي         ــدلي ول چــې ټول ــد لي ــل پكــار ول. هغــې باي ــه تل هغــې ت
چـې   ىبخښلې ده. د كورنۍ پر ضد واده صحي خو دا دومـره غـټ جـرم نـد    

لپاره د خپلې كورنۍ څخه لرې اووسـيده. هغـې زه هـم ټـول عمـر      هغه د تل 
يواځېتــوب پــه اور وســيځلم خــو اوس د ټولــو ســره ليــدل غــواړم، د ټولــو   

  خواته تلل غواړم.
مړي ځـل خپلـو احساسـاتو څخـه بهـر ووتـه. حيـدر پـرې هـم زړه          وهغه پـه لـ  

  وسوځېد.
غـواړي   پالره! زما په فكر كه چېرې دا د خپل مور په كور كـې اوسـيدل   -

نو دا كومه غلطه خبره نده، زه خو وايم چې ددې ځاى څخه ورته هغه ځاى 
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  .ىسم د
  هغې د ساره لپاره خبره وكړه خو عارفين په ډېره بده لهجه هغه ورټه،

  ته خپله خوله بنده كه، ستا په دې خبرو كې هيڅ كار نشته. -
ــل          ــدې داســې رټ ــه وړان ــه د ســاره پ ــه ب ــاوه چــې هغ ــه ك ــيڅ فكــر ن ــدر ه حي

  د، الړ.پرېښوهغه مخ سور شو او چاى يې نيمايې كې دكېږي.
  تاسو ماته ووايې، تاسو څه پريكړه كړې ده؟ -

  ساره ال تر اوسه په خپله خبره والړه وه.
به په دومره وړو وړو خبرو دومره ضد نـه كـاوه څنګـه چـې تـه       سباساره!  -

  كوې.
  هغې په عجيبه انداز عارفين ته وكتل

  ې كارونه ونكړم چې هغې كړي دي.خو زه به ډېر داس -
  ساره! زه به دې هيڅكله هغه كور كې اوسيدو ته پرينږدم.  هن -

  هغې خپله پريكړه واوروله.
ــو تاســو زمــا نيكــه ســره خبــره وكــئ. زه هغــوي ســره اوســيدل       - ســمه ده. ن

  غواړم.
مړي ځل يې په داسې ضـد  وعارفين په بى وسۍ د هغې مخ ته وكتل، په ل

  كولو ليدله.
  مه ده، زه به دې نيكه سره خبره وكم.س -
  تاسو ماته ووايې، چې كله به خبره كوئ؟ -
  څو ورځو كې. -

  هغې په نه زړه دا وويل او پاڅيد.
  درې ورځې وروسته يې هغه خپلې كوټې ته وغوښته.  

. لـږه شـيبه وروسـته بـه ټيليفـون وكـړي، تـه        كړېدهما ستا خاله سره خبره  -
  ورسره وغږيږه.

دو يې ورته ويل. د هغې زړه درزا زياتـه شـوه. لـږه شـيبه كـې د      د هغې په لي
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. عارفين غـوږې پورتـه كـړ او بيـا يـې هغـې تـه اشـاره         ىټيليفون زنګ راغ
  وكړه. هغې په رپيدلي السونو غوږې ونيو.  

  السالم عليكم ساره! -
  السالم عليكم. -

  هغې دا وويل او د هغې لورې د ژړا غږونه راتلل. 
  له يم. ته څنګه يې؟زه ستا اقصى خا -

  هغې ښځې په ژړا دا هرڅه ويل، د ساره زړه هم ډك شو. 
  زه ښه يم. -
ساره! زمـا زړه غـواړي، تـه زمـا سـره خـواكې وې او مـا غيـږ كـې نيـولې            -

  نه دركړې واى...يخپله م
بيا ترې چا غوږې واخيست او هغې ته يې ډاډ وركاوه. بيا دهغـې لـورې د   

  .ىيو سړي غږ راغ
ستا ماما يم. ګوره ته خفـه كېـږه مـه، تـه هـيڅ فكـر مـه كـوه. څـو           ساره! زه -

ورځو كې به ستا اقصى خاله هلته ته درشي. سـتا اسـناد بـه برابـر كـړي او      
  دلته امريكا ته به دې راولي.  

هيچــا د هغــې مــور بــاره كــې څــه ونــه ويــل او نــا هــم د هغــې كــومې غلطــۍ  
څو شيبو لپـاره يـې   يادونه وشوه. كېداى شي هغوي هرڅه هير كړي وي. د 

ورسره خبرې وكړې او بيا يې خداى پاماني واخيسـته. اقصـى خالـه اوس    
  هم ژړل.

  څو ورځې وروسته اقصى خاله راځي او ما ځآن سره بوځي. -
  هغې ټيليفون ايښودو سره وويل. دهغې مخ خولې خولې شو.

  ساره! ته به الړه شې؟ -
  كرارۍ وپوښتل. ېهغې ورڅخه په ب

ه نــه شــم اوســيدلې. زه دخپلــې كــورنۍ خواتــه تلــل غــواړم. كاكـا! زه دلتــ  -
  . ىضرورت د ىهغوي ټول زما خپل دي. ماته د هغو
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  هغې په ورو غږ وويل.  
  غوښتل ته ما سره اووسيږې. سباته پوهيږې،  -
زه پوهيږم، خو مور به دا فكر نه كـاوه چـې د هغـې كـورنۍ بـه مـا ومنـي.         -

  د مور ټولې غلطيانې... ىهغو
دومره زر پايله مه سنجوه. ته چې څه فكر كـوې هغـه هـر څـه غلـط      ساره!  -

  دي. 
  عارفين عباس د هغې خبره پرې كړه.

  نو بيا تاسو ماته ووايې، ريښتيا څه دي؟ -
هغــې ورڅخــه وپوښــتل. هغــه پــه بــى كــرارۍ لــه خپــل ځايــه پاڅيــد. ســاره   

  ورباندې زړه وسوځېد.
پـوهيږم چـې ستاسـو زړه    زه پوهيږم. تاسو څه پټول غواړئ. زه په دې هـم   -

. خو زه د تل لپاره تاسـو سـره نـه شـم اوسـيدالې. كـه زه الړه       ىڅومره غټ د
شم نو تاسـو بـه ورو ورو خپـل عـادي حالـت تـه راشـئ. نـور ژونـد بـه مـا او            
ستاسو لپاره اسانه وي. كه زه دلته اووسيږم نه به تاسو ماضـي هيـر كـړئ    

، عارفين كاكا! نو ځكه مـو  او نه به زه خپل حيثيت. په ما ډېر ګران ياست
د هــر رنګــه ذمــه وارۍ څخــه خالصــول غــواړم چــې پــه آينــده كــې تاســو او   

  حيدر او د هغې مېرمن او ماشومانو په سترګو كې خجالت نه كړي.
ساره له ځان سره سوچ كړې وو او بيا پـه ډكـو سـترګو د كـوټې څخـه تللـې       

  وه.
  

���  
  

ورپسې هر ځاى ولټـوو خـو    عادل له هغې وروسته بيا رانغې. مور او پالر
وو. د سـرمد د   ىر شوېد هغې درك ونه لګيده. د سرمد واده هم ډېر سوړ ت

ى مور د هغې لپاره يو كور پيدا كړ سباواده په دويمه ورځ مشرې كاني د 
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  . ىو. د هغې مور هم څه اعتراض نه و كړ
. د هغـې  ىد هغې سړي عمر د پنځه څلويښتو پنځوسو په شاوخوا كې د -
ۍ مېرمن يوه مېاشت وړاندې مـړه شـويده. هغـه شـپږ اوالدونـه لـري.       مړول

خـو څـه    ىنـد  ى دوري كوي، زه پوهيږم دا كـوم ښـه ځـا   زيوه كارخانه كې م
چې ستا لور كړي دي، د هغې منلو ته هيڅوك تيار ندي. هغه سړي ته مـو  

باره كې هر څه ويلي دي. ته پوهيږې چې زه څـوك پـه دهوكـه كـې نـه       سباد 
اوس هم ستا لور منلو ته تيار شـو. تـه دعـا كـوه چـې       ىهغه سړ .ىشم ساتل

  ستا لور هغه كور كې پاتې شي.  
، پـه سـلګو   ىمـور تـه ويلـي ول. هغـې مـخ پـټ كـړ        سـبا دا هر څه مشر تره د 

  سلګو ژړل.  
نـه چغـې    سـبا ، مال او ګواهـان راوسـتل.   ىپه دريمه ورځ مشر تره هغه سړ

ر يـې  ېـ ان نـه وروسـته چپتيـا پـه څ    پوتيې هم د نه منلو وويل. د  هوهلې او ن
هر څه منلي ول. او بيا يې د واده جوړه چې مور يې ورته كوټه كـې پرېښـې   

  وه، واغوسته. 
  مور ورته دا هم ويلي ول،

نـه چـې څـه اخلـې لـه ځـان        ىدې كور كې دې نن اخري ورځ ده، لـه دې ځـا   -
ونږ سـتا  سره واخله. بيا دلته مه راځه، ته زمـونږ لپـاره مـړه شـوې يـې او مـ      

  لپاره.
زه په ريښتيا نن مړه شوې يـم او مـړي لـه ځـان سـره هـيڅ نـه وړي. د هغـې          -

شيان د خيرات لپاره وركول كېږي. تاسـو زمـا هرڅـه د اهللا پـه نـوم خيـرات       
  كړئ لكه څنګه چې تاسو زه خيرات كړې يم.

هغې په هماغه ورو غـږ مـور تـه ويلـي ول او پـه ريښـتيا يـې هـم هـيڅ وانـه           
  دل.پرېښوه پر تن كالو څخه. هغې د كوټې هر څه همداسې خيستل، پرت

  و خو هيڅ يې نه وو ويلي.   ىعارفين د هغې واده څخه خبر شو
ته هيڅ فكر مه كوه عارفينه! ته ګوره زه ستا لپاره څنګه ښـاپيرۍ پيـدا    -
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  كوم.
  مور يې ورته د ډاډګيرنې لپاره ويلي ول. 

  نشته، تاسو هيڅ مه كوئ.مورې! اوس ما لپاره د ښاپيرۍ ضرورت  هن -
  ځه، ته به اوس دويم واده نه كوې؟ -
ما كله ويلي دې چې زه واده نه كوم. زه به واده خاماخا كـوم خـو پـه خپلـه      -

  خوښه. تاسو ددې باره كې هيڅ فكر مه كوئ.
  هغې خپلې مور ته ويلي ول.

ښكته شوي. ودې ليـدل   ىله سره نه د ىڅه! اوس دې د خوښۍ واده پير -
  داسې خوښو پايله كنه.چې د

. هغې نـه غوښـتل چـې ددې    ى ومور يې د پوهولو كوښښ كاوه خو هغه غل
موضوع باره كې وغږيږي. هغـه پوهيـده چـې هغـې سـره داسـې كـوم دليـل         

    نشته چې هغه پرې بحث وګټي.
څـو ورځــې وروســته فرانســې تــه الړ. دوه مياشــتې وروســته يــې مــور تــه د  

بــر راليږلــې وو. ټولــه كــورنۍ حيرانــه  واده عكســونه او وروســره د واده خ
مړي ځـل چـا د بهـر څخـه ښـځه كـړې       وشوې وه. د هغوي په كورنۍ كې په ل

ــدلو         ــه لي ــك كــې كــار كــاوه. هغــې د څــو ځل ــه بان وه. ټريســي هغــې ســره پ
وروسته د واده بلنه وركړې وه. ټريسي د هغې بلنه ډېر زر منلـې وه. د واده  

و عـارفين د هغـې نـوم اسـماء     و اى څخه وړاندې يـې اسـالم ديـن قبـول كـړ     
باره كې هر څه ويلي ول. آسماء ښـه مېـرمن    سباايښې وو. هغې اسماء ته د 

ثابته شوې وه. عارفين د خپل انتخاب نه پښيمانه نه و. حيدر هـم فرانسـه   
  حيدر پيدايښت نه وروسته آسماء دنده پريښې وه.  د و اوى  كې پيدا ش

مور لپاره دا وو چـې يـوه مېاشـت     د عارفين د واده وروسته دويم غم يې د
وروسته د عارفين د ټولو مشره خور د څلورو اوالدونو سره كونـډه شـوې   

  وه او هغوي هم ددوي په اوږو بار شوي ول.
مور څخه هر څه خطا شوي ول. اوس ورته ډېر څـه ياديـدل. د هغـې د شـپې     
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  خوبونه ورك شوي ول. هغه به ټوله شپه ناسته او سوچونه به يې كول.  
د مشــرې لــور د كونــډتوب نــه څلــور مياشــتې وروســته يــې د دويمــه لــور    

و او د هغـې  ى طالقه شوې وه، زوم يې د كومې شته من لـور سـره واده كـړ   
  و.ى مړۍ مېرمن ته طالق وركړوپه وينا يې ل

ختمـه شـوې وه.    ىپر ځـا  ىځا وسهخپله مال يې هم ماته شوې وه. د هغې غ
روله. هغې څه ويل خو څوك پرې ېكې تاو اوس يې ټوله ورځ په عبادتونو 

  نه پوهيدل، خو يواځې اهللا پوهيده.
واده نه څو مياشتې وروسته د هغې خـور، مـور او ورور امريكـا تـه      سباد 

ــه ټيــټ ســر اوســيدل       ــه دلتــه اوســيدل او د شــرم ن تللــي ول ځكــه هغــوي ت
و خو د هغې لپاره دلتـه  ى مور بايد د اقصى واده هم كړ سباستونزمن ول. 

پــالر هغــوي ټــول خپــل ځــان خواتــه  ســبالــوي كــول اوس ناشــونې ول. د خپ
  راغوښتي ول.

  
���  

  
  ؟ئپالره! تاسو ډاكټر ته تللي و -

حيــدر د شــپې كورتــه راتــګ ســره د پــالر نــه پوښــتلي ول. د څــو ورځــو          
  راهيسې د عارفين طبيعت خراب و.

ه نـه  و. نـور څـ  ى ، بس وينې فشار مې لوړ شوى ومهو. زه ډاكټر خواته تلل -
  ول.

  معلومېده. هغه ورسره خواكې په صوفه كېناست.  ىحيدر ته هغه ستړ
پالره! كه ساره خپلې كورنۍ خواتـه الړه شـي، نـو پـه دې كـې د خفګـان        -

سـبا بـه لـه دې ځـاى څخـه ځـي. او        هڅه خاص خبره خو نشـته. هغـه كـه نـن نـ     
څنګه چې د هغـې خالـه يـا مامـا د هغـې پاملرنـه كـوالى شـي، زه يـا تاسـو           

    نشو كوالى. نو په دومره وړه خبر تاسو ولې دومره خفګان كوئ؟
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و. هغـه پوهيـده چـې د سـاره د تلـو بـاره       ى دو په وجه پوېهغه يې فشار لوړ
  . عارفين اخبار پر مېز كېښود. ىكې خفه د

  به ساره زما سره بيا ليدلو ته پرينږدي. ىحيدره! هغو -
  په اول ځل دا راته ويلي ول.   ىهغو

  يې نه پريږدي؟ولې به  -
  هغه حيران شو.

زه پوهيږم، چې هغوي بـه هيڅكلـه د امريكـا نـه زمـا خواتـه راپرينـږدي.         -
ــه اور       ســبااول  ــول عمــر د ضــمېر پ ــه ټ ــه ســاره ځــي. زه ب ــې وه او اوس ب تلل

  سوځم.  
  عارفين لكه ځان سره لګيا وي.

  پالره! دا تاسو څه وايې؟ -
  هغه يې په خبره پوه نه شو،

  .ههيڅ ن -
يوه اوږده ساه اخستو نه وروسته خپل مخ په دواړو  السونو كې پـټ  هغې 

  كړ. 
پالره! كه ساره زمونږ سره بيا نه ګوري نو څه وشول. هغه خـو مـونږ سـره     -

ــه يــواځې اوســ     ــه اوســيږي، مــونږ دواړه خــو د اول ن ږو. ېد درې مېاشــتو ن
  ږو. په دې كې څه ستونزه ده.ېاوس به هم اوس

دره! اوس د هغـې تـګ سـره مـې زړه ډېـر خفـه       مخكې خبره بـل رنګـه حيـ    -
، هغه د تـل  ى. زه د هغې د وجود نه پرته ددې كور تصور هم نه شم كوالىد

  لپاره دلته ليدل غواړم.
  كراره وو. ېهغه ډېر ب

. كـه تاسـو پـه څـه نـه      ىسـاتل  ئپالره! تاسو هغه هيڅكله د تل لپاره نه ش -
نـه يـوه ورځ خـو بـه د هغـې      څه طريقه هغه دلته ايساره كړئ نـو بيـا هـم يـوه     

بـاره كـې دومـره     سـبا واده كوئ كنه، بيا به تاسو څه كوئ. زه ستاسـو او د  
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خبر نه يم خو څه چې تاسو ماته ويلي دي د هغې نه زه دومره ويلې شم چـې  
ده او سـاره دلتـه اوسـيدل نـه غـواړي.      ې مـړه شـو   سـبا ر كـړئ.  ېـ ر هېتاسو ت

 مونږ بايد د هغې د غوښتنو احترام وكړو.

  هغه زما په حوالې... سباحيدره!  -
هو، هغې ستاسو په حوالې كړې وه خو هغـې دا هيـر كـړي ول چـې سـاره       -

اوس وړه انجلۍ نده چې د يو سرپرسـت ضـرورت ولـري. هغـه پيغلـه ده. د      
  خپل ځان باره كې د پريكړې حق لري او مونږ يې نه شو منع كوالى.

  عارفين ناڅاپه د هغې الس ونيو،
  چې ته هغې سره واده وكړې؟ ىسې نه شي كېداحيدره! دا -

  هغې په ډېره عاجزانه لهجه دا ويلي ول. 
  پالره! دا تاسو څه وايې؟ -
  شي كنه. لىهو حيدره! ته هغې سره واده وكړه. بيا خو دلته اوسيد -
  .ىپالره! زه هغې سره واده نه شم كوال -
  ولې؟ آيا ستا كومه بله انجلۍ خوښه ده؟ -

  كرارۍ وپوښتل.عارفين په بى 
. مـا تاسـو تـه    ىپالره! تاسو پوهيږئ زما عشق يواځې زمـا مسـلك د   هن -

وړانــدې هــم ويلــي ول او اوس هــم وايــم چــې زه بــه ستاســو پــه خوښــه واده  
جـوړول غـواړم،    ىكوم،خو زه اوس واده كول نـه غـواړم. زه خپـل راتلـونك    

  .ىپه دې وخت كې واده كولو سره زه خپل راتلونكې نه شم بربادول
ستا مسلك. ساره سره واده كـول بـه    هنه به ستا راتلونكې برباديږي او ن -

تاته هيڅ رنګه تاوان نه شي رسولې زما هر څه خـو سـتا دي. تـه د څـه فكـر      
  كوې. زه يم كنه، تاسو دواړو سره كومك كولو لپاره.

. د سـاره خوښـه هـم    ىپالره! واده خو يواځې زمـا پـه خوښـه نـه شـي كېـد       -
  زه د واده لپاره راضي هم شم نو آيا هغه به دا ومني؟ اړينه ده. كه

  حيدر په يو دوه كې حيران شو.
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ته د ساره فكر مكوه. زه به ورسره خبره وكم. ته ووايه چې ته خو پكې څه  -
  اعتراض نلرې؟

  حيدر يوه اوږده ساه واخيسته.  
 واده به درې څلور كاله وروسته كوم، ى، پالره! زه اوس واده نشم كوال -

  كه تاسو كوژدن كوئ نو وكئ، زه كومه نيوكه نلرم.
  د عارفين زړه ښه شو،  

  ږي.ېډېره مننه حيدره! ته ګوره چې ساره به يوه ښه مېرمن ثابت -
  په دې خبره حيدر نرۍ موسكا وكړه.

  
���  

  
راولـئ. زه بـه د هغـې پـر      سباراوغواړئ. خداى لپاره څوك  سبايو څوك  -

اړم، تر څو په اسانه مـړه شـم، عارفينـه!    وړاندې د هغې څخه بخښنه وغو
همدا ته الړ شه. تـه يـې راولـه. تـه ورتـه ووايـه، راشـي مـا ووهـي. هغـې تـه            
ووايه زما په مخ الړې تـو كـړي. ماتـه دې سـپورې سـتغې ووايـي، خـو يـو         
ځل دې راشي. ما ددې عذاب څخه خالصه كـړي. هغـې تـه ووايـه د خـداى      

مـا بخښـلې يـې. عارفينـه! يـو       لپاره ما وبخښـي. يـو ځلـې دې ووايـې چـې     
  ځلې هغه راوله. خداى لپاره يوځلې...

مشرې تره ښځې د تكليف له وجې خپلې خبرې سر ته ونـه رسـولې. هغـه د    
كـوټې څخـه بهـر راووتـه. د برنـډې پــه زينـو كـې كېناسـته او خپـل سـر يــې           

  دواړه السونو كې ونيو.  
ه راځي. هغه دروازه پسې الړ شه. هغه د هيچا په خوله ن سباعارفينه! ته  -

بندوي. كه هغه رانغله نو ستا مور به په همدې غملړلې دنيا كې پاتې وي. 
. غـوره ده چـې مـړه شـي، ددې عـذاب څخـه       ىدېـ ستا مور نوره نه شي جوړ

رانشي نـو پـه همـدې عـذاب كـې بـه يمـه. تـه الړ          سباخو به خالص شي. كه 
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  شه، ستا...ستا په خوله به راشي...
ړ، حويلۍ كې چپتيا وه. يو ځـل بيـا د بهـر څخـه د مـور      هغې سر راپورته ك

كالـه وروسـته    ېزګيروو اوازونـه تـر غـوږ شـول. هغـه يـوه ورځ مخكـې در       
. پالر ورته  دمور ناروغۍ باره كې ويلـي ول او دا يـې هـم    ى  وكور ته راغل

ويلي ول چې ډاكټرانو ويل چې د هغې سـرطان اخـري حـد تـه رسـيدلې او      
ناروغـه وه.   ېرو دوه كالو راهيسېنشته. هغه د ت اوس يې د رغيدو امكان

به يـې پيسـې راليږلـې تـر      اىهغه ددې څخه خبر وو خو خپله د راتګ پر ځ
څو د هغې عالج پرې وكړې، خو دا ځل يې راتلل اړين ول. هغې آسـماء او  
حيدر هم له ځـان سـره راوسـتي ول تـر څـو مـور يـې د مړينـې څخـه مخكـې           

  ه د حيرانۍ خبرې پرتې وې.وګوري. خو دلته د هغې لپار
چې هغې په قران ى و، درې مياشتې وړاندې يې مور ددې خبرې اقرار كړ

  لپاره يې دا دسيسه جوړه كړې وه.   سباو او د ى كريم په دروغه الس ايښ
ر د ېـ و، درې كاله د مجرمـانو پـه څ  ى عادل درې كاله وړاندې كور ته راغل

تـره ښـځې د عـادل او د هغـې      نـه مشـر  ېرولو نه وروسته ترېكور څخه بهر ت
مور او پالر څخه بخښنه غوښتې وه. كېداى شي هغې مشرتره ښځه نه وه 
بخښلې خو د ډېرى ناروغۍ له وجې يې پرې زړه وسوځېد او معاف كـړې  

  په لټـه كـې شـوي ول. بيـا مشـر تـره ددې څخـه خبـر شـو          سبايې وه. او بيا د 
خپلـه لـور ده او هغـې د    لـور يـې    سـبا چې خاوند يې داخبـره نـه منلـه چـې د     

  و. ى ته طالق وركړ  سباساره د پيدايښت نه شپږ مياشتې وړاندې 
باره كې دا هر څـه ځكـه وايـم چـې سـبا ورځ ونـه وايـې چـې          سبازه درته د  -

  مونږ تاته دهوكه دركړې ده.
واده څخه وړانـدې د   سبامشر تره ته هغه خبره ورياده شوه كومه چې يې د 

  و. ى . هغې په خپل السونو د هغې ژوند برباد كړهغې خاوند ته كړې وه
  كه يو تور زما مېرمن لګولې نو د دويم ذمه وار زه يم. -

  هغې له ځان سره ويل.  
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و. هغـې د كـومې   ى ځاى معلوم كـړ  سباڅو اونۍ لټون څخه وروسته يې د 
. ى ود هغـوي د ليـدلو څخـه انكـار كـړ      سـبا ډاكټرې كور كې كار كاوه خـو  

ده، خــو هغــې ېكــې چــې هغــه اوســ ىه تللــي ول كــوم ځـا بيـا هغــې ســيمې تــ 
تــه دروازه نــه وه پرانيســتې. هغــې تــر ډېــره   ىاواز پيژنــدلو ســره دو ىددو

دروازه ټكوله او غږونه يې كول خو د هغې لورې هيڅ غږ نه اوريدل كېده. 
هغه ستړې شوي د هاغه ځايه تللې وو. هغې دا سلوك يواځې دې سـره نـه   

چــې ورغلــي ول همــدا يــې ورســره كــړي ول.    هــر هغــه څــوك ې بلكــ ىو كــړ
  ، و دو تر ډېره رډې سترګې والړ ېعارفين په دې خبر

  زه بى ګناه يم. ما هيڅ ګناه نده كړې، خو ما سره هيڅ ثبوت نشته. -
زه ريښتيا وايم. ته په ما باور نلرې. زه كه دروغ ووايم ته بـه بـاور وكـړې.     -

مــا نــه خــو يــواځې تصــديق  . ىد ىتــا د مخكــې د نــورو پــه خبــرو بــاور كــړ  
  غواړې.

اهللا په زړونو كې اوسيږي، ته دخپل زړه نه وپوښته چې زه بيګناه يـم كـه    -
  .هن
عارفينه! ماته خپل نوم راكه، ماته طالق مه راكوه. كه ته دويـم واده هـم    -

  كوې، وكړه زه كومه نيوكه نلرم.
كـټ كـې    د اوازونو يو كړنګار وو چې د هغې په مغزو كې تيريده. هغې په

سـره ليـدل    سـبا هم نه شـوه او د   ىپرته مور د ټولو پر وړاندې مالمته كوال
  هم ول.

  عارفينه! ته به الړ شې كنه؟ -
  هغې د پالر غږ واوريد. هغې په بى وسۍ خپلې شونډې وچېچلې.

  حيدر سره واده! -
  هغه د عارفين په خبره حيرانه شوه.

  هغه تاسره واده كول غواړي. -
بره كړې وه. د هغې اوس هم باور نـه راتـه چـې هغـې هـر څـه       عارفين خپله خ
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  سمه اوريدلي دي. 
  كاكا! ماسره ولې؟ -

  هغې خپله حيرانتيا قابو كولو كې وويل.
  ؟هتا سره ولې ن -

  . ى وهغې ډېر زر ځواب وركړ
  كاكا! زه او هغه هيڅ نه جوړيږو. دا خپلوي مناسبه نده. -

  هغې خپله رايه وركړه.
  ؟ىد ىكمهغې كې د څه  -

  په بى كرارۍ وپوښتل. ههغ
  كې هيڅ كمې نشته. ما كې ډېرى خامېانې دي.  ههغ -
ساره! تا كې د هيڅ كمې نشته. ته ښايسته يې، تعلـيم يافتـه يـې، پوهـه      -

  يې. يو سړي ته ددې پرته نور څه پكار وي. 
  هغې يې د راضي كولو كوښښ كاوه.

د هغـې بـاره كـې داسـې     مـا   . اوىخو هغه په دې شيانو كې زما نه غوره د -
  . ىكړ ىسوچ ند

  نو اوس فكر وكه. -
ساره هيڅ نه پوهيده چې څـه ووايـي ځكـه دومـره غټـه پريكـړه يـې ډېـر زر         

. د شــپې پــه ډوډۍ بانــدې هغــه ډېــره  ى ومخــې تــه راغلــې وه. عــارفين تللــ 
 ېواخطــا وه. د معمــول مطــابق حيــدر خپــل پــالر ســره خبــرې كــولې. پــه در 

ځل يې هغې ته په داسې نظر كتـل. عـارفين عبـاس     مړيومېاشتو كې په ل
  چې د ډوډۍ خوړلو وروسته پاڅيد نو هغې ساره ته وويل،

ې ساره! كه تاسو بده نه ګنئ نـو سـبا ماښـام زه تاسـو ډوډۍ لپـاره بـوتلل       -
  شم. زما تاسره يو څو خبرې دي.

  هغه پرته د ځواب نه غلې ناسته وه. هغه تر ډېره د ځواب په انتظار و.
  اسو پنځه بجې تيار اووسيږئ.ت -
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  هغې دا وويل او خپلې كوټې ته الړ. 
  راتلونكې ماښام پنځه بجې كاركونكې د هغې دروازه وټكوله،

  حيدر صيب مو غواړي. -
  هغې ساره ته خبر وركه.

  زه اوس راځم.  -
هغې بوټان اغوستلو سره وويل. بوټانو اغوستلو نه وروسته بهر راووتـه.  

  و. ددې په ليدو ودريد. حيدر په صوفه ناست
  ځو... -
  تاسو كاكا ته ويلي. -

  شو.  ىهغه ددې پوښتنې په اوريدو موسك
شـم.   ىتاسو څه فكر كوئ، زه تاسو د پالر د اجازت نـه پرتـه چېرتـه بـوتل     -

 ىتاسو خفه كيږئ مه، ما تاسو ته ويلو نه وړاندې هغې نه اجازت اخيسـت 
  و.
و غـوره ده چـې تاسـو تـه خپـل ځـان       زما باره كې تاسو ډېر نـه پـوهيږئ، نـ    -

  باره كې څه ووايم.
  موټر يې عمومي سرك ته تاوولو سره وويل.

دا خو به تاسو ته معلومه وي چې زما مـور فرانسـوۍ وه. زه هملتـه پيـدا      -
شوې يم. دولس كالو پورې هملته ووم. نو بيا پالر ويل خپل وطـن تـه ځـو.    

ه مـې بـزنس منيجمنـټ كــې    مـا دولسـم دلتـه وويــل بيـا لنـدن تـه الړم، هلتــ      
ډګري واخسته. هلته مې د ټريننګ لپاره يـو بانـك كـې كـار وكـه او اوس      
دلتـه بانـك كـې كـار كـوم. دلتـه د راتـګ مـې بـس يـو څـو مياشـتې كېــږي             

 پـه   مياشـتې مخكـې. زمـا مـور صـرف      ېيعنې ستاسو راتګ نه تقريبـا در 
ه وروسـته  نوم فرانسوۍ وه. پالر سـره واده كولـو او اسـالم ديـن قبلولـو نـ      

و. نو په دې وجه دلته اوسيدو كې يې كومه ى يې ددې ځاى رواج خپل كړ
خاصــه ســتونزه نــه درلــوده. زه چــې د كلــه نــو پــوه شــوې يــم مــا مــې مــور پــه  
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كالي اغوسـتل.   څېرخارجي لباس كې نده ليدلې. هغه ددې ځاى خلكو په 
ايي زه تاسو ته دا هرڅه ځكه وايم چې تاسو پوه شئ چې زه شـكل نـه اروپـ   

ښكارم كه نا زه د سوچ له الرې د همـدې ځـاى يـم. زه خپلـې نظريـي لـرم. زه       
ډېر اجتماعي هم نه يم. زما ملګرتيا ډېره محدوده ده. د جينكو سـره درس  

شـــوق  ىويلــو ســـره زه د انجونـــو ســره ډېـــره ملګرتيـــا نلــرم. زمـــا يـــواځين   
د  ېســره دې. هـو د لوبــو هـم شــوق لـرم، يــواځې د كولـو نــا بلكــ     ۍبانكـدار 
څه موده وړانـدې ستاسـو بـاره كـې مـا هـيڅ سـوچ نـه كـاوه. زمـا            .ليدلو هم

لمنه وئ او ما هيڅكله هم ددې څخه زيات ستاسو باره يلپاره تاسو يوه م
. زه داســې ســوچ اكثــره هــيڅ نــه خوښــوم ځكــه تاســو  ىكــړ ىكــې ســوچ نــد

انجلۍ وئ، زما په كور كې وئ او مـا خپـل فـرض ګڼـه چـې ستاسـو عـزت        
پل كور كې محفوظه وساتم. بيا د پـالر نـه ستاسـو خيـاالتو     وكړم. تاسو خ

باره كې خبر شوم. زما په زړه كې ستاسو لپاره عـزت نـور هـم ډېـر شـو. څـو       
ورځې وړاندې پالر ماته ستاسو باره كې خبره وكړه. ما په هغې فكـر وكـړ   
او ماته داسې ښكاره شـول چـې تاسـو يـوه ښـه مېـرمن جوړيـداى شـئ. نـو          

وويل چې تاسو سره په واده كې ماته هيڅ اعتراض نشته. ځكه ما پالر ته 
وه خو تاسو هماغه وخـت كـې   ې پالر تاسو سره په دې سلسله كې خبره كړ
وړانـدې هـر څـه    كـړې نـه   ېد پرتـه  څه نه ويل. نـو مـا اړينـه وبللـه چـې تاسـو       

كړې كولو كې اسانتيا وي. ماته ستاسو باره د ېووايم تر څو تاسو ته د پر
ت شته، او يا لږ ترلـږه ددې خبـرې خـو راتـه معلومـات شـته       هر څه معلوما

ر ېـ چې تاسـو زمـا نـه پـه عمـر كـې څـو مياشـتې مشـره يـې. زه ستاسـو پـه ت            
وخت يا په هيڅ خبره كوم اعتراض نلرم. تاسو پوهيږئ، پالر مـې ستاسـو   

تاسـو ډېـر ګـران     ى. پـه هغـو  ىدواړو واده نه وو شـو  ىمور خوښوله. دهغو
 ىږئ. او دا هـم د هغـو  ېتل په دې كور كې اووسـ  ياست او هغه غواړي چې

څـه اعتراضـونه ول    غوښتنه ده چې ستاسو واده ماسره وشي. خو ستاسـو 
چې تر ډېره سم ول خو ما سره واده تـه غـاړه ايښـودو نـه وروسـته تاسـو دا       
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نشئ ويلئ چې تاسو زما په كور كې د اوسيدو حق نلـرئ. زه ډېـر شـته مـن     
خــو زه پــه دې بــاوري يــم چــې  كړېــدهشــروع  نــه يــم، مــا خــو ايلــه اوس دنــده

شو. خو يـو څـه وخـت     ىماسره دومره پيسې شته چې مونږ پرې ژوند وكړا
ر ېـ نـو بيـا بـه د يـو ښـه خاونـد پـه څ        ، مړوروسته چې زه خپله اينده جوړه كـ 

هڅه كوم چې تاسو ته هرڅه برابر كړم. اوس مهال خو خپله د پالر پـه كـور   
. نو په دې خاطر په مالي لحاظ ىد ىاخست ىږم. دا موټر هم هغوېكې اوس

. نو اوس مهال تاسـو زمـا جرګـه ومنـئ او     ىزما حالت هم ستاسو په څېر د
څو كاله وروسته به تاسو سره واده وكړم. چې په هاغه وخت كې لـږ تـر لـږه    

  موټر وي.  ىما سره په خپلو پيسو اخستل شو
د هغې په انداز كې  باره كې هر څه وويل.په دې  د كتلو پرته ته هغې ساره 

كوم وياړ يا كبر نه و. ددې خبرو په اوريدو ورسره د ساره خواخوږي پيـدا  
  ر د هغې شخصيت هم عجيبه غوندې و. ېشوه. د هغې د ويښتو په څ

نــو اوس كــه زه تاســو تــه ووايــم چــې ماســره واده وكــړئ نــو تاســو بــه څــه    -
  وايې؟

  ساره هغې ته مخ ورواړوو، هغه ډېرعادي بريښيده. 
  هو. -

  هغه پوه نشوه. د هغې د خولې څخه دا لغات راوښويد.
  ره شوه.  ېد حيدر په مخ كې يو په زړه پورې مسكا ت

  مننه... -
بيا دواړه يو ريسټورانټ ته الړل. ساره هيڅ د هغې د خبرو په جـادو پوهـه   
نشوه. څه خبره وه چې هغې ته هـيڅ كـوم خفګـان يـا وارخطـايي محسـوس       

مختلفو موضوع ګانو خبرې وكړې، داسې لكـه چـې    نكړه. هغې ورسره په
هره ورځ يـې ډوډۍ لپـاره بهـر بـوځي يـا ډېـرى وخـت ورسـره داسـې خبـرې           
كـوي. دا مـا ښــام د سـاره د ژونــد غـوره ماښــام وو. نـن شــپې د خـوب څخــه       

  و، هغه حيدر و. وړاندې يې چې كوم تصور جوړ 
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واړو كـوژدن  د ىپه دريم ماښام عارفين په يو عـادې پروګـرام سـره د هغـو    
وكړه. په كوژدن كې د عـارفين خوينـدې او د كـورنۍ څـو مشـران موجـود       

وځنـډول شـي خـو    ې ول. ساره غوښـتل چـې كـوژدن تـر اقصـى راتـګ پـور       
ــم         ــه ه ــګ نيټ ــر زره وشــي، د هغــې رات ــار زر ت ــارفين غوښــتل چــې دا ك ع
معلومه نه وه نو ځكه دا وړوكې غوندې پروګرام د هغې شتون څخـه پرتـه   

ن، ساره منع كړې وه چې اقصى ته ونه وايي ځكـه هغـه بـه پـه     وشي. عارفي
  دې خبره خفه شي چې د هغې انتظار يې ولې ونه كړ.

كلــه چــې هغــه دلتــه راشــي زه بــه يــې پــوه كــړم خــو اوس مهــال هغــې تــه د    -
  كوژدن باره كې څه مه وايه. 

عــارفين، ســاره پــه دې خبــره پــوه كــړې وه. د كــوژدن نــه درې څلــور ورځــې  
د خپل راتګ باره كې ويلې دي. هغه درې ورځې وروسته  ىقصوروسته ا

  دلته راروانه وه.
  

���  
  

نشـي   سباهغې ونه پيژنده. زيړ رنګ كې تور داغونو او هډوكو واال مخ د 
وه. د هغې د مخ څخه هغـه روښـنايي تللـې وه. د هغـې      سباكېداې. خو هغه 

دن يـې چـې د   په سترګو كې هيڅ نه ول. هغې ته داسې ښكاريده لكه ټول بـ 
وي. هغه په كور كې نه وه خو هغـه تـر ماښـامه د     ىواورې په څېر ويلي شو

هغې كور دروازې مخې تـه ناسـته د هغـې انتظـار كـاوه، اخـر هغـه راغلـه.         
مړې وو. د لـ  ىغيږه كې يو وړوكې ماشوم، ځان يې په تور څـادركې نغـاړل  

  .  ځل ليدو نه يې وروسته بيا سترګو كې مخامخ ورته نه وو كتلي
  يم. ى! زه تا پسې راغلسبا -

يــې چــې د اغــزو  ىهغــې تــه دا جملــه ويــل دومــره ســتونزمن ول لكــه ســتون
څخــه ډك وي او د ويلــو تــوان نــه لــري. هغــه غلــې وه، خپــل ماشــوم يــې پــه  
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  لي يې دروازه پرانستله.يځمكه كېناوه او په يوه ك
  ! ما به وبخښې؟سبا -

  روسته دننه تللې وه.، او دروازې پرانستلو وى وقلف يې خالص كړ
  ! ماته د خبرې ځواب راكه. سبا -

  عارفين دروازه نيولې وه.
  دننه راځه، دلته ننداره مه جوړوه.   -

و. هغـې  ى هغې دروازه خالصه پريښې دننه تللې وه. هغه ورپسې شاته تلل
  يو څراغ روښانه كړ او خپل ماشوم يې په كټ كې كېناوه.

  وايه! څه نور غواړې ما نه؟ -
  ه خپله والړه وه.هغ

  ! ماته بخښنه...سبا -
  ما بخښلې يې، نور... -

  د هغې خبرې پرې كړې.  سبا
شې؟ هغه ډېره ناروغه ده، تانه بخښـنه   ىآيا ته يو ځل زما مور سره ليدل -

  . ىغواړي. ډاكټرانو ويل هغه نوره ډېره ژوندۍ نه شي پاتې كېد
همداسـې ګـوري. د    هغې سره خبرې كولو سره يې وانګيرله چې هغه ورتـه 

شـو. هغـې تـه رايـاد     ى هغـې څېـره بـې تـاثيره وه. هغـه خبـرې كولـو سـره غلـ         
  شول،طالق وركولو په وخت كې يې هم ورته داسې كتل.

  ! ما چې تاسره څه كړي دي، ته هغه ماسره مه كوه. سبا -
  خبرې يې ژړغونې شوې. 

  زه به درشم، ته اوس الړ شه. -
  كېناسته.هغه د خپل ماشوم سره په كټ كې 

  و، ساه يې هم په سخته اخسته.ى د عارفين حلق وچ شو
! ته چغې كړه، ماته سپورې ستغې ووايه. ووايـه زه بـه درنشـم. سـتا     سبا -

مور كه مړه كېږي، مـړه دې شـي. زمـا د لـورې دې دوزخ تـه الړه شـي. ماتـه        
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  خو څه ووايه، داسې زما خبره مه منه.
د زړه د تلـه وژړل. هغـه غلـې     هغه نه پوهيده چـې څـه پـرې شـوي ول، هغـې     

ناسته وه. هغې خپل ماشوم په غيږ كې كېنولې وو. عارفين ته ياد ول چـې  
هغې به په وړو وړو خبرو ژړا كوله. په ډېره وړه خبره به يـې د سـترګو څخـه    
اوښــكې روانــې وې. نــن يــې هــيڅ نــه ژړل. هغــې ورتــه داســې كتــل لكــه پــه  

ړل، بيـا پـه لمـدو سـترګو لـه      مړي ځل چې ورته ګـوري. هغـې تـر ډېـره وژ    ول
  هاغه ځايه الړ. 

هغه په دويمه ورځ مازيګر هلته راغلې وه. عارفين خپلې مور سره ناسـت  
و. مور يې سلګۍ وهلې. هغې يې دروازه كې والړه ولېده. د پرون پـه څېـر   

  يې نن هم لور په غيږ كې نيولې راغلې وه.  
  مشر تره د هغې په ليدو بى اختياره ودريد. 

  ! راځه دننه.سبا -
هغه دننه راغلې وه. مشر تره هغه په غيـږ كـې نيـول غوښـتل. هغـې پـه ډېـر        

  سكون د هغې الس له ځان نه لرې كړ.
  دې ته اړتيا نشته. -

عارفين د هغې اواز واوريد. ټوله كورنۍ ددې راتګ څخه چـا خبـره كـړې    
  وه. هغه د مور د خوانه راپاڅيد. 

ه زمـا مخــې تـه راولــئ. زه هغـه ليــدل    ؟ چېرتــه ده هغـه؟ هغــ سـبا چېرتـه ده   -
  غواړم.

  نه شوه. ىهغې د پاڅيدو كوښښ كاوه خو پاڅيدل
هغــه پــه ورو راغلــه او د هغــې ســره پــه خــواكې څــوكۍ بانــدې كېناســته.     
مشرتره ښځې هغه ولېده. يو دم هغه غلې شوې وه خو د هغې بدن رپيـده،  

السـونه د  د سترګو څخه يې اوښكې روانې وې. بيا ټولو ليدل هغـې خپـل   
 السـونه  په ډېـر ارام د هغـې دواړه   سبامخې ته د بخښنې لپاره ونيول.  سبا

  خپلو السونو كې ونيول.
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ما بخښلي ياستئ. زما په زړه كې ستاسو لپاره هيڅ نشته. هغـه لـه خپـل     -
  ځايه پاڅيده. مشر تره ښځې يو ناڅاپه د ماشومانو په څېر په زوره وژړل.  

  ما په تا ډېر ظلم... -
  د هغې خبره پرې كړه. سباتره مخې مخې ته كېده.  مشر

  . ما ټول بخښلي دي. كړېدهما تاسو ته هم بخښنه  -
هغې دا ويلي ول او خپل ماشوم يې غيږ كـې نيـولې دروازې پـه لـور تللـې      

  وه.  
  ! ته هيچرى مه ځه. ته مونږ سره ووسه. خپل كور ته راشه.سبا -

  كشر تره د هغې ستنول غوښتل.
  او هغه ماسره شته.  ىپكار د ى ، ځاهته د اوسيدو لپاره كور نكاكا! ما -

ډېرو غوښتل چې هغه دلته اوسيدو لپاره رضا كـړي خـو هـيڅ ګټـه يـې نـه       
درلوده. مشر تره هغې پسې په ژړا ژړا تر دروازې الړ و خو هغې ونـه منلـه.   
د كومې چپتيا او خاموشۍ سره چـې راغلـې وه پـه هماغـه چپتيـا لـه هغـه        

  ه.ځايه الړ
  

���  
  
. لږ تر لږه زما په ژوند كې داسې نه شي ىعارفينه! دا هر څه نه شي كېدا -

. زه به پرينږدم چې تاريخ پخپله تكرار شي. ته څوك يې خپل ځـوى  ىكېدا
  سره د ساره كوژدنې كولو واال. 

ې ويلـي ول. هغـه   وسـ اقصـى د عـارفين څخـه اوريـدو څخـه وروسـته پـه غ       
ه ليدلو لپاره نيغه د عارفين كور ته راغلـې  همدا نن راغلې وه او ساره سر

وه، كه ساره هلته نه وه نو هغه به هيڅ كله د هغې كور ته تللـې نـه وه. سـاره    
ســره ليــدلو نــه وروســته عــارفين خپلــې كــوټې تــه د ضــروري خبــرو لپــاره   

  راغوښتې وه او هلته يې د ساره د كوژدنې باره كې ورته ويلي ول. 



  زه －نه／اره نه يم 91 

مـا څخـه شـوې    لـه  ر كـړه. كومـه غلطـي چـې     ېاقصى! څه چې شوي هغه ه -
خپله ساره زما پـه سرپرسـتۍ    سباده، زه د هغې بدله وركول غواړم او بيا 

  الندې پريښې ده. 
  عارفين د هغې د پوهولو كوښښ كاوه.  

. تاسو كومه غلطـي نـه وه كـړې    ىد هرې غلطۍ بدله نه شي وركول كېدا -
، ساره سـتا  سبانلرم چې  تاسو ګناه كړې وه. زه ددې خبرې هيڅ پروا ېبلك

په ذمه پريښې ده. هغې سره چې څـه شـوي ول، د هغـې د سـادګۍ لـه كبلـه       
شـوي ول. هغـې بيـا بيــا بـاور كولـو عـادت درلــود، هغـه د بيـا بيـا بخښــلو          
عادي وه، او د همدې عادت له وجې يې په دې عمـر كـې قبـر تـه ورسـيده.      

رينـږدم چـې زمـا د خـور     زه دواړه عادتونه نلرم او زه به ساره سره هغـه څـه پ  
  سره شوي ول.  

  اقصى! ته پوهيږې، څه چې وشول، په هغې كې زه هيڅ مالمت نه يم. -
هيڅ قصور نه و، نو بيا د  سباخو د  ، لږ مالمت وې كه ډېر. ستا قصور و -

عارفينـه! زه بـه سـاره ستاسـو كـور كـې هـيڅ         هكوم جرم سزا وركړل شوه. ن
  كله پرينږدم. 

يواځې د حيدر په خوښه نه كېږي، په دې كـې د سـاره   اقصى! دا كوژدن  -
  .رسېږيخوښه هم شتون لري. ددې خپلوئ ماتولو سره هغې ته نقصان 

خبـره ده كـه نـا هغـې بـه سـتا پـر         ېماضـي څخـه بـ    لـه د ساره خوښه...ساره  -
  . ىتوو كړ ىالړې هم نه و ىځو

  و.ى د اقصى لهجه د زهرو ډكه شوه. عارفين سر ښكته نيول
  شي دا خپلوي له منځه يوسي.  ىورته هر څه ووايم، بيا هغه كول زه به -
ورڅخه تر نن ورځې پورې هر څه پـټ سـاتلي    سبااقصې! داسې مه كوه.  -

ته ورتـه هـر څـه ووايـې. تـه پـه        ى، چېد ىدي نو بيا تاته ددې حق چا دركړ
فرانسوي ژبه نه پوهيږې، دا خط واخله او په چا يې وګوره چې په دې كې 

ر وخت يادول اړين نـه دي. بـس د هغـې خيـال سـاته.      ېليكلي دي. د ت يې څه
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دا هر څه ما ندي ليكلي. هغې ليكلي، هغې زه او زمـا كـورنۍ بخښـلې وه    
او هغې ستاسو كورنۍ نده بخښلې. تاسو هم ورسره هماغـه څـه كـړي ول.    

نـو پـه هغـې كـې      ى،. كه د هغې ژوند برباد شوىتاسو پرې هم باور نه و كړ
برخه شته. ولې مو د هغې واده وكړ؟ ولې مـو هغـه ونـه سـاتله؟      ستاسو هم

  ده چې د هغې ژوند تباه شي.  پرېښوولې مو 
  .  ى وعارفين هم خپل عادي حالت څخه وتل

رو شـل كلونـو   ېـ اقصى! اوس ماضي په ماضي كې پريږدئ. ساره ته په ت -
 ورغلي. نو كه اوس يې څه الس ته ورغلي هغه ترې يكې هيڅ په الس نه د
بـاره كـې ويلـو سـره هغـه پـه پـاتې ژونـد مـه ژړوه.           سـبا مه اخلـه. هغـې تـه د    

  داسې مكوه.  
  اقصى د هغې په خبرو غلې وه.

  ده؟ې ساره! تا ماته په ټيليفون نه وو ويلي چې ستا كوژدن شو -
د عارفين كوټې څخه وتلو سره يې ساره څخه پوښـتلي ول. ددې پوښـتنې   

  . ى وسره يې د مخ رنګ زيړ شو
ا ويل غوښتل خو عارفين كاكا زه منع كړم. هغې ويل چې هغه به خپلـه  م -

ــه خــو       ــي. مــا كــوژدن ستاســو د راتــګ څخــه وروســته كول ــه وواي تاســو ت
  عارفين كاكا هر څه په چټكۍ سره وكړل. 

  اقصى، عارفين ته وكتل، خو هغې سترګې ښكته كړې وې. 
  ته حيدر سره خوښه يې؟   -

و. ى نـګ زيړوالـې ال پسـې زيـات شـو     هغې ورڅخه پوښتلي ول، د هغـې ر 
رنــګ هــم زيــړ  ســبااقصــى تــه يــادول چــې د عــارفين پــه نــوم اوريــدو بــه د   

  ورپه ياد كړه. سباتښتيده. د هغې شرمېدونكې مسكا ورته 
  واده كله كوئ؟ -

  اقصى، عارفين څخه وپوښتل.
  څو كاله وروسته. -
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  سمه ده، څو كاله به ساره ما سره اوسيږي.  -
  اره به همدلته اوسيږي. ، اقصى! سهن -

  عارفين د هغې په خبره وارخطا غوندې شو.  
  واده څخه وړاندې به په كوم حيثيت سره دلته اوسيږي؟ -
  څنګه چې مخكې اوسيده. -
مخكې خبره بل رنګې وه. اوس حيدر سره كوژدن كولو سره خو سوال نـه   -

يـا يـې زر   پيدا كېږي چې هغه دې دلته اووسي. يا خو يې ماسره پريږده او 
  تر زره واده كړه او خپل كور ته يې راوله. 

اقصى پـه والړه خپلـه پريكـړه اورولـې وه. سـاره د اقصـى پـه ضـد حيرانـه          
  و.ى وه. عارفين هم غل ېشو

  سمه ده. زه به حيدر سره خبره وكړم او سبا به تاته ووايم. -
  هغې اقصى ته ويلي ول.  

  سره بوځم.  ساره! ته خپل سامان تيار كه، سبا دې ځان -
  اقصې، هغه په غيږ كې نيولو سره ويلي ول.  

يا خپل كور ته تللې شـې.   ېش ىاقصى! ته د هوټل پر ځاى دلته اوسيدل -
  . ىهغه اوس هم خالي د

  و، هغې د څو شيبو لپاره پرې سوچ كاوه. ى عارفين ورته وړاندېز كړ
  سمه ده. زه به خپل كور كې اووسم.   -

  كړه واوروله. ېپرهغې په ستړې لهجه خپله 
  شې.   ىزه به مشرى خور ته خبر وركړم. كله چې هم غواړې هلته تلل -

  و.ى عارفين ورسره تر موټره راغل
  

���  
  
! داسې خپل ژوند مه بربادوه. له دې ځايه راځه، تـه داسـې سـتونزو    سبا -
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سره لوبو كولو لپاره نه يې جوړه شوې. ما په ټيليفـون تـره سـره خبـره كـړې      
دې بله اونۍ كې راځي. كـه مـونږ سـره نـه خـو هغـې سـره الړه شـه،         ده، هغه 

  رول به درته ګران شي. ېداسې ژوند ت
هغه د خپلې مور مړينې نه شپږ ورځې وروسـته يـو ځـل بيـا د هغـې خواتـه       

  و.  ى تلل
  شم.  ى. څنګه چې زه غواړم هغسې تيرولىدا زما ژوند د -
  امه ژوند ونكړو.  روې نو مونږ به هم په ارېكه ته داسې ژوند ت -
ټول په ارام دي. ټول خوشاله دي. څوك هيڅ پروا نه لـري. بـس يـواځې زه     -

  يې بربادولم نو ټولو په يو ځاى وكړل.  
  .  هعارفين د هغې د خولې څخه ګيله اوريدلې و

  ! زه به درسره واده وكړم. هر څه به سم شي. سباته به نه برباديږې،  -
  .عارفين د خپل زړه خبره كړې وه

  به څه كوي؟ ىد آسماء او حيدر، هغو -
  هغې په عجيبه لهجه كې دا وويل. 

نه لري او هغه پـوهيږي چـې زه تـا سـره     يآسماء به يې ومني. هغه ما سره م -
  نه لرم.يم

  عارفين په ډېر ډاډ سره دا وويل.
زه د خلكو پښو څخه ځمكه نه شـم تښـتولې. زه دې درې كالـه وړانـدې د      -

ښـكاريږي.   دغورځولې ووم. ماته نن هم خپل بـدن ګنـ  ګندګۍ په څېر لرې 
ر يې كړه. زه د نورو څخه څـادر پټولـو سـره خپـل     ېروې، تېته يو ښه ژوند ت

  نشم. ىځان پټول
. پــه ظـاهره بدلــه شـوې وه خــو   سـبا وه. پخــوانۍ  سـبا هغـه اوس هـم هماغــه   
  شي.  ىباطن كې څنګه بدليد

ل مور پالر خواته الړه شـه.  سمه ده...ما سره واده نه كوې، مه كوه. خو خپ -
  د ساره باره كې فكر وكه. ه كه خپل ن



  زه －نه／اره نه يم 95 

  عارفين يو ځل بيا د هغې د پوهولو كوښښ وكه. 
ــې كــورنۍ    ىد همــدې فكــر خــو راســره د   - ــه غــواړي خپل اوس. زمــا زړه ن

بـه بـوج جـوړ     ىبه ما ومني خو ساره نه مني. پـه هغـو   ىخواته الړه شم. هغو
ږې. د سـاره پـالر هغـه خپلـه     ېته ښه پوهوي. هغوي به ورڅخه كركه كوي، 

شـي   ىهر څـه سـاتل   ىلور نه ګڼله. هغې په همدى وجه ماته طالق راكه. سړ
. سـبا بـه سـاره غټـه شـي او كـه چـا        ىخو تورنه ښځه هيڅكله نـه شـي سـاتل   

ورته دا وويل نو هغه به څه كوي. څه چې وشول هغې كې زمـا غلطـي نـه وه    
دې كې د ساره هم څه غلطـي نشـته خـو    خو د هغې سزا ماته راكړل شوه. په 

  زه پوهيږم زما په څېر به ورته سزا وركړل شي. 
  خو د خپل ځان درسره نشته؟ ى،د ټولو فكر درسره د -
ــدې كــړ   - ــال اهللا ن ــه داســې ښــكاري،      ىزمــا خي ــې وكــړم. مات ــو زه يــې ول ن

څـه داسـې    ېبـ  ېده. خـداى ج چاتـه هسـ   ې عارفينه! ما حتما كومه ګناه كړ
كالـه وړانـدې چـې زمـا زړه غوښـتل نـو مـا بـه ورسـره           ې. درهرسوا كـوي نـ  

خبــرې كــولې. درې كــالو راهيســې ماســره خبــرې نــه كــوي. زه ورتــه د درې   
كالو نه غږونه كوم خو هغه ماته ځواب نه راكوي. د درې كالو راهيسـى زه  

دي خـو هغـه بيـا هـم ځـواب نـه راكـوي.         ېهماغه كارونه كوم چې ورته نږد
هيچا څخه ګيلـه نـه    له، زه ىوښوي. وګوره ما صبر كړاهللا صبر كوونكي خ

كالو نه هيچاته دا نه دي ويلي خو هغـه بيـا هـم راضـي نشـو.       ېلرم. ما د در
اهللا بخښلو واال خوښوي. ما ټول وبخښل. ته، ستا مور، سـتا پـالر، خپلـه    
مــور، ټــول مــې وبخښــل خــو هغــه اوس هــم مانــه خفــه دى. اهللا  عــاجزي          

چې زه خاوره شم. د خلكـو پښـو النـدې شـم، خـو       خوښوي. زما زړه غواړي
خـا مـې   ا، خامكړېـده بيا هم ماته داسې ښكاري، عارفينه! ما كومـه ګنـاه   

  ده.ې كومه ګناه كړ
هغې په سلګو سلګو ژړل. عارفين د هغې اوښكې ليـدل غوښـتل. د هغـې    

يـوې خبـرې د هغـې بـدن      ېګيلې يې اوريدل غوښـتل خـو اوس د هغـې يـو    
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  ويلې كاوه.  
! تــه داســې خبــرې مكــوه. ســتا دې خبــرو د ســبااســې خبــرې مكــوه، تــه د -

. ستا دې اوښكو له كبله خداى څـومره  ىڅومره خلكو ژوند ويجاړ كړى د
خلك د وينو په اوښكو وژړول. ته صبر مكوه، ګيلـه كـوه. بخښـل مكـوه،     

  بدله واخله. كه ته داسې وكړې د ډېرو ژوند به وساتل شي. 
  غو دا هر څه ويل. د هغې دننه څخه چا په چغو چ

  ! ماته ووايه. زه ستا لپاره څه كوالى شم؟سبا -
  او هغې څخه يې وپوښتل. ىعارفين نيږدې راغ

ته. ته يو كار وكه چې بيا زما خواته هيڅكله مه راځه. ما سـره اړيكـه مـه     -
  ، بس دا وكه. ىنيسه، ما لټوه مه. كه زما لپاره څه هم كو

ه دې ورځ غلـې نـه كېناسـته. هغـې د     هغې اوس هم په سـرو سـترګو ژړل. پـ   
وي.  ېماشــومانو پــه څېــر ژړل لكــه چــا چــې ترينــه هــر څــه پــه زوره اخيســت 

و،  داسې لكه چا چې هيڅ نه وي وركړي. عارفين تر ډېره هغې سره ناست 
  كله چې د هغې اوښكې ددې د زغم څخه بهر شوې نو هغه الړ. 

د هغـې د كـور نـه     په راتلونكي ماښـام يـې د هغـې ډګـري او نـور كاغذونـه      
تــه قلــف پــروت و. د  ېاخســتې او هغــې تــه وركولــو لپــاره روان وو. درواز

كـراره شـو. د    ېر شو، هغه رانغله. هغه بېهغې انتظار يې كاوه. ډېر وخت ت
  هغې د ګاونډيانو دروازه يې وټكوله.

لـې يـې   يد. كپرېښـو هغې خو خپل سامان ځان سره واخيست او كـور يـې    -
  د كور خاوند ته يې وركړم. مونږ ته راكړه چې 

ګاونډۍ ښځې ورته ويلې ول. د عارفين پـه زړه كـې يـو ځـل بيـا چـا غشـي        
  ننباسل. 

چـې هغـه بـه راسـره بيـا ونـه        هپسـې بيـا ونـه ګرځېـد. هغـه پوهيـد       سـبا هغه 
د عـارفين كــورنۍ   ىكــورنۍ امريكـا نـه راغلــې وه. او هغـو    سـبا ګـوري. د  

پالر خفـه پـاتې نشـو. د     سباد وه. خو عارفين څخه  ېسره خپلوي ختمه كړ
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او بخښـنه يـې غوښـتې وه. امريكـا      ى هغې په پښو كـې يـې ځـان غورځـول    
كور اخيستى و. بيا هغه خپلـه آسـما او    سباڅخه د  هتللو نه مخكې يې هغ

څلـور مياشـتې وروسـته د ډېـر      ې. هلتـه در ى وحيدر سره فـرانس تـه راغلـ   
ناست و.  ىڅو ورځو به غلد زړه دورې تلې راتلې او د پرې خفګان له كبله 

. آسـماء ورسـره پـه    ىبيا ورو ورو آسما او حيدر سـره عـادي حالـت تـه راغـ     
 سـبا وه. هغې به تر ساعتونو سـاعتونو د   ېهاغه وخت كې ډېره مرسته كړ

باره كې خبرې كولې او هغې به په ډېر صبر او خواخوږئ اوريـدلې او كلـه   
اخستلو سـره بـه يـې هغـه      نوم سباد خاموشۍ دوره راغله نو د  ېبه چې پر

او بيـا د پـالر د    ىپه خبرو مجبوراوه. څو كالو لپاره خپل كـور تـه نـه و تللـ    
  بيرته الړ شي.وكړه چې  نه وروسته يې پريكړه ېمړين

  
���  

  
پـه دې كــې د اعتــراض څــه خبــره ده. هــر څــوك غــواړي د خپلــو اوالدونــو   -

خپلوئ لـه لحاظـه د    خيال وساتي. د ساره مور او پالر نشته او بيا زه يې د
هغې سرپرسته يم نو كه زه غواړم د هغې خيـال وسـاتم نـو دا څـه بـده خبـره       

  ده؟
اقصى د هغوي د نكاح كولو څخـه دمخـه د مهـر پـه بدلـه كـې د عـارفين د        

كـور   سباكور غوښتنه كړې وه. عارفين د هغې د غوښتنې په ځواب كې د 
ين كـور هـم د هغـې    يادونه كړې وه خو اقصى د هغې كور سره سـره د عـارف  

په نوم كول غوښتل. عارفين په دې هم څه نيوكه نـه لرلـه خـو حيـدر پـه دې      
  و.  ى ه شووسخبره غ

ــوي؟        - ــتنې ك ــې غوښ ــه داس ــونږ څخ ــې م ــوك ده چ ــه روان دي؟ دا څ دا څ
ــ ــا تاســو څخــه د      ول ــړه. م ــډوره جــوړه ك ــو ډن ــر زره واده كول ــې د زر ت مړې ي

او اوس د مهر په حق كې هـم   مجبوريت له كبله دې واده ته غاړه كېښوده،
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مطالبې وړاندې كوي. ساره ته پنځه لكه روپۍ، سره زر او د هغـې د مـور   
، چــې هغــه اوس ستاســو د كــور غوښــتنه هــم كــوي. زه بــه  ىكــور بــس نــه د

 ىدا غوښتنه هيڅكله ونه منم. كه هر څـه كېـږي، دا ستاسـو كـور د     ىددو
ه دا هر څه قبـول نـه وي   او زه به هيڅكله پرينږدم چې د بل چا شي. كه دې ت

  وكړي. ىواده دې بل ځا ې نو د خپلې خورز
  او د عارفين خبره يې هم نه اوريده. ى و ه شووسهغه ډېر په غ

حيدره! ته احساساتي كېږه مه. دا كور د ساره په نوم كولو سره څـه فـرق    -
پريوځي. دا كور زمـا پـه نـوم وي، سـتا پـه نـوم وي يـا د سـاره پـه نـوم وي،           

  ه خبره ده. هسې هم درې واړه پكې اوسيږو.ټوله يو
  عارفين يې د پوهولو كوښښ كاوه.  

زه يـې پـروا لـرم. هغـه چـې ستاسـو د هڅـو         ه كه تاسو ته څه فرق لري كه ن -
غوښـتنى بايـد    ىپايله ده هغه زما يـا زمـا د مېرمنـې نـه شـي كېـداى. ددو      

  ستاسو.  هن ىزما حيثيت ته په كتلو و
  ه كلك والړ و. هغه اوس هم په خپله خبر

حيــدره! دلتــه خبــره د ســاره ده. زه د يــو كــور لپــاره د هغــې نكــاح پــر ســر    -
. داسې د نكاح څخه انكار كولو سره تاته پروا نـه لـري   ىجنګ نه شم كوال

خــو ســاره بــاره كــې هــم فكــر وكــړه. او زه بــه هيڅكلــه پرينــږدم چــې د هغــې  
 احساسات پكې زخمي شي.

خو د حيدر زړه هيڅكله دا خبره نه منله. هغه پالر يې په يوه طريقه پوه كړ 
نـه منلـو    ىد اول نه دومره زر واده كولو ته خوښ نه و او اوس پكې د اقصـ 

وړ غوښتنې هم رامنځته شوې خو داسې معلومېده چې عـارفين دداسـې   
  خوشاله و او نه خفه. ه صورت حال څخه ن

تلــو نــه اقصــى پــه ريښــتيا هــم زر واده كولــو پســې راخيســتې وه. هغــې د   
مخكې د ساره واده كـول غوښـتل. د عـارفين پـه خوښـه يـې خپـل ورور او        

 ىپالر هم د امريكا څخه راوغوښتي ول. د عـارفين انكـار سـره سـره هغـو     
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. نكاح د نكريزو څخه وساره لپاره جهيز او د ضرورت وړ هر څه اخستي و
خـور سـاره د هغـې د مهـر      ېڅوشيبې وړاندې تر سره شوه. د عارفين مشر

ه خبره كړې وه. كه هغه ډېره خفه وه نو ډېره خجالت هم وه. د نكاح څخه څخ
نو ساره ورته د ګيلې په څېر وويل خو هغـې  ، وروسته چې ټول خلك الړل

  ورته خبره خوله كې پاتې كړه.
ته ال وړه يې. دا دنيا سمه نه پيژنـې. مـا چـې څـه كـړي، سـتا د راتلـونكي         -

خرابـه خبـره نـده چـې تـه يـا بـل څـوك          لپاره مې كړي او سم مې كړي. دا څـه 
  پرې نيوكه وكړي. 

هغـې دا وويـل او لـه كـوټې څخـه الړه. حـويلۍ څراغونـو روښـانه كـړې وه.          
 ىد تره په كور كې تر سره شوې او هغه ځـا  ىد عارفين كور پر ځا ېنكرېز

  و. د ډېرې ستړيا له وجې راغله او زينو كې كښيناسته. ى يې ښه جوړ كړ
  قصى! ته دلته ولې ناسته يې؟ ولې ځان نه تياروې؟څه خبره ده، ا -

  عظيم دننه څخه بهر راوتو وخت كې وويل.  
. د هزما په زړه څه چل كېږي. نه پوهيږم چې دا هر څه مـونږ سـم كـوو كـه نـ      -

  .هساره واده حيدر سره كول پكار دي كه ن
  هغه ډېره بى كراره وه.

ده. سـبا د هغـې    ې. د ساره نكـاح شـو  ىاقصى! اوس ددې خبرو وخت ند -
  فكر كول څه ګټه نه لري.  ېډولۍ وړي نو بيا داسې خبرې باند

  هو، څه ګټه خو نلري. څه ګټه نلري... -
  كراره وه.   ېاقصى اوس هم ډېره ب

. د سـاره خيـال بـه سـاتي او بيـا سـاره       ىته خفه كېږه مه. حيدر ښه هلك د -
  هم هغه خوښوي.

 هدغه خپلوئ ته زړه ښه كه، كـه نـ  يواځې د همدې كبله، د همدې كبله ما  -
ساره به مـې هيڅكلـه دې سـپك كـور تـه نـه وه پريښـې. دا خلـك ددې وړ         

  لور هلته ورشي.   سباندي چې د 
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 د اقصى خپل ځآن قـابو نكـړ او ژړا يـې پيـل كـړه، عظـيم هـم خفـه غونـدې         
  خور خواكې كېناسته.

  رولو كوښښ وكه.ېاقصى! څه چې شوي، د هغې د ه -
  الس ونيو او غلي كولو كوښښ يې كاوه. هغې د خپلې خور

زه څه وكم، عظيمه! زه څه هيڅ نه شم هيروالى. ماته نن هـم يـوه يـوه خبـر      -
ياده ده. يوه يوه ننداره مې يـاده، ددې كـور. همدغـه خلـك ول. همدغسـې      

و. همدغسـې ټولـو خلكـو خنـدا ګـانې كـولې چـې        ى ټول كور ښايسته شـو 
يــې چغــې پيــل كــړې. هيڅــوك نــه  مشــره كــاني راغلــه او د خلكــو وړانــدې

ر وارخطـا بـره وخـتم او هلتـه مشـرې كـانې د       ېـ پوهيدل. زه هـم د مـور پـه څ   
عادل سره د كوټې څخه راويسته. زما زړه ويل زما خور هيڅ نـه دي كـړي،   

. هغې بـاور نـه راتـه    ىخو هغه دومره ويريدلې وه چې هيڅ يې نه شول ويال
كوالى شي. نـن دعـارفين   چې مشره كانې د هغې خواښې هغې سره داسې 

مشرې خور د مهر باره كې دومـره نيـوكې لرلـې او دې خبـرې بـاره كـې يـې        
پـه ټيلـه د    سـبا و. او په همدغسې ماښـام كـې يـې    ى ځان ساره خواته رسول

او ســر لــوڅې حـويلۍ تــه راوويســتله. زه همدلتــه   ې يبلـې كـوټې څخــه پښــ 
كه څوك چـې  ناسته وم چېرته چې اوس ناسته يم، ماته داسې ښكاريدل ل

  زما بدن په چړو وهي.
ته هم دلته والړ وې كنه چې مشرتره پـه بوټـانو پـه سـر وهلـه. تاتـه يـاد دي         

او هغـې شـخص د    ىد ګل ګوزار هـم نـه و كـړ    ېكنه چې مور او پالر مې پر
ټولو پر وړاندې په بوټ پـه سـر ووهلـه. زه همدلتـه ناسـته وم او چغـې مـې        

نـداره كتلـه. هيڅـوك راوړانـدې نـه      وهلې او ټول خلـك برنـډه كـې والړ، ن   
شول چې د تره الس ونيسي. هغې هيڅ چغې ونه وهلې او په چپه خوله يـې  
وهل وخوړل. هغې سره هيچا ښه ونه كړل، نه مونږه او نه نـورو. او بيـا كلـه    

يـې د كېښـودو څخـه انكـار      سـبا چې كاني پـه قـران پـاك الس كېښـود او     
نـو زمـا زړه غوښـتل چـې      ، وركهوكړ نو عارفين په هماغه كوټه كې طالق 
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ووژنم. زه هم دنورو په څېر باوري شوم چې هغه ګناهګاره ده خـو هغـه    سبا
  نه وه.  

مجرمان خو مونږ وو، ګناه خو مونږ نه شوېده او دا كورنۍ خـو د نسـلونو   
قرضدارې ده، د كـوم شـي قـرض بـه وركـوي. دا د مشـر تـره         سبانسلونو د 

وق يــې درلــود. ډېــر ويــاړ يــې لــره د  كــړو شــېكــړې وې، د پرېخپلــواكې پر
يـو   سـبا خپلې كورنۍ په عزت. هغه به د كومې كومې ګناه كفاره وركـوي.  

بوډا سړي ته واده كولو؟ يا په ساره د حرمونې اوالد تور لګولو؟ يا څلـور  
ولۍ د ګنـاهونو څخـه   ځـ مياشتې وروسته د هغـې د طـالق؟ ددې كـورنۍ    

سـره اړيكـې ټينګـول غـواړو.      ىوډكه ده او مونږ...او مـونږ يـو ځـل بيـا هغـ     
ســاره پــه دې ګنــدګۍ كــې غورځــوو. دا خلــك خــو ددې وړ هــم نــدې چــې     

نــورو پــر وړانــدې ټيــټ ســر     د  لــه وجــې مــونږ    ىوبخښــل شــي. د همــدو  
د او دا ټول ګـوره، څـومره   پرېښوله وجې مونو دا كور  ىګرځېدو. د همدو

مره خو ددې احسـاس هـم نـه كـوي چـې د څـو       ىخوشاله، څومره بيغمه. دو
خـو پــه دې واده ســره كفــاره وركــول   ى. دوىخلكـو ژونــد يــې بربــاد كــړى د 

  د ساره څه پروا لري. ىغواړي، كه نا دو
ناسـت   ىهغې خبرو كې سلګۍ وهلې. عظيم هم د خفګان نه سر ټيټ نيـول 

  و. 
سـره   سـبا هر څـه چـې وي اقصـى! سـاره سـره هغـه څـه نشـي كېـداى چـې            -

نـدي. اوس   ېاوس حـاالت هغسـ  وسـه وو.   ېوشول. هغـه وخـت مـونږ هـم بـ     
مونږ ساره سره يو او بيا عارفين او حيدر به خپله د ساره خيـال سـاتي. تـه    

  خفه كېږه مه، اقصى.
عظــيم هغــې تــه ډاډ وركــاوه، هغــې د ورور پــه اوږه ســر ايښــې ژړل يــې. د    
نكريزو شپې لپاره ټول خلك د تره په كور راټول شوي ول. د اقصى مشره 

  ه يې وويل،لور بهر راغله، مور ت
مورې! اوس خو تيار شئ كنه، هغه خلك راروان دي. زر كـوئ. اوس دا   -
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  ژړا ګانې پريږدئ.
هغه راغله او مور يې د مټ نه ونيوله. اقصى اوښكې پـاكولې، دننـه الړه.   

  خو  نكريزې ال پاتې وې.، شپه ناوخته وه
  

���  
  
  به كې به راشم.ېبس ما همدلته ښكته كړئ، لږه ش -

  ر دروازه پرانستلو وخت كې وويل.ساره د موټ
  زه هم تاسره ځم. -

  اقصى هم غوښتل چې د موټر نه ښكته شي خو ساره منع كړه.
نا، خاله! زه بايد يواځې الړه شم. ماته ښه نه ښكاري چـې تاسـو مـا سـره      -

  الړ شئ، زه بس خپلې ملګرې سره ګورم او راووځم.
غـې خبـره ومنلـه. هغـې     هغه له مـوټره ښـكته شـوې وه. اقصـى پـه نـا زړه ده      

ساره د تيارولو لپاره ارايش ګاه ته روانه كـړې وه. اوس د غرمـې يـوه بجـه     
 چـې او ډولۍ پنځه بجـې وړل كېـده نـو اقصـى هـم د هغـې غوښـتنه ومنلـه         

خپلې كومې ملګرې سره ګوري. موټر كې اقصى سره د هغې مشره لـور او  
پته وركـړې وه   د عظيم مېرمن هم ناست ول. ساره موټر چلونكي ته د ځآى

  او د يو لوړى ودانۍ مخې ته يې د ښكته كېدو وويل.  
  همدغلته ما ښكته كړه. -

وه. مــوټر  ېســاره، اقصــى تــه ويلــي ول. بيــا هغــه د مــوټر څخــه ښــكته شــو  
چلونكې موټر يوې غاړې تـه ودرولـې وو. هغـوي ورتـه پنځـه لـس دقيقـى        

كړي ول، بيـا  انتظار وكه خو هغه رانغله. اقصى السي ساعت ته كتل پيل 
ر شو خو هغه رانغله، اوس اقصـى وارخطـا شـوه. ارايشـګاه     ېنيم ساعت ت

  واال سره يې دوه بجې د ورتلو ويلي ول او يوه نيمه خو همدلته شوه.
  تاسو كېنئ. زه يې ګورم. -
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  اقصى موټر څخه ښكته كېدو پر مهال وويل.
كـې  مورې! داسې نـه شـي چـې تاسـو الړ شـئ او بيـا ستاسـو پـه انتظـار           -

  دلته ناست يو.
! كــه ســاره راغلــه تاســو ارايشــګاه تــه الړې شــئ، زه بــه ټيكســي كــې   هنــ -

  درشم.
  اقصى دا وويل او الړه. دا يوه عامه ودانۍ وه، ډېر خلك تلل راتلل.

  كورونه كوم لور ته دي؟ -
  څخه وپوښتل. څوكيداراقصى 

  خورې! دې ودانۍ كې كوم كور نشته، ټول دفترونه دي. -
  نه ځمكه وتښتيده. هغې ځان قابو كه، بيا يې وپوښتل. د اقصى پښو

. دفترونه خو بـه النـدې پوړونـو كـې وي، بـره پـوړ كـې بـه كـوم كـور نـه            هن -
  وي؟

خـــورې! دا ودانـــۍ زمـــا وړانـــدې جـــوړه شـــوې ده. زه پنځـــه لـــس كـــالو   -
راهيسى دلته كار كوم. دلته ټـول دفترونـه دي، هـيڅ كـوم كـور نشـته. بـره        

  وې كمپنۍ دي.دوه منزله خو د ي
  هغه د يوې كمپنۍ نوم واخيست.

اقصى په سر لكه اسمان چې پريوتې وي. هغه تقريبا په منډه موټر خواتـه  
  راغله. 

  وايي، دلته كوم كور نشته. يواځې دفترونه دي. څوكيدار -
هغې په ډېره وارخطايې لـور او مـريم تـه ويلـي ول. هغـوي دواړه لـه مـوټره        

  ښكته شوې
  وګورو.راځئ خپله يې  -

درې واړه دننــه الړل، او هــر چــا  ىد عظــيم مېــرمن هــم وارخطــا شــوه. هغــو 
واړه ډېـر   ېدر ىڅخه يې چې پوښتل نو ويل به يـې دلتـه كـور نشـته. هغـو     

خواته راغلل او د ساره بـاره كـې يـې     څوكيداريوځل بيا د  ىخفه ول. هغو
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  وپوښتل خو ناخبري وښوده. ېتر
ځي راځي، زمونږ به چا چاته خيـال   تاسو خپله وګورئ. دلته ډېرى ښځې -

  وي.
  ورته ويلي ول. ددوي درې واړو رنګونه الوتي ول. څوكيدار

  مورې! تاسو پالر او عظيم ماما ته زنګ ووهئ همغوي څه كوالى شي. -
افشا خپلې مـور تـه ويلـي ول. هغـوي پـي سـي او څخـه عظـيم تـه ټيليفـون           

څخـه   څوكيـدار م د و. هغـې هـ  ى و او هغه نيم ساعت كې هلته رسيدلى كړ
  پوښتنى وكړې خو هغې څه ګټه نه لرله.

  دا واده خو د هغې په خوښه كېږي نو بيا هغه چېرته وركه شوه. -
  عظيم هيڅ نه پوهيده.  

  تا دلته ولې راوسته؟ تاته چا ويلي ول هغه دننه پريږده -
  هغه ډېر په قهر ښكاريده، اقصى د خولې څخه هيڅ نه وتل.

و د اقصى خاوند اسد ته يې ټيليفون وكـړ او هغـه   عظيم مبايل راويست ا
دل او هغوي دواړه بيا دننه پرېښوواړه يې دلته  ې يې راوغوښت. دوي در

  الړل. يو ساعت وروسته دواړه بيرته راغلل.
اوس بله هـيڅ الره نشـته ترڅـو عـارفين دلتـه راوغـواړو. اوس خـو بايـد          -

كه هلتـه خـو بايـد كـور     ډولۍ هم وړل شوې وه. تاسو ټول كور ته الړ شئ ځ
يــو څــوك وي. اقصــى! تــه همدلتــه پــاتې شــه او مــريم! تــه عــارفين دلتــه     
راولېــږه. ال ورتــه د ســاره وركېــدو بــاره كــې مــه وايــه. يــواځې دومــره ورتــه 
ووايه چې عظيم د كوم ضرور كار بـاره كـې غوښـتې يـې. او هيچاتـه هـم د       

ه ارايش ګاه كـې  ساره باره كې مه وايه. بس دومره وايه چې هغه اقصى سر
  ده.

ــم         ــارفين ه ــاعت وروســته ع ــيم س ــړې وه. ن ــوونه ك ــه الرښ عظــيم هغــوي ت
راوسيد، هغه ډېره وارخطا معلومېده. شايد هغه نه پوهيده چې ولـې يـې   

  . عظيم ورته هر څه وويل، د هغې رنګ زيړ وتښتيد.ىد ىدلته راغوښت
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ته څه نـه  شي. اقصى! تا خو به ورى دا څنګه كېداى شي. ساره چېرته تلل -
  وي ويلي؟

  د عارفين ذهن ډېر زر د اقصى په لور واوخت.
عارفينه! باور وكه ما ورته هيڅ نـه دي ويلـي. زه خـو خپلـه نـه پـوهيږم        هن -

  چې هغه يودم څنګه وركېداى شي.
خداى لپاره اقصى! كه دا هرڅه تا كړي وي، نو داسې مكوه. هلتـه ټولـه    -

دوسـتان راټـول شـوي دي. زه بـه     ده. زمـا ټـول ملګـري    ې كورنۍ راټوله شو
  هغوي سره مخامخ كېږم.

  عارفين عباس د زاريو په شكل كې وويل.
عارفينه! په ما بارو وكه. زه قسم خوړلو ته تيار يم چې ساره ما هيچرتـه   -

. په خپله خوښه تللې ده. ماتـه يـې دروغ وويـل چـې دلتـه زمـا د       ېنه ده ليږل
تلـو سـره يـواځې سـتا شـرم      ، ته څه فكـر كـوې چـې دهغـې     ىملګرې كور د

  ؟ ىد
اقصــى پــه ژړا شــوه. عــارفين ورتــه پــه بــى وســۍ كتــل. يــو ځــل بيــا هغــوې  

سـو  يهماغه ودانۍ ته ورننوتل خو څه يې تر الس نه كړل. بيـا مجبـوره پول  
 ېدا ثابته كړه چې هغه د مخامخ درواز ېته خبر وركړل شو، د هغوي پلټن

غوي تـه مخكـې نـه معلومـه     ننوتلو وروسته په شاتنۍ دروازې وتلي ده. ه
وه چې هغه په خپله خوښه تللې ده خو اوس بـاوري شـول. هغـې د وړانـدې     

  و او ددې ځاې باره كې ورته معلومات وو.ى نه همدا پالن جوړ كړ
ماښام شوې و او هغوي بيرته راغلي ول. عارفين كور ته راتلو سره حيـدر  

  خپلې كوټې ته غوښتې و او هغې ته يې هر څه ويلي ول
 ىپـالره! دا څنګــه كېـداى شــي؟ دا څنګـه امكــان لـري؟ هغــه چېرتـه تللــ      -

شي؟ تاسو ماته ووايې زه به خلكو سره څنګـه ګـورم، زه    ىشي؟ او ولې تل
  څه وكم.

  هغې په دې خبره باور نه راتلو.  د 
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حيدره! ځان قابو كه. اقصى ټولو خلكو ته ويلي چې هغه ناروغـه شـوې    -
  به هم ټولو ته دا وايو.او روغتون كې بستر ده. مونږ 

به پـه دې   ىپالره! خلك دومره ساده نه دي.تاسو څه فكر كوئ چې هغو -
خبره باور وكړي. زه دهغـې پوښـتنو ځوابونـه څنګـه وركـړم. ماتـه ريښـتيا        

  ووايې، هغه ولي تللې ده؟ داسې څه شوي؟
  حيدر لكه ليونې شوى چې وي.  

نـه ووځـم. هغـې سـره زمـا      زه اوس هيچرته نه ځم. زه ددې كوټې څخه بهـر   -
واده ستاسو پريكړه وه. تاسو الړ شئ، خلكو ته چې څه وايـې، ووايـئ. زه   

  هيچا سره نه ګورم.
  .ى وحيدر خپله پريكړه اورولې وه، عارفين د كوټې څخه وتل

  
���  

   
پالره! تاسو چې څـه مانـه پټـول، هغـه مـو پـټ كـړل. اوس ماتـه ريښـتيا           -

ــې،   ــه وواي ــې. مات ــوي وه. ستاســو دواړو   ســره ست ســباوواي اســو څــه خپل
  ترمنځ څه شوي ول. ساره ولې الړه؟

هغه شپه مېلمنو رخصـتولو نـه وروسـته دواړه كـور تـه راغلـي ول، حيـدر        
كـور تـه    سـبا و خو هغې خپل سـامان ځـان سـره د    ى نيغ د ساره كوټې ته تلل

، د هغې پاتې سامان ليدو سره حيدر حيرانۍ پسـې حيـران شـو، د    ى ووړ
لپـاره خطونـه او كارډونـه پراتـه ول. ددې پـه خبريـدو        سباالس  عارفين په

، عـارفين تــه نكــاح شـوې وه. بيــا يــې د ســاره   ســبانـور هــم حيــران شـو چــې   
تعليمي اسناد ولېدل چې پوهنتون ډګـري سـره سـره يـې د فرانسـوي ژبـې       

او هغــې څخــه يــې ى و سـرټفيكټ هــم درلــود. هغــه اوس پــالر خواتــه راغلــ 
خطونـــه او كارډونـــه عـــارفين تـــه مخـــې تـــه   پوښـــتنې كـــولې. هغـــې هغـــه

  كېښودل. عارفين ددې په ليدو ډېر حيران شو. 



  زه －نه／اره نه يم 107 

  دا دې له كومه كړل؟ -
  د ساره كوټې نه مې راوړل.   -
  هغې د كومه كړل؟ -
دې نه به تاسو خبر ياست او ددې په خبريدو بـه نـور هـم حيـران شـئ چـې        -

څ مـه پټـوئ،   هغې كالج كـې فرانسـوي ژبـه هـم زده كـړې. اوس ماڅخـه هـي       
ماته هغه څه ووايې چې تاسو ماته نه دي ويلي او دهغې سـزا ماتـه راكـړل    

  شوه.
  و.ى عارفين خپل سر ټيټ نيول

  
���  

  
  آمنې! اوس پاڅه! څومره به ويده كېږئ؟ -

  د ګل پاڼې په غږ هغه راپورته شوه. هغه ستړې په خپل ځاى كېناسته.
سـورخي لګولـه. هغـې     ګل پاڼې اينه الس كې نيـولې خپلـو شـونډو بانـدې    

ورته همداسې كتل ځكه هغه به هره ورځ همداسې ځـان جـوړوه او بهـر بـه     
تله. د هغې په وينا هغه خپل نامزاد سره ليـدلو تـه ځـي خـو د هغـې نـامزاد       

ساره نه د هغې په نامزاد اعتراض و او نه يې پـه  د هره دريمه ورځ بدليده. 
  بدليدو.

ه او ريښتيا عـذره بـه نـن ناوختـه راځـي      بس زه نوره ځم. ته دروازه بنده ك -
  ځكه هغې ماته ويلي ول.  

  ګل پاڼې ورته په تلو كې وويل. هغه پاڅيده او دروازه يې بنده كړه. 
روژه ماتې ته هم لږ وخت پاتې و. هغه د پخلنځـې خواتـه راغلـه، هلتـه هـم      
څه پاخه نه ول. د تيرې شپې تركاري ال پاتې وه. هغه پوهيده چې عـذره او  

پاڼه به ډوډۍ بهر خوري او كېداى شـي ځـان سـره څـه راوړي. تركـاري       ګل
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يــې ګرمــه كــړه او يــو ګــيالس اوبــو ســره بيرتــه راغلــه، هغــه يــې پــه ځمكــه  
  كېښودل او خپله بيرته كټ كې كېناسته. 

هغـه بــه مــازيګر كـې نــه ويــده كېـده خــو نــن څـه خــاص ورځ وه. يــوې نيمــې      
مړي ځـل يـې حيـدر سـره     ولـ  اشت كې يې درې ځله هغې سـره ولېـدل. پـه   يم

هله ولېدل چې يو څو ورځې خپلې ملګرې كره اوسـيدو نـه وروسـته يـې د     
جينكو پـه ليليـه كـې كوټـه پيـدا كـړه. پـه دې ليليـه كـې يـې د اوسـيدو نـه             

پسـې بهـر وتلـې وه، راتلـو وخـت كـې يـې         څيـز   دريمه ورځ وه. هغـه د كـوم  
اروانـه وه. د مـوټر   سلوري رنګې موټر د لرې ولېده، هغه په ډېر احتيـاط ر 

نمبر پليټ يې وپيژنده. موټر كې هيڅوك نه ول. خاماخا به هغه ليليـه كـې   
ــه      ــو مــوټر هــم والړ وو. هغــه بيرت ــدې د پولېســو ي د وي. دمــوټر څخــه وړان

  ملګرې كورته په لور تاوه شوه. ېخپل
ساره! تاماته دروغ ويلي ول، ستا خاله او ماما ستا واده كوم بوډا سـره   -

ــه كــوي.   ــه وښــوده او ســتا        ن ــه نكــاح نام ــدل هغــې مات ــدر ســره ولې ــا حي م
كارنامې باره كې هم راته وويل، نو بيا ماسـره هـيڅ الره نـه وه نـو مـا ورتـه       

  ستا ځاى وروښود.
د هغــې ملګــرې هغــې څخــه ګيلــه كــړې وه. هغــې ورســره كارخانــه كــې كــار 

ه هـيڅ  كاوه، او د واده په ورځ ساره هملته تللې وه. ساره سـره د ويلـو لپـار   
نه ول. هغه بيا هغې ليليې ته الړه نشوه. د هغې دستكول هغې سره وو چې 
ټولې پيسې پكې وې. ليليـه كـې پـروت سـامان پـروا يـې نـه لرلـه. دا ځلـې          

ــو زوړ ځــا    ــه     ىهغــې د ليليــي پــر ځــاې پــه ي كــې پــه شــپږ ســوه روپــۍ كوټ
ډېــر تنــګ و او  ىونيولــه، كوټــه كــې دوه نــورې انجــونې هــم اوســيدې. ځــا

  خو ساره يې پروا نه كوله.  ، وخراب 
په دويم ځل بيا حيدر نږدې وو چې ويې ګورې كله چې د دندې په لټه كـې  
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وه. هغې سره تعليمې اسناد نه ول نو ځكه دنده پيدا كول ورتـه سـتونزمن   
ول. بيا ورته ياد شـول چـې د كـوم ښـوونيز مركـز پـه مرسـته يـې چـې درس          

اسنادو فوټو كاپي جمع كـړې وه   ويلو دنده پيدا كړې وه، هلته يې د خپلو
  نو غوره ده چې له هاغه ځايه خپل اسناد راوباسي. 

يــوه ورځ هلتــه الړه. د ښــوونيز مركــز مــدير رويــه عجيبــه وه. هغــې ورتــه د   
او ويـې ويـل    ىكېناستو وويل او خپلـه دننـه الړ، لـږه شـيبه وروسـته راغـ      

وركـول دي.  ته درس  ىچې د ماشوم پالر لږه شيبه كې راځي او د هغې ځو
د خطر احسـاس وكـه او مـدير څخـه     يې هغه تر لسو دقيقو ناسته وه او بيا 

  يې اوبه وغوښتې، هغه دننه تلو سره په بله دروازه راووته. 
په چټكۍ د سرك څخه بلې غـاړې تـه الړه نـو هماغـه طاليـې رنګـې مـوټر        

  ښوونيز مركز مخې ته ودريد. 
  ه ليدلې وم.كه لږه نوره هلته والړه وم نو هغې به ز -

هغې ځان سره فكر كاوه. ددې څخـه وروسـته هغـه نـه يـواځې دې ښـوونيز       
بل يو ته هم الړه نه. هغې د خپلو اسـنادو تـر السـه    ې مركز ته الړه نشوه بلك

كولو پريكړه كړې وه ځكه د هغې پرته هغه هيڅ نه شي كوالى. سـبا ورځ د  
و مـدير ورتـه دويمـه    ته الړه ا ېخپل دولسم اسناد تر السه كولو لپاره ليس

څخــه ې درواز ېورځ ورتلــو ويلــي ول. پــه دويمــه ورځ چــې الړه نــو د ليســ  
  و.   لرې هماغه طاليي رنګه موټر والړ متره ديرش څلويښت 

  ؟ىر ماپسې شوى دېولې د مار په څ ىيا خدايه! دا سړ -
هغې بيا ځآن سره فكر وكه او په پټه خوله له هغه ځايه تللـې وه. د اسـنادو   

كړه يې بيرته اخيسـتې وه. پـه همـدې سـوچونو كـې ډوبـه       ېه كولو پرترالس
ناسته  ىكوټې ته راغله او ويده شوې وه. بيا له خوبه پاڅيدلې په خپل ځا

  وه.  
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 سـبا په هاغه شپه هغې هر څه اوريدلي ول. اقصى خبـره نـه وه چـې سـاره د     
برنــډى خواتــه خالصــه وه.  ېكــوټې كړكــۍ همغــ ســباپــه كوټــه كــې ده او د 

د كالو بدلولو په بهانه ټول د كوټې څخه بهر كـړې ول. نـو ځكـه يـې د      هغې
اقصى او عظيم ټولې خبرې اوريدلې او د ټولو پوښتنو ځواب يې ترالسه 

ول او دې سره څه شوي ول. هغې ولې خپل ژوند ي و. ددې مور څه كړ ىكړ
  و. دا ټولې نورې پوښتنې پاتې نشوې.  ى  داسې برباد كړ

والړه پـاتې شـوه، هغـه هـيڅ نـه پوهيـده چـې څـه وكـړي.          هغه د بت پـه څېـر   
وژاړي، چغې ووهي، ددې ځـآى څخـه وتښـتي، څـه وكـي. بيـا يـې د خالـه         
لوريــانو دروازه ټكــول پيــل كــړل، هغــې دروازه خالصــه كــړه. بيــا يــې بهــر   
بوتله او د ګلونو په چوكۍ يې كېنوله. بيا په وار وار د كورنۍ ټولو ښځو 

كول پيل كـړل. هـر ځـل كـه كمـې ښـځې ورتـه پـه         دهغې په السونو نكريزې 
السونو نكريزې پورې كولې لكه څوك چې يې په بوټ په سر وهـي لكـه د   

  ر چې څلورويشت كاله وړاندې ورسره شوي ول.  ېمور په څ
هغې زړه غوښتل چې په چغو چغو وژاړي. خلكو فكر كاوه چې دا هسې د 

به وړاندې ېي. لږه شژاړي لكه د واده څخه وړاندې چې هره انجلۍ ژړا كو
بې وې خـو اوس يـې زړه غوښـتل لـه دې ځـاى څخـه       ېيې د ژونـد خـوږې شـ   

د زياتي په كفاره كـې پـه دې    سباوتښتي. هو نورو خلكو هم دا ويل چې د 
پيسې شيندل كېږي. هغه ژړا كې غلې شوه. يو اور يې پـه بـدن بـل و. هغـې     

ســې وكــړل. او بيــا يــې هماغى و بايــد څــه كــړي ول، لــه وختــه يــې فكــر كــړ 
همغــې ودانــۍ تــه تللــې وه، او بيــا پــه شــاتنۍ دروازه لــه هغــه ځايــه څخــه   
خپلې ملګرې خواته كارخانې تـه تللـې وه. خپلـې ملګـرې تـه يـې ويلـې ول        
چې ماما او خاله يې واده د يو بوډا سره كوي او د كور څخه تښتيدلې ده. 

ه كــې و چېرتــه چــې ســار ىد ســاره ملګــرې عــامرې كــور هــم پــه هماغــه ځــآ 
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خپلې مور سره اوسيده. ملګرې يې ورتـه پـه كـور كـې پنـاه وركـړې وه. پـه        
دويمه ورځ هغې ودانۍ ته هم پولېس تللي ول او د ساره باره كې د هـر چـا   
څخه پوښتنې كړې وې. د ساره پخواني كور كې اوس بـل څـوك اوسـيدل    
او پـولېس يـواځې هغــې كـور تــه نـه بلكـې هغــې كارخـانې تــه هـم تللــي ول        

  ې دې كار كاوه.  چېرته چ
نه هيچاته هـم نـه ويلـي. پـه دريمـه ورځ عـامرې       ې روېد عامرې كور واله د 

و، ورسـره   ىاخبار راوړې وو چې پكې د ساره د وركېدو خبـر وركـړل شـو   
يې د ساره عكس او پيدا كونكي ته د ډېرو پيسو انعام هم وركـول كېـده.   

پـه اخبـار كـې     هغه ډېره ويريدلې وه. د هغې عكس تر يوې اونـۍ هـره ورځ  
خپريــده او داســې ورتــه ښــكاريدل چــې د هغــې لټــون لپــاره څــومره هڅــې  

  روانې دي.
ساره پوهيده چې عامره هغه تر ډېـره خپـل كـور كـې نـه شـي سـاتلې. هغـې         
سره هغه ټولې پيسې موجودې وې چې د نكريزو په شپه ورته ټولې شوې 

  ل.  لپاره ويلي و ىوې نو ځكه يې د عامرې پواسطه د كوم بل ځا
ــره ســاده ښــكاريده. ګــل پــاڼې او      اخبــار كــې وركــړل شــوي عكــس كــې ډې

و. ګل پاڼه او عذره څوك ول او هلتـه د   ىته يې خپل نوم آمنه ښودل ېعذر
ى دلو كوښـښ كـړ  ېـ يـې د پوه  هڅه لپاره اوسيدل، هغه هيڅ خبره نه وه او ن

دواړه پـه يـوه كارخانـه كـې كـار       ىو. يواځې ورتـه دا معلومـه وه چـې هغـو    
  ، خو ددې ورته هم معلومات نه و چې څه كار كوي.  كوي

بيا د مور باره كې فكر كاوه او ورسره ژړا يې كوله. څلور كاله يې د مـور د  
حاالتو باره كې معلوماتو لپاره فرانسوي ژبه زده كوله خو بيـا هـم د هغـې    

ر يـوه نيمـه   ېـ په خبرو پوهيـدلو كـې پـاتې راغلـې وه. اوس يـې د مـور پـه څ       
  شوې وه او هغه د مور په هر راز پوه شوې وه. رهېاشت تيم
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  جوړولو يوې كارخانه كې كار كاوه.  جامو هغې د ماشومانو 

تـه ال سـم كـار نـه شـې كـولې. د كــار يـادولو لپـاره ورتـه ډېـر څـه زده كــول             -
دركـول   پكار دي. نو ددې لپاره تاته بـه د نـورو ښـځو پـه انـدازه پيسـې نـه        

  ر پيسې به دركوو.ېجونو په څخو زده كوونكو انكېږي، 
ورځ ورته مشرې ښځې ويلـي ول. هغـه خپلـه هـم پوهيـده چـې ال        ۍمړوپه ل

سم كار نه شي كوالې. هغې په ګنډلو كې هيڅ مهارت نه درلـود. خـو هغـې    
ته نورو كارونو په څېر دا كار هم كوالى شو. هغه په دې كار خوشاله نـه وه  

ې دومـره پيسـې ګټلـې چـې د كـوټې      خو دې سره بله كومه الره هم نه وه. هغ
  كرايه، بريښنا او نور ضروريات پرې  پوره كړي. 

ويلـــي ول چـــې هغـــه دا كوټـــه  ېملګـــر ېدوه ورځــې وړانـــدې ورتـــه عـــذر 
 ، . دا د هغـې لپـاره يـو خـراب خبـر و     ىپريږدي ځكه د هغـې واده رانـږدې د  

اوس  ېخرچې چې مخكې شـريكې و  ېځكه اوس به د كوټې كرايه او نور
دواړو راځي. هغې عذر ته مباركي وركړه او خپـل كـټ    ىبوج په دو به ټول

  كې څمالسته اوځان سره يې حسابونه شروع كړل.
شــوې. هغــه ډېــره ويريــدلې وه ځكــه  ېپيشــنمي مهــال يــې ســترګې خالصــ

و. هغـه تـر ډېـره     ىو چې دلته راغلـ ى خوب كې يې حيدر په خوب كې ليدل
مداسې ويريده. هغه له ځايه خپل ځاى كې ناسته وه. پرله پسې شپو كې ه

وروسـته ګـل پاڼـه او عـذر هـم       ېبېپاڅيده او څـراغ يـې روښـانه كـه. څوشـ     
. نن نهه ويشتمه روژه وه او هغوي دواړو ويلي ول چې نـن بـه هـم    ېدلېپاڅ
  ر روژه نيسي.  ېمړۍ ورځې په څود ل

پخلنځي ته الړه، د چايو سره يې درې پراټې هم پخې كړې او بيرته كـوټې  
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ه. ساره د پراټې څخه لږه لږه په نه زړه خوړلـه. يـو ځـل بيـا ګـل پـاڼې       ته راغل
په څه خبره په زوره وخندل. ساره نه پوهيده چـې څـه پـورې خانـدي، هغـې      
چاې او پراټه يوې غاړې ته كېښوده، سر يې زګونو باندې كېښـود او ژړا  

  يې پيل كړه. 
  په تا څه وشول؟ اوس په تا كوم اسمان راپريوت؟ -

  او عذر د هغې خواته راغلل خو هغې سر پورته نكړ. ګل پاڼه
په دې وخت كې دې څوك راياد شول؟ څه د ژړا ناروغې دې ځانته پيـدا   -

كــړې. اوس دربانــدې بيــا دوره راغلــې ده. پيشــنمې ختمېــدو تــه لــږ وخــت  
شـوې يـې؟    ۍپاتې دې، لږ تر لږه خپله ډوډۍ خو وخوره، آمنـې! څـه ليـون   

  ر دې پورته كه.په دې وخت كې ولې ژاړې؟ س
يـې   هكېده او نـ  ېګل پاڼې او عذر يې د غلي كولو كوښښ كاوه، خو نه غل

ده. بيـا اذان  پرېښـو سر پورته كاوه. هغوي دواړه تنګ شول او يـواځې يـې   
دواړو د  ى، ژړل يـې. هغـو  ىشروع شو خـو هغـې اوس هـم سـر ښـكته نيـول      

  كوټې څراغ بند كړ او بيرته خپلو ځايونو كې څمالستې.  
بجې شاوخوا كې يې كارخانې ته تلو تياري پيل كـړه. او بيـا پـه سـرو     شپږ 

ــانې   ــد حالـــت د كارخـ ــه بـ ــترګو او پـ ــاروالو سـ ــه   د كـ ــترګې ځانتـ ــو سـ ټولـ
  راواړولې.  

  .ىطبيعت مې سم نه د -
هغې هر يو ته هم دا يوه خبره كوله. درې بجې كارخانې څخه رخصتيدو نه 

نيم ساعته پورې ښار كـې بـى    وروسته د كوټې پر ځاى بازار ته الړه. تر يو
ر كال هم مور سره په همدې ورځ ښار كې ګرځېـده، پـه   ېمقصده ګرځېده. ت

  هغه وخت كې ورسره عامره هم وه. 
روژه ماتې ته يو ساعت پـاتې و. د نـن ورځـې ټـولې پيسـې يـې د خـوراكي        
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  عياشي وه.  ۍشيانو په رانيولو مصرف كړې. دا يې د اختر لپاره يواځېن
تــه نــيم ســاعت پــاتې و چــې كــوټې تــه راغلــه. ګــل پــاڼې ورتــه     روژه مــاتي 

  دروازه پرانسته. 
ــه كــه. زه خــو وا       - ــن خــو دې ډېــر ناوخت ــه ســاره! ن ــا وم چــې څــه   رراځ خط

  درباندې شوي.
ساره په دې خبره هـيڅ غـور ونـه كـړ چـې هغـې د آمنـې پـر ځـاى سـاره ولـې            

يـې پـه   وويل. هغـه پرتـه د كـوم ځـواب وركولـو دننـه راغلـه. پالسـتيكونه         
ځمكــه كېښــودل او خپــل دســتكول يــې پــه بالښــت وغورځــاوه او ســتړې   
ستړې خپل كټ كې كېناسته. ګل پاڼه او عـذر د معمـول خـالف غلـي ول،     

  خو هغې ور ونه كتل.
  سالم ساره! څنګه يې؟ -

فرانسوي ژبه پرې چا غـږ كـړې وو. د هغـې بـدن ولړزيـده. هغـه د بـت پـه         په 
  ره نااشنا نه و.  حركته شوه. غږ د هغې لپا ېر بېڅ

ددې پر ځآى چې سر پورته كـړي او ولټـوي چـې څـوك دې، همداسـې يـې       
فرش باندې سترګى تيرولې. د كوټې په ښي كونج كـې يـې پـه بوټـانو نظـر      

، ديوال ته يـې ډډه وهلـې وه.   ىپريوت. هغه هلته والړ و. په سينه الس ايښ
اره يـواځې  تور كوټ سره تور پتلون كې پرسكونه والړ، ساره تـه كتـل. سـ   

  يو ځل هغې ته وكتل او بيا يې الندې كتل.
ستاسـو انتظـار    ېساره! دا تاسو سره ليدل غواړي. د ډېر وخـت راهيسـ   -

سـاره يـې او بلـه دا چـې تـه دې       ېكوي. دې مونږ ته ويلي چې ته آمنه نا بلك
  ته نكاح شوې يې.

 كوټه كې د ګل پاڼې اواز پورته شو. ساره نـه غوښـتل چـې د هغـوي دواړو    
  شكل وګوري.  
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  مونږ خواكې كوټې ته ځو، دا تاسو سره څه خبرې كول غواړي.  -
  دروازه بنده كړه او الړل. ىهغو

يـم چـې تيښـته د هـيڅ كـومې مسـلى حـل نـه          ىزه يواځې ددې لپاره راغل -
  وي.

كوټه كې د هغې غږ راپورته شو. ساره يوه اوږده ساه واخسـته او هغـې تـه    
  . ى وڅخه راوړاندې شو ىځآ يې وكتل. هغه اوس د خپل اصل

  زه د هيچا خبرې اوريدل نه غواړم. ته له دې ځآى نه الړ شه. -
  هغې ته كتلو نه پرته يې وويل.

  خو زه درته څه ويل غواړم. او  ددې ځاى نه نه ځم.  -
  هغه اوس هم ارامه ښكاريده.

  ځاى نه. ېما درته وويل كنه، ته الړ شه د -
  هغه په تيز غږ وويل.  

لـه منځـه الړ      چغې ووهه، نورې هم چغې كـه. دې سـره بـه دې خفګـان    هو  -
شي. ډاكټران وايې چغو وهلو سره د انسان زړه سـپكېږي او پـه دې وخـت    

  .ىكې تاته ددې شي ډېر ضرورت د
  و. هغه غلې شوه.لهغې د كوم اروا پوه په څېر تشخيص كو

  او زه له تا څخه ډېر څه پوښتم. -
  تله.حيدر خپله خبره جاري وسا

تــه چــې څــه پوښــتې خپــل پــالر نــه وپوښــتله. ماســره ســتا د هــيڅ كــومې    -
  پوښتنې ځواب نشته.

. ىڅه چې د پالر نه پوښتل ول هغه مې ترينـه وپوښـتل. اوس سـتا وار د    -
ته راته دا ووايه چې تا ما نـه د كـومې خبـرې بدلـه واخسـته؟ مـا پـه تـا څـه          

  ؟ىدى ظلم كړ
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  هغې نه د كومې خبرې بدله واخسته؟ و. ستا پالرى زما مور څه ظلم كړ -
  هغه په ځمكه كېناسته.

ښــه. نــو دا پوښــتنه زمــا د پــالر نــه كــول پكــار دي. هغــې څخــه پوښــتل ،    -
همدا اوس راځه ماسره الړه شـه او هغـې نـه پوښـتنه وكـه خـو پـه تـا          ې بلك

  كې دومره همت د كومه شو چې هغې پر وړاندې داسې خبره وكړې.
غـواړم. زه  نـه  ل نه غواړم او ستا د پـالر شـكل ليـدل    زه ستاسو كور ته تل -

  هغې سره هيڅ خبره نه كوم. 
  هغې غږ هم رالوړ شو.  د 
كه ته زما د پالر شكل ليدل نه غواړې نو بيا دې ماسـره خپلـوئ تـه ولـې      -

  زړه ښه كاوه؟ ما سره دې نكاح ولې وكړه. ما سره دې...
  كړه.  ېساره په تيزۍ د هغې خبره پر

وخت كې زه د ريښتيا څخه نا خبره وم. او كه زه د پخـوا نـه خبـره    په هغې  -
درتلـم. زه   نـه   وم نو تا سره نكاح خو لرې خبر ده سـتا د پـالر كـور تـه بـه هـم      

هيڅكله د هغه سړي خواته نه ځـم چـا چـې زمـا د مـور ژونـد بربـاد كـړ، چـا          
  چې زما مور بې عزته كړې.

يڅ حـق نلـرې. هـو سـتا مـور دا      ساره! ته دا خبره مه كوه. ته ددې خبـرې هـ   -
او هغـوي د هيچـا څخـه بدلـه نـه وه      ى وويلې شـول ځكـه پـه هغـې ظلـم شـو      

 ېيـم. كـه سـتا مـور بـ      ىاخيستې او تا خپله بدله اخستې. تا زه بى عزته كړ
چـې سـتا   ى و، ګناه وه نو ماته ووايه زما څه ګناه ده. آيا تـا پـه دې فكـر كـړ    

، تـا هماغسـې   هڅومره شرمېږم؟ نـ داسې تلو سره به زه د خلكو پر وړاندې 
. هماغسـې لكـه څنګـه    ى ولكه څنګه چې زمـا نيـا او نيكـه كـړ    ى و فكر كړ

. ويلـې شـې   ىكـې څـه تـوپير د    ى. په تا او هغوىچې زما پالر سوچ نه و كړ
  ووايه؟
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  هغې يوه چوكۍ راكش كړه او د هغې مخې ته كېناست.
ووژنـم، سـتا   ستا د مور زړه مرګ غوښت. زمـا زړه هـم غـواړي چـې ځـان       -

  مور مظلومه وه، ته مظلومه نه يې.
ما له تا نه يا بل هيچا نـه بدلـه نـه ده اخسـتې. زه بـس تاسـره واده كـول نـه          -

غواړم. ستاسو كور ته تلل نه غواړم. ځكه د هغه ځايه وتښتيدم. په دې ما 
  ...وروسته فكر وكه چې

  حيدر د هغې خبره پرې كړه،
. نيـا  ى وچې هغې ستا په مور ظلم كـړ  ى و،نيكه مې هم وروسته فكر كړ -

چـې هغـې سـتا مـور رسـوا كـړې وه، پـالر هـم         ى ، مې هم وروسته فكر كـړ 
. تـه خپلـه دغـه    ىد ىوروسته فكر وكه چې هغې ستا د مور ژوند برباد كـړ 

كړنه سمه ګڼـې نـو هغـه كړنـې هـم سـمې دي. هيڅـوك هـم غلـط كـار كولـو            
كـه هغـه تـه يـې، پـالر      وخت كې فكر نه كوي. هر څوك وروسته فكر كوي. 

  وي، نيكه وي يا نيا وي.
  ساره خپلې اوښكې پاكې كړې او هغې څخه يې وپوښتل.

  ته څه غواړې؟ -
  ډېر څه، دا چې ته پالر وبخښې او ماسره الړه شې.   -
  . ىزه دواړه كارونه نه شم كوال -

  وويل.  ټينګار  سره  په هغې 
  دركړم. نو بيا دريم كار زه كوالى شم، چې تاته طالق  -

  ساره په وارخطايې د هغې په لور وكتل او بيا په ورو غږ وويل.
  را يې كه. -

  :ويليې هغه ورته همداسې كتل او بيا يې يوه اوږده ساه واخيسته او و
  روې؟ېطالق چې واخلې څه به وكې؟ څنګه به اوسيږې؟ ژوند به څنګه ت -
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  هغسې به اوسيږم لكه څنګه چې مور اوسيده.  -
و ستونزه ده، ساره! چې ته د خپلې مـور پـه څېـر ژونـد نـه شـې       همدغه خ -
ه هغـه څـه پـوهيږم څـه چـې مـې د خلكـو نـه         پروالى. زه ستا مور باره كې ېت

ــ     ــو څخــه غــوره ګڼل ــو زه هغــه د ټول شــم، ســتا څخــه هــم،    ىاوريــدلي دي ن
رو دوه ېـ ژندل غـواړم. خـو د ت  ېحاالنكه زه كوم ارواپوه نه يم او نه دخلكو پ

ومره د هغې باره كې پوه شوم چې هغه زما ډېره خوښـه شـوه.   مېاشتو كې د
بل څـوك يـې وكـړي. پـالر      ىزه باور نه شم كوالى چې څومره زغم هغې كړ

ده نو پرېښونه كړې او كله چې هغې يهغې سره م سباداسې فكر كوي چې 
چـې سـتا د    يخـو دا فكـر نـه كـوم. ماتـه داسـې ښـكار        ، دهپرېښودنيا  سبا

ځ ځـانګړې اړيكـه وه. هغـې يـواځې د خـداى پـه شـتون        مور او خداى تر من
  باور درلود.  

هغې په دې هم باور درلود چې هغه څه چې لري دخداى له لورې وركړه ده. 
نـه  ينـه لرلـه چـې هغـې هيڅكلـه نـه غوښـتل دا م       يهغې خداى سره دومره م

راكمه شي. او څـه وشـول چـې زمـا نيكـه او نيـا سـتا مـور خوښـه نـه كـړه. د            
سـتا د مـور سـره نكـاح وكـړه. نيكـه خـو پـه نـه زړه دا           وىه هغپالر په خوښ

خپلوي ومنله خو نيا ځان سره پتيلې وه چې په ارامه به يې پرينږدي. هغې 
فكر نه كـاوه چـې دا هـر څـه هغـې سـره كېـږي. هغـې داسـې فكـر كـاوه چـې             

ټول ژوند د خداى رضـا   يې عارفين عباس نه بلكه خداى پريښې ده او بيا
ــو كــې ت  ــه څ    ر كــېــكول ــه پــوهيږې چــې داســې خلــك زمــونږ پ ر ېــړ او بيــا ت

دنيــادارو خلكــو تــه څــومره ســتونزمن كېــداى شــي. كــه هغــې ســره ســمې    
ورسره كوو نو خـداى ج   يغالم جوړيږو او كه دښمن ى اړيكې ولرو د هغو

ســكون او ارام اخلــي. څنګــه چــې زمــا پــالر او د كــورنۍ نــورو غــړو ســره    
ليـدلې، څنګـه چـې     يخوشـاله نـه د   يم ما هغـه  ىوشول. زه چې كله پوه شو
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بانكي منيجـر،   ىنور خلك اوسيږي. هغې ته د هيڅ شي كمې نشته. بريال
ښه ښايسته مېرمن، بچي، دولت، عزت، هغې سره څه ول چـې نـه ول. هـو    

  و.  خو بس سكون نه و، ارام نه 
هغې ورته هر څه ويل لكـه يـو خـوږ ملګـري تـه چـې د زړه حـال ويلـو لپـاره          

  ي. هغې په نه زړه ددې خبرې اوريدې. و ىدلته راغل
ــتونز    - ــواځې ددې س ــه ي ــه پ ــونږ د    ې او هغ ــه و، زم ــوان ن ســره الس او ګري

كورنۍ ټول غړي په هغه ناروغۍ اخته دي. نيكه، نيا، ترور، زما مـور او  
تـه ورسـوم. سـتا مـور د خـداى سـره        ىاوس زه، خو زه غواړم دا سلسله پـا 

تــه يـې اړتيــا نــه وه. خـو ســاره! تــه    ېنـ يچــې نــورې م ، نــه درلـوده يدومـره م 
كريم په څېـر قناعـت نـه     سباخداى سره داسې اړيكه نه لرې. ته هيڅكله د 

شې، دنيـا نـه شـې. سـتا مـور سـتا پـه څېـر          ىدپرېښو. ته كور ىموندل ېش
كوم ښونيز مركز ته نه وه تللـې او نـه يـې د سـرټيفكټ تـر السـه كولـو هلـې         

ر شـي  ېـ خداى. لـږ وخـت ت   هشې او ن ىدپرېښوځلې كړې وې. خو ته نه دنيا 
بيا به پښيمانه يې. او اوس زه غواړم چې تـه ماسـره الړه شـې، تـه بايـد پـه       
ياد ولرې چې ستا مور ته زما پالر خواته ليږلې يې. هغـې دا غوښـتل چـې    

ر ژونـد وكــړې. د خپــل  ېــر نكــړې، د عــامو خلكـو پــه څ ېـ تـه هغســې ژونــد ت 
غوښـتل چـې تـه خپـل مامـا      ماضي څخه د نـه خبريـدو پـه خـاطر هغـې ونـه       

درته هـر څـه    ىره كې وه چې كېداى شي هغوېخواته الړه شې. هغه په دې و
شـو   ى ووايي او دا  خبري به دې ټول عمر وځوروي. زمـا پـالر دا كـار كـول    

ــې د هغــو   ــو ځكــه ي ــر       ىن ــا پســې ډې ــه ت ــا او خال ــې. ســتا مام ــه ولېږل خوات
الړل. او اوس دې  بيرتـه ى هغـو  ، اشـت يوګرځېدل. ته پيدا نه شوې، يوه م

  يواځې زه او پالر لټوو.  
  ساره يو ځل بيا خپل سر په زنګونو كې پټ كړ. 
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تاته به يوځل بيا ووايم. ما سره كور ته الړه شه. پالر څخه خفه يې، هغـې   -
سره جنګ وكه، څه چې وايې ووايه. خـو كـور تـه راځـه. مـا څخـه څـه ګيلـه         

  لرې، ووايه خو ما سره الړه شه. 
  ، ژړل يې.  ىزنګون ايښ هغې سر په

هو، تا ريښتيا وويل چې زه د مور په څېر يواځې نه شـم اوسـيداى او نـه     -
او زه...زه  ىرول ګـران كـار د  ېـ ر ژونـد ت ېبه يې اوسيدل زده كړم. د مور په څ

  يم.  ېډېره كمزور
  هغې په ژړا ژړا كې ځان سره ويل.  

او د سـاره  د لـرې څخـه اذان واوريـدل شـو. حيـدر خپـل ځـاى څخـه پاڅيـد          
راوړل شــوې خلتــې يــې وكتلــې، هغــې يــوه خرمــا راوويســتله او روژه يــې  

  ماته كړه. 
  ګل پاڼه او عذره دننه راغلي ول.

  په دې بيا دوره راغلې؟ -
ګل پاڼې ساره ته په كتلو وويل. حيدر پالستيك نه يـوه كېلـه راوويسـته    

  او ويې خوړله.
  ساره! روژه ماته كړه.  -

قـاب كـې خرمـا راوړې. هغـې سـر راپورتـه كـړ. پـه          عذرې د پخلنځې نه يو
كاغــذ يــې اوښــكې پــاكې كــړې او بيــا يــې د قــاب نــه خرمــا راواخســته او   
خولې ته يې واچوله او له ځايه پاڅيده. په كټ كې پروت دستكول يـې پـه   

او دهغې په لور يې الس وراوږد كـړ،   موسكى شو اوږه كې واچوو. حيدر 
  هغې يې په الس كې الس وركړ.

  كه ته ځې نو خپل سامان دې يوسه.  -
  عذرې ورته ويلي ول.  
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  . زما هيڅ نه دي پكار. خداى پامان.هن -
ــول     ــې ني ــه رســيدو كــې ويلــي ول. د حيــدر الس ي ــه پ او د  ىهغــه دروازې ت

  ر ورپسې شاته روانه وه.ېماشوم په څ
و نه مې خپل ټـول معـاش سـتا پـه لټولـو مصـرف كـه. دا        تاشيرو دوه مېت -

السه وشـول. نـو ددې لپـاره څـو كـالو لپـاره بايـد زمـا او د پـالر           ټول ستا د
خدمت وكړې. د ډېرو زياتو رخصتيو له كبله راته د بانك له لورې اخطـار  

  . تا زه په سمه توګه وكړولم.ىد ىهم راكړل شو
  د هغې الس يې نيولې په زينو كې ښكته كېدو په مهال يې  وويل.  

  ته څنګه دلته راورسيدې؟  -
  ناڅاپه وپوښتل.ساره 

زه پوهيدم كه ته په ليليه كې نه يې نو خاماخا په داسې كوم فليټ كې به  -
يــې. تــه خــو هســې هــم كــومې ښايســته بنګلــه كــې نــه شــوې اوســيداى. نــو   

كـې يـې. پـولېس هـر ځـاى كـې سـتا         ىضرور به داسې كوم ګوزاره حال ځـآ 
راورسـيد   و. نو بااالخره د يو ځاى څخه سـتا بـاره كـې خبـر    ى لټون پيل كړ

نو نن ماسپښين دلته راورسيدو. ستا دوه ملګـرو تـه سـتا كارخـانې بـاره      
  وم. ى زه به نيغ هلته درغلنه كې معلومات نه و كه 

  هغې په روانه كې دا هرڅه وويل. 
. دا د هغـې  هحيدر ډېرى خبري نه كوي. هغه د چا څخه زر خفه كېږي هم نـ  -

  دي.  هعادتون
در بـاره كـې ويلـي ول. سـاره هغـه تـه كتـل        عارفين عباس ورته يوځل د حي

  چې د څه وخت راهيسې همداسې خبرې كوي. 
  زه د ډېر شيانو باره كې ډېر وروسته پوهيږم.  -

  هغه لګيا و. 
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لكه دا ستا د مور او زما د پالر خپلـوي. هغـه څـوك وه او هغـې سـره څـه        -
تاتــه دررســيدو كــې كــه پــاتې راغلــې وم نــو    ېشــوي ول يــا دا چــې هــر ځلــ 

واځينۍ وجه يې دا موټر و چې زما رارسيدو سره به ته خبريدې. او يـا دا  ي
  نه يو طرفه نه وه. ينه وه او دا ميلكه تا سره مې م

  اختياره مسكا خپره شوه.   ې ساره په شونډو بد 
  هو او دا چې ته فرانسوي هم پوهيږې. -

  هغې په فرانسوي خبرې پيل كړې. 
  ن وشو، دا به راته كور كې ووايې.  او ددې العلمۍ نه ماته څه نقصا -

  هغوي ودانۍ څخه ښكته شوي ول. 
  هله! د ټايى ټينك د فلم انجلۍ او هلك روان دي.  -

  دو سره داوويل. ېرېيو هلك خواكې ت
د. هغې په زوره وخندل. مخامخ سرك پرېښوهغې الس  حيدر په چټكۍ د

هغـې  لـه   ده. ره روښانه ښكاريمد ژوند الره همدو ډېرې وې. ېباندې موټر
 سر پورته كړ او يو ځل يې اسمان كې ستورو ته وكتل. يې تلو كې په  سره 
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