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  سريزه
زموږ د كيداى شي پيښه ،  سره ملګرې وي  وشيبې دژوند د پيښې 

 كيداى شياو كله هم  په زړه پورې وي  او  ههيلې او اميد سره سم
  . وي  ويرونو ډكهله دردونو او  خالف  زموږ د هيلو

د انسان په سره  مينه او عالقه ې جوړيږي او د كيس د  پيښې نه كيسه
دكيسو د پخوا زمانو راهيسې   ځكه خوله.  اغږل شوي ده كې  خټه 

پخوا به كيسې ډيرې اوږدې وى . لړۍ روانه ده   او لوستلو اوريدلو
د ډيرو خلكو په منځ كې ويل له خوا به كيسه ويونكود مشهورو چې 

او د مصرفيتونه زيات شوي  ن د انسا دو كې خودزمانو په اوږكيدې 
اوږدو داوږدو كيسو داوريدو حوصله كمه شوې ده ، ځكه خو  

  .ونيوه لنډو كيسو  ورووروځاى كيسو 
هڅه كړې  چې د خپل ژوندځنې  ليدلې او ځنې ما په دې ټولګه كې 

 په بڼه  طنزي كيسو اولنډو  څوهم  اوريدلې پيښې د خيال په مټ د
دوه  يوهمدا رنګه هڅه مې كړې چې  . ته وړاندې كړم لوستونكو 

په هغه كيسې دي چې  سنفكشن  . په  بڼه وليكم  كيسې د سنفكشن 
د ساينس  كيداى شيدا خيال و ى خول اخي ده وخت كې يو وموج

  .عملي بڼه خپله كړي  راتلونكي وخت كې مرسته په په  پوهانو 
د    پيغامستر په لږو ټكو كې  په دويمه برخه كې مې هڅه كړې چې

دا چې په دې .سره شريك كړم  لوستونكو خپلو  د په بڼه  ادبي طرحو
 ، دا قضاوت به لوستونكو ته پريږدو  زه څومره بريالى  يمكې به برخه 
  مننه 

  انجنير ستانه مير زهير 
  کابل _  2010-03-24



  ؟؟؟.... د پالر له وېرې 
 

  :مور خپل دولس كلن زوي  انار ګل ته په لوړ  غږ وويل 
  .م چې غوا درته خالصه ك چابكه راشه تاته وايم ،  زويهوا اناره ، اناره  _

يې ،  په عذرو زاريو لهجه  او  په خپله ماشومانه راغى انار ګل په بيړه 
  : :داسې وويل 

واچوه ورته كور كې واښه نن   هم په  ،  دي  ورځېاختر دخير دى مورې ، _
  ؟!وخته بوځم ،  ښه مورې  ، سبا به يې د

لږه ټكنۍ ، مور يې په داسې حال كې چې غوايې له موږي نه خالصوله 
  : ، زړه نا زړه يې وويل شوه 

سارا غوا  الر دې خبر شي چې نن دې بيا  هم ،  كه پ!زويه څه درته ووايم _ 
  .ژوندى به دې پرې نه ږدي ته نه ده بيولې ، 

  ...ورته ووايه ، هغه بيا څه نه وايي يوځل ته   خير دى مورې ،_
غوا يې بيرته په موږي خالصه كړې  ،ځيدهورباندې وسو مور يې زړه

  :ګل ته مخ ورواړاوه او بيا يې انار پورې وتړله ، 
ي چې ې وخو پام د نن دې هم په كور والړه وي  چې ته وايې! ښه ده زويه _  

  ونه كړې  بانې انې  بيا دا ګوره  سبا
ۍ  انارګل  چې د مور دا خبره واوريده بې اختياره  يې  له خولې نه د خوشال

له كوره ووځي او خپلو  يوه منډه په  يوه كړيكه ووتله ، غوښتل يې 
پالر د كال نا څاپه يې ، څو قدمه چې مخكې الړ .ولو ته ځان ورسوي همځ

. انارګل له ويرې لكه وچ لرګى په ځاى ودريده  .ننوت په لويه دروازه را 
  : ې نه په ډكه لهجه وويل يې د تل په شان انارګل ته  له غوسپالر 

غوا تراوسه په كور كې والړه ده ، او ته خوشې  په ! د ځناور بچيه _  
  ؟ ...خوشې ګرځې 

په دې  ه ويل ، يوازې  يې خپلې  مو ر ته انار ګل له ډيرې  ويرې  هيڅ  ون 
  .  يې ځواب ووايي كتل چې هغه غلي  تمه غلي 

د هغه په  وروغږيېپه رنګ ته پام شو  لى د انارګل زيړ او زبيښ موريې چې
  : پلوۍ وويل 

ټول همځولي يې په د اختر ورځې دي ، ،  ماشوم دى ! خيرد ى سړيه _  
ماته يې كې لوبې  كوي ، پريږده چې دى هم ورشي ، په ميدانۍ كلي د

  ..... م دې وي چې څه ورته ونه وايې اپكړى ، وې زارۍ ډير
  ه يې خپلې ښځې ته  وويل ې دا خبره واوريده نو په ډيره غوسپالر يې چ 

 :  پخوانيو ويلي دي !  السه  دالسه وران شوى، ستا  دا  هلك   ستا د_ 
  هلته ادب نه وي ، چېرته چې ډب نه وي 

يړه حواله كړه چې د داسې څپ مخ رې سره سم يې  د انارګل په او ددې خب 
   .كيده يې په  لسم  كلي هم اوريدل  چا خبره غږ 

كه وكړه خو د پالر  له ويرې  كړيسخته درده يوه ډيره  له انار ګل خواركي .
،   ژر ژر يې  له سره  لويدلې خولۍ  له ځمكې راپورته او او بيرته غلى شو 

دوړو له كوره وويستله چې  ، په داسې حال كې يې غواوڅنډ له له خاورو 
  .روانې وې هم  مړې مړې اوښكې سترګو له  وړو سلګيو سره يې 

غوا څريدله او خپل . انارګل په ژړا ژړا كې غوا د غره لمنې ته ورسوله   
يوې غټې  تيږې . خو دانارګل د زړه نه يوازې خداى خبر و . واښه يې خوړل 

و په لوي سمندر كې الهو شو، ته يې ډډه ولګوله ، دخپلو ماشومانه فكرون
كله به ورته په كلي كې د خپلو همځولو لوبې سترګو ته ودريدې او  كله به 

ب  پرې  چې  خو ډوب و ، په همدې  چرتونو كې  ...ورته د خپل  پالر څپيړه
سرته كيښوده اوپه خپل يې يوه وړه  تيږه  ورو. خپلې وزرې وغوړولې 

  شو كراره كراره  په درانه خوب ويده 
په بيړه يې د خپلې غوا په لور وكتل . غرمه مهال چې  له خوبه راپورته شو 

  د ليوني غوندې يې كله يوې. ، خو  له بده بخته د غوا درك نه و



  .خوا او كله بلې خوا منډې ووهلې  خو بيا  يې هم درك ونه لګيده 
په ډير وارخطا شو ، حيران و چې څه وكړي د غره نه سمې ته راښكته شو   

  :   يې يوازې همدومره پوښتل به  لويه الر كې ودريده ، ديوه او بل نه 
  ماما زما غوا دې نه ده ليدلې ؟_ 

له ډيرو پوښتنو وروسته يوه . يوازې د نه ځواب وركاوه خو هر چا به ورته  
  :تن ورته وويل 

دي چا به  شويغله ډيرځان مه ستړى كوه ، په دې ورځو كې وراره ګله ،  _  
  كور ته الړ شه پالر دې خبر كړه چې هغه يې ولټوي  ،نه پټه كړي وي در

په يې دې باوري شو چې غوا  هم پهانار ګل ددې خبرې په اوريدو سره 
چې كورته الړ  الړرښتيا هم چا پټه كړې ده ، اوس نو په دې چرتونو كې 

  شي كه نه ؟ 
  ؟.....يي وا به څه چې غوا وركه شوې كه الړ شي او  پالر يې خبر شي 

  .په   همدې  كشمكش كې را ګير و او ځانته يې د حل الره لټوله 
 لويدود لمر سترګه په  په كور كې ډيره نارامه وه ځكه  د بلې خوا  يې مور

په وار  شيبه په شيبه يې انديښنه زياتيدهاو د انارګل در ك نه و ،وه 
به الر ه كومه كتل ، پوخطايې له كوره راووتله ، مخامخ يې هغې الرې ته 

 روان واغوا سره يو ځاى د كو ر په لور رسرې هره ورځ انارګل  د خپلې چې 
 .  

په انتظا ر  انتظار كې  د ماښام تياره را خوره شوه او د انارګل پالر هم په 
د كال . جومات كې  د ماښام د لمانځه  نه وروسته  خپل كور ته راستون شو 

ورته غږ  خطايې او د د ژړا نه په ډك  ښځې په   وار په لويه دروازه كې 
  : وويل 

   .ى راغلنه تر اوسه ي مې انارګل زو، خداى دې خير كي سړيه _  
  دا څه وايې ، غوا هم نه شته او انارګل هم ؟  _ 

ړشه ، خداى مه كړه چې كومې  بده پيښې سره نه هو ، هله ژر ورپسې ال_ 
  .  وي مخامخ شوى 

لګيدلى   ژر يې¸واوريده ، ډير وار خطا شو د انارګل پالر چې دا خبره 
ځان سره واخيست او له كوره ووت ، د څو تنو ګاونډيانو په مرسته دالټين 

يې لومړى د غره لمنې تيږه په تيږه او ناو په ناو  وكتلې ، بيا يې  په كلي 
نه رو ټكولې خو هيچا  د انارګل دركهم و ر دروازېكې ديوه او بل د كو

  .كړ 
 يې له سترګو الوتى و  كورته راستون شو ، خوبپه خواشينۍ  نيمه شپه 

 د ژړا نه په شوه ښځې سباشپه چې   . ې شپه په ويښه تيره كړه تر سهاره ي
  : وويل   غږ ډك 

نور نو په كور كې د كيناستو وخت ،  لويدلې ده ڼا ځمكې ته رار!  سړيه _  
  ړه نه دى ، چابكه الړ شه ، د زوي مړى ژوندى مې پيدا ك

 نور نه پوهيږم خو ځمكه او اسمان مې دواړه  لټولي،  په تګ به الړ شم  _   
  ؟  يې ولټوم او چيرته  څه وكړم چې 

ټوله ورځ  يې بيا هم په . له كوره ووت يو ځل بيا د همدې خبرې سره سم 
  . ونه لګيده پته ګرځيدو ګرځيدو تيره كړه خو د انارګل هيڅ 

ښځې ، ماشومان ، سپين ږيري او ځوانان  د كلي د ورځې په اوږدو كې 
  :به ويل  يوهټول د انار ګل له وركيدو نه خبر شول ، 

  ليوانو خوړلى وي   په غره كې  كيداى شي خواركى _ 
  :به ويل  بل
  او په غره كې مړ پروت وي اى شي له كوم كمره نه لويدلى وي كيد_ 

كولې خو هيڅوك  په  لنډه دا چې هر چا به له خپله انده بيالبيلې تبصرې 
  ..... په انارګل به څه راغلي وي   نه پوهيدل چېتوګه رښتينې 

د هرې .  دوه درې ورځې تيرې شوې خو بيا هم د انارګل درك ونه لګيده  
ورځې په تيريدو د هغه د مړينې خبره له اوازو څخه د حقيقت په لور نږدې 



زۍ له پاره راتلل او د له همدې امله  به ډلې ډلې كليوال   د غمرا. كيده 
كې فاتحه هم  خواانارګل  پالرته  به يې ، د تسليت او ډاډ ګيرنې په 

  .وركوله  
يوه ورځ د كليوالو په منځ كې يوه تن  د خبرو اترو په ترځ كې دانارګل پالر 

  : ته وويل 
، كه نا اميده كيږه مه  په الس كې دى ، ) ج(مرګ اوژوند د خداى ! ماما _ 

ګوندې هلته يې د ښار په روغتونونو هم وګرځه ، الړشه  و ځل زما منې ي
  څه  درك ولګيږي 

د يو څه په فكر كې ډوب شو كله چې د انارګل پالر چې دا خبره واوريده 
. د خپلې ميرمنې  سره يې دا خبره  شريكه كړه راغلو ميلمنو نه وزګارشو ،

  :ورته په ژړغونې غږ وويل  ميرمنې
، ښار چيرته او انارګل يېسودايي شوې ته لكه چې  !د انارګل پالره _  

الړ شه ...  په همدې كلي كې ده، هغه په انارګل چې هره ټكه راغلې  چيرته ، 
  ...، بيا يې ولټوه بيا يې ولټوه 

دانارګل  پالر  په دې پوره باوري و چې نور يې نو زوي په كلي كې نه شته 
لوي  ښار و چې د سپښين مهال وخوځيده ، ما په لور ښار   چكه خو يې د ،

  .ته ورغى روغتون 
د  ،  ،  ژوندي پوښتنه  وكړه  د ال وارثه مړي په دروازه كې يې ، د روغتون 

ماشوم  يو  دد ځان سره بوتللو او هغه الس  نيولى يوه كاركونكي  روغتون 
د روغتون كاركونكي  ورو ورو دماشوم له مخ نه څادر .كټ  ته  يې ودرولو 

  : كړ پورته 
  :سمدالسه  يې په زوره چغه كړه  د انار ګل پالر  چې  ما شوم وليد ، 

  ...دا خو زما زوي انارګل دى  ! اخ _   
  : ډاډګيرنې وروسته ورته  وويل  د روغتون كاركونكي د 

كاكا ښه دى چې راغلې ، ستاسو ماشوم ال پرون په حق رسيدلى خو _ 
، تاسو كولى شى  پورې ساتلى دى  تر ننه و معلوم موږ داچې وارث يې نه  

او تاسو ته دې ! اهللا دې وبخښي  . نازه يوسىځ زوي  اوس  دخپل ماشوم
  اهللا د زړه صبر دركړي 
  : ، ژړا سورې او نارې پيل كړې د انارګل پالر په ژړا 

ي قاتل نه وي پيدا څو مې د خپل زو ځنازه نه وړم ، يې نه نه ، تر هغو _   
زه ..... سيزلى  زما زوي چا ژوندى  په اور كې! ووايې ،  كړى ، هله ژركوى

  ...به دخپل زوي قاتل  ژوندى پرې نه ږدم 
  : دروغتون كاركونكي په ډيره ارامه لهجه ورته  وويل 

، هيچا نه دى وژلى ، هغه ستاسو په كلي كې پخپله كاكا ستاسو زوي _  
په الره   ناروچيغو اد ځانته اور اچولى و، دسوزيدو په وخت كې د هغه  

پام ځان ته را اړولى و، هغه سره دې خداى ښه وكړي دتلونكي موټر ډريور  
موږ ورنه  .  شوې  خبرې كولېپه لومړى ورځ تر موږ يې ژوندى راورساوه ، 

   :وويل داسې  هغه راته په ځواب كې : پوښتنه وكړه  د علت  دسوزيدو
د  ، هغه رانه  چا پټه كړه  وهغوا مې د غره لمنې ته د څر له پاره بيولې  _ 

بورۍ چاره مې نه لرله ، له مج بله  پالر له ويرې كور ته نه شوم تللى ،
 ورځې مې ځان ته اور واچاوه 

 

�� 
 

  



 !زما د مينې نه توبه ده

چـاالن  يـې راډيـو    سمدالسـه   .جالل په زمزمه د ځان مينځلـو لـه تشـناب نـه راووت    
  : ره ويلهپه راډيو كې ګلزار عالم دا سند  .كړه

  كولې ېغرونو لمب ېوريد ېله پاسه واور
  ما او جانان چې له يو بل سره وعدې كولې

ې پـه  راډيو يې نوره هم په زوره كړه، په داسى حـال كـې چـې د خپـل سـر ويښـتان يـ       
يـل  يـك سـره سـم يـې د نڅـا حركـات هـم پ       د موز ېدسمال وچول، د راډيـو د سـندر  

ډيـو مـړه كـړه او بيـا يـې پـه قهـر جـالل تـه          ناڅاپه يې مور راننوتنه، لـومړيى را .لكړ
  :وويل

تاســو تــه  دى، ېكــړى دى، ټولــه ورځ تــه يــې او ســندر  دا څــه ډمتــوب دى شــروع -
  .كې همدا كارونه كول ۍهغه به هم په ځوان. دى ېداميراث له پالر نه پات
هيڅ غږ غوږ يې ونه كړاو پـه بيـړه لـه كـوره     . سر ټيټ ونيوه  جالل له ډير خجالت نه 

پـه تلـويزون     مور يې په كوټه كې خواره واره شيان، ټـول ځـاى پـه ځـاى كـړل      .ووت
هـرى خـوا پرتـې داډيـو او       .يې دسمال وغوړاوه، راډيو يې په خپل ځـاى كيښـوده  

ګــانى يــې پــه يــوى پالســتيكى كڅــوره كــې واچــولى او هغــه يــې هــم د  CDويــډيو 
  .تلويزون په خوا كې كيښودلى

ــم د   ــتان هـ ــرى او د دوسـ ــالل ملګـ ــوال و    د جـ ــات مينـ ــر زيـ ــدو ډيـ ــندرو د اوريـ   . سـ
كله نا كله به يې په يوه او بله حجره كې د منګى، ستار او رباب سره د ټنګ ټكـور  

 او دهغـه   جـالل ونـو كـې چـې بـه سـاز او سـرورد و نـو        په هغـو ود . مجلسونه جوړول
  .وياران به د هر چا دمخه په كټونو كې ناست و

يـو څـه    ،كـاوه    سـره روغبـړ   يـارانو د هغـه    خو نن چې د كلى په ميدانى كـې دجـالل  
يــوه او بــل ورنــه د خپګــان پوښــتنه كولــه، خــو هغــه خبــره هــاخوا    . خپــه معلوميــده

ملګرو هم نه پريښوده ، پـه بيـا بيـا يـې ورتـه      . او ځواب يې نه وركاوه ديخوا كوله 
  :  وويل ورته ، په پاى كې مجبور شو او داسى يې   وويل

ازې همـدا نـن د راډيـو د سـندرى سـره پـه خپلـه كوټـه كـې          په ټول عمر كې مې يـو   -
يــې وليــدلم، اوس مــې    او زه  راغلــه كــوټې تــه مور ډانــس كولــو چــې ناڅاپــه مــې  

  .خداى شته ډيره خوا بده ده 
د دى خبرى سره سم ټولو ملګرويې په كـړس كـړس وخنـدل ، يـوه ملګـرى پـرى غـږ        

  :كړ
بـل چـا خـو نـه يـي       خبـره نـه ده،څـه     د خپګـان  هيڅ چرت مه خرابوه، دا دومره ه يار -

  .خپله مور خو مور وي   !مور  ليدلى، خپلى مور ليدلى
بـل ملګـرى    يـو  . خبرې سره سم د جالل ټنـډه وغوړيـده او يـو څـه مسـكى شـو       ېد د

  :پرې غږ كړ
زيــرى مــې دربانــدى، بيګــاه تــه پــه بركلــى كــې واده دى، لــه ښــار نــه يــې    ! جاللــه -

، پـام دې وي    خوښه دى وي  ټول به يوځاى  ورځوكه .. زبردست ډمان راوستى دى
  .انې ونه كړې بانې  ګوره چې بيا 

جالل چې داخبره واوريده، له ډيـرى خوشـحالى نـه يـې رنـګ تـګ سـور شـو او پـه          
  :لوړ غږ يې وويل

  .ته بيګاه يادوې زه خو وايم راځى چې همدا اوس ورشو! بيشكه -
رې د ډمانو سيل تـه  ، تر نيمى شپې پوجالل ماښام د خپلو ملګرو سره واده ته الړ 

وتړلـى، نـو جـالل هـم د خپـل      ) دبلـى ( خپلـى بـاجى او دوكـړۍ   چې  ډمانو  . ناست و
  .كور مخه ونيوله

ننـوت ، ځكـه پـه نيمـه      ورسيده نو په زړه يې ويره او ډار  كله چې د كور دروازى ته
ديـوال لـه   پـه ډيـرى خـوارى د كـال د      شپه يې نه شو كولى چې د كال دروازه ووهى،

غلى غلى روان چې مور او پالر يـې پـه راتـګ    .الرى د خپل كورانګړ ته ښكته شو 
خپلى كوټى ته د رسيدو سره سم يې لومړى تلـويزون چـاالن كـړ او بيـا     . خبر نه شي 

ديـوې  په تلويزون كې يو دم نـوې سـندره   . د خپل كټ دبسترې په سمولو اخته شو 
   داسې پيل شوه ښځينه سندرغاړې په غږ

  ه نه كړم مينهبيا ب زما د مينى نه توبه ده 
  د جانان مينه عجيبه ده بيا به نه كړم مينه



دخپلې بسترې سمول يې پريښـودل او  تر غوږ شو، نو غږ  ېد سندر غاړجالل چې 
په بيړه يې د تلـويزون د پـردې پـه لـور وكتـل ، هـك پـك شـو ، د سـندر غـاړى پـه            

  :ناڅاپه يې په كړيكه وويل   .ښخى كړى  خپلې سترګى نورې هم څيره يې
  ؟!دا څه ګورم! خدايه  ! آخ -

سره سم يې، په خوا كې ايښى د اوبـو ښيښـى جـك او ګـيالس يـو پـه        خبرې  ېد د
مـاتې ښيښـى هـرى     د سـكرين   بل پسې د تلويزون په ښيښه وار كړل او د تلـويزون 

  .دل شوې  ېور ېخوا خور
 ښپـروت و، خـو كلـه چـې پـه هـو      ه ښـ ډيره وخته پـه خپلـه كوټـه كـې بـې هو      ترجالل 

يـې د خپـل سـفر لـه پـاره تيـارى ونيـو، څـو          ژرژر. رڼا ځمكى ته رالويدلى وهراغى 
يې چې مـور او پـالر لـه خوبـه را پاڅيـدل جـالل لـه كـال وتلـى و او د ښـار مخـه يـې             

  نيولې وه
دمـات   په خپله كوټه كې نه و او جالل   ې سهار د جالل كوټى ته ننوتله، چ مور يې 

پـه سـترګو كـې    . دريانه ودريـده  حيرانه وې ،  پرتې ه خواتلويزون ښيښى هر شوى 
اوښكى راغلى، پـه ډيـرې وارخطـايې دا خبـره د جـالل پـالر تـه ورسـوله ،هغـه هـم           

يـې څـه پيښـه راغلـى      وارخطا شو او په دى انديښنه كې ډوب شو چـې پـه زوى بـه    
  .وي ؟

 د تيرولــو لــه پــاره ، نيــغ لــه بلــى خــوا جــالل تيــاره ماښــام ښــار تــه ورســيده د شــپې  
ور پــه ليــدلو ډيـره زياتــه خوشــحاله شــوه، د  خــور د ور.دخپلـى خــور كورتــه ورغـى   

كــور د ټولــو وړو او غټــو پوښــتنه يــې ورنــه وكــړه او جــالل هــم د خپلــې خــور هــرې    
  .پوښتنې ته ځواب وركاوه 

چــې كلــه ويــده كيــده نــو ښايســته نــوې  . خــور د خپــل ورور ډيــر قــدر او عــزت وكــړ 
يې ورته وغوړوله ، په خوا كې يې اوبـه ورتـه كيښـودلې ، بيـا يـې د هغـه د       بستره 

اونوره خپلـې    دښه خوب او ښې شپې هيله يې ورته څرګنده كړه. برق مړ كړ   كوټې
  .كوټې الړه 

ازار نيـږدې دوكـان   د بـ  شپه تيره شوه او چې سهار شو نود جالل خور خپل خاوند  
سافر ورور ته د شيدو خوږ او مـزه دار چـاى   وليږه چې نن خپل م ېپه شيدو پس ته 

  .برابر كړي 

له خپلى بډې يې تومانچه راوويسـتله، كـارتوس     جالل همدا شيبه غنيمت وګڼله
  :خور يې ډيره وار خطا شوه ، غږ يې پرې وكړ ،يې وروست 

  په دې تو پانچه څه كوې ؟! جالله وروره _ 
  .وكړې يې درې څلور ډزى   جالل بې له ځواب وركولو د توپانچې ماشه كړه او

لوښـى پـه الس ، خپـل كورتـه راسـتون شـو        لـه شـيدوډك    اوښـى  د جـالل   كله چـې  
  يې په كور نه شته و وينو كې پرته ده او جالل ګورى چې ميرمن يې په سر

كــې تلويزونونــو او راډيوګــانو  دوه درى ســاعته وروســته د هيــواد پــه مشــهورو  .
  :داسى خبر خپور شو

چـې تـر اوسـه    ...... اخيستى چې دخوږ ژبى سندر غـاړى   سره مو خبرپه خواشينى  -
د خپـل ورور لـه خـوا پـه دې     . يې يوازى يوه سندرى پـه تلـويزون كـې ثبـت شـوى وه     

او .تور چې ولې يې په تلويزون كې سندرې ويلـى ، د توپـانچى پـه ډزو ووژل شـوه    
   پرده وښودله بيا يې د وژل شوې سندرغاړې همغه سندره يو ځل بيا د تلويزون په

  بيا به نه كړم مينه  نه توبه ده زما د مينى 
  بيا به نه كړم مينه د جانان مينه عجيبه ده،  
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  د سرو زرو غاړكۍ
، ژڼو او ځوانانو ورته يوى خوا بلى وهل كيدهد كال تر مخ د اتڼ مست ډول 

ا نه خو ېله هر. ځايونو رسيدهلرې  ېد ډول غږ تر لر. غورځولې ېخوا څڼ
  .ته را روان و واده ډلى ډلى خلك 

نګړو د غږ سره د ب او دريا  ، د چمبېېد كور دننه دكلى نجونې راټولې و
ځكه . نوم ياديده )ګل يريد(كې به د  ۍشرنګهار هم مل و، په هر ټيك

  .نن د هغه واده و  چې
كوله، نوى كې يې زده كړه   يټولګووم په ا. ګل د پالر مشر زوى و يريد

  :د راغلو ميلمنو نه به كله نا كله يو بل غږ كړ.نډه توره شوې وهيې شو
  . را يې ولى چې موږ يې وګورود واده واال چيرته دى، _ 
واوريده، له شرمه به تك سور شو، په بيړه به يې  غږګل به چې دا يريد

بل كنج نه د  ديوه كنج نه او كله به يې  دكال د كله به يې. هغه ځايه پريښود 
  .ننداره كوله، خو نژدې نه ورتللو ځكه چې له خلكو شرميده اتڼو دكليوال

 يښوونځپه ته هم الړ نه شو،  يرې ورځې ښوونځد واده نه وروسته دوه، د
     : ېكول ېپوښتنديو بل نه كې به ناخبره زده كونكو 

  ؟يته نه راځ يريدى ګل ولى ښوونځ  دا_ 
  خداى دې خير كړي ، ريديګل ناروغه نه وي _ 
  پخوا خو يې هيڅ غيرحاضري نه كوله  _ 

   :به يې په خندا وويل  ټولګيوالو وخبر
  ناروغه نه دى ، ښه روغ جوړ دى _
  .كړي يرې تپه كور يو څو ورځى  نوى واده يې كړى، پريږدى چې _
  

  : ولېك  تبصرې ېلبيال بييدى ګل د واده په اړه د رهم كليوالو 
زوى ته  خپل  ماشومتوب كې يېپالر يې ښه كار ونه كړ چې په دومره _ 

  .واده وكړ

  لنۍ نه وروسته په كار دى كډاكټران وايي چې واده د اتلس _ 
نه يې پخپله وګټي او د بل الس ته اړ   چې بنيادم  واده هغه وخت ښه وي _ 

  وي 
 ، ځكه زامن به يې وشى او زامن خو ديې كړي  چې واده يې ورته وكړ ښه  _

  . وي پالر او نيكه مټ او بازو
 په كلي كېوي د چا چې نارينه اوالد نه وي ، خو ددښمنيو ډك كور كلي _ 

   ګرانه وي يې ګذاره 
ځكه خو يې خپل زوى ته په . هم په وروستي نظر و   د ريدى ګل پالر

نن لومړى   وروسته ،  د يوې اونۍ رخصتۍ. كلنې كې واده وكړ څوارلس
چې به كوم ټولګيوال كله . ريدى ګل ښوونځى ته راغلى و  ورځ وه چې

به لكه سور انار تك سور شو  ورسره ټوكه ټكاله وكړه نو دريدى ګل رنګ
  .غوږ نه كاوه  غږ  هيچا ته  شرمه به يې داو 

د تفريح .غوږونه كڼول  پرې خپل به  ريدي ګل  هر چا به چې هر څه ويل
او  كانتين خواته منډى كړى، چا يو شزنګ ووهل شو، ماشومانو ټولو د

لرې، ه ګل هلت ي، هر يو په خوراك لګيا شو خو ريدل شى واخيستهچا ب
ورنژد شو په   ټولګيواليو.ړ و او د ټولو ننداره يې كوله په يو كنج كې وال

  :خندا يې ورته وويل
شيان  په كانتين كې  پخوا خو به تر هر چا نه تا زيات! ريدى ګله  -

  ړيې؟واهه، دا نن څنګه غلى وال ېاخيستل او شخوند به د
  كړ  ې مسكى شو، نوريې هيڅ ځواب ورنهيوازى په شونډو ك   ريدي ګل

  :پرې غږ كړ  بل ټولګيوال
  .دركړم خير دى كه پيسى نه لرى، زه به يې  -

  :او ويې ويل  جيب ته الس كړ ژرخپل ريدى ګل 
  ، هره ورځ پالر يو لسګيز راكوي .دا دى پيسى راسره شته! نه، نه -
  وري؟يې ولى نه خنو بيا  -



  .كيږىنه   څه ېهسى، زړه ته م -
ن كې كله هم ګل بيا د ښوونځى په كانيت يوروسته ريد نه ورځې دد واده 

د نورو ننداره كوله ، كه كوم    به يې له ورايه ېيواز. څه وانه خيستل
همداسې و څه ورنه كړل    به څه وركړل و به يې خوړل او كه به چا  ټولګيوال

  .ى ته ستون شوچې شونډى به بيرته ټولګ
ورځې د ماشومانو لوبې كولې خو د واده جمعى په ورځ به د كلى   د هرې

  . وروسته بيا ريدګل چادخپلو همځولو په منځ كې ونه ليدهنه 
د ريدى ګل د غيابت خبره وكړه نو بل به ځواب كې ورته   كوم چا به  كه

  :ويل
ى، له هغه وناست   هغه اوس ټوله ورځ په كور د خپلى ښځى په خواكې -

  .موږ او تاسو سره لوبې نه كوي نه سړى جوړ شوى، اوس 
چې   پاتې وې  هغه پخوانۍ لوبې ځكه  د ريدى ګل نه،د همځولو سره  

لوبيده، دهغه په الره كې يو نوى   د خپلو نويو خيالونوسره  هغه اوس
په او ورځ په لټه كې يې ش  راټوكيدلى و چې د الس ته راوړو  ارمان

  .كول سوچونه 
 ته الړ  ريدى ګل د ولسوالى په بازار   ،وه   د ورځې رخصتي ېد جمع 

ښكاره  ريوه دوكان او كله بل دوكان ته سر و به يې  كڅوړه په الس كله
  :به يې دوكاندار ته داسې ويلاو په لوړ غږ اوه ك
وچه ډوډۍ نه اخلى، په خپل الس مې وچه كړې،ډيره ښه ډوډۍ ده ! ماما  -
كه خوښه دې نه   !ارزانه به يې دركړم، ته يې يو ځل وګورهخير دى   ،

  .خير دى بيا يې مه اخله   شوه
( په تروه ټنډه يوازې د   ښورولو او چا به هم  پهدوكاندارانوبه چا دسرخو 

  .ځواب وركاوه ) نه 
دولسوالۍ دبازار په يوه كنج  وروسته ريدي ګل ديو لړ سرګردانيو  

 د .په بيه ورسره جوړشو  دوكان پيدا كړ  دوچې ډوډۍ د خرڅولو  كې 

په تله كې   وچه ډوډۍ را وويستله اوددوكانداريې  خپلى كڅوړى څخه 
  .واچوله  يې

كيښودلې  په خپل جيب كې هريدې ګل. دې پيسى وركړىنغهم  دوكاندار 
  . ستون شواو په ډيرى خوښى كورته 

پيسو  غوهخپلودا پيسې يې هم د . خالص كړخپل بكس په كوركې يې 
په وخت كې    هره ورځ ښوونځى ته د تګ چې پالر  يښودې يو ځاى كسره 

  . لې وركو
ريدى . يې بيا ځان مرور نيولى و  ماخوستن چې خپلى كوټى ته الړ، ناوې

ګل چې هرڅومره د خوشامندو ډكى خبرى ورته كولې خو 
  .ځواب نه وركولو  ناوې   خپلې

  :ګيله ورته وويل وروسته،ناوې ورو په  له ډيرعذرو زاريو
تا چې ما سره په اوله شپه كومه وعده كړې وه، هغه دى تر اوسه پوره نه  -

  .كړه
  كومه وعده يادوې ؟ -
ې دسروزرو خورلڼ ېر زرو غاړكۍ درته يادوم، زما ټولهغه د سرو  -

  . غاړكۍلري او زه يې نه لرم 
  . ته مه خپه كيږه، زه په خپله وعده اوس هم والړ يم -
  ه به يې راته واخلى؟نو كل -
  .ډير ژر رضا وه خداى د كه  -

مسكۍ شوه او د ريدګل له غاړى يې غبرګ   ناوې  د دې خبرى سره سم
  .السونه تاو كړل

شپه تيره شوه خو د ريدى ګل انديښنه نوره هم زياته شوه ځكه چې د 
ښوونځى په پيسو او يا هم په پټه د كور د وچې ډؤډۍ په خرڅولو د سرو 

  د خوب ليدل و  اړكى اخيستل يوازېزرو د غ
فكرونو او سو چونو كې  ېڅه وكړى، په ټولګى كې به هم همد نه پوهيده 



لوبيده او ښوونځى ته د تګ راتګ په الره كې به هم په همدې فكرونو كې 
  :، ټولګيوالو به يې ويل  ځنګيده

راښكته نه پوهيږو چې په ريديګل خواركى د واده نه وروسته څه بال  -
  .اونه يې هم په سبقونو كې مزه شته يكو ېوه، نه د پخواپه شان خبرش

 يوازې په دې. خو ريدى ګل هيڅكله د خپل زړه غوټه بل چاته نه سپړله
په همدي . ړىوعده پوره ك ېسره كړ ېهڅو كې و چې څنګه به د خپلى ناو

  .لټولې  ، چارىېالر د پيسو د پيداكيدو خوا ېهيله يې هر
كليوال د جمعى له لمونځ نه راووتل يوه تن پا   وځ چې كلهد ورځو نه يوه ر

  : په لوړ غږ يې وويل . م شو 
  تاسو ګورى د چا ځنازه يې راوړه ؟_

  :وارخطا شول، يو په ورو غږ وويل  كليوال  ټول  ددې خبرې سره سم
  ؟!خدايه خير كړې ، ځنازه به د چا د كور تر مخ ايښودل كيږى_ 

ورغلل، ځنازه كيښودل شو، يو كليوال د مړي   دځناځې په لور ژرژرټول 
  :څادر پورته كړ، په حيرانى يې چيغه كړه  له مخ نه ورو

  !ريدى ګل دى  دا خو! آخ -
د ريدى ګل پالر چې دا غږ واوريده، سپينى يې وتښتيدى، په ټول بدن 

يوه ښه شيبه په ، ديوال ته ډډه وهله   يې لړزا شروع شوه، ورو يې د كال
  : وويل غږ ډك  هدغوسې نه پنه واو بيا يې خپل حال 

  ؟!وى چا وژلىزما ز ! ووايې  _
  :وويلنو څخه يو تن په خواشيني غږكسا ود ځنازى سره د راغل

ستا زوى چا نه دى وژلى، له موږ سره يې د ولسوالى په بازار كې ! پالره -
ور مزدد الندى نه يو تن     افغانيو د خټو مزدوري كوله ، 200د ورځې په 

ه خښته يې الس ته يو . د بام په سر نيولى ريديګل خښتى وراچولى او
پوره ونه رسيده ،ريدي ګل هڅه كوله چې ويې نيسي خو هڅه يې ناكامه 

راولويده، څو چې موږ الندې په ځمكه د بام له سره   خواركى شوه او

وبخښى او تاسو ته  ې هغه د  )ج( اهللا   .راپورته كاوه، په حق رسيدلى و
  ....!امين     : غږ وويل   ټولو په لوړ  والړو خلكو. خداى اجرونه دركي ېد
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  سنفكشن كيسه

 ر ټهوايي مو
خپل  كور تر مخ  ناوخته د  د نورو ورځو په شان   بيا هم  انجنير وحيد نن

نن هم د ګراج   ميرمن يې دتل په شان  .اوه ، هارنډ يې وكړ موټر ودر
 :دروازه خالصه كړه  اود بيرته ستنيدوپه وخت كې يې همدومره وويل 

 ناوخته  دايلي چې خبره نه پوهيږې ، سل ځله مې درته و په خو ته يو  _ 
م چې تاسره په كومه ژبه خبرې وكړو نه پوهيږ خو . مه راځه  راځهمه كورته 

...  
خو   دهپه غوسه بيا   انجنير وحيد پوه شوچې په ناوخته راتګ يې ميرمن 

  ، يې بنده كړه هدګراج درواز ، نه راكوزشو موټر   .يې ونه كړغوږ هيڅ غږ 
مخ او السونه ديوې شيبې دمې وروسته يې خپل خپلې كوټې ته الړ ،  نيغ

ه چې ټوله ځك اوبيا يې پاكې جامې واغوستې ومينځل   بون  صا   يې په
  . ورځ يې په خپل موټر كې كار كړى و

نا خو د ميرمنې . ويده شي  ، غوښتل يې ى و و شډير ستړى   نن ورځ
په غوړه   ،  راغله،ميرمن يې وكړ يې ورته كراري ور په زړه شوه ، غږ 

ځان مرورنيولى همغسې وكړې  خو ميرمن يې   مالۍ يې ورته يو څو خبرې
 يې خپلې خبرېاو يوڅه جدي شو انجنير وحيد .  نه وركاوهځواب يې  و او

    :داسې پيل كړې 
 دې ښار كې چې په   ، خبره نه يې مالمته نه يې ځكه په كور كې ناسته يې _ 

مخه ډب وه   مې  پوره دوه ساعته. ښار نه دى غم دى غم وايم څه حال دى ، 



شو او نه  موټر مې نه شاته تللى ، په يو لوي كتار كې راګير وم   دموټرواو
  .دناچارۍ نه  راباندې ناوخته شومخكې ، 

چې ميړه يې بانې نه  باوري شوه  ، ميرمن په دې ددې خبرې سره سم يې 
  : وويل  نو ورو يې  كوي 

ددې سپيره ښار نه به اخير څه جوړيږي ، هر څوك همدا خبره كوي چې په _ 
خو هيڅوك نه ښار كې ګڼه ګوڼه ده ، په ساعتونو ساعتونو واټونه بند وي 

  .شته چې غم يې وخوري 
شپه اوورځ په همدې ،  دى خوب وړىهم له ما نه   همدې ستونزې  _

، څه بايدوشي چې ددې غم نه زموږ ښاريان خالصى انديښنه كې يم 
  .  ځكه ښار وړوكى دى او موټرې د يوې ورځې نه بلې زياتيږي ،ومومي  

دښار  ، مه جوړوه   نه جهان غمىن ځا دپيښې نه تيښته نه شته ،_  
    .كار يې ران نور څوك دي ، هغوي پوه شه  اوواكدا

  : انجنير وحيد مسكى شو او بيا يې وويل 
واكداران يې نور څوك دي خو په موږ هم دخپلو  ، دا سمه ده چېهو_ 

يو ښه خبر   ډير ژر به وه كه د خداى رضا هيوادوالو خدمت فرض دى ، 
  واورې 
  ؟   د څه شي خبر: پوښتل ويې په حيرانۍ  ميرمن

  : وحيد وويل 
  اوس يې نه درته وايم ، سبا پخپله خبره شې     _

خپله بړستن په ځان راكش كړه ، د خپلو انجنير وحيد ددې خبرې سره سم 
بيا هم خوب كه څه هم ډير ستړى و ، خوخيالونو په سمندر كې الهوشو ،

سهار د  .ه تيره كړهپه ويښيې ټوله شپه  ،  پرې خپلې وزرې ونه غوړولې
ته الړ  د خپل موټر دروازه يې  جيو ځل بيا ګرا   اذان سره سم د لمانځه 

بيا يې دموټر بانټ پورته ،  يوڅو بټنې يې ښكته پورته كړېخالصه كړه ، 

چې ښه ډاډه شو نو بيرته خپلې كړ، د ماشين په څو پرزو يې ګوتې ووهلې 
  .تيارى ونيو    تګد يې دفتر ته د سباناري دخوړلو وروسته  .كوټې ته الړ 

دخپل بهر يې ودرولو، يو ځل بيا . د ګراج نه راوويستلو يېخپل موټر
، شټرنګ ته   موټر ته پورته شوبيرتهشو،  راتاوپيره تاو ګر د چاموتر نه 

   .روان شو موټر يې چاالن كړ او د ښار په   كيناست ،
ه وه تيره چې بيا هم د شيبه ن. په تلو تلو كى د ښار مركزى واټ ته ورسيد

نورو ورځو په شان د موټرو په اوږده كتار كې داسى را ګير شو چې نه 
  . شاته او نه مخكى تللى شو

  همدا يې د خپلو اوږ دو چې انجنير وحيد د ځان سره پريكړه وكړه  
  . وخت دىله پاره مناسب دپلي كولو   هلو ځلو اوتجربى 

په ځير ځير وكتل ،   ا اومخه يې ښهش  ،د موټر ددروازې نه يې سر بهر كړ
ته په  ، موټر ځاى په ځاى هواهبټنه ووهلځانګړې دخپل موټر ورويې 

بل بټنه يې  شو،   ګزه پورته  جګيدوشو، چې كله دځمكى نه درې څلور
ووهله، سمدالسه دموټر دواړو خواو ته د الوتكى په شان دوه وزرى 

  . په الوتوشو  الوتكې په څير د  د انجنير وحيد موټر په هوا كې. وغوړيدې
  ورته ګوته په غاښ پاتې شول  په مركزى واټ كې ټول خلك له حيرته

  .له ډيرې خوشحالۍ نه په جامو كې نه ځايده هم انجنير وحيد  او
خپله اختراع يې دخپلو هيوادوالو د ستونزو د حل له پاره ستره الس ته  

د خپل برياليتوب  وحيد ير انجن ، موټر په هوا كې روان واوراوړنه ګڼله 
  .زيرى د الس په ښورولو د ځمكى پر مخ خلكو ته رسولو

د ښار په امنيتى ځواكونو كې د ستر   دهوايي موټر په ليدو، په هوا كي
د ځمكنيو اوهوا يې قو او تر منځ . خطر د ګواښ زنګونه وشرنګيدل 

ړى د حكومت لوړ پو  .دمخابرو له الرى د تيارسى امرونه صادر شول
څوك په . په ډيرى چټكى له خپلو اصلى ځايونو بى ځايه شول  چارواكى

  .يوه زيرزميني او څوك په بله زيرزميني كې ننوتل 



هوايى او ځمكنيو قواو د   له خوا وال ددفاع د وزارت د لوي درستيز
  : وروستى او قاطع امر داسى صادر شو ، چټك غبرګون قطعو ته

دولتي چارواكو د اوسيدوځاى دى،  د ښار مركزى واټ چې د سترو_ 
د دفاع وزرات حكم   .ترورستى خطر ناك بريدالندې راغلى دى  دستر

د ځمكنيو او هوايې قواو د تشريك   كوى چې نوموړى هوايي موټردې ،
  .مساعى په نتيجه كې ډير ژر له منځه يووړل شى

شو د حكم سره سم په يو شيبه كې د ښار شين اسمان له جنګى الوتكو ډك 
او د ځمكى پر مخ د دافع هوا اوږده توپونه دمركزى واټ په سر د ګرځنده 

ي هوايوحيد   موټر په لور توجيه شول او دسترګوپه رپ كې د انجنير
  .موټر په هوا كې د اورپه غونډ سكه بدل شو

  خير خانه مېنه_ د كابل ښار 
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  وهلى هغه اوس شپيلۍ نه شي 
مخككو او كستري په شنو ورشو ګانو كې د خرولو،  د لمنو هد سپين غر

يې د پسرلي  ي، لوى ټلونه ليدل كيږي چې خوږ بولونو لوىګ
  . دمستووږومو په څپو كې لرې لري ځايونه ته رسيږي

زړه هره ورځ د همدې ورشو په )) شينو(( د ګودر د كلي تنكي ځوان 
به خوږ و نغمو هوا كې خپله رمه څروله او د خپلې شپيلۍ په  راښكونكې 

هغه به د خپلې شپيلۍ د نغمې پيل . ولڼيې د دې ورشو كاڼي او بوټي تخ
  :په دې ټپه كاوه

  كــــــــړنګ وهه راخيژهۍ ســــــپوږم
  جانان د ګلو لو كوي  ګوتې  ريبينه                 

په زړونو كې د  پيغلود شينو د شپيلۍ جادو يې غږ د ګودر د كلي د ډيرو 
په رڼا ورځ چا نه . لو تلوسې پارولې وي خو شينو د انځرګل ؤشينو دليد
به د كليوالو د مالونو  هغهلمر ال څيړه نه وه وهلې چې  بهسهار. شو ليداى

رمه څړ ځاى ته بيوله او د ماښام په توره لړه كې به يې بيرته كلي ته 
  . هلراوست

په سپينه لمر سترګه ال د سپين غر . نن ورځ د نورو ورځو په شان نه وه
مورګه هسكه والړه وه اوورو، ورو يې مخه ښې ته ځان تيار اوه چې د 
پسرلي تاندو لنګو شويو ميږو او د هغو تنكيو ګالليو وركيو په خپلو 

  . رمباړو د ګودر كلى په سر واخيست
ونو بوخت وو هر څه يې كليوال چې په خپلو پټيو او كروندو كې په كار 

منډه يې ځانونه خپلو كورونو ته ورسول چې پريښودل او په شنه  ىپه ځا
له ځان سره   يو تن كليوال وري او ميږې يې سره ګډنه شي   په تلو تلو كې 

  داسې غوريده 
شينو هم عجيبه شپني كوي، په رڼا ورځ يې رمه كور ته راوسته، څه ! يره _ 

 وړيا خو يې راته نه پيايي، د مال په سر دوه منه غله وركوو، كه بله ورځ



شپون بل  كوم  له پاره ه مجبور يوو چې د خپلو مالونوليې د وخته راوست
  .... ونيسو

د شينو پالر هم هلته دخپل كلي په مخ كې خپل زوى ته مازديګر نن 
  غاښونه چيچل او د هغه د راتلو الره يې څارله 

د . د ماښام تياره  شيبه په شيبه د ځمكې پرمخ خوريده خو د شينو درك نه و
ټول د خپلې كال په مخ كې والړ وو چا يوه . كورنۍ ډيره وارخطا وه شينو 

  :الره او چا بله الره څارله چې يو ناڅاپه غږ شو
واى ..... دا خو ټول په وينو سور دى.... هغه دې شينو يې په شا راوړ _ 

وير او كوكې شروع .... د دۀ خو دواړه خپړې په مړوند كې نشته ! خدايه
  . ....شوې

خپل ځان په وهلو، وهلو  تك شين كړ، خويندو يې په ژړا ژړا كې  مور يې
  ...ويښته راوشكول  خپل كوڅۍ كوڅۍ 

سمدالسه بې په كټ كې . پالر او وروڼو يې خپل استقامت د السه ورنه كړ
د وينې د بنديدو نه وروسته يې په توره شپه په موټر . كلنيك ته ور ساوه

  .ته ورساوهكې د جالل آباد د ښار لوى روغتون 
سهار چې كليوال را پاڅيدل او غوښتل يې چې خپلې ميږې د شينو د رمې 
سره يو ځاى كړي نو ټول  خبر شول چې شينو د غونډۍ په لمنه كې د تر موز 
د سر په شان كوم ناپيژندل شوى شي پيدا كړى و،  د هغه سره يې ځان 

نه يې په مشغوالوه چې يو ناڅاپه پرې چاودلى او د شينو دواړه السو
د  خداى . په همغه ځاى كې بې سده پورت و . مړوندو كې ترېنه وړي دي

رحم و چې د بر كلي سدو پرې را پيښ شوى  و اوهغه يې بيا  په شا  )  ج(
  . كلي ته رارسولى دي

د دې خبر په خپريدو د كلي جوماتونه، ديرې او ژرندې ښې تودې شوې، 
  :چا به ويل

  . ،  الړه خاورې ايرې شوهيره د شينو ښه ځواني وه_  

  ....خداى خبر كه ژوندى پاتې شي_ 
  : بل به پرې غږ كړ 

  ..... له دينه ورته مرګ ښه و. كه ژوندى پاتې شي، په دې ژوند يې څه_ 
  : ويلبل به بيا 

  ما سره دا سودا ده چې خوار كې به ډوډۍ څنګه خوري؟ _  
  : كړ غږبل به  د لرې نه را

پالر ژوندى وي خو يوه ګذاره به يې وشي خو كه  تر څو چې يې مور او_ 
خداى مه كړه سبا يې مور او پالر نه وي د خوار كي ژوند به ډير تريخ 

  ..... شي
دا ډول ډيرې پوښتنى د كليوالو سره پيدا شوې وي خو هيچا يې ځوا ب نه 

  .شو موندلى
چې  شينو د څه نا څه دريو مياشتو عالج نه وروسته كور ته راغى، كليوالو

شينو به چې د هر چا سره . خبر شول ډلې ډلې د هغه ستړى مه شي ته ورغلل
روغبړ كاوه نو خوله به يې د خندا نه ډكه وه تا به ويل چې د شينو به ګوندې 

شينو د ټولو كليوالو په مخ كې د چا يو . نوك ته هم ضرر نه وي رسېدلى
ونيوه او په  څير په ډك ګيالس په خپلو دوو بې خپړو السونو كې د امبور 

  خوند خونديې څو غړپونه ترينه وكړه 
توبې پټې كليوالو حېران دريان يو بل ته وكتل او بيا يې د ځان سره پټې 

  :په دې وخت كې يوه سپن ږيري غږ كړ. وويستي
زه  فكر كوم ، چې زموږ السونه او پښې زمونږ نه دى، دا د !  شينو وراره _ 

  !خارجيانو دي د خارجيانو 
  كو يو بل ته وكتل خو د سپين ږيري كا كا په خبره پوه نه شول خل

  پوه نه شوم ؟ مقصددېكا كا په :  شينو په حيرانۍ وپوښتل  
په هغه څه چې ستا السونه !  مطلب مې دادى وراره :  سپين ږيري وويل 

يانو راليږلي ، ددې جهم زموږ خپل نه دي ، همدې خارپرې شوي هغه 



موږ السونه او پښې  رانه غوڅوي او بيا يې بيرته د معنى داده چې يوځل ز
 تللىكاشكې چې  ته هم  كومې  موسسې ته . پالستيكو نه راته جوړه وي

  واى چى پالستيكي خپړې يې درته ايښې واى 
خپله وسه مې وكړه ، د څو موسسو دروازې ! كاكا: شينو په مسكا وويل

، موږ  په افغانستان  مې  وټكولې خو هغوي راته يوازې همدا خبره كوله
  كې دا كار نه شو كولى 

. شپې او ورځې تيريدي، د خداى شان و ، شينو خپل ځان معيوب نه ګاڼه
تل به د خپلو همځولو په ډله كې ناست و او خپل پالر يې هم يوازې نه 
پريښوده كه هغه به كروندې ته تلواو  په اوږه به يې يوه او په څنګ كې به 

كه پالر به يې . و ځغ به بيا د شينو په څنګ كې پروت ويې ماله پرته وه ن
او خلك به يې  ټولول راكاوه نو شينو به بيا دپټي نه كبل  قلبه ى پټخپل 

  .نندارې ته راټول وو
كله . د پالر سره بې د شينو د راتلونكي ژوند په هكله ډيره انديښنه وه

كې د شينو د كوژدن  كله به يې زړه نا زړه خپلو خپلوانو او كليوالو په منځ
. خبره زمزمه كوله خو هيچا ته يې مخامخ د مركې ليږلو جرئت نه شو كولى

د . وختونه تيريدل او كليوال د شينو لوړ همت ته ګوته په غاښ پاتې وو
يوه كليوال خپله لور د . د بخت ډيوه يې به بليدو شوه. خداى كارونه وو
  .شينو په نامه كړه

  :چا به ويل. ټول كلي كې خوره شوه د شينو د كوژدن خبره په
غې خواركى نجلۍ د شوټي شينو سره، به د ه. دا خو ډير ظلم دى! يره_  

  عمرڅنګه تيريږي؟ 
  : ل به بيا ويلب

په په لوى الس يې خپله لور  ، خداى دې دنجلي پالر ته انصاف وركړى_ 
  .... كې واچوله تناره  هسر

ا چې هر څه ويل دا د هغوي كارو، چا به يو څه ويل او چا به بل څه، هر چ
او د خلكو د  هې خوشحالۍ نه په جامو كې نه ځايدخو پخپله شينو د ډير

  :خبرو په  ځواب  كې به يې كله كله  د ځان سره داسې  ټپه زمزمه كوله
  خلك به هر څه، هر څه وايي

  ې منمهه يچا منه نه بدجانانه مه  
كي ژوند ته نور هم اميدواره كله چې د شينو كوژدن وشوه نو خپل راتلون

  : تل به يې ويل. شو
. زه بايد ځانته يو مناسب كار پيدا كړم. زه بايد د نورو د اوږو بار نه شم_ 
....  

ميږې په  شپنې و  ، په همدې لټه او اميد  شينو يو ځل  بيا د ګودر د كلي
او دې غونډيو لمنو ته بيا يې نه د نږهر سهار د كليوالو مالواوس . نيولې

  مازديګر يې بيرته راولي 
خو اوس شينو په شيطانه ميږه د كاڼې ګوذار نه شي كړى،  پخپله ور پسې 

  ..بيله شي وهي او نه يې پريږدي چې له رمې منډي 
اوس د شينو سره د شپنې ډانګ نشته خو پخپلو چغو ټوله رمه اداره  

  . كوي
پلۍ شپيلۍ نو ګوتو شپيلۍ نه شي غږولى خو د خهياوس شينو پخپلو  م

  . تنده د خپلې خولې په شپيلي ماتوي
  :هغه اوس په خپل شپيلي كې  دا ټپه زمزمه كوي

  سپوږمۍ په مادې څه احسان دى 
  زما جانان د ديوالو سېورو ته ځينه

  
  ل كال  1377

  هسكه مينه  _ ننګرهار
  



   �د دوبۍ سفر
  

         
په دوبى ته جاز ړم سبا بخښنه غوا...  د ا هوايي ډګر دى ؟! هلو ! هلو ...

ښه ښه پوه ...  څه تغيير راغلى ؟  په پروګرام كې وخت ځي او كه ټاكلي 
  .. .شوم ، ډيره مهرباني ، د ځواب نه مو مننه

ه وويل په غوصخاني  ته  يښود او بيا يېبيرته په خپل ځاى  ك جانان غوږى
 :  
ودايي ،  خپله ما درته ويل چې همغه زړه خبره ده  ،   خو ته سودايي يې س 

  .كوې او دبل نه اورې  
  : خاني په مسكا  وويل  

. ، د مرګ او ژوند خبره ده ، احتياط ښه شى دى مهخپه كيږه  جانانه  _ 
   :اوبيا يې  خپله خبره داسې بدله كړه 

  كړى كه نه  ؟  كې شيان ځاى په ځاى خپل سفري بكس په تا  _ 
  :وويل  جانان  

وخته ځو  د سهار  وسه ، خو ته هم ځان تياروه ، ځكه له مانه بيغمه اهو ،  _ 
  . نه منم  انې بانې  بيا  ، هغه وخت دې 

  :  خاني وويل
  خپل هرڅه ځاى په ځاى كړم همدا اوس  سمه ده ، زه به _ 

 غاښو كريم ، د ږيرې خريلو ماشين ژر ژر يې خپل بكس خالص كړ ، د 
خپل بكس  كې  كيښودل او  او نور ضروري شيان يې يو په  يو  په  دسمال 

  :بيا يې وويل 

، زما خو لومړى سفر دى ،  دومره ښه  نه پوهيږم ،  هر ياته ګوره   جانانه  _
  دا شيان سم شو او كه څه كم دي ؟ 

بكس يې ښكته پورته وكوت او د خاني  له خپله ځايه راپورته شو ،   جانان 
  :بيا يې وويل 

په ياد لره او خو يوه خبره  ، يې بند ه وه، نور بس هر څه دې   پوره دي   _ 
  هغه داد ه چې په ميدان كې وار خطاه نه شې 

  :خپله خبره داسې ورغبرګه كړه خاني په خندا كې 
دومره نو . وړوي څوك چې اوښان ساتي دروازې لوړې ج! غم مه كوه _   

  .، لكه څومره چې  ته فكر كوې بې زړه هم نه يم
  !نو بيا واچوه پنجه  : ې ويل په خندا شو او و يجانان 

او  خاني  ور .ك پورته شو سم ددواړو يارانو د السونو پړ ددې خبرې سره 
  :زياته كړه 

سبا به دا وخت كه د خداى رضا وه په دوبى كې ناست  يو ، زه او ته به بيا   _ 
نورې خبرې هلته كوو ، كه اوس  دې خوښه وي   ويده به  شو ، هسې نه چې 

  . يو او  جاز رانه الوتې وي   ته ويده و سبازه ا
زما په زړه خبره دې وكړه، رښتيا هم جاز سهار له  ! خانيه : وويل  جانان 

 . وخته ځي  بس تر سهاره د خداى په امان 

خو  شي خاني ډيره هڅه وكړه چې ويده . بړستنې په سر راكش كړې دواړو  
لو ،  كله په يوه اړخ او د ډيرو سوداګانو اوچرتونو له السه   خوب نه ورت

كله په بل اړخ   اوښته  ،  ټوله شپه  د  رنګا رنګ سو چونو او خيالونو سره  
خانى  ي ګور راوويست ،  پخه شپه چې يې ملګري  له بړستنې سر . لوبيده 

  :پوښتنه يې ورنه وكړه . ويښ دى 
  ؟  ،داد  څه شي سوچونه وهى ته ال اوس هم ويښ يې _

  : اب وركړ خاني په خندا ځو



د ددوبۍ نه بيرته  وروستى سوچ مې دا وه چې سوچونه ډير دي خو_ 
جوړه كړه، دوه درې  ې  د  ځان له پاره  يوه ښه ماڼۍلومړى م راغلى وم  شم 

،  هغه مې كورته .ې واخيستمنوكران مې ونيول ،  اخرين ماډل موټر 
كله چې  ،ه  راوست ، هارنډ مې وواهه ، نوكر د كور لويه روازه خالصه كړ

  له موټر نه را ښكته كيدم ، بس تا غږ وكړ 
  : بيرته سر په بړستن كې تاو كړ ، او خاني ته يې وويل  جانان 

ځان نه !  ويده شه ويده . غوا ال حالله نه ده او تا خانك په سر نيولى  
  .ليونى مه جوړوه 

ورته ؟  ه كړ خو خوب كلهيې بړستن ته ور دنن سر  ، ورته  ښه وكړه خاني  
،  نا څاپه ور په  زړه شول، هسې نه ډوب وبيا هم په چرتونو كې  ډير وخت 

يې سر له بړستنې راوويست، سترګې  يې په  ژر. چې سهار شوى وي 
. ووديوالى ساعت ښخې كړې ،  د جاز الوتلوته پوره دري ساعته پاتې 

نه به  دوى ته د ټكټ د اخيستو په مهال   ويل شوى و چې د الوتنې د وخت 
ژر ژر يې خپل ملګرى له خوبه . ساعته د مخه هوايي  ډګر ته راځى درې

  : راويښ او ورته و يې ويل
،  ځان برابره ووخت لږ پاتې دى، تر څو چې زه او ته ! هله ژر شه  پاڅيږه 

  .وخت پوره كيږى
   :س ساعت ته  وكتل اوزياته يې كړهبيا يې د خپل ال. غزونى وكړل جانان 

هغه جيګ له اوبو نه را ډك كړه چې خپله خوراكه د اوبو سره  سمه ده، _ 
  . وخورو

د اوبوغم مې ال د شپې خوړلى ، خو دا ووايه چې يو ځل به : خاني وويل 
څنګه دې  خواړه خورو ،بياهم   تليفون وكړو ، چې ښه ډاډه شو نو بيا به 

  خو ښه ده ؟

سودايي سې  د ځان نه تا ه!  خانيه  : په قهر شو، او زياته يې كړه جانان 
ښه . په ډيرو تليفونونو  كيداى شى څوك را باندې شكمن شيجوړ كړى، 

  . به داوي چې  نور دا فكر له سره وباسې
خاني زړه نازړه ښه ورته وكړه او بيا يې ورو داوبو ډك ګيالس ځانه ته 

  .نيژدې كړ 
كې د څښاك  او خوراك نه وروسته دواړو خپل سفري بكسونه  په السونو 

سالون ته . ونيول او په يوه زاړه ټكسى كې  يې ځان هوايي ډګر ته ورساوه 
د ننوتو سره سم يې تر هر څه دمخه  لومړى په مخامخ دړه د الوتنى پروګرام 
وكوت،  ډير خوشاله شول ځكه هر څه نورمال و  او  الوتكې په خپل وخت 

بكسونه . اندې  كړلاره وړبيا يې خپل بكسونه د تالشۍ  له پ . الوتنه لرله 
چك شول  ، يو يو  ټكټ يې په بكسونو پورې  ونښالوه او د هغو  يوه يوه  

دا ټكټونه  به  : كاپي يې دوي  ته وركړه ، د تاالشۍ مسول  ورته وويل  
داټكټونه سمبال وساتى  ، كله چې په دوبۍ كې د هوائې ډګر نه وتلى نو 

  .   دځان سره يوسى نه وهغوي ته ښكاره كړى  او بيا به خپل بكسبه 
  : وويلجانان په ځواب كې ورته 

  .....هم  ډيرسفر ونه كړى دومره  نابلده نه يم، پخوا مې بيغمه اوسه ،_   
د پاسپورت شعبې ته ودريدل اوخپل دواړه بياجانان او خانى  

يوه شيبه   .  وړاندې كړل د وړې كړكۍ له الرې  پوليسو ته پاسپورتونه يې  
ولګيده ، د  سرحدي پوليسو د كلكې تاالشۍ نه  روجي ويزه  وروسته  خ

دواړه ډير خوشحاله و،  ځكه هر .  وروسته د اتنظار سالون ته داخل شول 
د ټولو مسافرو د  راننوتلو سره سم  دسالون . څه يې تر اوسه سم روان و

دروازه د بهر  په لور خالصه شوه، مسافر لكه يو ستوى ليك يو په بل 
د  .   ټول په خپلو څوكيو  كيناسل .  په لور روان شول الوتكې  پسې  د 

په الوتكې دروازى بندې شوې، حركت يې وكړ چې سل دوه سوه  متره 



اعالن  داسې  د پيلوټ  له كابينه. الړه ،  الوتكه بير ته را ستنه سوه مځكه 
  : و شو

ي، زه لرنالوتكه تخنيكى ستوټولو مسافرو ته خبر وركول كيږي چې _ 
كله چې ستونزه لرې شوه . مهرباني وكړى، بيرته د انتظار سالون ته الړ شي

  . ، بيا به  تاسوته خبر  در كړل شى
ددې  اعالن سره سم په خاني  او ملګرى  مړې خولې را ماتې شوې، يو بل 

، ټولې سورلۍ د الوتكۍ نه راښكته شوې  .ته يې په حيرانۍ حيرانۍ كتل
خانى ډير وارخطا وه   .  الون كې ځاى په ځاى شوې او بيرته د انتظار په س

ډاډور كاوه چې ښايې ستونره غټه نه وي ، اميد دى  الوتكه ژر د  جانانخو 
  .الوتنى له پاره چمتو شي

يو ساعت تير شو، دوه تير شول، درې شول، څلور شول خو بيا هم د  
غى  بې  عصبي شوك را ني  په خا. الوتكى د  الوتنې څه درك نه  لګيده 

  : غه كړه اختياره يې چ
انتظار  اخير څومره ،    وهى ملنډې  څهپه موږد خداى له پاره ، دا تاسو _ 
چې ووايى څه شو ، ورته حوصله نه لرم ، بيلوټ زه نور دلته د كيناسو ... 

  ...الو تكهالوتكه چاالن كړى، 
و او ډاډ د سالون  يو تن مسول په السينه ، هغه  حوصله مندى ته را وبلل 

متو الوتكه  خامخا د الوتنى له پاره چيې وركړ چې يو ساعت وروسته به 
وروسته الوتكه د هوايي  دپنځو ساعتونو له  ځنډ همداسې وشول ،  . شي 

  . ډګر څخه پورته شوه 
ه نو لد دوبۍ  په  هوايي ډګر كې  په ځمكه كيناست الوتكه كله چې خو 

نور . رويس  د الوتكى مخ  ته ودريدل ورسره سم يو ا مبوالنس اويو بس  س
په امبوالنس كې  روغتون ته      جانانمسافر بس ته وختل خو خانى او 

  .  وليږدول شول 

سول بې هوښه روغتون ته ور جانانخاني خپله  ساه په الره كې وركړه خو 
 خو كله چې  .  ه مرګه وژغورل شووروسته هغه  ل د معدى د پرينمځلو .   شو  

  . ښ راغى ،  دوه درې  پوليس يې سر ته والړوپه هو
خپل رپوټ داسې ډاكټر ورته .  د ډاكټر نه يې د پيښې رپورټ وغوښت

  : وركړ
دواړه  ناروغ چې دلته لهموږ سره بستر دى اودا  هغه مړشوى شخص _ 

ملګري وو ،  هره يوه د الوتنى څخه د مخه ،  دديرشو په شاوخوا كې 
هر كپسول  هالرې  معدې ته  تير كړي  و و چې پكپسولونه  ،  د ستوني له 

هغوي په خپله  .  ځاى په ځاى شوي و) د هيروينو پوډر (  كې په پوره اندازه 
محاسبه  كې بريالي وو ځكه تر لنډې او ټاكلې  مودې پورې يې د اغيزې 

د معلوماتو له مخې د هغوي  احتياطي   .مخنيوى په نظر كې نيول شوى و 
اسبه هغه وخت  ګډه وډه شوه   چې  كله الوتكه دخپل وخت تدابير او  مح

نه پنځه ساعته زياته و ځنډيدله  او بيا يې ورته هغه كپسولونه   په مخ كې 
    .له معدې نه  روغ  را ايستلي   وو   جانان كيښودل كوم  چې  ډاكټر د 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  كيڅاڅد وينو 
 

د چا په   ، وخه راوتلي ومامورين نوي له دفترونو څ، ر مهال و  ګد مازدي
و په ټوټتازه تركاري ، د چاسره  تازه ميوه  او د چا سره هم  د  ېالس ك

خپل كور ته  ژرهرچا هيله لرله   ، ان وو ګچارك  ، نيمن  الو ېو كړوڅك
  .ان ورسوي ځ
 ېاى كځپه تم مينې   ېخير خاند  كې ، افغانانو په سيمه كابل ښار دده د

كه كوم . ه زياتيده  ، د ملي بسونو درك نه وڼوګه ګڼو د خلكشيبه په  شيبه  
به  زلمي او   ېيواز ېشو چ ړجو  رې يو به   را پيدا شو ، دومره بيروبار به پ

  ېولټبه  ښځېان او ګاډبو، پورته شول خو ماشومان  لي كسانتښغ
   .  ېو ړېوال ېدريان ېاريان

اپه  د كابل د شاوخوا څنا. ه نوره هم زياتيده ڼوګه ګڼشيبه په شيبه د خلكو 
و په ګراپورته شو  د ستر ږغ دروندد پرتو غرونو تر شاه ،  له ورايه د يو 

د چا  ېچ ړوك  ګنړك ېداس  ېي ېاى كځپه تم  ېنېم ېدخيرخان  ېرپ ك
  . ېيرولڅ ېي  ېونو پردږخبره د غو

مكه  ځكسان په  ړوال  ېاى كځپه تم  ېنېم ېز سره سم د خير خانډد  ټد راك
  .غنم وريبي   ېي كټپه پ ېرى چګولويدل لكه لو ېستر ېستر ېسدا

  ار فضا  په سرښد كابل  ږد امبوالنسونو غ ېشيبه نه وه تيره چ 
  ېرو كټكو موډكو ډولي هم  په ټ)  پوليس ( ارندوى    څد .  وا خيسته   

اريان ښ. راوستله  ېالند  ېولك  ېتر خپل ېته  راورسيدل ، سيمه ي ېسيم
پيان ټي او ړم ېه كوله چڅله پاره راورسيدل ، هر چا ه ېستهم د مر

و  او ښځد .   وو ګډوير او ماتم . ي   ړ، امبوالنسونو ته پورته ك ترژرهژر
اوترهې غږونو  ېويرديرويو او دخلكو ګپيانو زټد  ، انو ګا ړماشومانو ژ

ه ړز  ېپه دغس. وى ړك ړسم دم قيامت جو  ېاى كځپه تم  ېمين ېد خيرخان
وه او د  ېاغوست  ېي څادري  توره ېچ ښځې ې، يو ېنونكي ماتم كږوب

  ېه د خير خانړيپه ب  ېتل  يښوه ، غو ړېه كړالره جو ېكو ورپسڅاڅوينو 
په پام شو او  ېارندويو  يو تن  پرڅد . ان وباسي ځاى نه   ځله تم د موټرو 

  : منډه يې ځان ورورساوه 
هله ژر شه ، امبوالنس روانې دي ، وينې درنه نه ګورې ! ه ږودري ېخور_ 

  .ورسوو ېروغتون ته د ېخيژه چوته 
اوپه خپله الره روانه شوه ،  ړونه ك  ږغو ږغهيڅ   ښځېواال  څادرۍ ېد تور

  :ري ته وويل ګمل ګنڅكاركونكي د  خپل  ېارندوڅد . 
زه خو وايم  ي  ږان نه پوهيځپه او ده ېپه توده ك ماته ښكاري  دا ښځه _  

  . م او په زور به يې مخه ونيسموربه ش
  . اومجبوره يې كړه چې امبوالنس ته پورته شي  ورشه ښه خبره ده ، _  
 ېان ورورساوه ،  تر مخ  يځته  ښځېواال  څادري  ېكپه چټ ېارندوڅ

  :ورته وويل   ېودريده ، په السينه ي
يو !  ېي  وينڅاڅدرنه  ېوين كه نه ،  ږېان پوهيځپه ! تاته وايم !   ېخور_ 
  ... ېي ېپي شوټسخته  ېي چږوره ، معلوميګان وځل ځ

 ېپه وار خطاي ېكته پورته وكتل او بيا يښان ته   ځ  ښځېواال څادري 
  : وويل 

  .ان رسوم  ځشه ،  زه كورته  ېلر ېم ېه يم، له مخړنه نه ، زه جو_ 
 ېله تانه وين ې، زه درته وايم چماغزه دې كار نه كوي ېي چږمعلومي_ 
  ...روغه يم  ېچ ېاو ته واي يڅاڅ

ار كاوه اوهمدا يوه خبره يې تكراروله ګينټبيا هم  ښځېواالڅادري خو 
  ه يم هيڅ راباندې نه دي شوي  ړزه جو مخې مې لرې شى ،_

  ېژر ي.  تيا هم كار نه وركوي ښماغزه  په ر ښځېد   ېچ ړفكر وك ېارندوڅ.
   ونيول   پراخ تر مخ   ښځېد  ېه السو نه يړاو  دوا ړته ك ږېوپك  اوټ

او   ېامبوالنس ته وخيژ ېچ ېمجبوره ي ته ټپي يې تللى ،   ېوايم نه ش_  
   ېه شړروغتون ته ال



د څارندوې خبره ونه منله او د تيښتې بيا هم  ښځې خو د تورې څادرۍ واال
   .پيل كړه هڅه يې 

 ېي ېان پسځالس  نه كلكه ونيوله  او د  له مجبوريته هغه د   ېارندوڅ
  . ه ړكش ك
هغه   ېچ ړتورن  ك ېپه د ېي ېارندوڅى او ړپيل ك ېاو كوك ېچغ ښځې

  .ي ځروغتون ته بو ېي په زور يړغوا
او  ښځېزياته  شوه ، د  هڼوګه ګڼول شول ، ټرا ېخوا نه خلك پر ېله هر  

السه له  ښځېاپه  د  څنا  ېروان و چ  ېير همغسګكش او  ځتر من ېارندوڅ
  .لويد وپه ځمكه   شىيو 

ديوې په چرو  د راكټ چېوري  ګ ،  ړراپورته ك هغهه  ړپه بي ېارندوڅ 
په ګوتو او بنګړيد سروزرمړوند يې په  ېچ د ى   الس پرې شوى   ښځې 

                   .ي د ېوتګيې دسروزرو 
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  ليك وروستئ

 �  
 ه  پاره خپلو مال صيب جمعې د مباركې ورځې د  لمانځه د اداكولو ل

مقتديانو ته د نيت تړلو هدايت ور كړ ، كليوالو   خپل صفونه برابرول چې 
  :نا څاپه له كومې خوا غږ شو

  .  راروا ن دى  كمالچې حاجي صيب    مال صيب لږ صبر_  
  :مال صيب  هم بې له ځنډه وويل 

حاجي صيب ته الره وركړې چې او ل ! ښه ده ، ډيره ښه  ده ، هلكانو _  
  . صف ته راشي 

حاجي صيب  راورسيده او دمال صيب  تر شا په لومړي  صف كې ودريده 
لمونځ وشو ، خطبه هم وويل شوه او مال صيب  د دوعا په وروستۍ  .  ، 

  :برخه كې داسې  وويل 
بنديان د بنده خالص كړى ، قرضداران له قرضه ، ناروغانو ته ! الهي :...  

شفا وركړې  اودهغوټولو دين اودنيا ښايسته كړې څوك چې ددين د 
. دكور جومات خدمت ته الس په نامه والړ وي ) ج(خادمانو اود خداى 

الهي ته  ددغسې كسانو  ددې دنيا   په مال او شتو كې بركت  واچوې او 
  . هغې دنيا كې يې  جنت فردوس په نصيب كړې  په

..  !  . امين  ، امين: په جومات  كې ناستو كسانو په لوړ غږ  وويل  
  : مالصيب  زياته كړه 

خان  كمال پټه دې پاتې  نه وي چې حاجي صيب !  وروڼو او عزيزانو ...
زموږ او ستاسو  په  منځ كې هغه څوك دى  چې  دغسې نيك او دثواب  

ونه يې په ځان فرض ګڼلي  ، همدا نن چې تاسو په دې جامع جومات كار



كې په  كوم  ښكلي ، ښايسته او قيمتي  فرش   باندې د اهللا تعالى فرض 
له خپله جيبه  اخيستي ،  اهللا تعالى دې   كمالادا كوى دا  هم حاجي صيب 

  د حاجي صيب  دين او دنيا دواړه  ښكلې 
   !كړي  امين يا رباالعالمين  

ددوعا له خالصيدو سره سم كليوال له خپلو ځايونو پورته شول  او يو يو  
له جومات نه ووت  خو   حاجي صيب  ال په خپل ځاى  دروند ناست و 

خان   هم  كمال ټول كليوال چې الړل نو حاجي صيب  .  اوتسپې يې اړولې 
الس راپورته شو، جيب ته يې الس كړ  او يو څوروپى يې  د مال صيب  په 

مال صيب ست او سال وكړه خو حاجي صيب په ځواب كې . كې و ټومبلى 
غږ به نه كوې مال صيب ، دا ستاسو په موږ حق دي ، ستا  : ورته وويل 

  . غاړه دې بنده وي ، كه كوم شي ته دې اړتيا  وه او په ما غږ   و نه كړې 
  : مال صيب د وښكيو په خندا كې بس همدا ويل 

  ....اهللا دې دين او دنيا دواړه  ښايسته كړه ! .شا اهللا سبحان اهللا ، ما 
په كلى كې داسې ديره او حجره نه وه  چې د جومات سره به د حاجى صيب 
د زياتو مرستو او كومكونو په اړه تبصره  نه كيدله ، چا به يو څه ويل  او 

  : دا  تبى هم په كې وكړ ال چا به بل څه ، ځنو خو به 
په دى دنيا هم . دين او دنيا دواړه د شنمنو خلكو ده! ه اشنا پام دى شت... 

خلك ورته الس په نامه والړ وي او د هغې دنيا توښه خو د خپلو پيسو په 
مرسته برابروي ، خيرات دوي وركوي ، زكات دوي وركوي ، د خوار او 

بل .... غريب سره  دوي كومك كوي ، د حج مبارك فريضه دوي   ادا كوي 
  : به غږ كړ 

غريب خلك خو نه د دين شو او نه  د سادين ،  بس موږ به !  ښه وايې _ 
  .دوعا كوو چې اهللا اتعالى دې موږ خوشى په خوشې وبخښى

زيات وخت به يې  په مسافرى كې . حاجى صيب د عمر  له پلوه پوخ سړى و 
كلي ته  را ستون شو نو بس د جومات په مال او  چړيا نو به تيرولو  خو چې 

خان به تل  د خپلو  كمال .ځكه   هغه   ددوي ډير زيات خيال ساته . روبه اخت
 له چې دكلي له مال به ځان ساتى  په منځ كې دا خبره كو اودوستانو يارانو

هغه كه  د جومات د منبر  له پاسه څوك په ښه او دروند نامه ياد كړې  نو  
 .بيا يې هيڅوك  په سپك نامه نه شي يادولى 

خان  نوى له مسافرۍ  نه را ستون شوى و نو  كمال ى صيبدا ځل چې حاج
مال . د پخوا  په شان يې بيا هم مال صيب  ته د  شپې ډوډوۍ بلنه وركړه 

صيب هم دهغه بلنه ومنله او د ما ښام د لمانځه نه وروسته د خپلو څو 
 . چړيانو سره يو ځاى د حاجى صيب كورته  ورغلل

په لږه شيبه كې په  لوي او  پراخه  . وكړحاجى صيب د هغوى   تو د  هركلى 
دستر خوان د خداى داسې نعمتونه كيښودل شول چې د چا خبره يوازى د 

  . مرغۍ پۍ به په كې نه و
مالصيب او ورسره  چړيانو يې يو بل ته په وښكيو كې مسكي شول او په 

. اشارو اشارو كې يې  يو يل ته  دا اشاره  ور سوله چې نورنو ورته مه ګورى
د ډوډۍ په خوړلو پيل وشو ، د يو څو نمړيو نه وروسته  د مال صيب پام 

مال صيب په . خان هلته لرې  ناست  دى  كمالشو چې حاجى صيب  
  :حيرانۍ ورنه وپوښتل 

نه خورې ؟  په ګډه د ډوډۍ خوراك ثواب ډوډۍولې  حاجى صيب ته_  
  . لرى، راځى  له دې ثوابه ځان مه محروموى 

  : تسپې اړولې وويل حاجي صيب چې
مالصيب  نن عذر لرم  او هغه دا چې زه پرهيزيم ، كنه  تاسو مى كله يوازې 

  : مال په حيرانۍ پوښتنه وكړه.پريښودى  
  خيريت خو به وي حاجى صيب  ، څه   تكليف لرى؟ 

  : حاجى صيب سوړ  ا سويلى و ويست  او بيا يې وويل
ف مې ډير خطر ناك  دى ، بس دوعا ګانې راته كوې، تكلي! مال صيب _ 

دي او هغه بايد )) رسولۍ (( ډاكتر انو را ته ويلى چې  په معده كې مې    



سبا ته  په خير سره هندوستان ته  د سفر نيت لرم كه د خداى . عمليات شى  
مال صيب  په دغسې وختونو كې مې . بس  هلته به عالج كوم  .رضاوه 

  . بس   يوازې ستاسو دوعاګانى  په كار دي او
مال صيب چې ډوډي خوړله په ډكه خوله يې لومړى خپله خواشيني او بيا 

  : خپله همدردي داسې وښودله 
زموږ په وس غير له دوعا ګا نو نه  نور څه پوره دي ؟  ته  ! حاجي صيب _ 

كه د خداى رضا وه موږ به سبا ستاسو د شفا اوښه صحت . هيڅ غم مه كوه
ړيانو ته مخ ف  يوختم وكړو او بيا يې خپلو چرييابۍ  په حق كې  د قران ش

چړيانو هم د تاييد ... وامو وريدل ؟  سبا چې ورك نه شى ! هلكانو : كړ
  .سرورنه وخوځول 

د تګ په وخت كې  حاجى صيب ورو جيب ته الس كړ او د پيسو يو بنډل  
دا به !  مالصيب: يې د مال صيب په جيب كې كيښود او زياته يې كړه

لې، كله چې مو سبا ختم شريف  سرته ورساوه  نودا  يو څه درسره واخ
پيسې به ، زما له خوا   په دې چړيانو  خيرات  وويشې  او چې څومره  پاتې  

مالصيب چې  .  ان سره وساتېځشوې هغه به دجومات  د اړتياو له پاره د 
  :په خپل جيب كې  په پيسو الس واهه وويل

   وشي چې ستا رضا وي همغسې به  ډيره ښه ده ، څنګه!  ماشااهللا_ 
سبا ورځ حاجى صيب د هندوستان په لور روان شو او مال صيب  د وعدې 
سره سم په  خپل جومات كې د قران شريف ختم ادا ،  او د حاجي صيب  د 

  .روغتيا په حق كې يې ښې ډيرې دوعاګانې وكړې 
رته  ته حاجى صيب پوره يوه مياشت په هندوستان كې تيره كړه كله چې بي

راستون  شو، نو ډلى ډلى كليوال يې پوښتنى ته ور تلل او هر چا به ورنه 
  دا پوښتنه كوله چې حاجي صيب  عمليات مو څنګه تير شول ؟     

  :حاجى صيب  به  په ځواب كې بس همدا يوه خبره كوله 

دا خو ستا سو د دوعاګانو بركت و  ، عملياتو ته اړتيا پيدا نه شوه، _  
په فضل او كرم  د دارو په وسيله جوړه ) ج ( مې د خداى تعالى ناروغي 

  . ....شوه
شپې او ورځى تيريدې د حاجى صيب شتمني له يوى ورځې نه بلې ته  

په ودونو .  ګان داسى ګرځيدل  زامن يې په كلى كې لكه شهزاده. زياتيدله
 او ښاديو كې به  دحاجي صيب  لورانودومره ګا ڼې په ځان رااچولې وې

يوې نيمې  خو به ال ويل .. چې  د كلي نجونو به له حسده ورته كتلى نه شول 
:  

سه   بد  ايسي  الپه نوم واده مې د حاجى صيب  د لورانو  له !  خورې ... 
 .دهغو ګاڼو ته چې ګورو موږ ته خپل ځان ډير سپك ښكاري 

   دا خبره يې لومړى.د ورځو نه يو ورځ  حاجي صيب  بيا د سفر نيت وكړ 
! مالصيب: د كلى د  مالصيب سره شريكه كړه او هغه ته يې داسې  وويل 

كه څه  شى ته ضرورت لرى، . ما خو د عمرې  شريفى  د ادا كولو نيت كړى 
  .همدا اوس يې راته ووايه،  بيا  دې ګوره  ګيله نه منم

  : مالصيب مسكى شو او ويې ويل
اى ته روان يې ، اهللا حاجي صيب  څومره بختور سړى يې ،   ډير پاك ځ_ 

تعالى دې زموږ هم نصيب  په كې و كړي  ، نور څه مى نه دى په  كار، بس 
هغه په  دې ښه دى  چې .  يو ښايسته جيبي  شو بينى ساعت  به  راته راوړې 

كله زه سهار  وختي د اذان او لمانځه لپاره پاځيږم، نوهغه وخت تياره وي 
حاجى صيب  . ونه ډير ښه كار كوي او په دغسې وختونو كې شوبيني ساعت

  :  په پوره ډاډ  ورته وويل 
بې غمه اوسه ،  ساعت  ساده خبره ده او بيا يې ورنه  غاړه په !  مال صيب    

  . غاړه  ښه توده مخه ښه  وا خيستله 
حاجى صيب دوه درې مياشتى په سعو دى عربستان كې وځنډيده ، د . 

مالصيب به يې هم كله نا  كله له  زا .  وهكورنۍ سره يې ډيره زياته انديښنه 



منو  څخه پوښتنه كوله چې پالر مو  راغلى كه نه؟ خو هغوى به هر ځل 
  .ورته   د نه ځواب وركاوه 

د ورځو نه يوه ورځ د مازيګر لمانځه نه وروسته ټول كليوال  د مال صيب 
په دې وخت كې  يو . په ګډون  د جومات د پيتاوى غاړې  ته ناست وو

نابلده سړى راغى او د سالم نه وروسته يې د جيب نه يو كاغذ   را وويست 
  :او ويې ويل

او ستا سو د يوه . زه  څو ورځې د مخه  د سعودي عربستان نه راغلى يم_  
هيله ده چې . خان  دى كمالنوم يې حاجى صيب . كليوال ليك مې راوړى

 .دا د هغه كورنۍ ته ورسوى

جى صيب مشر  زوى هم ناست و، په بيړه او په ناستو كسانو كې د حا 
ژر يې پرانيست  چې يو دوه كرښى .  خوشالۍ يې د هغه نه ليك واخيست

  . يې ولوستلى ناڅاپه يې له خولۍ نه يوه كړيكه ووتله 
د حاجى صيب زوى نه يې د علت پوښتنه وكړه، . كليوال ټول حيران شول

ژړل، هيچا ته يې ځواب خو  هغه په داسى حال كې چې په  چيغو چيغو يې 
كليوالو يو بل ته حيران حيران  . ورنه  كړ او نيغ يې د خپل كور مخه ونيوله 

  وكتل او هيڅوك نه  پوهيدل چې په حاجى صيب به څه راغلى وي؟ 
وروره : د ناستو كسانو څخه يو تن  د ليك را وړونكى څخه پوښتنه وكړه 

يكلي و، چې زوي يې  خيريت خو به و ، په ليك كې  حاچي صيب  څه ل
  دومره وار خطا شو  ؟

( خان په عربستان كې د              كمال حاجى صيب : ليك را وړونكى وويل
په قا چاق كې نيول شوى ،  د عربستان حكومت ورباندې د مرګ ) پوډرو 

سزا خيژولې، كيداى شي  يا يې اعدام كړي وي او يا به يې په نن سبا كې 
كې يې خپلې كورنۍ ته خبر وركړاى چې نور نود  هغه په ليك .   اعداموي 

  .د راستنيدو په تمه نه  شي  

ناست خلك ټول هك پك پاتې  شول ، يو بل ته يې حيرا حيران كتل  او د  
په .  مالصيب  دا سكون  مات كړ.خو .  هيچا له خولې نه سپوڼ نه خوت 

  : ويل و. داسې حال كې چې دواړه السونه يې اسمان ته  نيولى و 
  ستا ځنې بندګان  څومره رياكاره دي  ! لويه خدايه !   توبه خدايه توبه _ 
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  سنفكشن 

  شين ځنګل په ټاپو كې د
تل په غاړه وه ، سپينو اوږدو ويښتانو يې سپينه چپنه به د ډاكټر لمر 

  . خبرې يې كمې او فكر يې زيات كاوه .غوږونه پټ كړي وو 
په څانګه كې پاى ته )  دارو جوړونې ( مسي خپلې لوړى زده كړې د فار

كې يې  هيوادونوپرمختللو صنعتي د نړۍ په بيالبيلو .رسولې وى
ډيركلونه كاركړى و او په سترو علمى سيمنارونو كې يې هم څو څو واره 

  .د پوره علمى صالحيت او  تجربې خاوند و. برخه اخيستى وه
 اوسيده  ه ديخوا يوه ستره ارزو د ډاكتر لمر په زړه كې د كلونو كلونو را پ 

او دهغې دالس ته راوړنې له پاره يې، د خپل ژوند پاتې  برخه 
  . غوره وبلله دسمندرونواخوا د شين ځنګل په ټاپو كې 

 جونګړه د شين تاپوپه ځنګل كې ديوې وړې غونډۍ په سر اباده وه هغه 
ځنګل  په به د شين   ترماښامهله خپلې جونګړې راووت نو  به چې  سهار

د شپى له خوابه  يې . بوټو په راټولولو اخته و داروييغرو او رغونو كې  د 
بوټى د خپلى جونګړى په كوچنى البراتوار كې د ازموينى الندى هغه 
  .يې همدا مشغوال وه او هره شپه  هره ورځ. نيول

د شين څنګل د ټاپو  اوسيدونكو به ډاكټر لمر، د ډاكټر ليونى  په نامه  يا  
دهغه ټول كړه وړه د ټاپو د اوسيدونكو له پاره  نا اشنا او د ځكه . داوه

  . حيرانى  نه ډك وو
كله نن چې شپه له نيمايى  اوختې وه ،  ناڅاپه  د ډاكټر لمر په جونګړه كې 

  . انګوال وې پورته شوې د خندا او كله هم د ژړا 
  ...يې ځانونه ورورسول په بيړه  سخت وارخطا شول ، ګاونډيانو

په كوټه كې يوه مږه ښكته پورته ګرځي  او ډاكټر ګورى چې ډاكټر لمر .  
كله ورته وژاړي  او كله ورته  داسې خاندى چې ته به وايې د دنيا تر لمر هم 

  .ټولو قيمتى شى يې په  الس راوړى دى 

ګاونډيان ورته هك پك پاتې شول ،له يوى ښى شيبى  نندارى وروسته ،  
  :پوښتنه وكړه يوه ګاونډي ورنه 

څه خبره ده چې په توره شپه مو د شين ځنګل د ټاپو ! ډاكټر لمر _ 
  اوسيدونكي په خپله ژړا او خندا د حيرت سره مخامخ كړي دي ؟

خبره يې نه هغه ډاكټر لمر په خپلې خوشحالې  كې دومره ډوب وچې د 
   : يوازې يې همدا خبره تكراروله اوريده ،

  .....ياب شومزه بريالى شوم، زه كام _ 
  اوكله نا كله به يې  بيا ، په لوړ اواز چغې كړې 

دا پرون  داسې نه  !دا ځوانه مږه وګورى! هلى  ! هلى ! راشى !  راشى   _ 
وه ، زړه  بوډۍ وه، په الره نه شوه تللى، خو اوس دادى  ځوانه ده، مستي 

  ........كوي، ټوپونه وهى
نه پوهيدل چې ډاكټر لمر څه  ،ګاونډيانو به يو بل ته په تعجب وكتل 

يو بل  به ، په تلو تلو كې . ټول د خپلو كورونو په لور روان شول ....وايي
ډاكټر لمر پخوا لږ ليونى و خو اوس  لكه چې پوره ليونى  داخبره  هم كوله 

  .خداى دې پرې ورحميږى. شوى
لى سبا چې د لمر څيړې  د شين  ځنګل  د ټاپو په هسكو او دنګو ونو،  خپ

جونګړې راووتلو ، خو نن   نوډاكټر لمر هم له خپلېوزرې وغوړولى  
څوارلس كلن   پوره ډاكټر لمر هغه پرونى بوډا ډاكټر لمرنه و، هغه اوس 

  ....واني وه تور ويښته او ښايسته ځاوږده ځوان و ، 
خلك  ورته هك پك پاتى وو اوپه  حيرانى  يي ، له هغه نه د خپلې د 

  : ډاكټر  لمر په خوښى ورته وويل . ښتنه  وكړه ځوانۍ  د راز پو
دارو  جوړ كړم  چې  هغه  ډير كلونه په همدې بوخت  وم چې يو ډول داسى_ 

بيرته په ځوانى بدله كړى او له نيكه مرغه  دادى  دوره زړښت  د  د انسان
زړو بوډا  ډاكټر  لمر  اوس  تاسو  څوارلس كلن  ډاكټر   اووياكلن پرونى  
  ..كې ګورى په څيره



خبرونه په ټوله نړۍ  كې خپاره   دكشف داروبيا ځوانۍ د د ډاكټر  لمر د  
ټاپو فضا  د نړى د سترو څو ورځې نه وې تيرې  چې د شين  ځنګل  د . شول 

هر چا د خپل ځان  سره په بوجيو بوجيو  . په هليكوپترو ډكه شوه پانګوالو
بدل كې د ډاكټر  لمرنه  غوښتل چې  دپيسو  په چاپيسى راوړى وى او هر 

  .د ځوانۍ دارو واخلى 
ټولو پانكوالو هغه . خو ډاكټر  لمر د نغدو پيسو له اخيستلو  نه انكار  وكړ

  :ته وويل 
ملكيت دى  د وروسته پاتې ټاپو  شين ځنګلهمدې ددارو دځوانۍ  _

هرچا چې ددې ټاپو په ابادۍ كې برخه واخيسته نو هغه ته به د ځوانۍ 
  ...كيږي  دارو وركول

په څلورو برخو شمال، جنوب، لويدزاوختيز   ډاكټرلمر دشين ځنګل ټاپو 
وويشه   او هره برخه يې څو پانګوالو  ته وسپارله ، او دا شرط  يى  

د  د ورباندى كيښود  هر چا چې  خپله ورسپارل شوى برخه  د بشرى ژون
د ځان ى دارو جوړه كړه، نو هغه به د ځوان ټولو ضرورى اړتياوله مخي  ښه 

   .سره وړي 
د پيسو په ځاى د ځان سره نغدو پانګوال بيرته ستانه شول او دا ځل يې د 

  .ماشينونه راوړل ساختماني چارو 
ى خواته  د څو ورځې نه وې تيرې چې  د شين ځنګل  په ټاپو كې هر

  .غرهار ځمكه  او اسمان په سر واخيست بلدوزرواو  ټراكټورونو 
، چا كورونه ، چا د اوبو بندونه او چا هم د بريښنا مزى چا سركونه جوړول  

په لنډه  موده كې د شين ځنګل  وروسته پاتى  ټاپو په داسى  يو . غځول
پرمختللى او مډرن  ټاپو بدل  شو چې ثانى يې د نړۍ  پر مخ نه ليدل 

پانګوال هم  په ځوانانو زاړه او ددې كار په بدل كې د نړۍ ډير زاړه .كيده
كله چې  د نړى پرمخ  دغريبو خلكو  غوږونو ته  د اوازه  ورسيده .ل بدل شو

ځكه هغوي دومره څه نه لرل چې د ، او انديښمن  شول  ناهيلي نو ډير 
  .ځوانۍ دارو پرې واخلي 

په فضا كې د پانګوالۍ له پاره هلى ځلى تندې شوى ، د  نا اميدۍ د 
مزور  و په شتمنيو مدني قانون ځاى د ځنګل قانون ونيو ، زورورو د ك

  ى اورونه  بل شول ، د كمزورو وينېبريدونه پيل كړل ، هرې  خوا د جګړ
  .وبهيدلى  او زور ور  نور هم شتمن شول

ناورين څخه خبر شو ، په خپل كړي خدمت   ډاكټر لمر چې  ددې ستر بشري
شو ، په بيړه يې د شين ځنګل  له ټاپو  څخه ځان ورك  خواشينى ډير زيات 

رو يې  سترې پانګې اوس  ستر ستر پانګوال چې په بيالبيلو ناروا  ال. كړ  
خو په لټون پسې  ستړي ستومانه ګرځي دهغه الس ته راوړي ، هره ورځ 

او نه يې ژوندى چاته  شتهډاكټر لمر  داسى غيب شوى چې نه يې مړى 
  .معلوم دى

نيو له خوا رو جوړولو د سترو كمپځلى د دا د ډاكټر  لمر البراتوار  څو څو
دارو نسخه  په الس راوړى خو ډاكټر  لمر هغه نسخه   ولټول شو څودهغو

  .په خپلو مغزو كې د ځان  سره وړې ده
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 طتزي كيسه

 انصاف 
   ...نه شته  ېپه كهيڅ  شته خو  ېپيس، كور شي  ېپه داس ېاور د -

ه ښه پيڅهرو مرو  ، نه كاوه  خو په زړه كې مې ګرځيدل  ږغ ېما له وير
پالر له  ېم ېوخت ك ېپه د. كاري ښسه دومره په غو   ېمور م ېشوى چ

  ېي ۍده نو په  حيرانېول ېي يګزما دمور خلق تن ېبهر نه راغى او چ
  :  وپوښتل 

  اى نه دركوي ؟ځمكه ځ  ېچ ټكه رالويدلېه څ بيا ! ى ښځ _
  : ير نارامه و  وويلډ  ېاعصاب ي ېچ ېسى حال كپه دا ېمور م 

نه چاى  ېته راغلى، په كو ر ك ېه خولړز ېنه م ېپرواي ېستا له ب! يهړس_
 زاراو ه  څاه ته ګبي ېحيران يم چ.ي ، ړه او نه غوګشته، نه بوره، نه مال

  . ..د مړو هديره كور نه دى، سم دم . م ړير پا خه كډنګ
  : وويل  ېمسكى شو او وي  ېپالر م 

كارونه وو  كه د مې ډر زيات  ېپه دفتر ك نن يو څه ګذاره وكړه ،   ېخير د _
  .م ړه درته راوڅخداى رضا وه سبا به هر 

  :ه وويل په غوس ېمور م 
  .تير كړ   بانو  ټول عمر دې په همدې،  نه ده ځستا يوه ور _

ى يو ى يم   چړس ېيوزر پخپله پوهيږې  ښځې: ه  ړه كګورغبر ېپالر م 
  .  وي  ېم بل رانه پاتړكارته مخه ك

  : مور نوره هم  په قهرشوه   ېخبره م ېپه د
وزګار  ته  ېناست دى چ ې؟ زلمى زوى دى په كور ك...ېه يڅيو وزرى په _  

 ېپالر م.  ي ړراوله بازاره سودا هغه   ېچ  كړهته پيسى ور زوي نه يې 
  :ويل ېمسكى شو او وي

 ېداس ېنه دى ، په بازاركليدلى  ېبازار د ېه يښځد كور مالمته نه يې  _
    كومه  ېته به فكر كو ېي چځرګي را ځرګيد پوشه كسان سف

له هغه  سپړېراو ې اصليت ي ېخو چ ېكته شوښمال يكه له اسمان نه را   
ي ته  تللى راغلى ، ځونښ  ېيواز ېزوي خو م.  نه به لوي غل په دنيا نه وي 

م ، ږولي ېي ېپس سره  نا بلد ه دى ،  كه په سودا  ۍد بازاري خلكو له چاالك
   غټ پټ زوي به  رانه په بډه ووهي وايم  ېه چڅسودا 

  : يدهګدا خبره نوره هم بده ول ېپه مور م 
ه  او د ړى ورته راوګړنو بيا ورشه بن ېنه لر ېور باند  دومره اعتبار ېچ_

  . ينوه ښك ېپه كور ك  ېي ېلور غوند
د مور   ېل مځيده، يو ګزنه بده ولډوپك له ټما هم د  د مور دا خبره په 

هم    ڼسپو ېنه م ېو ته ،  خو له ويرګد پالر ستر ېو ته وكتل او بيا مګستر
  . وويل    ېيخندا  په .  ان  پوه شوګپالر زما په خپ. ړونه ك

ده ږول په بازار كى دى، پريټپسات . مال متيا مه اچوه ېپه زوي م ښځې_  
خو .  پل سبقونه ووايي ، د كور كارونه به بيا وروسته كوي اوس خ ېچ ېي

  :  ويل يې  هنه منل هدا خبر ېمور م
د بازار سره بلد  خوزما  زوى بايد هرو مرو . شي ېى ودږكي ېه چڅهر  _ 

او بله دا چې   له ښو او بدو نا خبره وي  به د دنيا ېو پورڅكه  تر ځشي ، 
  . ور باند ې سپك وي الس ستا به هم 

  : ه سوچ نه وروسته  وويل څد يو  ېپالر م 
ده ، ښونځى  ځور ېسبا د جمع.  ومنم دا به ستا  نو چې ته وايې  ، سمه ده _ 

  . ي ړراو به سودا    او  ېړبه ورك  ېرخصت دى ،  پيس
يتوبه تمه  پيدا ړد س ېان ته مځاله شوم او خبره زه هم  خوش ېدپالر په د

 د ېي  ېپه جيب ك.  ولمڅپا خوبه درانه  له  سهار وختى  ېمور م.  شوه 
  ېپه وخت ك ګد توسپاره او اته ر يو ځاى د سودالست هم  ه و سرپيس

  : وويل دومره  يوازې
وك څ ېچ ېير پام به كوډبيګاه خو دې د پالر خبرې واوريدې ، ! زويه   _ 
  .تير نه باسي  ېد



  : ما ورته وويل 
،   وايمسبق   ېي كځوونښ،  په  نه يم  دومره نو ساده!  ېه اوسه مورډاډ_ 

  .م ږه پوهيښه څه لوستي ، په هر څير ډ ېم ېپه كتابونو ك
ه ډنټپه  ېشوه او د شاباسي سره سره ي ډاډه ،  مورنوره هم  ېخبره م ېپه د 

  . م ړكل كښ هم
.  اوسيدلو ېار په يو كنج كښد  ږكه مو ځو  ېكور له بازاره  يو څه  لر ږزمو

 ېه وه ،  هسړته وال ېنه   مخښهمدا  اندي ېوله الره مټنو  په  روان شوم ېچ
  ! تير نه باسي ېو ك مڅ ېنه چ

 ېشا وخوا م.  بازار ته ورسيدم  ېنو او سوجونو  كښاندي ېپه همد 
   ېيدګلو ګېكان په لو حه سترود يوه د  ېاپه مڅترورترور كتل ، نا 

  ېه كړپه ز ېليدلو مپه  ې، د انصاف د كلم)) ى ځانصاف چاى پلورن((  
د انصاف په    ېي په كتا بونوكځونښكه ما د ځ. وپونو شوه ټخوشالي په 

د مال صيب نه  دا  ېجو مات ك په ېاو هم م ېو ېلوست ېكيس ېيرډهكله 
ي  په شتو ړه شى دى ،  د  با انصافه سښانصاف  ېوه چ ېيره اوريدلډخبره 

خلكو ته  مخ تورن او په  كېانصافه بنيادم په دنيا  ېبركت وي او ب ېك
  ......د الهي د سترو  عذابونو سره مخ وي   ېاخيرت ك

موته  ېما موته ، بيا د( يده  ځرګسمد السه دا متل  و ېم ېه كړبس نو په ز 
د   ند دى او چې خامخا د انصاف خاو، دومره لويه لوحه يې چې ليكلې  ،)

  .نه تير باسي  ى نو ما به هم انصاف  خاوندو
ه ړپه ا ېد بي ېله دينه چ ېته  ودريدم  او ب ېه د دوكان مخړه زډاډپه  

و قدمه څ. ړېور ك ېورنه وتللو  او پيسى م ېم  چاى مړوك ېورسره خبر
  : يدى ليكل شوى وګى ولګلوحه ستربله  په  ېم، بيا مړال ېاندړو ېچ

 هم  ېوشاله شوم او له هغه نه مخنور هم ))  ىځانصاف خوراكه پلورن(( 
له دينه  ېشيان واخيستل او ب ېنور خوراك ېه او داسګي، بوره، مالړغو

  . ي ړورك ېم ېورسره ووهم پيس ېچن ېچ

م، پام ړد مخكى ال ېوقدمه چڅ. واچوله ېك ېپه يوه بوج ېوله سودا مټ
  ،) انصاف سلماني ( ، )) انصاف در ملتون. (( و ېليكلى ي ېشو چ ېم
  :شوم  او د ځان سره مې وويل خو شاله  ) ......  كلينيك انصاف (  

نه پوهيږم دا خلك  ولې وايي چې په ښار كې انصاف نه شته ، دلته خو _ 
  په هر څه انصاف ليكل شوي 

.  ى شوم ږوزه هم ښه . را ورسيده  غرمه تونو كې ډوب وم چې په همدې چر
نه  ۍوډوډله .  لهړوخو ېك)) انصاف رستوارنت((    په  ېم ډۍوډ  ېد غرم

. ران شولګراته  ېل يړ،  و واخيستله ه سو دا نوره هم څيو  ېم وروسته
مې په هغې  ېك ځولو په منټد . ېيدګپه السي كراچيو ول  ېم ګېستر

ليكل تورو    رنګ په ګډووډو  مخامخ يې په سرهچې  الس  كيښودكراچۍ 
  ))  ! انصاف  كراچى(( شوى و   

. ومشاو زه ورپسى  هغه مخكى. هړر ك با ېك ۍكراچ ېپه همد  ېسودا م
مور له ورايه . په دروازه ور ننوتمستړى ستومانه دكور  تياره ماښام 

  : ړك ږغ ېراباند
   څنګه دې دومره ناوخته كړ ، خيريت خو به و؟! زويه _ 
  ...خو هسې هلته خيريت و ! هو مورى   _ 

  :پالر مې وويل 
  ؟ كه نهسودا دې راوړه ته نور ې خبرې پريږده دا ووايه چې _ 
  په انګړ كې ايښې ده هلته بهر  ...هلته بهر ... هلته .... هو هو_ 

زما په وه انديښنه ونو تقيم سوداده نه زيات  دڅد هر  ېپالر سره م
  : تل ښرانه و پو ېژر ي. وارخطايې او بنده بنده ژبه پوه نه شو 

 ......لهو واخيستڅپه  ېو واخيستل ، بوره دڅپه  ېي دړغو! ووايه زويه  _ 
  .؟ 



. ودښكي ېد هغه په مخ ك  ېلست  م ړژر خبره ونيوله  او د سودا  بشپ ېما ي
  ، و ته ښه ځير شودسودا قيمتون  ېپه  لست  ك ېم ېپالر چ

  :هړتنه وكښورنه پو ۍپه حيران ېمو ر م ، ړور ك كټسر ته   ېا په يڅنا  
  ه خبره ده؟ څ! يهړس _ 

  : وويل ېپالر م
په شل  ،  ېلسو يځلس او د پنځپه پن ېيو شى يد لسو روپ. ى يمشوتباه _  

، هلك ي ، نه مې درته ويل چې دا خلك بې  انصافه دي ړك څخر ېور باند
  ا دې نه منله مبه سودا پسې نه ليږو خو تا خپله كوله او ز

  :په بيړه د پالر خبره غو څه كړه  ما  
 ېكانونو كوله سودا په داسى دټكه ما ځ. دا درسره نه منم! نه پالرهنه _ 

  . ليكل شوى و)) انصاف(( و تورو ټپه غ   ېي په سر  ېچاخيستې 
  : وويل ېپالر م

ه نه لري، د همغه څ ېوك چڅهر هغه .  ېتير وتلى ي ېك ېپه همد! زويه_  
  . يره كويډشي  يادونه 

د ښونځي  هغه به . خپل يو همصنفى راياد شو هم سره سم ما ته ېخبر ېد د
بهر به  د  خلكو   ېكيده خو چ واسطو او نقل  بريالى تل په ېپه ازموينه ك

د بلې  .  ېكول ېاو لياقت  خبر ېپوه ېد خپل ېبه ي بيا  سره مخامخ شو نو
دا  كله څهيبه  ه و خو هغه ړير زيات تكډى او لمبر  بيا ګولټد  ږزمو اخو

  .خبره نه كوله چې زه تكړه يم 
 

  :ورته وويل   ېه  مړه نا زړز .كاره شوهښه ښى كرڼد پالر خبره را ته د كا
خاوندو  ېوله سودا د هغى كراچټله ما نه  هم ،  ستا خبره سمه ده ! پالره_  
))   ۍانصاف كراچ((     ليكل شوى و به لويو تورو  ېي ندهټپه  ېتوله چښت

  ځكه خو تش الس كورته راغلى يم 
  :وويل ېي ږغونى غ ړدا خبره واوريده نو په ژ ېم ېمور چ 

 . ېلږلي ته ښار ېپه سودا پس ېته م ېو دى چد خريل ېسر م! يه زو _ 

���  
  

  زاړه دښمنان ، نوي دوستان 

��� 
  

چرګو .  ونه و په پخوا زمانوكې يوه كليوال ښې ډيرې چرګانې ساتلى وې
رې يښې ډ له دې الرې يې  خرڅولې به هره ورځ هګۍ اچولې او كليوال به 

  .الس ته راوړې    پيسې
كليوال .  ناڅاپه د چرګانو د ټيغ، ټيغ غږونه پورته شولوه شپه د شپو نه ي

ته   دساتنې ځاىيې د چرګانو بيړه له خوبه را پاڅيده او په  وارخطايې په 
له كې وه چرګه په خګيډړ يوه غټه پټله ورايه يې وليدل چې . ځان ورساوه

  . .يې دځان سره يوړله  منډه نيولى او په شنه
شو او له ډيرې اندښنى نه يې تر سهاره خوب ونه  كليوال زيات انديښمن

په همدې فكرونو كې ډوب و چې څنګه خپل چرګان په راتلونكى وخت . كړ
  . كې د ګيډړ له شره وساتى

چې د ګيدړ دښمن د يو څه چروتونو او فكرونو وروسته يې داغوره وبلله 
  .پيدا كړىښه به وي چې ديو دښمن له پاره بل دښمن  دى ،  سپى

ماښام چې كورته راتلو نو يو ښه سهار له كوره ووتلو ، دي هيله هم په 
  .چيانى سپى  يې د ځان سره راوستلوهډور كو



د سپى ايه له وريې  خو دا ځل . ګيډر نيمه شپه بيا دكليوال كور ته راغى 
نويو او دخپلو  ه ريدځاى په ځاى ود. چرت يې خراب شو. هغپا تر غوږ شو

  .كې شوچالونو په لټه 
ځان يې د كليوال د كال مخ ته  د يو څه فكر وروسته يې يو چل وموند ، 

كور په سر  لويډړ بوي ولګيد نوپه غپا غپا يې ټپه سپى چې د ګ. نږدې كړ 
  .  واخيست

،زيات خوشاله شو اوپه دې ډاډه شو كليوال چې د خپل سپي غپا واوريده 
په درانه خوب  ه په همدې هيل.چې نور نو د ګيدړ له شره بيغمه شوى دى  

  .ويده شو 
كال يوه ديوال دكله به ، . ګيدړ خو هم په هوښيارى او چالكۍ كې نوم لرى

ټوله شپه يې سپى په منډو رامنډو . ودريد به دكال بل ديوال ته كله ته ه او
  .او غپا دومره ستړى كړ چې نور نو دخوځيدو نه و

چې ډاډه شو سپي  .  ګيدړ د يو لنډې شيبې له پاره ځان دكال نه ليرې كړ 
  .په درانه خوب ويده شو ځكه نو تللى يدړ ګ
د كال ددروازې د  ايراو له  غلى غلى، ګيدړ همدغه شيبه غنميت وګڼله  

د كليوال كورته ننوت اوخپل ښكار يې په يو ترنګ كې  الرې يو ځل بيا 
  . دځان سره يووړ

كې يې يوه  كليوال چې سهار را پاڅيد ګورى سپى يې ويده اوپه چرګانو
دلږفكر . فكر يې ډير خراب شو او دچارې په لټه كې شو. بله چرګه هم نشته

ځكه .راوړىهم شو يوروسته يې نيت وكړ ښه به داوى چې كور ته يوه پ
هغوي به ټوله شپه يو په بل . سپى او پيشو په خپلو كى زړه دښمنى لرى

خوب نه  سپى به  له بركته  ښمنىهمدې  دپسې منډې رامنډې وهي ، د 
  وي  و دده كور به د كيدړ له شره خالصكوي ا

سپى چې پيشو وليده نو . اوړهماښام يې ښه غټه توره پيشو كور ته ر
.. پيشو هم خپله دښمنى دميو، ميو. ه يې ورته په غپا شروع وكړهسمدالس

سپى به په پيشو . دواړو ټوله شپه په ويښه تيره كړه. په غږ ورغبرګه كړه
ه ه يوه سر او كله به بل سر له وراياو پيشو به كله د كال پپسې منډى وهلى 

  .كول غږونه ... ورته د ميو ميو
وه چې ګيدړ چې د كال نه دباندې د سپى او پيشو غږونه واوريدل  پوه ش

خو په زړه . په لور روان شود ځنګل وړند سر نو ځ. نن څه په الس نه ورځى
مجبوره دى .  ګذاره نه كيږى كې ډاډه و چې په يوه كور كې ددوو دښمنانو

خو پيشو او سپى دواړو ته كليوال هره ورځ ښې . يو به كور خوشى كوى
. زيړې وركولى نو ځكه يوه هم د كور خوشې كولو ته زړه نه ښه كولو. غوړې

  .يې همداسى په دښمنې كې تيرى كړىاو ورځې  څو شپې 
  :ال د سر نه سپى ته ورغږ كړد شپو نه يوه شپه پيشو  د ك

په ما تاوده نه  نه هيڅ وخت به ته خپل غاښو ، ځان مه ستړى كوه خوشې_
السونه ۍ ړو او يو بل ته د دوست كړى، راځه چې په زړى دښمنې خاورى وا

  .، په دښمنۍ كې نه ستا ګټه شته او نه زما .وركړو
ځكه .  يو څه په فكر كې ډوب شو   د پيشو دا خبره واوريده نو سپى چې 

  .السه نور ستړى شوى وله و منډو رامنډو او غپا د ډير هغه هم 
  . پيشو ته يې وويل ستا وړانديز ماته منظور دى _

الړل په خپلو ځايونو كې په  دواړو يو بل ته د دوستۍ السونه وركړل اوبيا 
چرګان ليدلى ګيدړ چې د كليوال په كور كې ښه ډير . ارام خوب ويده شول

يوه . ې بياهم د كليوال كال ته ځان راوساوهنن شپه ي.  ه، زړه يې نه صبريد.و
كور ته په ارام زړه . ى دهرپوه شو چې په كور كې كرا. ښه شيبه يې غوږ ونيو

  .بيا يې هم خپل ښكار تر السه كړورننوت او 
د . دىكليوال چې سهار را پاڅيد ګورى پيشو او سپى دواړه بيغمه ويده 

هم يوه چرګه  ېشو چې بيا يپوه  ، پيل وكړ خپلو چرګانو په شمير لو يې
او نيت يې وكړ سپى او .  واوښترسونه تك   ې د غوس. ګيدړ وړى ده



دلږ فكر وروسته يې تصميم بدل شواو خو . پيشو دواړه له كوره وشړى
  ښه وي دښمان له يوه نه دوه او له  دوو نه درې  پريكړه يې وكړه چې

ماښام چې كورته . كړهټوله ورځ يې دموږ كانو د سوړو په لټولو پسې تيره 
پيشو چې په موږك . راتللو نو يو ښه غټ موږك يې هم دځان سره راوړ

سترګى ولګيدى نو د خوشحالى نه يې په ميو ميو ورته ستړى مه شى 
  :.ځواب وركړداسې  موږ ك هم په څونګ څونګ كې . وويل

. به  ځان نه ستړى كوې  خوشې. نه دى زماخوراك دومره ساده ! ېپيشو ګل
هم موږك ته يې د . وه هشو ته چې د سپى او خپلې دښمنې نتيجه معلومپي

ته  له او دواړه يو ځاى سپينموږك هم ورسره وم.  دوستى الس وغزاوه
  : سپى ورته وويل. نه يې هغه هم خبر كړ  او د خپلې  دوستۍ ورغلل

و دريواړه په سكه غواړى چې موږ او تا ستاسو دوستي ماته منظوره ده ، 
اوښه غوړ زيړ خواركونه وخورو نو ښه به داوى يو ځاى واوسوو دې كور

، ځكه د كور خاوند موږ د همدې ونيسو په ګډه  چې د ګيدړ د راتلو مخه
. ېې منم خو ښه دموږ ك ده زه خو: پيشو ورته وويل. كار  له پاره ساتلي يو 

  : چې هغه يې منى او كنه؟ موږك ورته وويل
  زما هم خوښه ده . ى چې ستاسو خوښه وىاستمشران ي  تاسو دواړه له ما_ 

دريواړو يو بل ته د دوستى السونه وركړل اوهر يوه به په خپل وار د شپې 
وار به د  ګيدړ كورته را نږدى شو او د پيرۍ كله چې به. له خوا پيره كوله 
نو ژر به يې سپى راويښ كړ او ګيدړ به يې په راغلى الر ، پيشو يا موږك و

  . هبيرته وځغالو
كليوال له دريواړو نه ډير زيات خوشحاله  و او : شپې او ورځى تيريدى

 دبلې خوا خو.   وركول خواړههره ورځ به يې دريواړو ته ښه رنګا رنګ 
ګيدړ هم په كرار نه و ناست ، شپه او ورځ يې د نويو چالونو په لټه سبا 

  .كول 

امندونه په ډكه زمرى ته ورغى او د خوشد ځنګل پاچا  دورځو نه يوه ورځ 
  : خوله يې ورته وويل

داسى . ښه ښكار ليدلى دى ستا له پاره مې يو ډير! اى دځنګل پاچا_ 
  . ه يې ده چې تابه په ټول عمر څكلى هم نه وىخوږه غوښ

  : زمرى په خوښى ورته وويل
 ځكه .  زيرى تمه لرلهيوه سى دهمدا، ستا غوندې هوښيار اشنا نه مې  -

غوښه  داسې نن بايد شوى،  رود غوښو نه مې زړه ت ځناورد له ګد ځنچې 
  .  ټول عمر مې نه وى خوړلىپه چې . وخورم

  : ورته وويل  ګيدړ
  ! .پسې راځه په مابيا خو نو  -
پخه نيمه شپه د كليوال د كال مخ ته . ګيدړ مخكى او زمرى ورپسى شو 

  .ورسيدل
  :لو او ورته ويې ويلړوګيدړ زمرى ته مخ وروا 

هاره صبر وكړو څو زموږ ښكار له ښه به داوى تر س! ګل پاچااى دځن _ 
   وره راووځىك

  :او بيا يې زياته كړه  د تاييد سر ورته وخوځاوه  زمري 
، زه او ته دواړه ستړي تر سهاره خو ډير وخت دى، زيات مزل مو  كړى _ 

  .چې يوه شيبه خوب وكړو ښه به وي  ، يوشوي 
په كور كې د پيرې . ويده شولدرا نه خوب هم ورسره ومنله دواړه په ګيدړ  

ګورى چې ، بهر راووت  له كوره  د څار له پارهوار د موږك و ، هغه چې 
  .ته دىارد كال په دروازه كى ويده پدواړه كيدړ او زمرى 

را ويښ  دواړه له خوبه يې  او سپى  پيشو كورته ننوت ، په بيړه  موږك 
 و خپه ژړا پيل وكړشول دواړو  راتګ نه خبرله هغوى چې د زمرى . كړل

  :وويل  هه ورتپه غوسموږك 



په خپلو كې راځى چې كينو ، په ژړا دمرګ نه ځان نه شى خالصولى  _ 
  . كړوپيد ا چاره الره يوه له پاره  دځان د خالصون  او  مشوره وكړو 

ته  نه خوالره وركه ده،  ا او پيشو له م:  سپى په ځوړند سره موږك ته وويل
  .  زه او پيشو به يې دواړه منو ،  امر كوى چې هر

  :موږك وويل 
نه د خالصون الره نو د زمرى  ماته خپل واك راكړ ښه ده چې تاسو دواړو _ 

  .ماته معلومه ده 
  : پيشو په حيرانۍ پوښتنه وكړه

نه  دټولو حيواناتو پاچا دى ، دهغه زمرى! ته څه وايې موږ كه وروره_ 
  ..دىد خوب ليدل  ځان خالصول 

  :موږك په ځواب كې ورغبرګه كړه 
. څه چې زه درته وايم تاسو دواړه به هماغسى كوى. مه وراخطا كيږى _ 

  : سپى وويل
  .ښه ده ته مخكى  شه موږ درپسى يو 
  :  موږك وويل 

زه ورځم يو ځل يې ګورم چې ګيدړ او  . تاسو دواړه به لږ صبر وكړى  -
  .جوړ كړىول تاسو ته يې چل  زمرى په رښتينى ويده دى او كه موږ او

  :پيشو وويل 
ته ډير كوچنې يې ، تاته څه  .ورشهته ځه وروره ، ډيره ښه  خبره دې وكړه  _ 

  .نه وايي 
خو زمرى ، د زمرى په شا ښكته پورته وګرځيده  ، موږك غلى غلى ورغى 

  ! بيا يې پيشو او سپى ته اشاره وكړه چې راځى. هيڅ ځان ونه خوځاوه
  .شو دواړه دموږك په امر ورنږدى  شولسپى او پي 
  : موږك غلى پيشو ته وويل 

به  په زمري خپل تيره نوكان ښخ  ناڅاپه به ورشې او ته .  زمرى ويده دى
  .كړې او بيا به وتښتې 
شاوخوا يې هيڅوك  ويښ شو ګورىزمرى چې را.  پيشو همداسى وكړل

دړ ورته جوړه ګي مكار همدېدسيسه فكر يې وكړ چې  دا ټوله   نه شته 
  حلمه وكړه  ويده ګيدړسمدالسه يې په خپل څنګ كې په خوب . كړى ده

ګيدړ يې ځاى په ځاى وواژه . و دهغه په مرې يې خپلې داړې ټينګى كړى ا
  او پخپله په راغلې الر نا اميده د ځنګله په لور رهي شو 

، دكال تر مخ مړ پروت دى ر له كوره راووت ګورى ګيدړ كليوال چې سها
ورته والړ دي او خپله خوشالي څرګندوي سپى ، پيشو او موږ ك دريواړه 

دكورخاوند ډاډه شو چې نور يې جرګان دګيدړله خطره په امان دي نو .
 .دريواړه يې له كوره وشړل 



  طنزى كيسه 

  غيرتي ال ال 
  په نامه چا نه پيژانده ، په ټول كلي كې  پهو خو ) صا بر ( نوم يې  
خبرى وروسته  ځكه هغه به تل د خپلى هرې. مشهور و))  غيرتي الال((  

  :  دا خبره تكرار وله هم
    ))معلوم ويمې په هديره كې  سړي قبر هغيرت ښه شى دى، د بې غيرت(( 

. يى په خپله پوزه نه پريښود  ال رښتيا هم  ډير تريخ سړى و،  مچغيرتي ال
  .ىچا ورسره د يوې نه دويمه خبره نه شوه كوال

... ! چا  يو څه ويل او چا بل څه. و ورځ موږ سره د ژمى پيتاوي ته ناستيوه  
اختالف خبره د خپل تر بور  سره په دې  غيرتي الال  د خبرو اترو په ترځ كى.

دى ويل د بر كلي د سپين ګل خان د كال برچ لوړ   تربور يې چى   پيدا شو
د كال برچ لوړ   كلي د سورګل خانورته ويل چى نه ،  د كوز غيرتي الال ا

  .دى
  . نه منله  يوه د يوه نه منله او بل دبل

  ستا پالر به يى هم را باندې و نه مني :  ويليوه ورته  
  ستا نيكه به يې هم را باندې ونه مني  :  ورته ويل بل  

  ستا غور نيكه به يې هم راباندې  ونه مني _  
  . ستا ټر نيكه به يې هم راباندې ونه مني _ 

  .ې غور او ټر ته ورسيده نو دواړو يو بل له ګريوانو ونيول خبره چ
په دې  كش او ګير كې د غيرتي الال . پيل شوه سيالي  د سوك او څپيړى   

  .پښه ښويه شوه او په ځمكه را ولويده
الال چى را پورته شو نو ځان ورته ډير بى غيرته معلوم شو ځكه چې  غيرتي 

  .راڅملولى و تربور د ټولو كليوالو په منځ كې
نه يى تومانچه را وويستله او په  خپل تر  جوش راغله، له بډې وينه يى په 

  .بوريى تشه كړه

او غيرتى الال د زندان تورو كوټو خاورو  په سبا ورځ تربور خواركى تورو 
  . ته الړ

له ويرې خپل كور  ال كورنۍ د تربورانود غيرتى ال. شپې او ورځې تيريدې
  .ښار ته يى كډه وكړه او كلى پريښود او

يو ځل يې له  ال په زړه ووريده ، نيت مې وكړ غيرتي ال  د ورځو نه يورځ مې 
ځكه له يوې خوا مې كليوال او له بلې خوا مې  يوه ګوته .نيږدې نه وګورم 

  د ليدو لپاره نيغ  زندان ته ورغلم  .يار هم و 
دروغبړ . شو سترګې ولګيدې نو زيات  خوشحاله په ماچى غيرتي الال د 

  :نه وروسته يې وويل 
مور له خوا  ديوه شيبه دمخه مې  نا په ډير ښه وخت كې راغلې ، اش_ 

دابه راته ته نونه عاجز يم  زه  يې د لوستلو داچې  لومړنى ليك را غى 
  .راته وسپاره دمور  ليك يې او ،  بيا يې جيب ته الس كړ   لولې 

  : وكړ چې قيرتي الال په غوسه وويلما د ځان سره د ليك په لوستلو پيل  
  .واورم  هم  وايه چې زه يېويې    د ځان سره به نه بڼيږې ، په زوره زوره_  

   : او بيا مې د هغه د مور ليك ورته داسې واوراوه   وكړه  ښه مې ورته
  
  !زما د كلونو بنديوانه  زويه _ 
زموږ له . جوړ لره  روغ اوراته  په سټه  زويه  خداې دې!  يكم سالم عل    

په موږ  ه مه كوه، له هغې ورځې چې ته بندي شوى يېخوا نه هيڅ انديښن
  ... هيڅ تنګسه نه ده راغلى

چې شپې كور ته زه له سهاره  تر ماښامه په ښار كى سوال او ګدايى كوم او
  .راځم نو شكر دى يو څه نغدې پيسې راوړم 

وځى او د اړه سهار له كوره پيغله لور او ميرمن دى هم تكړه دى، هغوى دو
هم  خلكو په كورونو كى خيرنې جامې او يا لوښي موښى مينځي، هغوي

  .يو څه راوړى



 پريښود، له بدو سترګو دى ساتلى وي نامېزوى ګوټي  دې ښونځى  
اوس په يوه هوټل كى په ګيډه مزدور دى او موږ يې له . خداى ډير تكړه دى

شپې كورته راځى نو  م تكړه دى چېخوبيا ه. نه بيغمه يوخوراك، څښاك 
  . ځان سره  راوړى له په هوټل كى د خلكو نه پاتې شوني خواړه ماړه هم 

را  ليك كه كوم شى ته  اړتيا لرى ، مونږ ته  . لرم نورڅه د ليكلو له پاره نه 
  ستامهر بانه مور . وليږه

 وريده نو په كړس، كړسغيرتى الال چى د خپلى مور ليك ښه په غور وا
  : بريتونو يى الس تير كړ  او بيايى وويلغټوپه خپلو غټو  يى وخندل ، 

غيرت ښه شى دى د بې . وى د غيرتي سړى خټه غيرتي! دى وريده اشنا وا
 . يه سړى قبر په هديره كې معلوم وغيرت

  

  د خبرو بوجۍ
  

 سپيره وي  خو چې  تل  تي مامورينو جيب دحكومزموږ په هيواد كې 
او د كورنۍ شمير يې هم زيات  خت حواله نه شي په خپل وهم  يې تنخوا

 .نو بيا راشه كه توديږې وي 

په دې نامه چې تخصيص نه دى راغلى زموږ تنخوا ځنډيدلې دوه مياشتې 
 او په كور كې هم د اوړو دومره ګرد نه و چې بيګاه ته مو ترې ډوډۍ وه  

دومره پيسې پور  د يوه اوبل نه  په خوارۍ او زارۍ مې .پخه كړې واى  
    :پرې واخلم  يوه بوجۍ اوړه بس  چې كړې

چې يو څه  ځان ورساوه په دې خاطر منډايى ته د اوړو مې   يوه منډه په   
په السى  مې  پنډى ته واخيسته  د اوړو بوجۍ مې. ارزانه په الس راشي 

   .هغه د مخه او زه ورپسې شوم   ، ركړه كراچۍ كې با

دخولو په څير اوبو  ويالې د اوړى بده ګرمۍ وه، د ټول وجود نه مې د د 
پنډى ته مې وويل ته ځه او زه درپسى ځان . زيات تږى شوم. سيالب روان و

  .درسوم
ګيالس مې شونډو ته د اوبو خرڅونكى په مخ كې ودريدم او د اوبو ډك 

  . چا سخته څپييړه راكړهكوم اوږه باندې په   ناڅاپهنږدى كاوه چې 
په ټول وجود مې ورته د سر نه تر پښو . څپيړه نه وه، د ټوپك ګولۍ وه

چې ځان مې غلى ونيوه ، ځكه ،  ورواړاوه چې مخ مېخو. پورې اوربل شو
. وانى همكار و چې اوس په بل ځاى كې كاركوي دفتر يو پخ زمونږ د هغه 

په ستړى مه شى، يې ځلس دقيقى خولس، پن. سمدالسه راغاړى وت.
  .خوار مشى تير شول

ماغوښتل ورته ووايم چې د اوړو بوجۍ مې پنډى ته وركړى خو هغه زما  
  خبره په نيمايى كې غوڅه كړه او په خپلو خبرو خبرو كې يې داسې

خو د سريښو خالص كړم   تريځان كوله هر څومره وسه ما چې  را ګير كړم 
داسې پيل  راته بس په يو سا ه يې په خبرو. ى وغوندې راپورې كلك  نښت

  :وكړ 
پرون سهار چې له خوبه را پاڅيدم، هډوكو مې ډير درد كاوه خو چې د ..... 

وړو مور د شيدو د خوندور چاى ډكه چاينكه په مخ كې راته كيښوده او 
وڅښلى نو د هډوكو درد مې هم  ښه ورنه په مزه مزه  مې څلور پنځه پيالى 

  .شو
دې  په. وارى رنګ لرىيو تور او بل نص. جوړه بوټان لرم دوه په كور كې  زه 

چې له كوره راوتم او بيا ښارى بس ته . ورځ مې تور بوټان په پښو كړل
. ه له كاره وويستلتور بوټان يې رات. وختم نو په موټر كې ډيره ټمبه ټيله وه

  . كړل مې خپل تور بوټان پاكلومړى م نو بس نه كوزشو ښاري  چې له
ټوله ورځ مې په ښار كې په خوشى ګرځيدو . په ښار كې مى هيڅ كار نه و

د وړو مور دې كور اباد . ماښام چې كورته راغلم نو ښه ستړ ى وم. تيره كړه



په خوند خوند مې وخوړل او . وي، زما په زړه خواړه يې پاخه كړى و
  . ده شوميسمدالسه ودخوراك نه وروسته 

يو لوى د ، ده شوم په خوب كې مې ليدل يوه ې څنګچخوږوم څه به دې سر 
زه د ويرې نه داسې لړزيدم لكه  ،ښامار غوندى مار زما خواته را روان دى

  يو ناڅاپه ته. په ونه كې چې پاڼه دباد سيلۍ خوځوى
ستا د ګوذار سره . .. را پيدا شوې او په مار دې د يو غټ كاڼى ګوذار وكړ 

مار له چيچلو خالص كړم همدا د  زه دېسم مار ځاى په ځاى مړ شو او 
زړه مې غواړى چې دا ټنډه دې ښكل  ، .اوس چې هغه شيبه را په زړه كړم

  .كړم
همكار چې زما د ټنډى ښكلولو ته ځان جوړ اوه، ناڅاپه مې د  پخواني 

د اوبو ډك ګيالس مې بيرته كيښود او د . خپلو اوړو بوجۍ را په زړه شوه
  . پيل وكړ په منډوليونى غوندې مې  

ګز وپل كړ ،هره خوا به مې  څو څو ځلېته  ټول ښار مې د يو سر نه بل سر
نه د  خو او دهرچا نه به مې د پنډي د ليدو پوښتنه كوله  ترور ترور كتل

  د اوړو د بوجۍپنډى درك و او نه زما 
خپله د اوړو بوجۍ له  پيدا كيدو ، رو د بوجۍ په په دې توګه مې دخب 

  .كړهرالسه و
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  طرحه
  

 د يارانو ياد

	 
، .خداى دې لري، ياران مې ډير وو، خو په ټولو كې مې يو يار ډير ياديږي

  .هر چيرته چې وي خداى دې ژوندى لري 
ډير . و، خوپه خوږوالي كې د ګوړې نه هم خوږو )مرچكى ( نوم يې   

د زغم او حوصلې خويې عجيبه سړى و، تل به يې خوله له خندا ډكه وه، 
هيڅ پوښتنه مه كوه، چې لس څپيړې دې وهلى واى، ويلي  به يې نه واى  

  چې ستا په مخ څو سترګې دي ؟ 
په ټول كلي كې به  د هغه د ښه سړيتوب خبرې كيدلې نو ځكه به ځنو .

  : كليوالو ويل 
  . كاشكې د مرچكي نوم شيرين واى او د شيرين  نوم مرچكى واى _ 
. زمونږ بل يار و، نوم يې شيرين و، خو د مرچكى نه هم  تريخ و  )شيرين (

په نه خبره به د هر چا سره الس . د يوې خبرې نه،  بله چا ورسره نه شوه كولى
د شيرين غږ 0خو ددې ټول تر يخوالي سره بيا هم خلكو ورته . او ګريوان و

  . ځكه چې نوم يې شيرين و. كاوه
  ؟  ......ه كوم وطن وي ياربه پ )تورګل ( نه پوهيږم 

درنګ  له پلوه د سپينې پاغوندې نه هم تك سپين . ډير ښايسته سړى و
نظره نه شي، نوم يې تورګل پرې   دو، خو مور او پالر له دې ويرې چى 

  .به يې ورته وايه ))  تورى (( كليوالو بيا ګل ورنه شكولى و او . ايښى و



تل به يې پاكې، ښايسته او  ناري سړى و،يتورى ښه غټ  پټ ،هډور او چ 
  .نوې جامې اغوستې وې   

، په اول ځل به چې څوك ورسره مخامخ شو  ، د هغه باډي ،  كش پش 
وليدې، نو فكر به يې كاوه چې په څلور ښايسته، پاكې او سپينې جا مې 

خو چې . كنجه دنيا كې به له  توري نه هوښيار، پوه او ځيرك سړى نه وي
پيل وكړ او يو غر به يې په بل غر وويشت، نو ژربه پوه  كله به  يې په خبرو

شوې چې سړى مړى نه دى،  بس په سر كې يې د مغزو په ځاى بوس پراته 
  .دي

  : ځينو كليوالو خو به  كله نا كله دا خبره هم كوله  
  !!!.كاشكې باډي د تور ګل واى او هوښياري دښايسته ګل _
  وم يې ښايسته ګل و، خو د ن. زمونږ  يو بل يارو )ښايسته ګل (  

پلنه  . وچ پوچ، تش د څو هډوكو يو اسكليټ و.بدرنګو  نه البدرنګ و
پوزه ، پيړې شونډې، ببرې وروځې، پپړ غوږونه، غټ سر، ټيټه ونه، تك 
زيړ اوږده غاښونه، بس داسې يو شى ولكه يوماشوم چې كيني او د خټونه 

دومره وړاندې وچې شل  خوپه پوهه او هوښيارۍ كې. يوه څيره جوړه كړي
  تورګله په يوه ښايسته ګل پسې نه شورسيداۍ 

ددې ټولو بدرنګيو سره سره بياهم خلكو ورته ښايسته ګل ويل ،ځكه چې  
  .نوم يې ښايسته ګل و

  يار به مړوي او كه ژوندى؟) سخي  ( نه پوهيږم زموږ 
يې ښې ډيرې پيسې . زمونږ په منځ كې هغه ډير پيسه داراو پيسه دوست و

  .لرلې، خو نه يې پخپله خوړلې او نه يې بل چاته ور كولې
ژړغوني په په منډه راغى اوهغه ورځ مې ښه په ياد ده چې د ګاونډي زوى 

  : :غږ يې ورته وويل 
پالر مې مړ دى، د كفن پيسې نه لرم، كه يو څو روپۍ په ! سخي كا كا_ 

  .پور راكړې، ټول عمر به درته دعا ګا نې كوم

بيا يې ې دا خبره واوريده، نو په ټنده يې دولس بجې شوې اوسخي يار چ
  : وويل

پالر دې خداى وبخښه ، خو وراره  ما سره د پيسو خزانه نه شته ، ځه  _
  ورشه د بل چا نه يې واخله 

له دې ټولو كروړو سره بيا هم خلكو ورته سخي ويلو ، ځكه چې نوم يې : 
  ښى وسخي و او د انوم ورباندې مور او پالر اي

	  

  



  طرحه

  !نيمګړۍ تاريخ
د هيواد مشهور او وتلي تاريخ پوه ، د هيواد نه لرې د مهاجرت او : وايى . 

 خپلو هيوادوالو د جهاد،  اتلولى  او ميړانې پرديسۍ په وطن كې  د
نا څاپه سپين ، تور او شنه بيرغونه ورپيدل ، ورسره سم تاريخ ليكه چې 

  ....، ازادى، ازادىازادى: دا نارې هم پورته شوې   
ژر، ژر يې خپلې عينكې په  واوريده نو زادى غږوتلي تاريخ پوه چې دا

سترګو كړى، ښه ډير رنګارنګ قلمونه يې دخپل كميس په مخامخ جيب 
كې قطار كړل ، يو پنډل سپين كاغذ يې هم د ځان سره واخيست اوپه بيړه 

  . كي  چې پاتې تاريخ په كابل كې ولي.يې كابل ته ځان ورساوه
  كابل ته درسيدو سره سم پغمان  ته الړ ، د طاق ظفر نه يې پيل وكړ، 
د دارالمان ماڼى، د تاج بيګ قصر، ملى موزيم، د بابر باغ ، د چهلستون 
ماڼى، د دهمزنګ منار، ملى ګالرى، د كابل تاريخى چارچته، د پل 
خشتى جامع جومات، د ساعت برج، د عيدګاه جومات ، د ميوند د 

انو څلى، سپاهى ګمنام څلى، د استقالل منار ، د اعيلحضرت شهيد
  نادرشاه مقبره او داسې نورو تاريخى ځايونو په لټه كې شو 
په )) چوكۍ((خو دا ټول تاريخى ابدات د ازادى د جنګ نه وروسته د 

  . كې له منځه تللى وو) جنګ
سرك د هغه ليكلى تاريخ نيمګړى پاتې شو او اوس د پيښور په ښار كې د 

وى خو د په غاړه ناست دى كله الوګان، كله ګلپيان او كله ټيپر خرڅ
  .ې نه زيات ګيله من ښكارىټرافيكو د ځورونې او ډبون
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 ! منصبونه غټړه سرونه ، وا                 

  
بدر ګه  د،  دفترته راننوت د رياست  نوي ريس چې  په لومړۍ ورځ 

  كړې مباركۍ ور تودېكاركونكوپه پړقا كې د رياست  السونه دكوونكو 
ريس په خپله چوكۍ كيناست  او د د لنډې معرفۍ نه وروسته چې كله 

نه  درياست د چوكۍ ناڅاپه  ، الس الندې مامورينو ته يې وكتل   خپل
  شو  پورته 

  :   وويل يېوارخطادواړ السونو كلك ونيوه او په په  يې سر خپل 
ما ته د كسان والړ ا په سترګو څه وشول ، تاسو ټولزم! خلكو   اى_ 

  . ى واړه ښكار   ميږيانو په څير
  وكتل  ىنحيرا ىوالړو خلكو يو بل ته حيرانپه دفتر كې 

خو د رياست چپړاسي چې پوره څلوپښت كاله  د چوپتيا فضا خپره شوه  
فضا    چوپتياد  په دې رياست كې د بيال بيلو ريسانو سره كار كړى و 

  : اسې ماته كړه د
نه لرى ځكه ناروغي    هيڅ انديښنه مه كوى ، تاسو كومه! صيب  ريس_ 
غټ   په دې چوكۍخوځكه . دى  سر وړوكى  ستاسواو ډير غټ   رياست دا

  واړه ښكاري  خلك درته
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  



  !ويره 
  
  په كور كې ويره ) ج( د خداى ، خپل كور كې ويره  په
    ويره ،  په ښار كې  كلي كې ويره  په 

    كې ويره هپه دښت،  په غره كې ويره 
  وه   ويرې او ډار څخه ډكه  د ژوند هره شيبه ، په هر ځاى كې له

يو بل ته په څو مترۍ   په رڼا ورځ ، د لويې الرې په سر ، دوه تنه  ځك خو
لويه وه هم ښه كه څه هم دوي يو بل نه پيژندل او الره  .ودريدل مخامخ كې 

   .  : ځكه  ورتلل ه بل نهخو بيا هم يو پ
  نه وي ) انتحاري ( چې مخاخ كس يې ځان وژونكى    يو له دې ډاريده

  . نه وي ) جاسوس ( بل له دې ډاريده چې مقابل لورى يې   
  .ورځ شپه شوه او د شپې په تياره كې دواړه يو له بل نه ورك شول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  ؟؟؟ كلتور لوړ او ټيت                                  
  

  پروت و     په اوږهپړى ) جوالي ( د پنډي 
څوك پرې كوم پنډ، له يوه   روان و كه  په دې اميدكې  د ښار په لوي واټ  

يوسي او بيګاه ته د خپلو بچيانو له پاره يوه مړې   ځايه بل ځاى ته
     .پيداكړي  ډوډۍ

ټكى پو  د كيلې پهد سرك په غاړه يې ناڅاپه   تګ په وخت كې  د.
    ولګيدې  سترګې

يې   ډيرانو په د خځل وړاندې الړ او  څو قدمه، يې را پورته كړ   هغه 
   . واچاوه 

  په خوا كې ودريده   شيبه تيره نه وه چې يو لوكس موټر يې
او  د كيلو  فيشني ځوان، په موټر كې ناست  شوه خالصه   د موټر ښيښه

  .  په پاخه سرك وغورځوله  پالستيكي كڅوړه يې  ډكه نه له پوټكو مالټو
او  د كيلو  هرې خو لومړى لوكس موټر ته او بيا يې د سرك په سر   پنډي 

  حيرانۍ وكتل  پهخورو ورو پوټكو ته  مالټو
  يې څه تير شول؟  په زړه كې   پوه نه شوم چې  سريې و خوځاوه خو خپل

  
  

  

    

 

 



 !غلطي 

  
  :په ژوند كې هر څوك غلطي كوي       
  .  بزګر لو كاوه ، په غلطۍ كې ورنه خپله ګوته پرې شوه _ 
يې   ناروغطي وكړه غليې   ، په نسخه كېكړهناروغ ته نسخه ور  ډاكټر  _

  .مړ شو 
ټوله    ډيزاين كې غلطي كړه وه ، كور ونړيده ،  انجنير د كور په_ 

  مړه شوه په كې    كورنۍ
ټول ولس او   وكړه غلطي يې  سياست كې  په سياست كاوه ،  ولسمشر _ 

 شوا ه ملت يې تب

  ميراث                                                     

  
  د كلي ډير شتمن خان و 

  . زوي يې يو و   ډيروو خو   هرڅه يې  
   په زوي يې څه وشيكه خداى مه كړه ، .تل به له دې ځوريده 

  ميراث به يې تربورانو ته پاتې شي  
  :  رې يېله همدې وي

  .زوي ته ښځه وكړه   كلنۍ كې خپل 14په  
  .چې كال دوه تير شول د زوي يې اوالد په نصيب نه شو  

 ، ښځه كلنۍ كې دريمه 20په ،    وكړه ورته كلنۍ كې يې دويمه ښځه 17 په
  ښځه ورته وكړه  څلورمهيې  كنۍ كې 25په 

  هم اوالد په برخه نه شو  بيا  د زوي يې 
  ډاكتر ته الړ   وروستهد څلورو ودونو  

  ډاكټر البراتوار ته وليږه  
  راتوار په نتيجو كې معلومه شوه د الب  

 .وړتيا نه لري  د خان زوي  د اوالد دزيږون

 زه او ته                                             

  يو بل ته مخامخ شو   ، هغه ورځ چې زه او ته 
    اب را نه كړهيڅ ځو تا، سالم دركړ ما  

  .ه راته وكتل په غوس  تا  ،   خندل رته ود ما 
  ... روان شوم دخپل منزل په لور  زه چې

  .ډير خوشاله وم 
  ...تللې   ته چې 

  . تك سور وې  نه ېله غوس
  خوښۍ نه  ما د 

  شپې ،  ښه ارام خوب   وكړ د 
  په ويښه تيركړه خوتاشپه تر سهاره 

  پوهيږې ولې ؟ _        
  : چې   ځكه       

  اوسي) كركه (    ستا په زړه كې
  .اوسي ) مينه(    او زما په زړه كې

 

 


