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ډالۍ

خپل گران ورور ،انجينر بشير احمد احمدي ته !
څوک چې زما د زړه سکون دى .
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بوړبوکۍ له ځان سره خاورې او خځلې راټولوولې ...کلوه چوې پوه د وته کوې و ړې
ونې ته ورنږدې شوه ،يوه هلک منډه کړه او له خولې څخه يې يوه چيغه راووته :
_ هله پيريان!

1

يوې نجلۍ په بيړه بوړبوکۍ ته وکتل ،رنګ يې ژيړ شو ،څو ګامه يې واخسوتل،
ولوېده او په تاوېدونکو خاورو کې پټه شوه .بوړبوکۍ څو دورې وخوړې  .بيوا د
ډنګرو مېږو او اوزو په منځ کې تاو راتاو شوه اوخپله مخه يې ونيوله .
نجلۍ ودرېوده ،لوه خپلوو سوترګو څخوه يوې خوړ او سوپېره ويښوته لورې کوړل او پوه
بوړبوکۍ پسې يې په وېره وکتل  .هلوک پوه بيوړه ورنوږدې شوو او پوه حيرانوۍ يوې
وويل :
_ته خو يې حالله نه کړې !
نجلۍ مېږو او اوزو ته سترګې ورواړولې ،کله چې روغې ورته وايسوېدلې ،پوه
څېره کې يې خو ي راټوله شوه ،بېرته يوې دونې تنې ته خپل خوار ولوي ولګوول،
سر يې وځړېد او فکر په مخه کړه.
هلک په خُشکه ( غوسه ) وويل !
_ته پمنه يې! هيڅ بال دې نه وهي!
1

ځينې کليوال باور لري چې په بوړبوکيو کې پيريان وي او په چا چې ورغله حاللوي يې.
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نجلۍ غلې وه .
هلک زياته کړه :
_ما د بوړبوکۍ په مينځ کې د پيريانو خبرې واورېدې ،ويل يې چوې دا کرغېړنوه
په حاللېدو نه ارزي .
د نجلۍ سر ځوړند و.
هلک له خپلې غاړې څخوه لينوده خالصوه کوړه ،يووه ګيټوۍ يوې پکوې کېښووده ،د
نجلۍ خواته يې ونيوله او و يې وويل!
_ودي ولم!
نجلۍ سترګو ته س ونيو .هلک لينده يوې څرمښکۍ ته ورواړوله .پر هغې يوې
وار وکړ ،خو څرمښکۍ په يوه ګڼه سپانده کې ننوته  .شوېبه وروسوته يوې پوه لووړ
غږ وويل!
_اي چينجنې! مالونه را وګرځوه!
نجلۍ سر هسک کړ¸ په بيوړه و ړه شووه ،منوډه يوې کوړه ،خوو يوودم ځواى پور ځواى
کېناسته .خپلې لوڅې ۍپښې ته يې س ونيو.
د هلک سپږمې وپړسېدې او په کاوړ ( غوسه ) يې چيغه کړه!
_ژر کوه! اى دسپي لورې!
نجلۍ په رېږدېدلي غږ وويل:
_ پالر ته مې مه تېرېږه!
له دې سره يې د غوږ تر څنګ دګيټۍ دتېرېدو نرۍ شڼا واورېده.
د نجلۍ په سترګو کې او کې را ټولې شوې ،پخپلو تېرو نوکانو يې لوه پونودې
ازغی ويست او د يوه سيرلي خواته ګړندۍ روانه شوه .څو ځله دسيرلي مخوې توه
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ودرې ده ،خوو سويرلي ټوپونوه وهول ،نوه يوې نيووى ورکواوه او نوه هوم نوورو مېوږو او
اوزو ته ورګرځېده .نجلۍ بي حوصلې شوه ،ځمکې ته يې س کړ ،يووه کووچنۍ
ډبره په ګوتو ورغله او ورسره د سيرلي پښو ته نږدې مړه دوړه پورته شوه.
نجلووۍ سووتړې وه ،بوې سوېکه وجووود يووې لړزېوده ،بېرتووه توووت تووه ورنووږدې شوووه او
سوويوري تووه کېناسووته ،خووو دې دمووه نووه وه جوووړه کووړې چووې څڼووو تووه يووې ګوووتې
ورولوېدې .
نجلۍ کوکه کړه ،په تشو کې يې څو درانه دردونه تېر شوول ،بيوا يوې پوه ژاموه يوو
سوک وخوړ او پر خاورو پړمخې پرېوته .
هلک چيغه کړه :
_ تووا زمووا پوور سوويرلي وار وکووړ! هغووه يووې پووه اتلووو سوووه غو ووت ،خوورې  ،لغووړې،
پمنې! ته ودرې ! مور به مې څڼې دروشکوي!
نجلۍ سر هسک کړ ،له پزې نه را وتلې وينه يوې د لمور رڼوا توه وځلېوده ،منوډه يوې
کووړه  ،پووه يوووه لويووه ډبووره کېناسووته او پووه چيغووو چيغووو يووې وژړل  ....ووه ش وېبه يووې
او کې تويې کړې ،بيا يې په نهېلۍ د وتې توه وکتول  ،لورې پوه يووه مووټر پسوې
سپېره دوړه روانه وه ...وروسته يې مخامخ پرتو غونوډيو توه سوترګې ورواړولوې.
په يوه هسکه شنې ،زرغونې جنډې رپېدلې ...هغې تر ډېره هديرې توه وکتول ،بيوا
يې يو سوړ اسويلی ويست ،بېرته يې د د تې خواته ورمېږ کووږ شوو ،دوه_ درې
شله ګامه لرې يوه موټر توه درې تنوه و ړ وو ،وروسوته دوه کسوه د دوى خواتوه ور
روان شول او دريم يې دموټر بانټ ودراوه.
هلک له ځان سره و ډونګېد:
_راغلل !
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له دې سوره يوې دمېوږو خواتوه ګړنودي ګامونوه واخسوتل...خوو شوېبه وروسوته يووه
ځينه غږ ځاى پرځاى ودراوه:
_دلته راشه ګرانه!
هلک په حيرانۍ سره شا ته وکتل .د توت سيوري توه يووه سورتور سور وځه او يوو
په ونه لوړ نارينه و ړ وو.
هلک په بيړه وويل:
_زموږ ژبه مو زده ده؟
دنګ ځوان ځې ته وکتل ،دواړه موسک شول ،سړي وويل:
_زه جمال يم او دا هم ګاللۍ نوميږي ، .ستا نوم؟
د هلک پتري نيولې خړې شونډې وخوځېدې :
_ بازو!
وروسته يې خپله خبره پسي وغزوله :
_تاسو د امريکانيانو ( امريکايانو ) غوندې وکارئ ،خوو دوى بول رنګوه خبورې
کوي ،له ټوپکو سره راځي ،لمنې نه لري ،نور مو فرق نه سره کيږي.
سړي په خندا وويل:
_د چا زوى يې؟
_ د جانداد.
_کوم جانداد؟
_د ملک عبدالکريم د کلي.
د سړي خندا زور ونيو:
_اى زوروره! ته خو کليوال وختې!
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هلووک پووه حيرانوۍ سووره هغووه تووه وکتوول ،سووړي خپلووه خرېيلووي زنووه وګرولووه او ويووې
پو تل:
_خو پالر مې دې پر ځاى را نه ووړ؟
هلک په غرور وويل:
_پالر مې ټول خلک پېژني ،د سرونو په جوړولو کې يې نووم وړى ،سوالمت درې
کلي اولو لري.
سړي په خندا غېږ ترې تاوه کړه .د هلک توور تنودى يوې وکل کوړ او پوه مينوه يوې
وويل:
_ ه نو! ته بازمحمد يې!
وروسته يې ځې ته مخ ور واړاوه:
_ دى په شپږ اويايم کې پيدا شو ،ه مې په زړه دي ،پالر يې پوه خوشوالۍ کوې
سووينځلې ووېشوولې ،وروسووته مووو پووه زور ډول پوورې راوويسووت ،خووو االبووان خبوور
شول ،دى يې و ډباوه او ډول ته يې برچې ور واچولې ،زه په هماغه کوال لوه کووره
ووتم.
ځې په خپلوو ژېوړو او لنوډو ويښوتو کوې ګووتې تېورې کوړې ،پوه خواشوينۍ يوې
وويل!
_خو دده عمرتر لسو کلونو کم کاري!
د سړي پرنريو شونډو يوه ترخه موسکا تېره شوه:
_ددې وان ماشومان همداسې دي.
هلک ځې ته وکتل او بيا يې سړي ته مخ ور واړاوه!
_دا دې څه ده؟
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_نامزاده؟
_څه؟
_ کوژدنه!
_ نو بيا يې څنګه درسره ګرځوې؟
دا ځل ځه په خبرو کې ور ولوېده:
_ ولې؟
_تاسو خو واده نه دى کړى؟
د وځې نوورۍ وروځووې سووره ورغلوې ،اوږو تووه يووې ټکووان ورکوړ او پووه حيرانووۍ يووې
سړي ته وکتل.
سړي وخندل:
_څلور مياشتې وخت لرې ،په هر څه به پويه شې.
ځې ته خندا ورغله ،د غاړې بکو ته يې س کړ او يو بوتل يې را وويست.
هلک په بيړه وويل:
_شراب دي؟
ځه موسکۍ شوه:
_نه! اوبه دي ،دې ته معدني اوبه وايي.
له دې سره يې بوتل هلک ته ونيو او په مينه يې وويل:
_تږى يې؟
هلک يو _ دوه ګامه شاته شو.
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ځې دوه_ درې غوړپه اوبه وڅښلې ،بېرته يوې پور بوتول سورپوت تواو کوړ او پوه
بکو کې يې کېښود .بيا يې په رمې پسې وکتل ،خو وروسوته يوې نجلوۍ توه پوام
شواو له هلک نه يې وپو تل:
_هاغه دې خور ده؟
هلک تندى تريو کړ:
_نه! زموږ مزدوره ده.
_ څه نوميږي؟
_ زه يې پمنه بولم ،زموږ يوه اوزه هم پمنه ده .کټ مټ لکه دا.
ځې د هلک په ګوړي ( خرېيلي ) سر س تير کړ ،ورو يې وويل:
_ولې يې په دې نوم بولې؟
د هلک د تندي ګونځې پسې ژورې شوې.
ووځه ورو د نجلووۍ خواتووه روانووه شوووه .هلووک پسووې وکتوول ،هغووې د نارينووه وو
غوندې لنډ واسکټ اغوستی و او لمن يې هم څلور کونجه سکڼل شوې وه.
سړي وويل:
_ګرانه! ته د ه سړي زوى يې ،هر څوک پخپل نامه بوله ! ه!
هلک په لينده کې يوه ګيټۍ کېښوده .په غرور يې وويل:
_هاغه غوباړى ( ګونګټه ) در ته وولم؟
سړي وويل:
_څه يې کوې! بې ازاره دى او...
دا وخت ځې ناره کړه!
_جماله ! وه جماله!
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سړى په ګړنديو ګامونو ورنږدې شو.
ځې په بيړه وويل:
_دسمال لرې؟
_په دسمال څه کوې؟
_د نجلۍ پزه وينې ده.
سړي له جېبه يو کاغذي دسمال را وويست.
ځې د نجلۍ پزې ته دسمال ونيو .ورو يې وويل:
_سر دې يو څه پورته ونيسه!
نجلۍ پورته وکتول .ناڅاپوه د سوړي پوه زړه سسوتي راغلوه .د يووې اوه _ اتوه کلنوې
نجلۍ په اوږده موخ کوې تور غټوو خوړو سوترګو ،توور او اوږده باڼوه را تواو وو .ده دا
ډول سترګې پخووا ليودلې وې او پوه دې خوړو سوترګو کوې يوې بوې شومېره يادونوه
پراته وو .په بيړه يې د نجلۍ نوره څېره تور سوترګو تېوره کوړه ،خوو دا ډول وچ ،ژېوړ
او ټوواپي ،ټوواپي مووخ يووې د لووومړي ځوول لپوواره ليووده  .نجلووۍ لموور سوووځولی ،تووور او
سپېره مخ درلود او په نرۍ غاړه پورې يې يوه درې کونجه خيرن تاويذ ټال خووړ.
د دې ګرين شکېدلی و او جامې يې سوالګرو ته ورته وې.
ځې وويل:
_يو بل کاغذ!
سړي نجلۍ ته کتل ...
ځې خپله خبره تکرار کړه:
_يو بل کاغذ!
بيا يې هم ځواب وا نه ورېد.
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دا ځل يې په لوړ غږ وويل:
_جماله!
سړي يوه جټکه وخوړه.
ځې ورو وويل:
_ته ه يې؟
سړى تلولی غوندې شو:
_ها! څه دي ويل؟
_ته ه يې؟
_هو ،ه يم.
ځې نجلۍ ته مخ ور واړاوه:
_لوېدلې يې؟
مخکې تر دې چې نجلۍ څه ووايي ،سړي په بيړه وپو تل:
_د چا لور يې؟
ځې په حيرانۍ سره سړي ته وکتل.
نجلۍ ورو وويل:
_د ابۍ!
سړى په خبره کې ور ولويد:
_اصلي نوم يې څه دى؟
_ا بۍ!
سړي ځې ته وکتل  ،هغې وچې سترګې ورته نيولې وې ،دى وارخطوا شوو ،بيوا
يې په تندي کې ګونځې پيدا شوې او په خواشينۍ يې وويل:
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_ما وبخښه! د جيمز لور راپه زړه شوه.
ځې په حيرانۍ وپو تل:
_کوم جيمز؟
_ته يې نه پېژنې .لور يې کرسټينا نومېده .د دې نجلۍ غوندې وچه کلکه وه ،پوه
هغې مې ډېره خوارې وکښله ،خو کرسټينا سراان درلود ،مړه شوه.
ځې په خوابدي غږ وويل:
_جماله! ته ډاکټر يې  ،د دې نجلۍ تر مخ بايد داسې خبرې ونه کړې!
سړي وخندل:
_دا خو جکه جوړه ده او بول دا ماشوومان پوه دې نوه پووهيږي چوې سوراان

څوه

بال ته وايي؟
ځې تندى تريوکړ ،نجلۍ ته يې مخ ور واړاوه او ويې ويل:
_ ه زړګيه! ژاولې دې خو ېږي؟
نجلۍ په بيړه وپو تل:
_کومې دي؟
ځې هغې ته يو درجن ژاولې ونيولې.
نجلۍ وويل:
_ټولې يې زما؟
_هو! ټولې يې ستا!
نجلۍ په يوې ژاولې خپل چينجن غا ونه ټينګ کوړل او نوورې يوې پوه خپلوه لمون
کې واچولې.
ځې ورو وويل:
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_پالر دې څه کار کوي؟
نجلۍ ټوخي واخيسته ،ه شېبه يې وټوخل او بيوا يوې شونو_ زرغونوو جنوډو توه
وکتل:
_هغه مړ دى.
_اوف ! ما وبخښه!
_ولې؟
د ځې په سترګو کې او کې را ټولې شوې:
_هېڅ!
دا وخت څو تېره غږونه پورته شول.
ځې ورو وويل:
_لکه چې موټر جوړ شو.
سړي نجلۍ ته کتل...
ځې خپل غږ په زوټه ( زوره ) کړ!
_تا ته وايم!
سړى وارخطا شو:
_څه دې ويل؟
_موټروان هارنونه وهي.
_نو بيا؟
ځې په حيرانۍ هغه ته وکتل.
سړي په بيړه وپو تل:
_چادري ،چادري دې څه کړه؟
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ځې خپل سر وخوځاوه!
_تا ويل چې په موټر کې يې پرېږده! ګرمي ده.
_هو ر تيا! ځه چې ځو

په يوه وړه او نمجنه تياره کوټه کې يو سړى پروت و .يوه ځه راغلوه ،د سوړي تور
څنګ کيناسته ،ه شېبه يې د هغه د سپين مخ او پټو سوترګو ننوداره وکوړه ،بيوا
يې خپل ګونځې ګونځې س د سړي پر پراخ تندي کېښود ،خپلې نورۍ او زيوږې
ګوتې يې د هغه په تورو ويښتو کې تېرې کړې ،ورو يې وويل:
_جماله ! ناوخته دى!
سړي خپلې سترګې پرانيستې .يوه شېبه يوې وځې توه وکتول .پور اړخ را واو وت
او سر يې د ناستې ځې پر زنګانه کېښود .سترګې يې پټې کوړې او پوه خوبوولي
غږ يې وويل:
_اه! مورې!تر اوسه دې په زړه دي!
ځې خام دېوال ته ډډه ولګوله ،موسکه شوه او خړې شونډې يې وخوځېدې:
_هغه ورځې څنګه له زړه ايستلی شم چې ته بوه ويوده وې او مابوه سوتا پوه ويښوتو
کې سپږې لټولې.
دا وخت له خندا سره ګډ ،يو غږ واورېدل شو:
_ ه نو! ته په وړکتوب کې سپږن وې! هه!
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زړې ځې وره ته وکتل او په خندا يې وويل:
_او هو! ګاللۍ! راځه لورې! راځه!
ګاللۍ د جمال خواته ور روانه شوه ،خوسړى نېغ کيناست او په بيړه يې وويل:
_دلته نه! هلته! په هغه توشکه !
ګاللۍ تندى تريو کړ!
_ولې؟
جمال زړې ځې ته وکتل:
_مورې! دې ته يو څه عقل ور زده کړه! دا د قره باغ په رواجونو نه پوهيږي!
نجلۍپر سړي د بالښت وار وکړ.
زړې ځې وخندل .جمال وويل:
_سمه_ دمه لېونۍ ده!
زړې ځې ګاللۍ ته وکتل :
_خو خوږه ده.
ګاللۍ د زړې ځې په ټټور سور ولګواوه ،جموال توه يوې سوترګې ور واړولوې او پوه
خندا يې وويل:
_له مور څخه دې،د خبرو چل زده که!
جمال موسک شو:
_مورې! د هغې په چاپلوسۍ ونه غولېږې! ته ورته وګووره! ټکورى يوې پوه غواړه
کې پروت دى!
زړې ځې د نجلۍ په سپينه ټنډه خپلې خوړې شوونډې کېښوودې .هغوه يوې وکل
کړه ،جمال ته يې وکتل او په خندا يې وويل:
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_دې خوارکۍ دا وان څه ليدلی دى ،زده به يې کړي ،په هر څه به پوه شي.
جمال خپل تندي ته څپېړه ورکړه:
_اى خواره قسمته! مور مې يې هم ور واړوله.
له دې سره ټولو وخندل.
دا و خت د پيالو د رېږدېدو غږ شو ...يووې نجلوۍ يوو پتنووس پوه غوولي کېښوود،
بېرته و ړه شوه ،پرده يې کش کړه ،د جمال سترګې وبرېښېدې ،په بيړه يې ګړۍ
ته وکتل او په حيرانۍ يې وويل!
_نهه بجې دي!
وروسته يې خپلې مور ته مخ ور واړاوه :
_پالر خو مې خشکه ( غوسه ) نه کوله؟
زړه ځه موسکۍ شوه:
_ سهار جومات ته تلو ،خو په تا يوې زړه ونوه شوو ،ويول يوې چوې سوتړى دى ،اوږد
مزل يې وهلی  ،پريږده چې ويده وي.
جمال وخندل:
_اه مورې! ستا په زړه دي! پالرجان به هر سپېده چواود ،لمانځوه توه را ويښوولم.
يو سهار دى جومات ته و ړ چې زه بېرته خوب وړى وم او...
زړې ځې وخندل او په خبره کې ور ولوېده:
_او کله چې بېرته راغی ،نو زه ستا مخې ته ودرېودم او لښوته زموا موټ توه سويخه
شوه.
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جمال د خپلې موور س پوه خپول مووټ کوې ټينوګ کوړ .توازه راغلوې نجلوۍ توه يوې
وکتل ،هغه په غو ه پټه وه ،منځنوۍ ونوه يوې درلووده او ويښوته يوې دوموره توک
تور وو چې د هغې پر سر ،له ټکري سره يې توپير نه کېده.
جمال ورو وويل:
_مورې! لو کاله څومره ژر تېو ر شوول ،زه چوې لوه کووره تلوم  ،پوه هغوه کوال ګول
غوټۍ سر تور سر د باندې ګرځېده ،خو اوس چټه پېغله ده.
زړې ځې وخندل:
_هغه وخت خو ته هم سره خوله ژڼکی ( هلک ) وې.
جمال وويل:
_زه به مخ ته يو_ دوه لپې اوبه ور واچوم.
له دې سره و ړ شو او له کوټې ووت.
ګاللۍ وپو تل:
_تره مې چېرته دى؟
زړې ځې وويل:
_سهار وختي پټيو ته و ړ .دهقان احوال را لېږلی و چې درمند اخلي.
_درمند؟
زړې ځې وخندل:
_هو زويه! درمند ! دلته چې کله غنم پاک شي ،نودهقان يوه کوټه ( ډېرۍ ) ور
نه جوړوي .بيا دا کوټه د غوړو په ټيمانو پيمانه کيږي ،وروسته بوادار ،دهقوان ،
مال او ډم ،هر يو خپله برخه غنم خپلو کورونو ته وړي.

رڼا

www.samsor.com

نصير احمد احمدي

دا وخت جمال کوټې ته راغی او اورسۍ ته نيوږدې پور يووه خوړه توشوکه کېناسوت.
خپلې خور ته يې مخ ور واړاوه او ويې ويل:
_که دا بوره يو څه کمه کړې.
ګل غوټۍ په بيړه وويل:
_ ه ده ،

.

جمال خپلی مور ته مخ ور واړاوه او په خندا يې وو يل:
_د خورکۍ واده ته څو ورځې پاته دي؟
د ګل غوټۍ غمبوري سره شول ،سر يې وځړېد او په بيړه له کوټې ووته.
جمال او زړې ځې وخندل ،خو ګاللۍ په حيرانتيا وپو تل:
_ګل غوټۍ ولې داسې په منډه و ړه؟
جمال وويل:
_هغه وشرمېده.
د ګاللۍ حيرانتيا ډېره شوه .
_ولې؟
_څو ورځې وروسته يې واده دى.
_نو څه!
جمال موسک شو:
_دا لندن نه دى ،غزنی دى غزنی .دلته بېل رواجونه دي.
زړې ځې وويل:
_ګل غوټۍ ځکه شرمېدلې و ړه شوه چې د خپل واده نوم يې واورېد.
ګاللۍ په بيړه وپو تل:
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_په دې کې نو د شرم څه خبره ده؟
زړې ځې وخندل:
_بو نو ،دا وان همداسې دى .له پخوانيو را پاته دي.
ګاللۍ يوه شيبه فکر په مخه کړه ،بيا يې په بيړه وويل:
_نو زه هم بايد وشرمېږم؟
جمال وخندل:
_هو نو! ولې! ته بېشرمه يې که څنګه؟
بوډۍ له خپل زوى څخه دخبرو وار واخيست:
_نه لورې! ته به ولې شرمېږې .دا خو ستا د تره کور دى .په خپل کور کې چا شرم
کړى او بل ته خو دانګريز په وان کې پيدا شوې يوې ،همالتوه دې عمور تېور کوړى
او...
دا وخت يو دروند ټوخی واورېدل شو .بووډۍ ژر پور خپلوو سوپينو و يښوتو ټکورى
ورکش کړ .جمال ورو و ړ شو او ګاللۍ په حيرانۍ سره وره ته وکتل.
په وره کې يو ګردى سړى ودرېد .دى له ونې ټيټ و ،را وتلې ګيوډه يوې درلووده او
پاسونۍ شوونډه يوې پووه ګڼوو سوپينو ويښوتو کووې پټوه وه .ده وار لوه واره ګاللوۍ تووه
وکتل او په خندا يې وويل:
_ورېره ګله خو به خپه شوې نه يي؟
ګاللۍ موسکه شوه ،تورې غټې سترګې يې وځلېدې ،خو څه يې ونه ويل.
نوي راغلي سړي ديوال ته ډډه ولګوله ،جمال په بيوړه بالښوت ور بېرتوه کوړ .سوړي
خپل پټکی په غولي کېښود ،د ککرۍ تار ،تار سپين ويښته يوې پوه خولوو نوده
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وو .بيا يې په خپله ګڼه ږيره کې د ي س لنډې ګوتې تېرې کړې ،ګاللۍ توه يوې
وکتل او په مينه يې وويل:
_څنګه! هوا خو به بده نه يي درباندې لګېدلې؟
ګاللۍ وخندل:
_نه کاکا! ه يم.
سړي هماغسې په خندا کې وويل:
_زموږ کلی دومره بد نه دى .کلی کاريز لري .ګودر هور وخوت لوه نجونوو ډک وي
او بل ستا له بخته سږ کال په کلي کې ودونه هم ډېر دي .سات به دې تېر شي.
سووړى غلووی شووو ،څووو اوږدې سوواوې يووې واخيسووتې او بيووا يووې خپلووې لووور تووه چووې
هماغه شېبه کوټې ته راغلې وه مخ ور واړاوه:
_ګل غوټۍ! ګوره چې ګاللوۍ در نوه خپوه نوه شوي! وايوم دا نون يوې پوه يوو_دوو
کورونو وګرځوه ،پام به يې غلط شي.
زړې ځې په عاجزۍ وويل:
_سړيه! نن يې دوهمه ده ،يو څه وخت دې ساه سمه کي .ترهغو به کوالي هوم ورتوه
وګنډم ،خلک به ورپورې وخاندي.
د سړي په لنډ تندي کې ګونځې پيدا شوې او په خشکه يې وويل:
_کوم د نرزوى به د ملک عبدالکريم په ورېرې پسې وخاندي؟ هه!
ګل غو ټۍ وارخطا شوه:
_ ه ده پالره! څه چې ته غواړې ،هماغسې به وکم.
ګاللۍ خپل تره ته وکتل ،شونډې يې خندنۍ شوې:
_کاکا! موږ څلور مياشتې دلته يو ،په کراره به وګرځو.
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د ملک تندى ورين شو  ،په زوره يې وخندل او ويې ويل:
_ ه ده ورېرې! ه ده! خپلې خو ې ته ګوره! وايم پاچاهي چلوه! پاچاهي.
ملک يوه شېبه غلی شو ،يوه چونوډۍ نصووار يوې تور ژبوې نودې کوړل او ورو يوې
وويل:
_په رواجونو پسې دومره سور موه ګرځووه! ټوول پووهيږي چوې توه لوه لندنوه راغلوې
يې ،نه دې دلته ژوند کړى او نه هم د قره بواغ رواجونوه در موالوم دي .توا هيوووک
نه ګرموي ،وايم سرې سترګې ګرځه ،سرې سترګې.
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ګاللۍ د راتګ په دريم سهار له خپلې اندرور ( ګل غووټۍ ) سوره لوه کووره ووتوه.
دوى نيغې ګودر ته و ړې .د کارېز تور دنوې ( د کواريز خولوه) څوو نجوونې را تواوې
وې .چا منګي ډکول ،چا جامې وينځلې او ځينو نورو راوړي غوړ لو ي پوه اوبوو
کې ايښي وو ،دې ته د نجونو هرکلی په زړه پورې و .په پيل کې يوې  ،يووې س
ورکړ ،خو شېبه وروسته مجلو دومره تود شو ،لکه له پخووا راهيسوې چوې سوره
پېژني ،ګاللۍ ته هر څه نوي وو ،د نجونوو ګوک کميسوونه ،د غووړو لو وو پور سور
تاوېدونکي کبان ،د نيږدې و ړو هسکو سپېدارو سپينې ،لړځانده پواڼې او لوه
خړ پوټي څخه راوتلې سپېرې تيږې ،دا هور څوه دې پوه لوومړي ځول ليودل ،ګاللوۍ
تر ډېره هلته ناسته وه ،دې پرله پسې پو تنې کولې ،يوې پيغلې د خپول کمويو
د ټټر کيسه ر اواخيسته چې لوو کوالوې زرتوار او شوپږ شوله ګوردې شيشوې پکوې
کار شوې دي .بلې بيا د خپلې چوڼودارې لمنوې پوه وکاره کولوو سوره خپول کموال
و ود او يوې پېغلې چوې ډېوره ټوخېوده د تنواره لوه لووګي څخوه يوې وه خولوه نوه
وهله.
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له ګاللۍ څخوه هوم پو وتنې وشووې ،ځينوو د هغوې بيواتي کوړو ويښوتو توه اشواره
وکووړه ،يوووې يووې د سووپينو غا ووونواو رو ووانه پوووټکي راز وپو ووت او يوووې بلووې
پېغلې يې هم د ژوندپه اړه د معلوماتو غو تنه وکړه.
ګاللۍ د خپل ژوند په باره کې لنډه وغږېوده .ويول يوې چوې دکوورنۍ د هجورت پوه
لومړي کال په لندن کې پيداشوې او همالته لويه شووې ده .د پوالر يوواځينۍ لوور
ده  ،تېر کال يې دولسم خالص کړ او له پالراو مور سره يو ځاى اوسي.
ګاللۍ تر ډېره د کلي له نجونو سره کېناسته .لوه هغووى سوره يوې خبورې وکوړې او
کله چې بې رته له خپلې اندرور سره دکال پوه دروازه ننوتوه ،جموال يوې لوه خپول توره
سووره د کووور پووه چوووتره کووې وليوود ،دوى سوويوري تووه ناسووت وو او ملووک د کلووي
دمکتب دسوځولوکيسه ورته تيروله.
ګاللۍ د خپل تره تر څنګ کېناسته او ويې ويل چې د نجونو له مينه نواکو خبورو
څخه يې خوند واخيست ،دوى يوه شېبه خبرې وکړې ،بيا يې يوه توور سويرلي توه
پام شو چې دکاله پوه دروازه کوې و ړ و .سويرلی رامختوه شوو ،منوډه يوې کوړه او د
چرګو د ګوډلې پر بام ودريد ،چرګو وارخطا يوې او بلوې خووا توه منوډې کوړې  ،د
ملک تندى تريو شو ،خو مخکې تر دې چې څه ووايي ،پوه وره کوې يووه کووچنۍ
نجلۍ کاره شوه.
د جمال رنګ سور شو ،د ملک د تنودي ګوونځې هوم ژورې شووې ،خوو ګاللوۍ پوه
خوشالۍ وويل:
_دا هماغووه نجلووۍ ده چووې موووږ دراتووګ پووه لووومړۍ ورډ دغونووډيو پووه لمنووو کووې
وليده.
وروسته يې ملک ته وکتل:
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_کاکا! دا څوک ده؟
ملک چيغه کړه!
_وباسه! سيرلی وباسه!
د ګاللۍ غومبري سره شول ،دې په لومړي ځل د خپل تره خشکه ليوده .نجلوۍ توه
يوې وکتوول ،هغووې پخوووانۍ زړې جووامې اغوسووتې وې ،پووه س کووې يووې يوووه نوورۍ
لښووته ووکارېدله او وارخطووا وه ،وروسووته پووه لړزانووده ګووامونو د سوويرلي خواتووه
ورنيږدې شوه،سيرلي اخور ته ورټوپ کړل ،يوې غوا خپل ځنځيور وشوکاوه ،پوه
سطل کې وخته او چوترې ته نږدې يې لمر ته هوار شوي پياز سره تيت کړل.
ملک په کاوړ( غوسه ) و ړ شو ،خو مخکې تر هغه جموال منوډه کوړه او دسويرلي
مخې ته ودرېد ،سيرلي لنډه دوره وخوړه او وى له دروازې ووت.
جمووال نجلووۍ تووه وکتوول ،د هغووې توور خووړو سووترګو را ګرځې ودلو تووورو بڼووو يووې زړه
ولړزاوه ،د چوترې خواته يې ورميږ کوږ کوړ ،ملوک پوه راوتلوو رډو سوترګو ورتوه
کتل ،بېرته يې نجلۍ ته سترګې ورواړولې ،هغه وارخطا وه ،ټول بدن يې پوړک (
لړزې ) اخيستی و او باڼه يې نه رپېدل.
جمال ورو وويل:
_درځه!
نجلۍ په رېږدېدلو ګامونو روانه شوه ،جمال هم حرکت وکړ.
ملک چيغه کړه!
_پرېږده يې!
جمال مخ ور واړاوه:
_دروازه پورې کوم.
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بېرته يې نجلۍ ته وکتل ،هغه د ده تر څنګ روانه وه.
جمال ورو وويل:
_د چا لور يې.
_د ابۍ
د جمال تندى تريوشو ،نجلۍ له دروازې ووته ،جمال پسې وکتل ،په ډېرا ن کوې
څو مېږو او اوزو خولې وهلې.
جمال دروازه پورې کړه ،شا ته يې وکتل ،پالر يې د غووا ځنځيور توه تيوږه نيوولې
وه او ګاللۍ په چوتره کې د ده له خور سره خبرې کولې،
جمال ور نږدي شو ،ګل غوټۍ ته يې وکتل او ويې ويل:
_دا نجلۍ څوک وه؟
خور يې په بيړه وپو تل:
_کومه نجلۍ؟
_دا اوس چې په سيرلي پسې راغلې وه.
ګل غوټۍ وارخطا شوه:
_

! ما ونه ليده.

ګاللۍ په حيرانۍ وپو تل:
_د هغې پېژندل ولې درته مهم دي؟
جمال څه ونه ويل ،سور يوې وځړېود او دکواله د لويوديځ کوونل لوور توه روان شوو ،د
کاله په څلورو کونجونو کې هسک ،هسک برجونه و ړ وو ،جمال په خړو زينوو
وخوت ،يوه بور توه ور ننووت ،هلتوه يووه وړه کوټوه وه چوې د کلوي خواتوه يوې يووه
اورسۍ درلوده ،د کوټې ختيځ لور ته يوو موات کوټ پوروت و ،لويوديځ ديووال توه
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يې يو زوړ بايسکل و ړ و او د کوټې په منځ کې څو زاړه ټيمان ،د خورې يووه کتوه
او خيرنې پالستيکي کووړې کارېدلې.
جمال يوه شېبه دکوټې په منځ کوې ودرېود ،ده توه تېور يادونوه ورپوه زړه شوول ،يوو
وخت به په دې بر کې د ژمي لپواره مڼوې سواتل کېودې ،پوه چوت کوې بوه دانګوورو
کتارونه ځوړند وو او جمال به ډې ر وخوت پوه بور کوې ناسوت او لوه خپول پوالره پوه
پټه به يې ميوه خوړه.
جمال ورو د ورسۍ خواته ورنيږدې شو .له پاسه يې کلي ته وکتل ،په لوو کالوه
کې کوم د پام وړ بودلون نوه و پکوې راغلوی ،يوواځې خوړ کورونوه ډېور شووي وو ،د
جومات تر مخ د توت دپخوانيو لويو ونو پر ځاى اره شوي مونډان وکارېدل او
کلي هغه پخوانی شينوالی نه درلود.
ناڅاپه يو څوه ور پوه زړه شوول ،لوه ورسوۍ څخوه يوې سور ويسوت ،کويک لوور توه يوې
2

وکتل ،له کلي وتلی په د ته کې يو زوړ چمبر کارېده ،جمال ه شوېبه د چمبور
و ړو دېوالونو ته ځير و ،سورونه يوې خووړل شووي وو او پوه واهره د ژونود کوموه
نښه نه پکې کاريده ،بيا يې يو درب واورېد ،په بيړه يې شا ته وکتل ،ګاللوۍ
دکوټې په منځ کې و ړه وه ،جمال په وارخطايئ وويل:
_ته دلته څنګه راغلې!
ګاللۍ وخندل:
_په خپلو پښو.
جمال تندى تريو کړ:
_دلته ستا راتګ ه نه دى.
٢

چمبر تر کال يو څه ټيټه چاردېوالي ده چې برجونه نه لري.
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د ګاللۍ شونډې وځړېدې ،مخ يې واړاوه ،غو تل يوې چوې پوه زينوو وکته شوي
چې جمال تر مټ ونيوله ،ورو يې وويل:
_چا وليدې؟
_نه
_خو ته بايد پام وکړې ..
ګاللۍ چيغه کړه!
_زه ستا نامزده يم!
جمال په بيړه د هغې پر خولوه س کېښوود ،يوو ګوام يوې واخيسوت ،لوه پورتوه يوې
ندې وکتل ،په انګړ کې هيووک نه و ،ورو يې وويل:
_هلتوه کومووه خبووره نووه وه ،غوواړه پووه غوواړه بووه سووره ګرځېودو ،خووو دلتووه بايوود يووو څووه
احتياط وکړو.
د ګاللۍ سر وځړېد ،ورو يې وويل:
_ته ډېر خفه پورته راوختې.
جمال د هغې پوه ژېوړو ويښوتو کوې ګووتې تېورې کوړې ،اوږدې غواړې توه يوې خولوه
ورنيږدې کړه ،خو ګاللۍ يې ټتر ته س ونيو ،شاته شوه او په شرمېدلي غږ يوې
وويل:
_تر اوسه خو دې ماته نصيحت کاوه.
جمال وخندل.
ګاللۍ وويل:
_ ړم.
له دې سره يې ګام واخيست ،خو بېرته ځاى په ځاى ودرېده.
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جمال موسک شو:
_پښېمانه شوې؟
ګاللۍ وويل:
_په چوتره کې دې خور پيالې ټولوي.
جمال خپله غړۍ اوږده کړه ،بېرته په خپل ځاى ودرېد ،ورو يې وويل:
_ ه ! نو يوه شېبه ماتله شه!
ګاللۍ د ورسۍ خوا ته ورتېره شوه ،کلي ته يې وکتل ،د ځينو بامونو پر سورونو
د ځوځو ګبندې (بارونه) ايښوې وې او څوو ديوالونوه پوه تپول شوويو خوشوايو ژېوړ
وو.
ورو يې وويل:
_ايا کوم بل داسې هيواد شته چې اوسېدونکي يې په خوشايو اور بل کړي؟
جمال هغې ته ورنيږدې شو ،تر څنګ يې ودرېد او شونډې يې وخوځېدې:
_نه پوهېږم.
ګاللۍ يوه شېبه غلې وه ،وروسته يې پام څو هلکانو ته ور واو ت چې سوره لمور
ته يې مردکۍ کولې ،ورو يې وويل:
_پالر دې ويل چې دلته ونځی نشته.
_هو! تېر کال چا وسوځاوه.
ګاللۍ يوه شېبه غلې وه ،بيا يې يو ناڅاپه وويل:
_نه شي کېداى چې د کلي ماشومانو ته درس ووايو؟
جمال په حيرانۍ سره هغې ته وکتل.
ګاللۍ خپله خبره پسې وغزوله:
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_موږ څلور مياشتې وخت لرو ،ډېره موده ده ،يو څه خو به زده کړي.
د جمال شونډې وخوځېدې:
_خو زه نه شم کو ى.
_ولې؟
دلته ناروغۍ ډيرې دي ،همدا نن دوه کليوال راغلي وو ،يوه يې ژېوړى درلوود او
بل هم په وچکۍ اخته و ،ه به دا وي چې د دوى درملنه وکړم.
ګاللۍ وخندل:
_دا هم نېک کار دى ،ته دې خپله ډاکټري کوه او زه به هم لوه کاکوا څخوه وغوواړم
چې د ليک لوست لپاره يوه کوټه په واک کې راکړي.
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ملووک د ګاللووۍ غو ووتنې تووه نووه ونووه ويوول ،د کووال لووويې دروازې تووه ني وږدې  ،د
کوريوه کوټه يې د کوچنيو نجونو او هلکانولپواره خالصوه کوړه ،پوه لومړيوو کوې
دليووک لوسووت لپوواره لووږ شوومېر ماشووومان ورتلوول ،خووو اونووۍ وروسووته يووې شوومېره
پنځلسو ته ورسېده ،ګاللۍ به هر سهار درې سواعته درس ورکواوه ،دې لوه خپول
کار ه خوند ا خيست ،په پيل کې يې تر سلو پورې حساب ور زده کړ ،بيوا د الفبوا
دتورو وخت راورسېد او وروسته به يې د دوو_درېو توورو لوه جنګولوو يوو سواده
نوم جوړاوه.
ماشومانو هم په لنډ وخت کې له درسونو سوره زړه وتواړه ،ان بازمحمود هوم خپلوه
لينده لرې کړې وه ،ده به قلم او کتابچه ورسره ګرځول.
جمال ته به هم ډله ډله ناروغان ورتلل .د ده نسخه ډېورو وه لګيوده ،پوه لنوډ وخوت
کې تر ليرو کليو دا اوازه وغزېده چې سړى له لندنه راغلی دى ،هلته يې ډاکټري
زده کړې ده او د ډېر وخت ناروغان يې په پښو درولي دي.
ملووک هووم خوشوواله و ،زوى يووې خپلووې زده کووړې بشووپړې کووړې وې او ورېووره يووې
پسې خپله کړې وه ،خو په جمال يې ډېر پام و ،دى به يوې نوه پرېښوود چوې لوه کووم
کليوال سره يواځې کينې او يا هم ډېروخت د باندې تېور کوړي ،بانوه يوې دا وه چوې
حا ت خراب دي او احتياط ه دى.
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جمال هم دخپل پالر خبره منل ،ده به ډېر ناروغان د ميلمنوو پوه کوټوه کوې کتول او
يووواځې د کلووي هغووو ناروغووانو تووه بووه د هغوووى کورونووو تووه ورتووه چووې لووه پښووو بووه
لويدلي وو .جمال يواځې يووه تفوريد درلووده ،دى بوه هور موازديګرکلي توه نيوږدې
هسکې غونډۍ ته خووت ،هلتوه بوه پور يووه هوواره ډبوره کېناسوته او د سوره غوروب
ننداره به يې کوله.
په کلي کې يې له چا سره نه لګېده ،د زلميتووب دوه_ درې همزولوي يوې پوه ايوران
کې وو او ده ته له پخوانيو ملګرو څخوه يوواځې د کلوي نوايي جانوداد ور پواتې و،
جانداد له عمره پووخ سوړى و ،وچ کلوک وجوود يوې درلوود او پخووا يوې لوه جموال
سره راز يو و ،خو اوس ډېر نه کارېده ،يواځې يو ځل د جموال ليودو توه ورغلوی
و او دوهووم وار پووه کلووي کووې سووره مخووامخ شوووي وو .بانووه يووې دا وه چووې درې کلووي
اولو ور تر غاړه دى او دورځې تر لسو پورې سرونه جوړوي.
يووو مووازديګر جمووال غونووډۍ تووه خوووت چووې لووه ليوورې يووې پووه يوووه سووړي سووترګې
ولګېدې ،دى يوه شېبه ودرېد ،سړى پر بايسکل سپور د کلي خواته راته او کلوه
چې يو څه نږدې شو د جمال په زړه کې خوشالي ور ټوله شوه ،شوېبه وروسوته يوې
جانداد ته کلکه غېږ ورکړه ،بيا دواړه يو بل ته مخامخ پور لويوو ډبورو کېناسوتل،
د يو بل د ژوند په اړه يې خبرې وکړې ،د رباب او د مېلو په باره کوې وغږېودل ،لوه
باغونو څخه يې دانګورو او نورو مېوو د غال کيسې راواخيستې او تېور يادونوه
يې تازه کړل ،جانداد له خپل ژوند څخه راضي و ،ويل يې چې ګوذاره يوې وه ده،
پر نايتوب سربېره څو مېږې او اوزې هم لري او د دريو ماشومانو پالر دى.
د دوى خبرې اوږدې شوې او جمال د لومړي ځل لپاره تر ما امه پاتې شو.
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جانووداد خبوورې کووولې ،خوجمووال د مخووامخ غونووډۍ پووه لمن وه کووې دوو ماشووومانو
اوڅو مېږو او اوزو ته کتل چې د دوى خواته را روان وو،
د ما ام له اذان سره سم جانداد غلی شو ،شېبه وروسته يې خپل څادر هوار کوړ،
دواړو نيت وتواړه ،فورل لموونځ يوې پوه اراموۍ سوره ادا کوړ ،خوو پوه سونتو کوې د
زنګولو ګړنجی اورېدل کېده.
کله چې جمال ي لور توه سوالم وګرځواوه ،بودن يوې زيوږ شوو ،ده توه مخوامخ د څوو
مېږو او اوزو په مينځ کې يوه خيرنه نجلۍ و ړه وه ،د هغې تر غټوو خوړو سوترګو
تور اوږده باڼه را تاو وو او ګرين ( ګرېوان) يې شکېدلی کارېده.
جمال يوه شېبه هغې ته وکتل ،بيا يې کيک لور ته سالم وګرځواوه او وروسوته يوې
پر خپله خرېيلې زنه

س تېر کړ.

جانووداد هووم سووالم وګرځوواوه ،و ړ شووو او د بايسووکل لووه کنج ووغې څخووه يووې يوووه
کووووړه را خالصووه کووړه ،بيووا نجلووۍ تووه ورنووږدې شووو ،هغووه د سوووالګرې غونوودې
عاجزه و ړه وه ،جانداد په جګو پښوو کېناسوت ،غوټوه يوې خالصوه کوړه او څلوور
_پنځه روغ او سوځېدلي پاستي يې نجلۍ ته ونيول.
ورو يې وويل:
_ هه! دا واخله او خپل کور ته ړه شه!
نجلۍ مېږو او اوزو ته وکتل.
جانداد په بيړه وويل:
_ مالونه به بازمحمد په مخه کړي.

رڼا

www.samsor.com

نصير احمد احمدي

د نجلۍ نري او چاودي چاودي سونه ور وغځېدل ،ډوډۍ يې سوره وچرموړلوه،
په تخرګ کې يې ونيوله او د کلي خواته ګړندۍ روانه شوه ،باز محمود هوم خپلوه
رمه په مخه کړه.
جانداد جمال ته وکتل ،موسک شو او ويې ويل:
_ناوخته نه دى؟
جمال د هو په نښه سر وخوځاوه ،و ړ شو او څادر يې ټکواهه.
جانداد خپل زوړ بايسوکل تور وکرو ونيوو ،دواړو دکلوي خووا توه مخوه کوړه ،يووه
شېبه يوه هم څه نه ويل ،يواځې د بايسکل د ټيم ټکاه او تر بوټونوو نودې د وړو
تيووږو د وووېدو غږونووه اورې ودل کې ودل ،دواړو ځمکووې تووه کتوول او غلووي روان و،
خوشېبه وروسته جمال ورو وويل:
_دا نجلۍ څوک ده؟
جانوووداد هغوووه توووه وکتووول ،يووووه ترخوووه موسوووکا يوووې وکوووړه او پلنوووې شوووونډې يوووې
وخوځېدې:
_د رڼا لور.
د جمال زړه ولړزېد ،شک يې په يقين بدل شو ،خو څه يې ونه ويل.
جانداد وويل:
_مور يې ډېره ناروغه ده ،يونيم کال وشو چې و ړېداى نه شي.
جانداد غلی شو ،د کيڼې سترګې له کونجوه يوې جموال توه وکتول ،هغوه هماغسوې
ځوړند سر روان و ،ورو يې خپله خبره پسې وغز وله:
_يو ځل د ولسوالۍ ډاکټر ته ورغلې وه ،خو هغوه وريواده کوړې وه چوې عوال يوې
دده له وسه وتلی کار دى ،کابل ته دې ړه شي ،خوو رڼوا ډېوره بېوسوه ده ،د بېګواه
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نه لري ،عال ته يې پيسې په کار وې ،ځکه نو دې هم په درملنې پسې دومره سور
ونه ګرځاوه ،بو! ټوله ګذاره يې د لور په مز دورۍ ده ،لور يې پاڼوه نوومېږي ،لوه
تېر يوه کاله راهيسې زما رمه پيايي ،خو زه پخپله بيوسوه يوم ،ډېوره مرسوته نشوم
ورسره کو ى ،د ما وام لوه راټولوو کوړو پاسوتو څخوه پنځوه _شوپږ ورکووم ،درې
وخته وچه ډوډۍ يې کيږي ،دوى دوه نفره دي ،لور او مور ،يو څوه س کليووال
هم ور ته نيسي ،ذکات ،مکات ورکوي او ژوندي يې ساتلي دي.
جانداد غلی شو ،جمال هم نور څه ونه ويل ،بېرته چوپه چوپتيا شووه ،خوو دا ځول
د بايسکل د ټيم له ټکاه سره د يوه_ نيم شغال تېره کوکه هم اورېدل کېده.
شوېبه وروسووته پووه عموور پوووخ سووړى يوووې زړې دروازې تووه چووې د غوووړو څووو زنګون
ټيمان پرې ټکوهل شوي وو ور وګرځېو د او ځووان هوم د يووې کوال خووا توه ګړنودى
روان شووو ،دا کووال د کلووي پووه موونځ کووې و ړه وه ،ديوالونووه يووې توور ټولووو کورونووو
هسک وو او پنډ برجونه يې د ما ام په تته رڼا کې وېرونکي کارېدل.

د ټولګي په توره دړه ليکل شوي و.
زموږ هېواد افغانستان دى.
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موږ له خپل هېواد سره مينه لرو.
موږ سوله غواړو.
په غولي څو ماشومانو پلتۍ وهلې وې ،کله کله به يوې سورونه پورتوه کوړل ،دړې
ته به يې وکتل او ندې د کتابچو په سپينو پاڼو به يې څه وليکل.
ګاللۍ د ټولګي د لويې ورسۍ تر څنګ و ړه وه ،دې تر شيشوې ورهواخوا د تيوز
بوواران ننووداره کولووه ،بوواران دکووال پووه موونځ کووې لوووى لوووى ډنډونووه جوووړ کووړي وو،
څاڅکي به پر خړو اوبو لګېودل ،ډومبکوي (پووکڼۍ ) بوه يوې جووړول او بيوا بوه دا
ډومبکي نورو څاڅکو له منځه وړل...
ګاللۍ ته دا خړ ډنډونه او د لرګي ناوې په زړه پورې وې ،دې توه د لنودن بارانونوه
ورپه زړه شول ،هلته به ډېر بارانونه ورېدل ،خو څواڅکو بوه دا ډول چکوړې او خوړ
ډنډونه ،نه جووړول ،هلتوه يوواځې شونه وا وه او پاخوه سوړکونه وو ،بوټونوه بوه پوه
ورځو ،ورځو نه ککړېدل او له لندو خاورو څخه بوى نه پورته کېده.
ګاللۍ يوه شېبه د کړکۍ تر څنوګ و ړه وه ،بيوا بېرتوه دړې توه ورنيوږدې شووه او
په لوړ غږ يې وويل:
_ ه! ومو ليکل؟
ماشومانو سرونه پورته کړل ،يوه سورتور هلوک پوه خپلوه بهېودلې پووزه لسوتوڼی
تېر کړ او په زوټه يې وويل:
_خان محمد نه دي ليکلي.
د هغه تر څنګ د ناست هلک سترګې رډې راوختې:
_درواغ وايي! هه! دا نو څه دي؟ پخپله يې تر اوسه ټوپکونه رسمول.
سرتور هلک په خبره کې ورولوېد:
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_جېب دې له مردکيو ډک دى.
د هلک رنګ سور شو.
ګاللۍ په لوړ غږ وويل:
_ما درته ويلي و چې ه هلکان جنګ نه کوي!
ماشومان غلي شول.
ګاللۍ تخته پاکه کړه ،وروسته يې په دړه څو د جمعې سوالونه وليکل ،خو کلوه
چې يې ماشومانو ته مخ ور واړاوه ،ټولو د وره خواته کتل.
په وره کې يوه کوچنۍ نجلوۍ و ړه وه ،د هغوې تور غټوو خوړو سوترګو توور باڼوه را
توواو وو او لووه شووکېدلې لمنووې څخووه يووې اوبووه څوېودلې ،ګاللووۍ پووه بيووړه هغووې تووه
ورني وږدې شوووه ،توور څنووګ يووې ودرېووده ،خووو مخکووې توور دې چووې څووه ووايووي ،د
ماشومانو له منځه يوه غږ کړ:
_معلم صاحب! دا پاڼه نوميږي ،پالر يې په زړه کال کې پوډرو مړ کړ.
ټولو ماشومانو وخندل.
ګاللۍ په بيړه هغوى ته وکتل ،د هغوې توورې سوترګې لوه غوسوې ډکوې وې او پوه
پراخ تندي کې يې نرۍ ګونځې کارېدلې ،په خشکه يې وپو تل:
_دا کوم بي ادبه و؟
د ماشومانو سرونه وځړېدل.
ګاللۍ نجلۍ ته وکتل او په حيرانۍ يې وويل:
_او هو! ته ژاړې؟
نجلوۍ ورو ورو سوونګېدله...ګاللوۍ د هغوې پوه لنودو ويښوتو س کېښووود ،ورو
يې وويل:
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_څه خبره ده؟
د نجلۍ سر وځړېد ،څو پرله پسې سلګۍ يې له خوولې را ووتوې او وړې شوونډې
يې و خوځېدې:
_مور مې...
ګاللۍ په خبره کې ور ولوېده:
_ولې! په مور دې څه شوي دي؟
_مور مې يو دم ړنګه شوه ،سترګې يې رغړي ،خو غږېداى نه شي.
ګاللۍ د هغې سر په خپل ټتر پورې ونيو ،ورو يې وويل:
_ته په ډاکټر پسې راغلې يې؟
نجلۍ د ( هو) په نښه سر وخوځاوه.
ګاللۍ د هغې تر مخ په جګو پښو کېناسته ،اوس نو دواړه په ونه سوره برابور وو،
يوووه شوېبه يووې د نجلووۍوچ کلووک او ټوواپي ،ټوواپي مووخ تووه وکتوول ،بيووا يووې شووونډې
وخوځېدې:
_خوا مه بدوه ،مور به دې خداى جوړه کي ،ه !
نجلۍ په حيرانۍ سره هغې ته کتل...
ګاللۍ ناستو ماشومانو ته مخ ور واړاوه ،لوه يووه نوه يوې وغو وتل چوې جموال را
وبولي ،ماشووم هوم پو ه منوډه لوه کووټې ووت ،وروسوته يوې نجلوۍ تور موټ ونيولوه
،دواړه دړې توووه نيو وږدې شوووول ،کلوووه چوووې يوووې نجلوووۍ د زده کونکوووو تووور موووخ پووور
پالستيکي څوکۍ کېنوله ،پښې يې په هوا کې ځړېدلې پاتې شوې ،ګاللوۍ لوه
ماشومانو وغو تل چې په دړه ليکل شوي سوالونه وليکي ،وروسته نجلوۍ توه
مخامخ پر غولي کېناسته ،هغې ته يې وکتل او ويې ويل:
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_سبق دې خو ېږي؟
نجلۍ حيرانه وه.
ګاللۍ وخندل:
_ته ولې سبق ته نه راځې؟
د نجلۍ وړې شونډې وخوځيدې:
_رمه پيايم.
_خو سبق ته هم راځه!
د نجلۍ سر وځړېد ،يوه شېبه غلې وه ،وروسته يې په وړه ژبه وويل:
_ډوډۍ به له کومه کوو؟
د ګاللۍ په سترګو کې او کې ورغړېدې:
_ورور ،تره ،خپل ،پردى ،څوک نه لرې؟
نجلۍ هماغسې په ځړېدلي سر وويل:
_مور لرم ،مور مې هر وخت کلوي ،وروسته بيا ژاړي.
دا وخت د جمال له خندا ډک غږ واورېدل شو:
_غالم امر ته تيار دى.
خو د هغه خندا يودم غلې شوه ،ګاللۍ په بيوړه وره توه وکتول ،جموال پښوه نيوولی
و ،څېره يې خواشينې کارېده او په ځير ،ځير يې نجلۍ ته کتل...
ګاللۍ ورو وويل:
_دا پا ڼه نوميږي ،مور يې ناروغه ده او ته بايد ورسره ړ شې.
د جمال زړه ولړزېد ،پښې يې بې سېکه شوې او س يې پوه وره پوورې ونيوو .يووه
شېبه غلی و ،بيا يې يو دم وويل:
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_زه نه شم کو ى.
د ګاللۍ په تندي کې ګونځې پيدا شوې:
_ولې؟
جمال نجلۍ ته کتل...
ګاللۍ وخندل:
_که له بارانه وېرېږې ،چترۍ درسره واخله ،ځه ناروغه ده.
جمال وويل:
_ما وبخښه! نه شم کو ى.
ګاللۍ په حيرانۍ سره هغه ته کتل.
جمال يوه شېبه غلی و ،وروسته يې ناڅاپه سترګې سره ورغلوې او پوه جوديت يوې
وويل:
_نه شم کو ى.
ګاللۍ ته د جمال غوسه حيرانونکې وه ،يوه شېبه يې څه ونوه ويول ،خوو وروسوته
يې شونډې وخوځېدې:
_تا خو تر اوسه په دومره سخته کې څوک نه و پرېښي ،د دې نجلۍ موور ناروغوه
ده ،غږې وداى نووه شووي او دا سووتا و يفووه ده چووې هغووه وګووورې ،تووه پخپلووه هووم ووه
پوهېږې.
جمال يوه شېبه غلی و ،وروسته پرتوه لوه دې چوې څوه ووايوي لوه کووټې ووت ،خوو
لنډ وخت نه و وتلی چې بې رتوه پوه وره کوې وکاره شوو ،د هغوه پوه وي س کوې
چترۍ او په کيک س کې يو کوچنی تور بکو وکارېده ،ده نجلوۍ توه وکتول او
په خشکه يې وويل:
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_راځه!
ګاللۍ ته د جمال دې غوسې خوند ور نه کړ ،خو بيا هم خوشاله وه چې نوامزد يوې
د ناروغې ليدو ته تيار شوى و ،نجلۍ هم په لړزېدلو ګامونو له ټولګي ووته.
د باندې باران په شدت سره اورېده ،جمال چترۍ خالصه کوړه او د بواران څواڅکو
د پراشوټ له ټووټې څخوه ټکوا ويسوتله ...خوو نجلوۍ وړانودې ځړېودلی سور چټکوه
روانه وه ،د باران څاڅکي يې په لوڅه او نرۍ غواړه لګېودل او پالسوتيکي چوټوو
(چپلکو) يې په ځان پسې چکړې پورته کولې...
د کلي په تنګو کوڅو کې هيووک نه کارېدل ،له لرګينوو نواوو څخوه خوړې اوبوه
توېدلې ،دا اوبه به د تشنابونو له تورو او بويناکه اوبو سوره ګډېودلې او د کوڅوو
د منځ ډنډونه به يې پسې پراخول ...
دوى چوپه خوله روان وو ،جمال به هوه کوله چې په کلک ځاى ګام کېږدي ،کلوه
کله به اړ شو چې ديوالونو ته نيږدې پښه ولګوي او يا له ځينوو کوچنيوو ډنوډونو
څخه ټوپ کړي.
دى خواشينی و ،احساس ور ولوېد چې په ژوند کې تر ټولو سوتړى موزل کووي ،د
ده همېشونۍ هيلوه دا وه چوې ناروغووانو توه ژونود ور وبخښوې ،خووو دا ځول يوې تمووه
درلوووده چووې خپلووه ناروغووه پټووې سووترګې ووينووې ،خووو وروسووتي فکوور يووې ډېور ژر
وجدان مالمت کړ ،له ځانه يې ورټ وشو ،هوه يې کوله چې تېر يادونه هېر کوړي
او د ناروغې درملنه خپله دنده وګڼي ،خو تېورو يوادونو د غڼوې د توارونو غونودې
کلک نيولی و.
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ده هماغسې ځوړند سر مزل کاوه ،خو کله چې يې سر پورته کوړ ،زړه يوې ولړزېود.
دوى لووه کلووي وتلووي وو او نجلووۍ پووه د ووته کووې د ګو ووي و ړ زاړه چمبوور خوووا تووه
چټکه روانه وه.
جمال يوه شېبه ودرېد ،ده فکر کاوه چوې پوه دې زړه ويرانوه کوې بوه اوس څووک نوه
اوسي ،هلته به يواځې سپي بچوي زېوږوي او د د وتې موږو بوه غارونوه پکوې جووړ
کړي وي ،خوو اوس هلتوه چوا ژونود کواوه او دى بايود يوو ځول بيوا دې کنوډوالې توه
ورغلی واى ،ځکه يې بې رته ګوام پورتوه کوړ ،خوو دا ځول يوې پښوې تور پخووا درنوې
ورته وايسېدې ،احساس ورولېد لکه په پونودو پسوې چوې يوې وزنونوه تړلوي وي
او يا هم په اوسپنيزو بوټونو کوې روان وي ،ده پوه سوتونزه سواه اخيسوته ،خوو هور
رنګه چې و ،دى بايد په نجلۍ پسې تللی واى.
نجلۍ په يوه وړه دروازه ننوته ،جمال هم هغه تعقيوب کوړه او کلوه چوې يوې ځوان د
چمبر په منځ کې وليد ،په زړه يې وېوره ننوتوه ،ده پوه ځينوو انګرېوزي وحشوتناکو
فلمونووو کووې دا ډول زړې ويرانووې ليوودلې وې ،پووه داس وې ځووايونو کووې بووه يوووازې
ارواوې اوسېدلې ،دوى اوږدې داړې درلودې  ،انسانان بوه يوې تښوتول ،بيوا بوه
يې دا ډول زړو کنډوالو ته وړل او هلته به يې د هغوى وينې څښلې.
جمووال يوووه شووېبه پووه انګووړ کووې ودرېوود ،د ړنګووو دېوالونووو سوورونه نووده وو ،د
پخوانيووو کوټووو پرځوواى د خوواورو ډېوورۍ و ړې وې ،دروازې تووه نيووږدې کادانووه
ړنګه وه ،رالوې دلې پخوې يې لووګي وهلوې وې او غټوې توورې لووټې يوې دا سوې
کارېدې ،لکه يوه لويه اورلګېدنه چې پکې تېره شوې وې.
جمال فکر په مخه کړ ،خو وروسته يې په ي غوږ د باران څواڅکي ولګېودل ،پوه
بيړه يې پورته وکتل ،چترۍ کيک لور ته کږه شووې وه ،بېرتوه يوې سور کښوته کوړ،
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په وره کې يوه نجلۍ و ړه وه او ده ته يې د مرسوتې پوه تموه کتول ،دنجلوۍ شوا توه
تپه تيواره وه ،هويڅ هوم نوه وکارېدل ،دا خوالص ور او دا تيواره  ،هغوو سوموو توه
ورته وو ،لکه پخوانيو انسانانو چې ژوند پکې کاوه.
نجلۍ يوه شېبه و ړه وه او بيوا پوه تيواره کوې ورکوه شووه ،جموال هوم حرکوت وکوړ،
چترۍ يې خړ او نده ديوال ته ودروله او کله چوې پوه وره ننووت ،اړ شوو چوې سور
ټيت کړي.
هلتووه توووره شووپه وه ،لووه دېوالونووو څخووه سوووړ او نمجوون بوووى لټېوده  ،د موږکووانو
بچوڼي ورو ورو چوڼګېدل ،جمال نوه پوهېوده چوې پور کوموه ړ شوي ،يووه شوېبه
ودرېد ،سترګې يې له تيارې سره اشنا شوې ،د تنګ دهليز دواړو خواووتوه دوه
لرګينوووې زړې دروازې و ړې وې ،دى حيوووران و چوووې کوووومې يووووې تووووه س ور
وغځوي ،خو دا وخت يې د نجلۍ ژړغونی غږ په غوږور ننوت:
_مورې ،مورې ،سترګې رڼې که ،ما ډاکټر درته را ووست.
د جمال زړه ولړزې د ،خو د نجلۍ پوه خبورو يوو څوه خوشواله شوو ،د هغوې پوه وينوا د
ځې سترګې پټې وې.
ورو يې دروازې ته س ور وغزاوه ،د دروازې غنجا يوې پوه زړه کوې نورۍ څړيکوه
تېره کړه ،جمال يوه شېبه ودرېد ،د کوټې په خړه درۍ يووه وځه پرتوه وه ،د هغوې
سوور تووه د لرګوووي يووو زوړصوووندوق ايښووی و ،څنووګ توووه يووې څوووو خيرنووې بړسوووتنې
کارېدلې او له ديوالونو څخوه څوو ځايوه کاګول را لوېودلی و ،نجلوۍ ژړل او پوه
وړو سونو يې د ځې ډنګرو اوږو ته ټکانونه ورکول ...
_مورې! مورې! سترګې رڼې که! ما ډاکتر درته راووست ...مورې...
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جمال يوه شېبه دوى ته وکتل ،نجلۍ د خپلې مور پر ټټر ورټيټه وه ،هغوې ژړل او
کوچني وجود يې د ځې څېره له ديده پټوله.
جمال ورو ورنږدې شو ،خوو کلوه چوې يوې سوترګې د وځې پور موخ ولګېودې ،يووه
شې به يې پوه زړه رحوم غلبوه وکوړه او پوه سوترګو کوې يوې بوې اختيواره او وکې ډنوډ
شوې ،زړه ته يې نه لوېده چې دا دې رڼا وي ،د ځې سترګې پټوې وې ،پوه څېوره
يې يواځې خړ پوستکی پروت و او د غومبرو هډوکي يې راوتلي کارېدل.
جمال د هغې تر څنګ کېناسوت ،کووچنۍ هماغسوې ژړل...جموال د نجلوۍ پور اوږه
س کې ښود ،ګوتو يې يواځې راوتلي هډوکي لمو کړل ،نجلۍ څنګ ته شوه،
جمال د پرتې ځې نبض وکوت ،د س رګونه يې ورو ورو غورځېودل...بيوا يوې
د کوچني بکو ځنځير کش کړ ،د فشار د آلې چسپ يې د وځې تور ډنګور موټ را
وګرځاوه ،شېبه وروسته يې نجلۍ ته وکتل او ويې ويل:
_مه ژاړه! فشار يې ټيټ دى ،ه به شي.
له دې سره دپرتې ځې ځګېروى شو ،د هغې ي س حرکوت وکوړ ،نورۍ او بوې
سيکه ګوتې يې په داسي بڼه وخوځولې لکه څووک چوې پوه تيواره کوې څوه لټووي ،
خو وروسته يې س له حرکته ولوېد ،د جمال په زړه کوې يوو ځول بيوا تېور يادونوه
ور تازه شول ،د رڼا غږ يې په غوږو کې انګازې پورته کړې:
(( ستا غږ زما غوږونو نه ،زما زړه ته ننوځي)).
جمال د نجلۍ په ژړغوني غړ ټکان وخوړ:
_دا يې عکو دى ،د ولسوالۍ ډاکټر ورکړى و.
جمال په بيړه هغې ته وکتول ،و ړ شوو ،توور پالسوتيک يوې د کووټې د يوواځينۍ
دريوې رڼا ته پرانيست ،په ځير يې عکوو توه وکتول ،پوه توور پالسوتيک کوې د
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پښوسپين او نري هډوکي کارېدل ،سر يې دوه درې ځله وخوځواوه او بېرتوه د
پرتې ځې تر څنګ کې ناست ،خو کله چې يوې د وځې موخ توه وکتول ،رنوګ يوې
ژيړ شو او په زړه يې سسوتي راغلوه،د وځې غټوې خوړې سوترګې چوې اوږده باڼوه
ترې تاو وو رڼې وې ،هغې په ځير ځير جمال ته کتل...د ځې په سترګو کې کووم
بدلون نه و راغلی ،يواځې له غمه ډکې وې  ،او کې پکې رغړېدلې ،او په څېره
کې يې له دغو ځلېدونکو سترګو پرته ،د ژوند کومه بله نښه نه کارېدله.
د ځې شونډې څو ځله ولړځېدې ،وروسته يې په سختۍ وويل:
_ته هماغسې کلی يې.
جمال په بيړه و ړې نجلۍ ته مخ ورواړاوه ،داسې ورته وايسېده لکه هغوه چوې د
دې خبرې په مانا نه وي پوهېدلې ،نجلۍ ورو ،ورو ژړل...
بېرته يې پرتې ځې ته وکتل ،تندى يې تريو کړ او په خُشکه يې وويل:
_ته خو خبره يې ،ما کوژده کړې!
ځې سترګې پټې کړې ،د هغې د سترګو له کونجانو څخه څو رڼو څاڅکو منوډه
واخيسته او د غوږ له پاسه يې په ګڼو تورو ويښتو کې پټ شول ،پرته له دې چې
سترګې رڼې کړي په ستړي غږ يې وويل:
_خو پر ما تر اوسه ګران يې.
د سړي رنګ سور شو ،نجلۍ ته يې وکتل او ويې ويل:
_مور دې تبه لري ،په داسې وخت کې هر ناروغ چټياټ وايي.
وروسته يې بېرته پرتې ځې ته مخ ور واړاه ،د هغې پور خوړو شوونډو يووه ترخوه
موسکا پرته وه.
جمال ورو وويل:
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_زه دومره وخت نه لرم چې ستا چټياټ واورم.
له دې سره يې بکو ته س کړ او مېخ ته ورته يوه تېره ستن يوې را وويسوته ،بيوا
يې ستن د ځې پوه خيرنوو پونودو څوو ځلوه ووهلوه ،د هغوې څېورې توه يوې وکتول،
ځې د چت تورو دود وهلو لرګيو ته وچې سترګې نيولې وې او په څېره کې يوې
د درد کومه نښه نه کارېده ،وروسته يې پور سوتن د وځې ځنګنونوه ووهول او
ورو يې وويل:
_د کوم درد احساس کوې؟
د ځې شونډې وخوځېدې:
_نه .
بيا يې له هغې څخه وغو تل چې پر اړخ واوړي ،ځې په زحمت څنګ بدل کوړ،
وړې نجلۍ په حيرانۍ ورته کتل.
جمووال د هغووې د مووال پووه نوودنۍ برخووه څووو پرلووه پسووې سووتنې ولګووولې ،بيووا يووې
وپو تل:
_اوس څنګه؟
د ځې ځواب منفي و.
جمال له هغې څخوه وغو وتل چوې بېرتوه سوتوني سوتغ پريووځي ،وروسوته يوې لوه
بکو نه يوو امپوول ( پيچکواري) راوويسوت ،پالسوتيکي سوتن يوې لوه رڼوو اوبوو
ډکووه کووړه او کلووه چ وې يووې تې وره سووتنه د هغووې د س پووه راوتلووي شوونه رګ کووې ننووه
ايستله ،ورو يې وويل:
_دا دې د راتلونکو دردونو لپاره ه ده.
ځې هماغسې چت ته کتل.
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جمال پر يوه کووچني کاغوذ څوه وليکول ،کاغوذ يوې نجلوۍ توه ونيوو ،شوونډې يوې
وخوځېدې:
_دا دوا به يې دردونه ونيسي.
د ځې خواشينی غږ واورېدل شو:
_ ګرانه ده؟
جمووال مووخ ورواړاوه ،ووځې د پخوووا غونوودې چووت تووه کتوول او خووړې سووترګې يووې
او کو ځلولې...وروسته يې په داسې غږ لکه له ځوان سوره چوې خبورې کووي ويوې
ويل:
_دا دواوې ما نوه شوي جووړولی ،زه لوو کالوه مخکوې موړه شووې يوم ،لوو کالوه
مخکې ،زه ستړې يم ،ډېره ستړې ،غواړم چې ويده شم  ،د تل لپاره.
ځه غلې شوه ،د هغې له سترګو او کې وڅوېدې ،وروسته يوې و ړې نجلوۍ
ته وکتل ،يوه شېبه غلې وه ،بيا يې ورو وويل:
_تا به خداى ته وسپارم.
نجلۍ ژړل...
دا وخت د بکو د ځنځير د کشېدو غږ واورېدل شوو ،وځې ورو ورمېوږ کووږ کوړ
او په زحمت يې وويل:
_بيا به دې ووينم؟
سړي لنډ ځواب ورکړ:
_نه
له دې سره و ړ شو ،ګام يې واخيست ،خو يوودم ودرېود ،پرتوه لوه دې چوې وځې
ته وګوري ،ورو يې وويل:
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_يوه خبره واوره! ما کوژده کړې او بيا څوک راپسې راونه لېږې!
د ځې شونډې وخوځېدې:
_خو په يوه شرط.
جمال تر څنګ ورته وکتل ،ځه يووه شوېبه غلوې وه ،د هغوې پوه خوړو سوترګو کوې
او کې ډنډ وې ،بيا يې په مړاوي غږ وويل:
_يواځې يو ځل راته ووايه چې درباندې ګرانه يم.
جمال غلی و.
ځې وويل:
_يواځې يو ځل ،يو ځل را ته ووايه چې درباندې ګرانه يم ،يو ځل.
د جمال شونډې وخوځېدى:
_نه! زه له تا نه ورټ ( کرکه ) لرم.
_ولې؟
جمال نجلۍ ته وکتل ،بېرته يې ځې ته مخ ور واړاوه:
_په دې ته هم ه پوهېږې!
ځې غو تل چې څه ووايي ،خو سړى له کوټې وتلی و.
د باندې تېز باران اورېده...خو دا ځل د جمال په س کې چترۍ تړلې پواتې وه ،د
ده له تورو ويښتو رڼې اوبه څوېدلې ،پرته له دې چې پر کلوک ځواى ګوام کيوږدي
او يا هم له خړو اوبو ټوپ کړي ،ځوړند سر روان و ،د هغه په سترګو کې او وکې
رغړېدلې او په سپينو پايوو پورې يې تور ه او بويناکه خټه سرېښ وه.
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د ډول له غږ سوره سوم ،ګاللوۍ پوه منوډه د کواله بور توه وختوه ،نودې يوې وکتول،
دېوال ته نيږدې رنګارنوګ مووټر و ړ وو .د مووټرو لوه دروازو څخوه خلوک کښوته
کېودل ،پوه دوى کوې ډېورى پخوې وځې پېغلوې او وړې نجوونې وې ،د هغووى پووه
لمنو پورې ټومبلي رڼکي ځلېدل ،په سونو کې يې شنه روميالونه نيوولي وو او
له رنګه خوشاله کارېدلې.
د کاله دروازې ته مخامخ څو ځوانانو څڼې غورځولې ،داتک دا دايره به يوځل پور
شا و ړه ،پراخه به شوه او بيا به اتک کونکي بېرته له څلوورو خوواوو پور ډول سوره
راټول شول ،په دوى کې د ډېرو پښې لوڅې وې ،نه يې د ډېران لمنې ته کتول او
نه يې هم په خاورو کې پرتو کوکيو( شيشوو)  ،تېورو هوډوکو او اغزيوو توه ،دوى
ګړندي حرکات درلودل او کله ،کله به يې له خولو څخه يوه ګډه ناره را وته،
ګاللۍ يوه شېبه کړکۍ ته نيږدې ودرېدله ،هغې ته دې نندارې خوند ورکوړ ،زړه
يې له هغه ځايه نه ته ،خوشېبه وروسته د ناچارۍ له مخې له برجه کښته شوه.
د کوال موونځ هوم لووه ووځو ډک و ،زړې پوه چوووتره کووې ناسوتې وې ،پېغلووې د چمبووې
(دريا) غږ ته څرخېدلې او څو ماشومانو هم هوه کوله چوې يووه بوې سويکه پيشوو
او يو خوار سپی په جنګ سره واچوي.
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ګاللۍ په ورا څو راغلو ځو ته س ورکړ ،بيا دا ن ته ننوتوه ،هلتوه د کلوي څوو
نجونې سره راټولې وې ،چا تناره ته ډوډۍ وهله ،ځينو پر لو وو اوبوه تېرولوې او
يوې بلې هم تر تور چايجوش ندې سره انګار ته پوکي ورکول .
ګاللۍ له پيالو ډک پتنوس او يو تور چايجوش ور واخيستل ،له دا نه ووتوه او
په چوتره کې يې څوو ناسوتو وځو توه لوه چوايو ډکوې پيوالې کېښوودلې ،وروسوته
يوې بلې کوټې ته ور ننوته ،هلته تر ګل غوټۍ د کلي څو نجوونې را تواوې وې ،د
هغوى په سونو کې رنګارنګ کميسونه ځلېدل او د ټوټوو د ارز وت پوه اړه يوې
خبرې سره کولې.
ګاللۍ د نجونو تر څنګ کېناسته جامو ته يې وکتل او په حيرانۍ يې وويل:
_دا د چا دي؟
يوې پېغلې وخندل:
_دا د دې ځاى روا دى ،ورا بايد د ناوې جامې هم ورسره راوړي،
يوې بلې د ګاللۍ سترګو ته يو کميو ونيو او ويې ويل:
_دې ته جولۍ وايي ،سوچه ورېښم پکې کار شويدي ،هوه! دا بول کينخواپ دى،
هندوستانی کينخاپ ،بيه يې لوړه ده ،هر څوک يې نه شي اخستالى.
ګاللۍ کميسونه سره واړول ،ورو يې وويل:
_ کلي دي.
يوې نجلۍ وخندل:
_ستا وار به هم را ورسيږي.
يوې بلې وويل:
_ګاللۍ! ستا واده به چېرته وي؟ دلته ! که د انګريز په وان کې؟
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ګاللۍ يواځې وخندل ،و ړه شوه او له کوټې ووته ،د کاله په لويديځ کوونل کوې
جمووال ،جانووداد او دوه نووور کليوووال د څووو لويووو ديګونووو توور څنووګ و ړ وو ،توور
ديګونو سرې لمبې را تاوې وې او يوه کونل توه د پيوازو او کچوالو پووټکي پراتوه
وو.
ګاللوووۍ يووووه شو وېبه د پيغلوووو د اتوووک ننوووداره وکوووړه ،دوى پوووه پيووول کوووې ورو ورو
څرخېودلې ،خووو وروسووته بووه يووې څرخېودا دومووره تېوزه شوووه چووې ان لمنووې بووه يووې د
چترۍ غوندې سره خالصې شوې او په پاى کې به يوې يوې ميدان پريښود.
ګاللۍ په ورا راغلې له يوې وځې څخوه د دې اتوک پوه اړه معلوموات وغو وتل،
هغې وويل چې (( دلته درې ډوله اتک دود دى ،لومړي توه يوې لووى اتوک وايوي ،دا
اتک اسانه دى ،څرخ نه لري ،يواځې اتک کونکي يوه او بل لور توه مخونوه اړوي او
پر ډول او يا هم پور دريوا وهوونکي راڅرخوي ،دوهوم ډول يوې د څورخ د اتوک پوه نووم
ياديږي او يواځې ی لور ته يو څرخ لري ،خو دريم يوې چوې تور ټولوو سوخت دى،
ا پووی نوووميږي ،ا پووی لووومړى وي لووور تووه پرلووه پسووې درې او وروسووته کيڼووې
خواته يو څرخ لري ،د دې اتک له اودې يواځې هغوه کسوان وتوی شوي چوې سواه يوې
ه پخه وي)).
ګاللۍ تر ډېره د اتک ننداره وکړه ،وروسته يې د اودسونو لپواره دوه لوه اوبوو ډک
سووطلونه اوڅووو بوودنۍ پووه سووراى کووې کېښووودلې ،لووه لموور پرېوتووو سووره سووم پووه ورا
راغلي نارينه خپل کلي ته ړل او يواځې دوه سپين ږيري يې پرېښودل.
د ماخستن له ډوډۍ وروسته بېرته اتک تود شو ،ګاللۍ د کلي له څو نجونوو سوره
يوځوواى د نوواوې توور څنووګ ناسووته وه ،وروسووته ډمووه او څووو پووه ورا راغلوې نجووونې
کوټې ته ورننووتې ،دوى پوه نکريوزو کوې شومر ودرولوه ،بيوا يوې اورلګيوت ورتوه
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ورته کړ ،او د شمعې له بلې دو سوره سوم يوې پوه سوندرو پيول وکوړ ،بيوا يوې هماغوه
نکريووزې دګوول غوووټۍ پوور سووونو کېښووودلې او کلووه چووې شووپه پخووه شوووه ،ډمووې د
ناوې تور ويښته د شاړشمو په تېلو غوړ او وروسته يې دوه اوږدې کووڅۍ تورې
جوړې کړې.
سهار له چايو وروسته بېرته اتک تود شو او تر غرمې يې دوام درلود ،ماسپښين
د نارينه وو ورا راغله ،يو ځل بيا د ډول غږ د کواله د ديوالونوو پور سورونو ناسوتې
مرغۍ والوزولې او په ورا راغلو ځوانانو پښې لوڅې کړې.
ماسپښين يې جمال د ناوې کووټې توه وروغو وت ،دى يوې پخووا پوه رواجونوو
پوهولي و او ورته ويل شوي وو چې ناوې بوه د هغوې ورور و ړوي ،جموال خپلوې
خور ته زرينې کپوۍ ور پوه پښوو کوړې ،ګول غووټۍ ژړل او لوه دې سوره يوې د ورور
سترګې هم له او کو ډکې وې ،خو ګاللۍ د کووټې پوه يووه کوونل کوې غلوې و ړه
وه او په حيرانۍ سره يې دوى ته کتل.
بيووا د نوواوې د و ړې ودو وخووت راورس وېد ،خووو کلووه چووې جمووال خپلووه خووور توور س
ونيوله ،نو دکلي نجونې پرې ورټولې شوې ،دوى دناوې د تلوو مخنيووى وکوړ او
ويل يې چې تر اوسه د تامبو پيسې نه دي ورکړل شوي.
د جموال مووور ډموې تووه اشواره وکووړه او هغووه هوم پووه منوډه لووه کووټې ووتووه ،ګاللووۍ د
تامبو په اړه له يوې کليوالې معلوموات و غو وتل ،هغوې وريواده کوړه چوې توامبو
هغو پيسو ته وايوي چوې خسورګنۍ يوې بايود دنواوې کليوالوو نجونوو توه ورکوړي،
ځکه هغوى په واده کې زيار ايستلی وي او دا خپول حوق ګڼوي ،دوى بيوا پوه دغوو
پيسو ميله جوړوي ،دېګ باروي او يوه ورډ خوشاله تېروي.
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د پيسو له راوړلو وروسته جمال خپله خور تر موټ ونيولوه ،هغوې ژړل...جموال هوم
ژړل...او مور يې هم او وکې تويوولې ...کلوه چوې ټولوه ډلوه لوه کووټې ووتوه ،پوه ورا
راغلې زړې_ وړې پرې راټولې شوې .ډله ورو ورو د کاله د لوويې دروازې خواتوه
نږدې کېدله ،نجونو سندرې ويلې او له ټپو سره د ناوې د ژړا غږ هم ګډ و.
شېبه وروسته په کاله کې چوپه چوپتيوا شووه ،هيوووک نوه وکارېدل ،يوواځې د
لويو دېګونو تر څنګ څو کارغان ،يو خوار سوپی او يووه وړه خيرنوه نجلوۍ ليودل
کېدله ،سپي پوه چيچلوو هوډوکو بووى کوېښ ،کارغوانو لوه ځمکوې څخوه وريجوي
پورتووه کووولې او نجلووۍ هووم لووه يوووه دېګووه د وووروا پاتووه شوووې لنووده ډوډۍ پووه يوووه
کاسه کې اچوله ،هغې غټې خړې سترګې درلودې او تر سترګو يې توور او اوږده
باڼه را تاو وو.
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ورځې تېرې شوې ،هوا سړه شوه اوبزګرانو د مني کښت ته تيارى ونيو.
د جمال په ناروغانوکې هم زياتوالی راغی ،اوس به له نږدې ولسوواليو څخوه هوم
خلک ورتلل ،ګاللۍ هم د کلي ماشومانو ته د پخوا غوندې زده کړه ورکوله ،پوه
دوى کووووې د ډېوووورو امووووال ووووه شوووووې وه او د رياضووووي پووووه څلوروعمليووووو ووووه
پوهېدل،ګاللۍ خوشاله وه ،د ماشومانو له پوهولو څخه يې خوند اخيست ،پوه
ت ره يې منلوې وه چوې دا کووچنی کوور بوه نوور پور يووه دسوترخوان سوره راټوول وي،
وريجووې بووه پوور کاشوووغو خوووري او د خوشووايو د تپلووو لپوواره بووه خپلووې ووځې تووه
دسوووتکش راوړي ،دې توووه هوووره ورډ نووووې وه ،لوووه کليووووالي ژونووود سوووره ورو ورو
بلدېدلووه ،پووه خوووى او جووامو کووې يووې بوودلون راغلووی و او ان د ارغلووي( دېګوودان )
لوګی به هم دومره بد نه ورباندې لګېده ،دې غوم نوه پيژانوده ،خولوه بوه يوې تول لوه
خندا ډکه وه ،ژوند ته يې په مينه کتل او فکر يې کاوه چې د دنيا تر ټولوو نجونوو
نې کمرغه ده ،خو يووه ورډ هرڅوه بودل شوول ،خوشوالۍ کوډه وکوړه او د ګاللوۍ لوه
سترګو په لومړي ځل او کې تويې شوې.
په هغه ورډ جمال د جانداد د ناروغې مېرمنوې ليودو توه ورغلوی و ،ده پوه چووتره
کې نسخه ليکله چې تر څنګ يې يوو سوتړى سوتمی واورېود ،موخ يوې ور واړاوه،
سترګې يې پر لوڅو او خيرنو پښو ولګېدې ،پوه بيوړه يوې پورتوه وکتول ،زړه يوې
ولړزيد ،خو بېرته په ليکلو بوخت شو.
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جانداد وويل:
_د پاڼې مور ناروغه ده.
جمال غلی و ،شې به وروسته يې نسخه جانوداد توه ونيولوه ،بکوو توه يوې س کوړ
او ورو و ړ شو.
جانداد په بيړه وويل:
_چاى دې سور که! سړېږي!
د جمال شونډې وخوځېدې:
_د اخوندزاده په کور کې څوک ناروغه دى ،ځم چې ناوخته کيږي.
جانداد په حيرانی هغه ته وکتل ،وروسته يې د خواست په ژبه وويل:
_که لومړى له دې نجلۍ سره ړ شې ،ثواب بوه دي وي ،د هغوې د موور وضور وه
نه ده ،پاڼه وايي چې له سهاره راهيسې يې سترګې پټې دي.
جمال نجلۍ ته وکتل ،هغه وارخطا وه ،غټې خړې سوترګې يوې لوه او وکو ډکوې
وې او له ندنۍ چاودلې شونډې څخه يې ډومبک وينه راوتلې وه.
جمال ورو وويل:
_کومه دوا چې ما ورته ليکلې وه ،هغه ورکړه!
د نجلۍ په ستړې او خوبولې څېره کې ګونځې پيدا شووې ،سوتونی يوې ډک شوو
او يو دم يې په ژړا پيل وکړ.
جانداد وويل:
_وبال لري ،ورسره ړ شه!
جمال لنډ ځواب ورکړ:
_وخت نه لرم.
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نجلۍ په ژړا کې وويل:
_د مور په خوله کې موې ګوولۍ ور واچولوه ،خوو تېوره يوې نوه کوړه ،اوس يوې هوم د
ژبې پر سر پرته ده.
جمال ګام واخيست ،خو جانداد يې تر مخ ودرېد او په خواره خوله يې وويل:
_ورسره ړ شه!
د جمال په تندي کې ګونځې پيدا شوې:
_نشم کو ى.
جانداد دپخوا غوندې د جمال مخې ته و ړ و.
جمال يوه شېبه غلی و ،وروسته يې په ارام غږ وويل:
_ګوره جانداده! ته زما پخوانی ملګرى يې ،ر مې پرېوږده! نوه غوواړم چوې رانوه
خپه شې.
جانداد د هغه پر اوږه س کېښود ،ورو يې وويل:
_خو...
جمال يې په شدت س پورې واهه او په چيغه يې د جانداد خبره پوه خولوه کوې ور
وچه کړه:
_ته ولې نه پوهيږې! زه نه شم کو ى چې مړى را ژوندى کړم ،هغه د هډوکو سول
لري ،تر مال پورې يې هډوکي تور شوي دي ،که نن وي که سبا ،مري.
د نجلۍ ژړا يوو دم غلوې شووه ،جانوداد پوه بيوړه هغوې توه وکتول ،د نجلوۍ سوترګې
رډې راختلوې وې ،خولوه يووې وازه وه ،وجوود يووې پوړک ( لووړزې ) اخيسوتی و او پووه
حيرانۍ يې جمال ته کتل ،وروسته يې ناڅاپه منډه کړه او په بيړه له انګړه ووته.
جانداد ،جمال ته وکتل او په خشکه يې وويل:
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_ ډېر بې رحمه يې؟
جمال ځمکې ته کتل.
د جانداد شونډې وخوځېدې:
_تا د رڼا ژوند تباه کړ؟
جمال په کاوړ هغه ته وکتل ،خو وروسته يې ناځاپوه تنودى وريون شوو ،يوو دم يوې
وخندل او خندا يې زور ونيو...
د جانداد لړمون اور واخيست ،يو ګام څنګ ته شو او شونډې يې وخوځېدې:
_ووځه!
د جمال خندا بنده شوه ،جاندا ته يې وکتل او په خواشينۍ يې وويل:
_ته د يوې بدکارې ځې لپاره  ،د ورور غوندې ملګرى خپه کوې!
يو کړس شو ،د جمال مخ په چټکۍ کيک لور ته وګرځېد ،له خولې يې ړې تويې
شوې او په بيړه يې خپل ي غومبري ته س ونيو.
دا څپېړه دومره ناڅاپي او زوروره وه چې د جانداد ګوتو درد وکړ.
چوپه چوپتيا شوه ،يوه هم څه نه ويل ،د جانداد پر خوړو غوومبرو او وکې روانوې
وې او په راوتلو رډو سترګو يې جمال ته کتل ،وروسته يې په مړاوي غږ وويل:
_څنګه ګونګی نه شوې!
جمال چيغه کړه!
_دا کومه پټه خبره نه ده ،ته هم په دې پوهېږې چې هغوه يوې لوه چرسوي خيورو سوره
په کا دانه کې ونيوله.
د جانداد د تندي ګوونځې ژورې شووې ،غا وونه يوې وچيچول او خپول ټوول قووت
يې د يوې چيغې لپاره سره راټول کړ!
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_بو!
دا چيغه دومره زوروره وه چې د جانداد ځه سرتور سور انګوړ توه را ووتوه ،هغوې
په وارخطايۍ دواړو ته وکتل او په حيرانۍ يې وويل:
_څه ټکه را پرېوته!
جانداد غريو واخيست:
_خان صيب د رڼا ژوند ور تباه کړ ،اوس يوې پوه عوزت هوم لووبې کووي ،وايوي چوې
هغه په پوست پاکه نه ده.
د ځې بدن ولړزېد او په خواره خوله يې وويل:
_وى وروره! هر څه به درسره ومنم ،خو دخداى روى ومنوه! داسوې موه وايوه ،کوه
زموږ په خبرو کې څه شک درلوېږي ،لوه کليوالوو وپو وته ،رڼوا خوو ماليکوه ده،
ماليکه!
د جمال پښو پړک واخيست ،احساس ور ولوېود لکوه زړه چوې يوې غا وونه پيودا
کړي وې او خپل ځان پخپله خوري ،بکو يې له سه ولوېد ،پوه سوترګو کوې يوې
او کې را ټولې شوې ،يوه شېبه زړېدلی سر بې حرکتوه و ړ و ،خوو وروسوته يوې
يو دم د انګړ په تړلې دروازه ور منډه کوړه ،لوه ډېورې وارخطوايۍ د دواړو پلوو تور
منځ ونښت ،ديوه را وتلي ټيم تېره ژۍ يې مټ ته سيخه شوه ،خو دى يې پوه درد
ونه پوهېد ،له انګړه ووت او منډه يې کړه.
جمال په ټول قدرت منډې وهلې...خولۍ يې لوه سوره لوېودلې وه او د موټ پوه برخوه
کې يې سپين لستوڼی په وينو سور و.
دى د کلي په تنګو کوڅو کې تاو راتاو شو ،څو حيرانو کليوالو ر ورکړه او کلوه
چې تر کلي ووت ،تر يوې وړې نجلۍ مخکې شو ،نجلۍ خړه پړه وه او ځووان هوم
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لوه رنګووه سووور او سوپين  ،خووو پووه دوى کوې يوووه نښووه ګوډه وه ،د دواړو سووترګې لووه
او کو ډکې وې او زړونه يې د يوه تن لپاره دربېدل.
جمووال ګړنوودى و ،ډې ور ګړنوودى ،خووو کلووه چووې تيوواره دهليووز تووه ور ورس وېد ،يووو دم
ودرېد ،چوپه چوپتيا وه ،هيڅ هم نه اورېدل کېدل ،ان داځل د موږکوانو بچووڼي
هم غلي ول.
دجمال لړزانده ګوتې د وره خواته ورنيږدې شووې ،د وره غنجواه يوې پور زړه کوې د
چړې غوندې ور تېره شوه ،يوه شېبه ودريد ،پښې يې مړې وې ،هيڅ حرکت يوې
نه درلود او احساس ور ولوېد لکه له رګونوڅخه چې يې وينه تښتېدلې وي.
جمووال د وره پووه ليخووک کووې ودرېود ،پووه راوتلووو رډو سووترګو يووې پرتووې ووځې تووه
وکتل ،شونډې يې ولړزېدې او په زحمت يې وويل:
_رڼا!
ځې کوم حرکت ونه کړ.
جموال ورو ورنيوږدې شوو ،د ووځې سورته ودرېود ،د هغوې سووترګې پټوې وې ،وی
س يې پر ټټر پروت و او په وازه خوله کې يې يوه سپينه ګولۍ کارېدله.
د جمووال ځنګنونووه پوور غووولي ولګې ودل ،ووځې تووه يووې پووه ځيوور ،ځيوور وکتوول او پووه
رېږدېدلي غږ يې وويل:
_زه يم! جمال.
ځې کوم حرکت ونه کړ.
جمال يوه شېبه غلی و ،پرته لوه دې چوې سوترګې پټوې کوړي ،پور غوومبرو يوې رڼوې
او کې بهېدلې ،بيا يې په زحمت وويل:
_زه راغلم!سترګې رڼې کړه! ستا جمال راغی!
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د ځې سترګې پټې وې.
د جمال شونډې ولړزېدې:
_ته راباندې ګرانه يې.
ځې د پخوا غوندې کوم حرکت ونه کړ.
جمال په غريو کې وويل:
_سترګې رڼې کړه!
له دې سره يې يو دم د ځې ډنګرو اوږو ته څنډ ورکړ ،خو د هغې مخ ي لوور توه
کوږ شو او ګولۍ يې له خولې ولوېده.
جمال چيغه کړه!
_يو ځل! يو ځل راته وګوره! يو ځل!
خو په ځې کې کوم حرکت نه و.
وروسته يې د ځې تر راوتليوو وليوو س نودې کوړ ،د هغوې غواړه د شواه خواتوه
کږه شوه ،سر يې وځړېد ،خو جموال خپول کويک س د هغوې تور سور نودې کوړ ،پوه
خپل ټټر پورې يې ټينګ ونيو او په چيغو چيغو يې وژړل.
ده په ژړا کې چيغې وهلې!
_ته راباندې ګرانه يې ...ته راباندې ګرانه يې...ته...
خو دا ځل د هغه خبرې د رڼا زړه ته نه رسېدلې ،د هغوې زړه لوه حرکتوه لوېودلی و
او د ۍ سترګې پر اوږدو بڼو يې يوه خړه او که و ړه وه.
جمال ژړل ...په چيغو ،چيغو يې ژړل او شېبه وروسته دده له ژړا سره يووه بلوه ژړا
هم ملګرې شوه.
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پاڼووه د خپلووې مووور پښووو تووه و ړه وه ،پوور خيرنووو غووومبرو يووې د او ووکو دوه خووړې
ليکې کارېدلې ،ټول بدن يې لړزيده او وارخطا وه.
دوى دواړو ه شېبه وژړل ،بيا جمال د ځې پور خوړ تنودي شوونډې کېښوودې ،د
هغې تندى يې کل کړ او کله چې يې ځه بېرته پرې يستله ،د هغې له ټټر څخوه
يو عکو ولوېد ،ده په بيړه عکو ور ورواخيست ،په تور او سپين عکو کوې د
يوه ځوان جذابه څېره کارېدله ،لونګۍ يې تړلې وه ،خنودل يوې او دشوونډو لوه
پاسه يې يوه توره نرۍ ليکه کارېدله.
جمال يوه شېبه عکو ته وکتل ،بيا يې ناڅاپه کاغوذ خوولې توه واچواوه ،د ژاولوو
غوندي يې وژدويه او يوې خوا ته يې تو کړ ،وروسته يې يوځول بيوا پرتوې وځې
ته وکتل ،د هغې د غومبرو پور راوتليوو هوډوکو خوړ پوسوتکی پوروت و ،سوترګې
يې پټې وې ،خو اوږده او و ړ باڼه يې ژوندي کارېدل.
جمال يودم و ړ شو ،نجلۍ يې تر مټ ونيوله او له کوټې ووت.
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د کاله په خړو ديوالونو کې د ملک دخندا غږ اورېدل کېده...
ملک ،د هغه ميرمن او ګاللۍ پر يوه ټغر ،پيتاوي ته ناسوت و ،د هور يووه تور موخ
له شنو چايو ډکې پيالې ايښې وې او په يوه قاب کې وچ توت وکارېدل ،ډېورې
خبوورې ملووک کووولې ،زړې ووځې يووواځې غوووږ ورتووه نيووولی و ،دې پووه اوکلووۍ
(اونګ) کې څه شی ټکول...خو کله چې به يې خاوند وخنودل ،دا بوه هوم موسوکۍ
شوه او د هغه له خندا به يې خوند اخيست.
ملک د خپلې ځوانۍ کيسوې کوولې ،د وکار کيسوې ،د حاصوالتو د اخسوتلو او
برکت کيسې او دا چې اوس هم د شپې له خوا د بالوو له وېرې د بانودې نوه شوي
راوتووالى ،وروسووته د خپلوهيلوپووه اړه وغږيووده ،د جمووال او ګاللووۍ پوور نووامزادۍ
يې خو ي څرګنده کړه او وروسووووتۍ تمه يوې داوه چوې زوى او نوږور بوه يوې لنودن
پرېږدي او په قره باغ کې به له دوى سره ګډ ژوند کوي.
دا خبره په ګاللۍ بده ونه لګېده ،په خندا يې وويل چې قوره بواغ يوې خو ويږي،
د دې ځاى اوسوېدونکي لوه زړه پواک دي ،دوى مصونوعي مينوه نوه پېژنوي ،سواده
خلک دي ،سپين غږيږي او اخالص يې د زړونو له تله وي.
بيووا يووې لووه خپوول تووره سووره ژمنووه وکووړه چووې توور واده وروسووته بووه دلتووه ژونوود کوووي.
ماشومانو ته به زده کړه ورکوي او پوه کوال کوې بوه يوواځې يوو ځول د خپول پوالر او
مور ليدو ته ورځي.
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داخبره د هغې په خوا ې هم ه ولګېده ،سترګې يوې وځلېودې او ګاللوۍ يوې پور
تندي کل کړه.
ملک خوشاله و ،د ده هيلې پوره شوې وې او خوله يوې لوه خنودا نوه سوره ټولېوده،
ده خندل ...خو ناڅاپه يې خندا بنده شوه ،پياله يې له سه ولوېده ،د قواب پور ژۍ
ولګېده او د توتو دانې باد باد شوې.
ګاللۍ خپول توره توه وکتول ،سوړى يوو دم پور پښوو ودرېود ،د هغوه سوترګې رډې را
ختلې وې او برېتونه يې ځړېدلي کارېدل.
ګاللووۍ پووه بيووړه دکووال د لووويې دروازې خوووا تووه سووترګې ور واړولووې ،جمووال يوووه
کوچنۍ تر س نيولې وه او د دوى خواته ورو ورو را نيږدې کېدل...
ګاللۍ ور منډه کړه ،جمال ته يې وکتل ،د هغه سترګې له سرو رګونو ډکوې وې،
ويښوووته يوووې جوووړ_پوووړ وو او پوووه څېووره کوووې يوووې د قهووور او غضوووب نښوووې لوووه ورايوووه
کارېدلې.
ګاللۍ وارخطا شوه او په بيړه يې وپو تل:
_څه خبره ده؟
جمال کوم ځواب ور نه کړ ،ان سترګې يې هم ور وا نه ړولې ،ده يواځې خپل پوالر
ته کتل او هماغسې پر مخ روان و.
شېبه وروسته د ملک مخې ته ودرېد اوپه غريو کې يې وويل:
_رڼا مړه شوه.
ملک غلی و ،د هغه ټول بدن لړځېده او د جمال سترګو ته يې نه شو کتالى.
ګاللۍ حيرانه وه او د زړې ځې شونډې ځړېدلې کارېدلې.
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ناڅاپه د زوى سونه د پالر ټټر ته ورنيږدې شول او ګوتې يې د هغوه تور ګورين را
تاوې شوې.
د ګاللۍ خوله واز ه شوه ،هغه څووک چوې د خپول پوالر تور موخ يوې ان پښوې هوم نوه
غځولې ،اوس يې د هغه ګورين توه س ور اچوولی و ،دا نوه پوهېوده چوې خبوره څوه
ده؟ سترګې يې څوووو ځوووله ورپوووولې ،حقيقوت و ،جوووومال د خوووپل پوالر تور ګريووون
ګوووتووې تاو کړې وې او هغه هوم هويڅ عکوو العمول نوه ووده ،څوه يوې نوه ويول او
ځړېدلی سر و ړ و.
جمال چيغه کړه!
_ته قاتل يې!
د ګاللۍ رنګ والوت.
جموووال يووووه شووېبه خپووول پوووالر توووه وکتووول ،بيوووا يوووې يوووودم شوووونډې وځړېوودې او د
ماشومانو غوندې يې وژړل...
ګاللۍ دا هر څه ليدل ،خو څه يې نه شو ويوالى ،شوونډې يوې څوو ځلوه سوره ټوولې
کړې ،خو له خولې څخه يې غږ نه را ووت.
جووومال هوووماغوووسې د خپول پوالر ګورين ټينوګ نيوولی و .بيوا يوې پښوې بوې سويکه
شوې  ،ګونډې يې ووهلې ،د ملک ګرين څيرې شو او د سينې سوپين ويښوته يوې
کاره شول.
جمال په غريو کې وويل:
_تا ما ته دوکه راکړه! تا د دوو تنو ژوند تباه کړ ،تا زما رڼا راڅخه واخيسته!
ناڅا په د ګاللۍ له سترګو او کې روانوې شووې...پوه ژړا شووه او د کوټوو خووا توه
يې منډه کړه.
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جمال چيغه کړه!
_زما خبره واوره!
له دې سره و درېد ،د کوټې د دروازې درب شو ،منډه يې کړه ،په د هليوز کوې لنوډ
را تاو شو ،دروازې ته يې غبرګ سونه ټمبه کړل ،خو دروازه توړل شووې وه او لوه
کوټې څخه د ګاللۍ چيغې اورېدل کېدې...
جمال په زوټه وويل!
_دروازه خالصه کړه!
ګاللۍ ژړل...
جمووال دروازې تووه اوږه ورکووړه ،د چووارمغزو لووه لرګووي جوووړې دړې تووه يووې لغتووې
ونيووولې ،خووو نووه دړه ماتووه شوووه او نووه هووم ځنځيوور وشووکېد ،ده پووه سووختۍ سوواه
اخيسته او چيغې يې وهلې!
_دروازه خالصه کړه! ماتوم يې! دروازه خالصه کړه!
شېبه وروسته ستړى شو او د خواست ژبه يې را واخيسته:
_دروازه خالصه کړه! هيله کوم ،غواړم خبرې درسره وکړم ،هور څوه درتوه ووايوم،
هيله کوم!
خو دروازه د پخوا غوندې تړلې وه ،ګاللۍ ژړل ...وروسته يې په ژړا کې وويل:
_نه غواړم چې ستا څېره ووينم.
جمال د هغې له خولې څخه په لومړي ځل دا ډول خبره اورېوده ،پوه زړه يوې اور بول
شوو ،دروازې تووه يووې يووه لغتووه ورکووړه او انګوړ تووه ووت ،هلتووه يوې نجلووۍ توور مووټ
ونيوله ،روان شو ،خو مور يې تر مخ ودرېده ،ملک چيغه کړه!
_پرېږده يې!
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د ځې بودن ولړځېو د ،څنوګ توه شووه او جموال لوه کووچنۍ سوره يوو ځواى لوه کواله
ووت.
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د رڼا د جنازې مراسم ،د هغې د ژونود غونودې سواده و ،پوه موال پسوې يوواځې يوو
څو هغه کليوال ودرېدل ،چې له ملک سره يې ورانه وه.
قبر جمال ،جانداد او دوو نورو کليوالو وکينده ،رڼا يې په هماغه ورډ خاورو توه
وسپارله او شېبه وروسته د غونډۍ پر سر يواځې دوه تنه پواتې شوول ،يوو ځووان
او بله هم وړه نجلۍ ،دوى ژړل...تور سور يوې سورې ،زرغوونې جنوډې رپېودلې او تور
هسکو سپاندو ،ترخو او اغزيو د قبرونو تېرې تيږې را وتلې وې.
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د کوټې دروازه وټکېده.
جمال ورو وو يل:
_راځه!
دروازه خالصه شوه او جانوداد کووټې توه ور ننووت ،پوه تاخچوه کوې يوې يووه غوټوه
کېښوده ،پاڼې ته يې وکتل او د جمال پښو ته نيږدې کېناست.
ورو يې وويل:
_يو څه وروا مې درته راوړه.
کوم ځواب يې وا نه ورېد.
جانداد لمپې ته وکتل ،لووګي وهلوې وه ،يښوه يوې ور واخيسوته ،د خپول څوادر
په پيوکه يې پاکه کړه او کله چې يې بېرته د لمپې پر سر کېښووده ،تور پخووا يوې
ډېره رڼا کوله ،وروسته يې جمال ته وکتل ،هغه خيرنې بسترې توه ولوي لګوولي و
او چت ته يوې کتول ،بيوا يوې پواڼې توه موخ ور واړاوه ،نجلوۍ ديووال توه ناسوته وه،
سترګې يې سرې وې او څېره يې ستړې کارېده.
جانداد ورو و ړ شو ،غوټه يې ور واخيسوته ،پور دېوګ يوې س کېښوود ،ګووتې
يووې تووودې شوووې ،غوټووه يووې پرانيسووته ،د ديووګ پوور سوور څووو روغ او سوووځيدلي
پاستي ايښي و ،بيا يې شاوخوا وکتل ،د وچوې ډوډۍ د ايښوودلو لپواره يوې څوه
ونووه مونوودل ،خپوول څووادر يووې هوووار کووړ او ډوډۍ يووې پوورې کېښوووده ،وروسووته يووې
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څلورو خوا وو ته سترګې وغړولوې ،وره توه نيوږدې ،لوه يووه څيورې کوارتن څخوه د
پيوووالې سوووتی را وتلوووی و ،و ړ شوووو ،پوووه کوووارتن کوووې يوووې دوه پيوووالې ،يوووو توووور
چايجوش او يوه کاسه وموندله ،کاسه يې ور واخيسوته ،لوه کووټې ووت او کلوه
چې بېرته په وره را ننوت ،له کاسې څخه اوبه څوېدلې.
ده په کاسه کې ډوډۍ وړه کړه ،وروا يې پرې واچوله ،ورو يې وويل:
_ډوډۍ تياره ده.
جمال د پخوا غوندې چت ته کتل.
جانداد يوه شېبه غلی و ،وروسته يې خپله خبره تکرار کړه:
_ډوډۍ تياره ده.
جمال يوه جټکه وخوړه ،جانداد ته يې وکتل او ويې ويل:
_زړه ته مې نه کيږي.
د جانداد شونډې وخوځېدې:
_خو تا له سهاره راهيسې څه نه دي خوړلي.
کوم ځواب يې وا نه ورېد.
وروسته يې نجلۍ ته مخ ور واړاوه:
_لورکۍ! ډوډۍ سړيږي:
نجلۍ و ړه شوه ،جانداد ته مخامخ کېناسته او ی خيرن س يوې کاسوې توه ور
ټيټ شو ،دوه_ درې ګولې يې ور پورته کړې او بېرته پخپل ځاى کېناسته.
جانداد لنده ډوډۍ په تش دېګ کې واچوله ،کاسه يې څنګ ته کېښووده او پاتوه
شوې وچه ډوډۍ او دېګ يې په ټوټه کې وتړل ،و ړ شو ،څادر يوې هووار کوړ او د
ماخستن د لمانځه نيت يې وتاړه.
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له دعا وروسته چې يې نجلۍ ته وکتل ،کيک لور ته ړنګوه وه او سوترګې يوې پټوې
کارېدلې ،جانداد يوه خيرنه بړستن پر هغې وغوړوله او بېرته د جمال پښوو توه
نيږدې کېناست.
جمال د پخوا غوندې چت ته وچې سترګې نيولې وې.
چوپه چوپتيا وه ،جانداد غولي ته کتل او په ي س يې دواسکت په جېب کې
د نصوارو ډبلی سره اړاوه.
شېبه وروسته يې د جمال غريو نيولی غږ واورېد:
_خبرې وکه!
جانداد مخ ور واړاوه،جمال چت ته کتل ،يو سوړ اسوېلی يې ويسوت او شوونډې
يې وخوځېدې:
_څه ووايم!
_د رڼا په اړه يو څه را ته ووايه!
جانداد غلی و.
جمال په غريو کې وويل:
_د هغې د ژوند په اړه خبرې وکه ،څه يې ويل؟ زه يې يادولم؟
د جاندا په سترګو کې او کې را ټولې شوې ،يوه شېبه غلوی و ،بيوا يوې شوونډې
وخوځېدې:
_ته پر هغې ګران وې ،ډېر ګران ،رڼا هيوکله له توا څخوه بوده خولوه نوه وهلوه ،تول
يې په و يادولې ،ما به کله ،کلوه وچوه ډوډۍ ور توه راوړلوه ،زه يوواځنی کوو وم
چې دې به خپل زړه ور ته تشاوه ،کله چې سوتا لوه کووژدې خبوره شووه ،بيوا يوې هوم
کومه ګيله نه لرله ،ته يې مالمت نه کړې ،ويل يې چوې وه شوو ،يووه مکتبوۍ يوې
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وکړه ،له ما پمنې به يې څه ليدلي واى ،بيا يې يودم را ته وکتل ،سوترګې يوې لوه
او کو ډکې وې ،خو پر شونډو يې يوه ترخه موسوکاه پرتوه وه ،پوه خپول خيورن،
تور پوړوني يې پزه پاکه کړه او ويې ويل:
"کاکا! جمال به اوس خوشاله وې! نه!"
زه غلی وم ،څه به مې ور ته ويل ،بيا مې د هغې ژړغونی غږ واورېد:
" خداى دې يې غم نه را ويني".
رڼا چې به کله وليدم ،يواځې ستا خبرې به يې را ته کولې ،خو پوه وروسوتيو کوې
يې اعصابو سم کار نه کاوه ،کله به له خندا شنه شوه او کله به يې هم ژړل ،له ځوان
سره به ګډه وه ،ځان او جامو ته يې هم دومره پام نه کواوه ،ويښوته بوه يوې جوړ وو،
تخرګ به يې شکېدلی و او ټکړى به ور پسې کښېده ،بيا يې بدلو توه مخوه کوړه،
په لوړ غږ به يې ټپې ويلې ،ډېورې دردونکوې ټپوې ،زموا نوورې نوه دي پوه زړه ،خوو
يوه ټپه به يې تل په خوله وه.
نصيبه خاورې شې ،اېرې شې
تنديه مات شې پر تا څه ليکلي دينه
وروسووته خپلووې لووور تووه اندېښوومنه شوووه ،پاڼووه ور بانوودې ګرانووه وه او د هغووې د
راتلونکي په اړه به يې فکرونه کول .
دا وېره يې هغه وخت ډېره شوه چوې نواروغۍ پورې يسوتله ،يووه ورډ يوې پوه ژړا
کې را ته وويل:
" کاکا! تر اوسه خو ه وم ،ګرېوانونه به مې ګنوډل ،خرڅوول بوه موې او يووه ګولوه
به پيداکېدله ،خو اوس له پښو لوېدلې يم ،هيڅ هم نه شم کو ى ،زه بوه لوه لووږې
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سره يوه ګوزاره وکم ،بوال بوه موې نوه وهوي ،خوو پاڼوه ډېور وخوت وږې وي ،ورډ پوه
ورډ زېړېږي ،که مړه شمه ،پاڼه به څه کوي؟ "
ما ډاډ ورکړ چې خداى مهربانه دى ،زړه مه خوره ،جوړه به شې ،خوو دې يووه سوړه
ساه وويسته او ويې ويل:
" نه کاکا! زه نه جوړېږم ،زما هډونه خبر دي ،مرم ،له مرګه دومره ويره نه لرم،
ه ده ،له غمه به خالصه شم ،خو پاڼه به څه کوي؟ هغه له ما پرتوه هيوووک هوم نوه
لري ،هيووک"
مووا يووواځې ور تووه ژړل ،يوووه نووايي نوووره څووه مرسووته ورسووره کووو ى شووواى ،بووو!
دومره مې له وسه پوره و چې د هغې لور مې په مزدورۍ نيولې وه ،نوور موې هوېڅ
نه شو کو ى ،هېڅ!
جانداد غلی شو ،جمال ته يې وکتل ،هغه ورو ورو ژړل ،وروسوته يوې پوه ژړا کوې
وويل:
_له خيرو سره يې ژوند څنګه و؟
_هغووه نشووه اى سووړى و ،پووه لومړيووو کووې يووې يووواځې چوورس او تريوواک څکووول ،خووو
وروسته يې پوډرو ته مخه کړه ،کورني ژوند ته يې دومره اهميت نوه ورکواوه ،پوه
کوووم سووات چووې بووه نشووه ور ونووه رسوېده ،هماغووه ګووړۍ بووه د رڼووا ژونوود تووريخ و ،پووه
لومړيو کې يې د کور لو ي _کوودي خورک کوړل ،بيوا يوې د کوټوو لرګوي واړول ،دا
پخواني لرګي وو ،ګالن پکې کيندل شوي وو ،ځکه يې په وه بيوه وپلوورل ،خوو
وروسته به يې له رڼا څخه د پوډرو لپاره پيسې غو تې ،هغې به چې د سوتنې لوه
کاره څه موندلي وو ،مې ړه به يې ورنه وړلوې او کوه بوه يوې پيسوې نوه در لوودې ،پوه
هماغه ورډ به تر لغتو ندې وه.
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خپله لور يې هم بده ايسېده او کله ،کله به يې په مازې خبره څپېوړې ور توه نيوولې
وې ،رڼا به ډېور وخوت موا توه ژړل ،ويول بوه يوې چوې لوه وهلوو ټکولوو سوره يوې اوس
روږدې يم ،دردونه تېرولی شم ،خو دهغه ځينې خبرې مې سوځوي ،وايي چې توه
ناپاکه يې ،د ملک...
جانداد يودم غلی شو.
جمال په غريو کې وويل:
_وايه! وايه ،هر څه را ته ووايه! هرڅه!
جانداد ځمکې ته وکتل او خپله خبره يې پسې وغځوله:
_د ملک له زوى سره جوړه وې ،خدايزده چې پاڼه به د چا له ذاته وي.
جمال په چيغو ،چيغو وژړل او د جانداد خبرې پرې شوې.
پاڼې سترګې رڼې کړې ،کېناسته او جمال ته يې په حيرانۍ وکتل ،هغه پوه زوټوه
ژړل او د نجلۍ په څېره کې وېره کارېدله.
جانداد ورو و ړ شو ،غوټه يې ور واخيسته او له کوټې ووت.
نويم سووات تېور شووو ،د جمووال ژړا پووه سولګيو بدلووه شوووې وه او د نجلووۍ لووه او ووکو
ډکې سترګې د لمپې رڼا ته ځلېدلې.
شېبه وروسته جمال څنګ بدل کړ ،نجلۍ ته يې پام شوو ،د هغوې تور خوړو سوترګو
تور باڼه را تاو وو او ده ته يې په حيرانۍ کتل.
جمال و ړ شو ،بستره يې خالصه کوړه ،يووه خيرنوه بړسوتن يوې تور کوونل ونيولوه،
بالښت يې د نجلۍ ترڅنګ کېښود ،لمپې ته يې ور پو کړل او اوږد وغځېد.
يوه شې به چوپه چوپتيوا وه ،خوو وروسوته پوه تپوه تيواره کوې د نجلوۍ خوبوولی غوږ
واورېدل شو:
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_ ته خپل کور ته نه ځې؟
جمال په غريو کې وويل:
_ نه!
د نجلۍ شونډې وخوځېدې:
_تا زما د ابۍ بړستنه درباندې واچوله.
جموال بړسووتنه پووه غېوږه کووې ټينګووه کووړه ،يووه شوېبه غلووی و ،بيووا يووې پووه غريووو کووې
وويل:
_دا به له دې ايسته زه را باندي اچوم.
کوم ځواب يې وا نه ورېد ،د نجلۍ سترګې سره ورغلوې وې  ،خوو شوېبه وروسوته
يې د جمال پر ټتر کوچنی س کېښود او په خوب کې يې وويل.
_ابۍ! را بېرته شه!
جمال د هغې پر کوچني س خپل لووى س کېښوود او فکور يوووړ ،نجلوۍ ويوده
وه ،هغې په منظمه توګه ساه ايسوته ،خوو کلوه ،کلوه بوه يوې لوه خوولې څخوه د ابوۍ
ټکی را ووت.
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د دروازې لوه کوړپ سوره ،جمووال بړسوتن لوه سووره ليورې کوړه ،وره تووه يوې وکتول ،پووه
خيرنې دړې پورې يو زنوګ وهلوي ځنځيور ټوال خووړ ...وي لوور توه يوې موخ واړاوه،
نجلۍ نه وه ،په بيړه و ړ شو او له کوټې ووت ،هوا سړه وه ،لمور نوه و را ختلوی
او په اسمان کې يو يو ستورى کارېده.
وروسته يې انګړ تر نظر تېر کړ ،هيووک نه و ،بيا پوه ګړنوديو ګوامونو لوه چمبوره
ووت ،پاڼه د کلي خواته چټکه روانه وه ،منډه يوې کوړه او د هغوې تور موخ ودرېود،
نجلۍ په حيرانۍ ورته وکتل ،جمال په خوبولي غږ وويل:
_چېرته؟
د نجلۍ شونډې وخوځېدې!
_رمه پيايم.
جمال يوه شېبه غلوی و ،وروسوته يوې د هغوې پوه راوتلوي وۍ اوږه س کېښوود،
ورو يې وويل:
_خو اوس يخني ده ،وروسته به ړه شې!
نجلۍ په خواشينۍ ځواب ورکړ:
_زه هر سهار همدا وخت ،رمه له کلي باسم.
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جمال په خبره کې ور ولوېد:
_خو له دې هيسته به دا کار نه کوې!
د نجلۍ خوله وازه شوه.
جمال وويل:
_ځان ته دې وګوره! تا يواځې يو کميو اغوستی دى ،درځه! ناروغه به شې!
د نجلۍ په سترګو کې او کې را ټولې شوې ،په خواره خوله يې وويل:
_نو ډوډۍ به له کومه کوو؟
جمووال پووه ځيوور ځيوور ورتووه وکتووول ،پوور غووومبرو يووې د بيګووانيو او ووکو ليکوووې
کارېدلې ،د هغوې س يوې پرېښوود ،نجلوۍ روانوه شووه ،جموال پسوې وکتول،
هغې ګړندي ګامونه اخيستل ،سر ته يې د کلي د کورونو له دودکشوو څخوه توور
دودونه پورته کېدل او له نري باد سره د سوځېدلو ترخو بوى ملګرى و.
کله چې لمر راوخوت ،هوا توده شوه ،مرغۍ وچوڼېدې او کليوالوو خپول مالونوه
لمر ته وتړل ،جمال هم له زاړه چمبره ووت ،تر غرمې ورک و او کلوه چوې بېرتوه پوه
انګړ کې ودرېد ،يوه ډکه کووړه ورسره وه ،ده په لوړ غږ د پواڼې نووم واخيسوت،
نجلووۍ پووه بيووړه لووه کوووټې را ووتووه ،سووړي تووه يووې وکت ول او پووه چوووتره کووې حيرانووه
ودرېده.
جمال کووړه پر ځمکه کېښوده ،پاڼې توه يوې موخ ور واړاوه ،د هغوې پوه س کوې
وچه ډوډۍ کارېدله او ژامه يې ورو ورو خوځوله ،جمال کوووړې توه س کوړ،
کېوک ،کلچووې ،چاکليووټ ،څووو قووواۍ او داسووې نورخوووراکي مووواد يووې پوور خپوول
څادر کېښودل ،چې نجلۍ تر دې دمه نه وو ليدلي ،وروسوته يوې پواڼې توه وکتول
او ويې ويل:
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_دامې تا ته راوړي دي.
نجلۍ د پالستيک په رڼوو خلطوو کوې بنودو کلچوو توه وچوې سوترګې نيوولې وې،
جمال يوه غوټه خالصه کړه ،څو کلچې يې هغې توه ونيوولې ،نجلوۍ پوه بيوړه وچوه
ډوډۍ پر څادر کېښوده ،کلچې يې ور واخيستې او د هغو په خوړلو لګيوا شووه،
وروسته يې په ډکه خوله وپو تل:
_هاغه څه شی دى؟
جمال وويل:
_د دې قوايو په مونځ کوې پخوه لوبيوا ده او دا نوور د ماهيوانو لوه غو وو ډک دي،
يواځې تودول غواړي او بو!
دا وخت يو زنګ واورېودل شوو ،جموال جيوب توه س کوړ ،مبايول يوې راويسوت او
غوږ ته يې ونيو ،ده خبرې کولې...پوره يوو پواو وغږېود ،خوو پاڼوه يوې پوه خبورو نوه
پوهېده ،دې ته دا ژبه نوې وه ،يواځې يې د جمال څېرې ته کتول ،پوه لومړيوو کوې
دهغه تندي ګونځې درلودې ،خو وروسته يوې پور نريوو شوونډو يووه لنوډه موسوکا
تېره شووه ،مبايول يوې پوه جيوب کوې واچواوه ،پواڼې توه يوې وکتول او کلچوو توه يوې
اشاره وکړه:
_نورې غواړې؟
نجلۍ غلې وه.
جموووال پالسوووتيک ور بېرتوووه کوووړ ،نجلوووۍ س ور وغځووواوه ،دوه کلچوووې يوووې ور
واخيستې ،جمال ته يې وکتل او ويې پو تل:
_دا بازمامد ته ورکم؟
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جمال د هو په نښه سر وخوځاوه ،نجلۍ کلچې په خپله لمون کوې واچوولې ،روانوه
شوه او ديوال ته و ړه نرۍ لښته يې ور واخيسته.
جمال وويل:
_اوس خو دا دى خواړه لرې ،بيا ولې رمه پيايې؟
نجلۍ د دروازې خواته حرکت وکړ.
جمال پسې ناره کړه!
_زه به له جانداد سره خبرې وکم.
پاڼه له چمبره ووته ،جمال هم کوټې ته ړ ،اوږد وغځېد او شېبه وروسته خووب
يووړ ،کله چې يې سترګې رڼې کړې تياره وه ،ورو يې د نجلۍ نوم واخيست:
_پاڼې!
کوم ځواب يې وا نه ورېد ،و ړ شو ،له کوټې ووت او بام ته وخوت ،کلي توه يوې
وکتوول ،د سووپوږمۍ پووه رڼووا کووې کورونووه سووپېره ووکارېدل او پووه خووړ ډاګ کووې
هيووک نه و.
يوه نږدې غږ يې پر زړه لړزه راوسته:
_ ته و لې بام ته ختلی يې!
په بيړه يې ندې وکتل ،پاڼه دېوال توه نيوږدې و ړه وه ،جموال يوو سووړ اسووېلی
وويست ،نجلۍ روانه شووه ،دروازې توه يوې س ور وغځواوه او انګوړ توه ننوتوه،
جمووال يوووه ش وېبه و ړ و او بيووا لووه بامووه کښووته شووو ،کلووه چووې يووې د کوووټې دروازه
خالصووه کووړه ،لمپووه لګې ودلې وه او نجلووۍ هووم د زاړه صووندوق پوور سوور وچووه ډوډۍ
ايښودله ،جمال ورو وويل:
_ولې ناوخته شوې؟
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نجلۍ مخ ور واړاوه ،خړې غټې سوترګې يوې ژيوړې رڼوا توه وځلېودې او پوه خوواره
خوله يې وويل:
_يوه مېږه لنګه شوه.
_نو تا څه کول؟
د نجلۍ شونډې وخوځېدې:
_د بازمامد پالر او موور دواړه پوه ګوډلوه ( غوجلوه ) کوې وو ،کلوه چوې ورى پيودا
شو ،بيا يې وچه ډوډۍ راکړه.
جمال څه ونه ويل ،د يوه قواي سر يوې خوالص کوړ ،پخوه لوبيوا يوې پوه کاسوه کوې
واچوله او کاسه يې پر خپل څادر کېښودله ،وروسته يې وچوې ډوډۍ توه س ور
وغځاوه ،نجلۍ ته يې وکتل او ويې ويل:
_ س دې پاک دى؟
نجلووۍ و ړه شوووه ،لووه کوووټې ووتووه او ش وېبه وروسووته يووې د سووړي توور مووخ پلتووۍ
ووهلې.
جمال په ډکه خوله وويل:
_خوند يې بد نه دى ،يواځې سړه ده.
نجلۍ کاسې توه س ور ټيوت کوړ ،چوپوه چوپتيوا وه ،د دواړو ژاموې خوځېودلې،
خو شېبه وروسته د جمال غږ واورېدل شو:
_ ډېره زړوره يې؟
نجلۍ هغه ته وکتل ،بېرته يې سر وځړېد.
جمال وويل:
_ په د ته کې ونه وېرېدې ،تياره وه.

رڼا

www.samsor.com

نصير احمد احمدي

نجلۍ په وړه ژبه وويل:
_له څه شي؟
جمال وخندل:
_له بالوو
نجلۍ له پاستي يوه کوچنۍ ټوته ور بېله کړه ،پرته له دې چې سوړي توه وګووري،
شونډې يې وخوځېدې:
_ما ډېرې شپې ابۍ ته دوا ورکوله ،هغه د و ړېدو نه وه ،د شوپې بوه موې اوبوه ور
ته راوړلې ،دباندي به وتم ،خو ما څه ونه ليدل.
نجلۍ يوه شېبه غلوې شووه ،ګولوه يوې تور سوتوني تېوره کوړه او پرتوه لوه دې چوې لوه
کاسې څخه سترګې واړوي ورو يې وويل:
_يواځې يو وار يوه سپي و ډاره کړم ،هغه د هليز ته راغلی و ،توره شوپه وه ،لکوه
چې يې پر لکۍ ور وختم ،سپي کوړنل وهل او ما هم ناره کړه ،بيوا موې څوه نوه دي
ليدلي ،خو باز مامد ډاريږي ،له ما امه هيسته يې مور بولو ته بيايې.
جمال وخندل:
_ته له کومه وپوهېدې؟
نجلۍ په غرور وويل:
_ما په خپله واورېدل ،له خپلې مور سره يې جنګ و ،رمه يې نه پيايلوه ،موور يوې
ورته ډونګېده چې پاڼې ته وګوره! تر تا وړه ده ،خو بيا هم د کوور ټوول کارونوه ور
پوه غوواړه دي ،خووو تووه زاولون ( لووټ او ډارن )

بولووو تووه ګو وی نووه شوې وتووالى ،زه

درته و ړه يم.
جمال وخندل.

رڼا

www.samsor.com

نصير احمد احمدي

نجلۍ سر پورته نه کړ.
د جمال شونډې وخوځېدې:
_ډوډۍ نه خورې؟
نجلۍ د سر په ورولو سره منفي ځواب ورکړ.
جمال کاسه څنګ ته کېښوده.
پاڼې په حيرانۍ وويل:
_تا دعا ونه کړه!
جمال هغې ته وکتل.
د نجلۍ شونډې وخوځېدې:
_ابۍ ويل چې دعا ثواب لري.
جمال بالښت ته س ور وغځاوه ،ستوني ستغ پرېووت او چت ته يې وکتل.
وروسته يې ورو وويل:
_ابۍ درباندې ګرانه وه؟
نجلۍ غولي ته وکتل ،خو شېبه وروسته چې يې سور پورتوه کوړ ،پوه خوړو سوترګو
کې يې او کې رغړېدلې ،بيا يې په وړه ژبه وويل:
_زه به له ابۍ سره ګډه ويدېدم ،هغې به کلولم ،ويل يې چې راباندې ګرانوه ېوي
 ،ژړل به يې،خو کله ،کله به يې نکل هم را ته وايه ،د ابۍ مې يواځې يوو نکول زده
و.
جمال په بيړه وپو تل:
_د مومن خان او شيرينو نکل؟
نجلۍ په حيرانۍ وپو تل:
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_تا ته چا ويل؟
جمال يوه ترخه خندا وکړه ،يوه شېبه غلی و او بيا يې شونډې وخوځېدې:
_پيريانو.
نجلۍ څه ونه ويل.
جمال وپو تل:
_نور؟
_څه؟
_ نو ابۍ دې درباندې ګرانه وه! هه!
نجلۍ لنډ ځواب ورکړ:
_هو!
لوه دې سووره و ړه شووه ،خيرنووه توشووکه يوې وغوړولووه او زړه بړسوتن يووې وربانوودې
واچوله.
جمال وويل:
_خوب درځي؟
نجلۍ غلې وه.
جمال څنګ بدل کړ ،س يې له لمپې سره ولګېد او لمپه ړنګه شوه.
هيڅ هم نه کارېدل ،جمال پر غولي ګوتې وتپولې ،لمپه يې ودروله او کلوه چوې
يې اورلګيت ورته ورتوه کوړ ،پور خوړو دېوالونوو ژېوړه رڼوا ولګېوده ،نجلوۍ توه يوې
وکتل ،هغه ناسته وه ،جمال ورو وويل:
_ س مې ورسره ولګېد.
نجلۍ بېرته پر خپل ځاى پرېوته ،شېبه وروسته يې خړې شونډې وخوځېدې:
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_ ه شو چې کور و نه سوځېد.
جمال وويل:
_داسې ژر؟
د نجلۍ شونډې وخوځېدې:
_همدې لمپې زموږ ټوله کا دانه را وسوځوله.
جمال هغې ته وکتل ،نجلۍ تر غاړې پورې په بړستن کوې پټوه وه ،اوږده باڼوه يوې
نېغ و ړ وو او د چت تورو لرګو ته يې کتل ،وروسته يې په مړاوي غږ وويل:
_ زما پالر به هر مازديګر کا دانې ته تلو ،همدا لمپوه بوه يوې هوم ورسوره وړلوه ،موا
يووو_ دوه وارې ليوودلی و ،لووه لمپووې نووه بووه يووې شيشووه لورې کووړې وه ،اور تووه بووه يووې
يوکاغذ نيولی و ،د کاغذ له سره به سپين لوګی پورته کېده ،پوالر بوه موې همودا
لوګی د قلم په نلکې کشاوه او کله،کله به يې ټوخل.
يو ماخستن کوا دانوې اور واخيسوت ،مووږ غووا نوه درلووده ،پوه کوا دانوه کوې موو د
پروړې او وچې رشقې پر ځاى ځوډ ايښودل ،همدې ځوځوو اور واخيسوت ،ابوۍ
مې ژړل ،له څاه نه يې ژرژر اوبوه را ايسوتلې او پور اور راګرځېوده ،خوو اور موړ نوه
شو ،تر څو چوې کليووال راتلول ،کادانوه پاکوه وسووځېده ،هوېڅ هوم پواتې نوه شوو،
سهار مې د لوټو او ايرو په منځ کې همدا لمپه پيدا کوړه ،شيشوه يوې نوه وه ،لمپوه
هم تکه توره کارېدله ،خو ابۍ مې خپل ټکرى پرې تير کړ او ويې ويل چې کوار
ترې اخيستی شو.
ابۍ مې را زده کړل چې د کېناسوتو او و ړېودو پوه وخوت کوې څنګوه خپلوه لمون را
ټوله کړم ،ځکه لمپې شيشه نه درلوده ،د ټکري په باد به هم مړه کېده او مووږ ډېور
پام ورسره کاوه.
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بيا مې پالر مړ شو ،هغه ډېر ډنګر و ،يوه شپه کور ته نه راغوی ،ابوۍ موې ژړل ،زه
يووې ماخسووتن د مالصوويب کووره ورولې وږلم ،هغووه د جومووات پووه سووپيکر کووې څووه
وويل ،بيا کليووال راغلول ،لوه ډېورو سوره ټينونوه وو ،دوى لوه جوماتوه ووتول او
زما پالر يې په زړه کال کې پيدا کړ .سړو سره ويل چوې موړ دى ،بيوا يوې پوه څوادر
کې کورته راووړ ،ابۍ چيغې وهلې او خپل تور ويښته يې شکول.
په هغه شپه زموږ کور ته څو ځې راغلې ،لمپوه بوه ژر ،ژر موړه کېدلوه او پوه سوبا
يې د بازخان مور همدا شيشه را ته راوړه.
نجلۍ غلې شوه.
جمال وپو تل:
_پالر دې درباندې ګران و؟
د نجلۍ تندى تريو شو:
_ابۍ يې ډېره وهله ،پوه موازي خبوره بوه يوې تور ويښوتو نيوولې وه ،ماتوه بوه يوې هوم
څپېړې را کولې ،ما به ژړل ،خو ابۍ به راته ويل چې خير دى .خوا مه بودوه ،هغوه
دې پالر دى ،په زړه کې يې څه نشته.
نجلۍ وټوخل ،بيا يې خپله خبره پسې وغځوله:
_پالر مې خشکې را ته کولې ،ويل يې چې له تا موې ورټ کيوږې ،زه نوه پووهېږم!
خوودازده! خووو ابووۍ بووه را تووه ويوول چووې تووه وربانوودې ګرانووه يووې .بيووا بووه يووې مووخ را نووه
واړاوه ،خو زه پوهېدم چې هغه ژاړي.
ابۍ به مې ډېر وخت د ماخستن لخوا ژړل ،ما بوه د بړسوتنې لوه چولوو ورتوه کتول،
دې به يو کوچنی عکو سترګو ته نيوولی و ،لوه عکوو سوره بوه يوې خبورې کوولې،
بيا به يې عکو پر خپل ټټر پورې ونيو او له سترګو نوه بوه يوې او وکې توېودلې،
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ما دا هر څه ليدل ،تر ناوخته به ويښه وم ،خو بړستن مې لوه سوره نوه پورتوه کولوه،
پر ابوۍ موې دا عکوو ډېور ګوران و ،د ور ځوې بوه يوې پوه صوندوق کوې ايښووده او د
شپې به يې ورته ژړل ،خبرې به يې ورته کولې او کله ،کله به يې کل کړ.
نجلۍ غلې شوه ،بيا يې جمال ته مخ ور واړاوه  ،ورو يې وويل:
_تا ولې هغه عکو وخوړ؟
جمال پر خپل مخ بړستن ورکش کړه.
نجلۍ په بيړه وويل:
_ته و لې ژاړې!
کوم ځواب يې وا نه ورېد.
د نجلۍ شونډې وخوځېدې:
_ما وليدې ،تا ژړل.
سړي څه ونه ويل.
نجلۍ هم په بړستن کې خپل مخ پټ کړ ،خو شېبه وروسوته چوې يوې لوه يووې وړې
چولې جمال ته وکتل ،د هغه مخ لوک و ،سترګې يې د لمپې رڼوا توه ځلېودلې او لوه
ځان سره ورو ،ورو سونګېده.

رڼا

www.samsor.com

نصير احمد احمدي

دوه ورځې وروسوته جموال او پاڼوه لوه کلوي ووتول ،څووک و نوه پوهېودل چوې دوى
چېرته ړل ،يوواځې يووه مووټروان څوو کليوالوو توه ويلوي و چوې ډاکټور او د خيورو
چرسي لور يې د غزني په ار کې د کابل تور اډې پوورې ورسوول ،بيوا يوې مووټر را
تاو کړ او نور ونه پوهېد چې پر کومه روان شول.
خو يوه اونۍ وروسته چې کله کليوال د سهار په خړه کې لوه جوماتوه را ووتول ،د
ګو ي و ړ زاړه چمبر له يوه کونجه لوګی پورته کېده.
د هوووا لووه تودېوودو سووره سووم جانوودا او بووا زمحموود زاړه چمبوور تووه ورغلوول .جمووال
شکېد لې بړستنې لمر ته هوارولی او پاڼې هم يوې ايسوته نوانځکې توه کووچني
بوټونه ور په پښو کول.
نجلووۍ پاکووه وه ،جووامې يووې نوووې وې ،پوور غووومبرو يووې سوورخي پيوودا شوووې وه او
ويښته يې لمر ته برېښېدل.
جمال خپل پخواني ملګري ته غېږ ورکړه ،بازمحمد يې هم پر تندي وکل کوړ او
درې سره پريوه هواره شوې تو شکه کېناستل.
لو يانو خبرې کوولې ،خوو د بازمحمود تنودى تريوو و او پوه خشوکه يوې د نجلوۍ پوه
س کې نيولې لويې او ايسته نانځکې ته کتل.
دوى تر ډېرو کېناستل ،بيا جمال پر يوه کوچني کاغذ و ليکل.
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" غواړم چې خبورې درسوره وکوړم ،هيلوه کووم ،پوه بور کوې بوه د څورا غ رڼوا ،سوتا د
رضايت نښه وي".
وروسته يې کاغذ باز محمد ته و نيو او ويې ويل چې ګاللۍ ته يې ور وسپاره.
جمال ماخستن ناوخته خپل څادر تر ځان تاو کړ ،له انګړه ووت ،خو کله چې يوې
له ليرې د کال لويديځ کونل ته وکتل ،په بر کې يې کومه رڼا ونه ليده.
يوه اونۍ وروسته يې يو بل کاغذ بازمحمد ته ونيو ،خو داځل يوواځې دوه ټکوي
پکې ليکل شوى وو.
" زه سبا ځم ،غواړم چې درسره ووينم".
ماخستن ناوخته په بر کې خپه رڼا کارېدله ،جموال پينځوه دقيقوې وروسوته د
کاله لويې دروازې ته و ړ و ،ده ورو دروازه خالصه کوړه ،د کوال شومال دېووال توه
و ړې کوټې وېروونکې کارېدلې.
جمال د بر پر زينو وخوت ،دړه يې ورو پورې وهله ،ګاللۍ د غووړو پور يووه ټويم
ناسته وه ،پر اوږو يې يو پنډ کووټ پوروت و ،د کووټ لسوتوڼي ځړېودل او دڅوراغ
تر څنګ يو پاسپورت ايښی و.
ګاللووۍ هوويڅ حرکووت ونووه کووړ ،ځمکووې تووه يووې کتوول او پووه تن ودي کووې يووې ګووونځې
کارېدلې.
جمال هغې ته مخامخ ،د خرې پر زړه کته کېناست ،ګاللۍ ته يې وکتول ،د څوراغ
رڼا يې پر نيمايي مخ لګېدله او پر سپينه زنه پوورې يوې يووه رڼوه او وکه ځوړنوده
وه.
جمال پاسپورټ ور واخيست ،پاڼې يې سره واړولې ،پاسپورټ يې په جېب کوې
واچاوه ،ورو يې وويل:
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_نو ته نه ځې!
ګاللۍ غلې وه.
جمال و ړ شو ،د دريوې تر څنګ ودرېد ،په اسمان کوې راڼوه سوتوري ځلېودل او
د دوو_ دريوو کورونوو څراغونوه بول وو ،پرتوه لوه دې چوې ګاللوۍ توه وګووري،
شونډې يې وخوځېدې:
_ ه مې نه ګڼله چې تا ته د خپل تېرژوند کيسه ووايم ،ما پور خپلوو تېورو يوادونو
خاورې اړولې وې ،خوو اوس چوې را برسوېره شووې ،مجبووره يوم چوې سوپين درتوه
وغږېږم ،وروسته ستا خو ه ،ته پرېکړه وکړه ،هر څه چې ته غواړې ،زه يې مونم،
خو لومړى بايد زما خبرې واورې!
ګاللۍ غلې وه.
جمال يو سوړ اسوېلی ويست ،ورو يې وويل:
_زه کوچنی وم چې زما دوه وروڼه مړه شول ،دوى تر موا مشوران وو ،يوو دوه کالوه
او بل هم درې نيم کالوه ،دهغووى څېورې موې سومې نوه دي پوه زړه ،هور څوومره چوې
فکر وکړم ،د هېر شوي خوب غونودې يوې پوه يواد نوه شوم راوړ ى ،موور موې را توه
ويل چې تاسو درې سره ،په يوه وخت شري ونيولئ ،دوى موړه شوول او توه خوداى
ژوندى پاتې کړې.
زه ورو ،ورو لوېدم ،بيا داسې وخت هم را ورسېد چې د لمبېودو پوه وخوت بوه موې
پرتوګ اغوست ،په پنځه کلنۍ کې مې پالر جومات ته ولېږلم او په شپږ کلنۍ
کې يې د مکتب کتابونه را ته ونيول.
پالر مې جدي سړى و ،ډېر يې نه خندل او زما نه په زړه کېږي چوې کلوه دې يوې زه
کل کړى يم ،خو په زړه کې ورباندي ګران وم ،په دې خبره هغه وخت وپوهېودم

رڼا

www.samsor.com

نصير احمد احمدي

چې يوه شپه ناروغه شووم ،وه موې پوه زړه دي ،پوالر او موور موې تور سوهاره راتوه
ناست وو او ما په لومړي ځل د پالر په سترګو کې او کې وليدې.
پالر مې نالوستی و ،مکتب يې نه و ويلی ،خو په حساب کتواب وه پوهېوده ،د
خروارونو حاصالتو ذکات به يې د خپلو ګوتو په شمېرلو را ايست او د پيسو پوه
ګڼلو ( شميرلو ) کې تکړه و.
زموږ ځمکې ډېرې وې ،ځانته کارېز مو درلوود او دځمکوو کورل ،رېبول او اړول د
يوه دهقان له وسه وتلې خبره وه ،په ځمکو کې به درې جوړې غوايي ګرځېدل.
پالر مې په ځوانۍ کوې وکلې څېوره درلووده ،هوډور سوړى و ،چنوګ برېتونوه يوې
لرل او ځان يې ه سواته ،ده يوو سوپين اس درلوود چوې خوالو يوې بالوه ،دا اس پور
پالر ګران و او کله ،کله به کار توه پور اس سوپور تلوو ،خوو وروسوته جګوړې زور
ونيو ،پالر مې ټوپک وتاړه او له څو نورو کليوالو سره غره ته وخوت.
دى به ډېر کم کور ته راته ،کله کله به دشوپې را وکاره شوواو سوهار پوه خوړه بوه لوه
کاله ووت ،کور ما ته را پاتې و او د حاصالتو داخستلو په وخوت بوه دهقانوانو زه
پټي ته ورغو تم ،هغه وخت د نهو کالو وم ،په دې کارونو دومره نوه پوهېودم او
دا رنګه حسابونو خوند نه راکاوه ،ډېر وخت به مې په لوبوو تېوراوه ،خوو کلوه کلوه
به مې د پالر له وېرې د مکتب کتابونه هم را اخيستل ،موږ بوه د جوموات تور ونوو
نودې سووبق وايووه .معلمووان مووو د نووږدې کليوو اوسوېدونکي وو او پووالر بووه مووې لووه
هغوى څخه زما د سبقونو په اړه پو تنې کولې.
يوه ورډ مې په پټيو کې يو سړى وليد او وروسته وپوهېدم چې هغه زمووږ نووى
دهقوووان دى ،دى ملنوووګ نومېده،پوووه عمووور پووووخ ،جو وګ او هوووډور سوووړى و ،لمووور
سوځولې څېره يې درلوده او دمټو غو ې يې سره تاو شوې وې.
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څه موده وروسته نوي دهقان خپله کډه راوسته او په د ته کې يې زمووږ پوه زاړه
چمبر کې واړول.
په هغه ورډ مې مور له څو پاستو سره ،يوه کټوه مستې راکړى ،را ياده يوې کوړه
چې دا د نوي دهقان کور ته يوسه ،د دوى کډه نووې راغلوې ده او غرموې توه بوه يوې
څه نه وي پاخه کړي.
دروازه يوې کوچنۍ نجلۍ راته خالصوه کوړه ،شوپږ کلنوه بوه وه ،هغوې غټوې خوړې
سترګې درلودې او تر سترګو يې تور او اوږده باڼه را تاو وو.
ما په لومړي ځل رڼا وليده.
جمال غلی شو ،ستورو ته يې وکتل ،سترګې يې څو ځله ورپولې او خپلې خبورې
يې پسې وغځولې:
رڼا به کله ،کله له خپلې مور سره زموږ کره راتلله ،مور يې ګردۍ وځه وه ،پوراخ
تندى يې درلود او خوله يې له خندا نه سره ور تله ،دې به زموا لوه موور سوره خبورې
کولې ،هغه دينداره ځه وه ،د لرګوي تسوبې بوه يوې اړولوې او دپيغمبرانوو ځينوې
کيسې يې زده وې ،وي ل يې چوې د موال لوور ده او د ديون ځينوې خبورې ور موالومې
دي.
مور به مې غوږ ورته نيولی و او له هغې سره يې سات تېر و ،خو رڼا به لوه موا سوره
ناسته وه ،هغوه موې نوه خو وېده ،شووخه وه ،خبورې يوې ډېورې کوولې او زه بوه يوې
لوبو او درسونو ته نه پرېښودلم.
خو وروسته به يې راتلو ته خوشاله وم ،دا نوه چوې رابانودې ګرانوه وه ،پوه زړه کوې
مې د پخوا غوندې نه وه ورسره جوړه ،خو نجلۍ ډېره منونکې وه ،هره خبوره يوې
منله ،کله به مې بيزو ورنه جوړه کړه ،کله پيشو او کله هوم خوره ،خپول کتابونوه بوه
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مووې پوورې بووارول ،دې بووه هوويڅ نووه ويوول ،خنوودل بووه يووې او ژر نووه مرورې وده ،مووا بووه
ځوروله ،څپېړې به مې ورکولې ،خو رڼا به خپلې مور ته څه نه ويل.
خو وروسته چې به زموږ کور ته را نه غله ،له زړه به ورپسې خپه وم ،بيا زه هوم ور
روږدى شوم ،د هغوى کور ته به ورتلم ،پالر يې مهربانه سړى و ،د هغه تور موخ بوه
مو منډې وهلې ،ساتيري به مو کوله ،يو_ دوه ځله مو ډکې پيالې واړولوې ،خوو
ده هيڅ خشکه نه کوله،لويوه حوصوله يوې درلووده او کلوه ،کلوه بوه يوې زموا پور سور
س تېراوه.
دا يوووه کوووچنۍ کووورنۍ وه ،مووور ،پووالر او يوووه لووور ،دوى نېسووتمن خلووک وو،
پردۍ ځمکې يې کرلې ،خو بيا به يې هم خنودل او لوه وچوې ډوډۍ او چوايو بوه يوې
خوند اخيست ،ما خپل کور هيووخت داسې خوشاله نه و ليدلی.
رڼا ورباندې ګرانه وه ،هغه يې غم توه نوه ورکولوه ،پاکوه يوې سواتله او ان د خوولې
ګوله به يې هم ورباندې لوروله.
زه او رڼا به کله ،کله په کا دانه کې د وچوې رشوقې سور توه ختلوو ،نودې بوه پوروړه
اواره وه او د ټوپ وهلو پر وخت به نه ژوبلېودلو ،ويښوته او جوامې بوه موو لوه خلوو
ډک شول ،خو د هغې مور به هيوکله خشکه نه ور ته کوله ،په ناز به يوې د رڼوا پور
سر س کېښود او په لنډه شېبه کې به يې جامې ور بدلې کړې.
دوى يوه اوزه درلوده ،رڼا به کله ،کله پټيو ته بېولوه ،زه بوه هوم ورسوره وم او مووږ
به ډېر وخت په لوبو تېراوه.
يواځې يوه اوزه وه ،دومره سر به مو نه پسې ګرځاوه او که به د چا پټيو ته ورګوډه
شوه ،بيا يې هم باک نه و ،خوا يې نه بدوله.
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موږ خوشاله وو ،غم موو نوه پېژانوده او کلوه ،کلوه بوه موو پوه جنوت کوکيوو (سوپينو
پتنګانو ) پسې منډې وهلې ،د لوبو سامان ته مو هم کوم ضرورت نوه درلوود ،ان
هډوکي به مو هم په درد خوړل کېدل او له ځمکې څخه يوې د چنجيوو د را ايسوتلو
لپاره ه کار ورکاوه.
لوږه مو نه پېژندله ،منډې به مو وهلې ،پوندې به مو د و وو لوه سوه تکوې شونې
وې او د شوتلو له خوړلو به مو خوند اخيست.
موږ زړور وو ،بمبرې ( غومبسې ) به موو بوټوولې ( کرولوې) ،بيوا بوه د ونوو تور شوا
غلي شوو او په هغو رويو پسې به مو پټ پټ خندل چې له غومبسو څخه به يوې
منډه اخيسته.
موږ ورو ورو لوېدلو ،د پخوا غوندې به مکتب ته تلم او له رڼا سره بوه موې لووبې
کولې ،بيا يو وخت د مکتب له درسونو سره ،زموږ کور ته يو معلم هوم را توه ،دى
په انګريزي ه پوهېده ،ماشومان يې هم د کلوي تور نوورو هلکوانو پواک وو او هور
چا ته به يوې سوالم وايوه ،دى موامور غفوور نومېوده او خلکوو ويول چوې د کابول لوه
جګړو څخه را تښتېدلی دى.
زه نه پوهېدم چوې د پوالر موې ولوې يوودم انګريوزي توه پوام شوو ،ده بوه هووولم چوې
انګريوووزي زده کوووړم ،د دې ژبوووې مختلوووو کتابونوووه يوووې را توووه راوړل او څوووه مووووده
وروسته يې له پاکستان څخه د انګليسي فيتې (کسټي) هم را ته راوغو تې.
ما به ډېر وخت خپل درسونه ويل ،خو بيا به مې هوم لوبوو توه وخوت درلوود ،رڼوا بوه
مې ليده او تر خبرو مو خندا ډېره وه.
زه به د پخوا غوندې د دوى کور ته ورتلم ،پور ملنوګ او د هغوې پور مېرمنوې ګوران
وم او کله ،کله به يې د اوزې يو يو ګيالس شېدې هم را باندې څښلې.
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ملنګ تکړه سړى و ،ټوله ورډ به يې کار کاوه ،زحمت يې ايست او سوتړى بوه و،
خو هيوکله يې له ژونده ترخه خوله نه وهله ،کوموه برخوه ځمکوه چوې بوه ده کرلوه،
حاصالت به يې تر نورو دهقانانو ه و ،زموږ بېګار به يې هم ووړ ،بامونه به يوې
را ګلول ،ژرنده به يې را کوله او په ژمي کې به يوې زمووږ د کوټوو لوه سورونو څخوه
واوره اچوله.
دى زمووا پوور پووالر هووم ګووران و ،پووه کمووه بيووه يووې خپوول زوړ چمبوور ورکووړ او ژمنووه يووې
ورسره وکړه چې له دهقانۍ څخه به يې نه باسي.
جمال غلی شوو ،بېرتوه ګاللوۍ توه مخوامخ د خورې پور کتوه کېناسوت ،هغوې توه يوې
وکتل ،د پخوا غوندې ځوړند سر ناسته و ،جمال ورو وويل:
_رڼوا لو کلنه وه چې د هغې پالر مړ شو ،هغه وخوت زه پوه اوم صونو کوې وم ،تور
ونو ندې مو سبق وايه چې يودم چيغې شوې ،شېبه وروسته مو معلم رخصتي
اعالن کړه ،زه هم په لويانو پسې له کلي ووتم ،نه پوهېودم چوې څوه خبوره ده ،خوو
له زاړه چمبره د رڼا د مور چيغې را تللې ،کله چې هلته ورسېدم ،پوه انګوړ کوې يوو
څوووک پووروت و ،پښووې يووې لووه څووادره راوتلووې وې او م وا لووه خيرنووو پووايوو څخووه
وپېژاند چې د رڼا پالر دى.
ملنګ له ونې را لوېدلی و ،ده اوزې ته پاڼې را تويولې چې اخ موات شووى و او
د دوو وليو منځ يې يوه تيره مونډه ته برابر شوى و.
په هغه ورډ مې په لومړي ځل د رڼوا چيغوې واورېودلې ،هغوې ژړل ،خوړې سوترګې
يې سرې وې او ځان يې له ځمکې ځمکې ويشت.
له هغه وروسته د دوى کوور توه غوم ره ومونوده ،خنودا ورکوه شووه او د رڼوا دموور
تندى به تل له ګونځو ډک و.
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زه به د پخوا غوندې د هغووى کوور توه ور تلوم ،خوو نوه د لوبوو لپواره ،پوه دې خواار
چې د رڼا پام غلط شي او د يو څو شېبو لپاره خپل غم هېر کړي ،موا بوه هغوې توه د
کيسو کتابونه ويل او په ټولو کې يې د مومن خان او شيرينو نکل خوت و.
د رڼا مور بوه څوه نوه راتوه ويول ،خپلوو غمونوو پوه سور اخيسوتې وه او ډېور وخوت بوه
چورتي کارېده ،هغه په دريو کلونوو کوې بووډۍ شووه ،سور يوې سوپين شوو او تور
سترګو يې يوه توره حلقه را وګرځېدله.
رڼووا بووه نووور د بانوودې نووه را وتووه ،دا بووه ډې ور وخووت لووه خپلووې مووور سووره ناسووته وه،
ګرېوانونه به يې ګنډل او له دې رې به يې يوه ګوله وچه_ لنده پيدا کوله.
وروسته يې د مور په خوى کوې يوودم بودلون راغوی ،زموا ورتوګ بوه دوموره وه نوه
ورباندې لګېده او کله چې به ما او رڼا خبرې سره کولې ،تندى به يې تريو و.
بيا يې يوه ورډ سپين را ته وويل چې اوس ژڼی يې ،رڼوا هوم لويوه ده او دلتوه سوتا
راتګ ه نه بولم.
هغه نه وه ګرمه ،په کليوالي ژوند کې که يو شپاړس کلن زلموی لوه يووې ديوارلو
کلنې نجلۍ سره ناسته و ړه ولري ،د نجلۍ نوم بدېدى شي.
زه يوه اونۍ د هغوى کور ته نه ورغلم ،دا زما لپاره ډېور وخوت و ،نوه پووهېږم چوې
ولوې مووې د خوابوودون احسوواس کوواوه ،زمووا زړه پووه رڼووا پووورې تړلووی و او د هغووې لووه
ليدو پرته پر سره انګار ناست وم و
ما يوه کلکه بانوه پسوې غو وته ،پوه لوومړي ځول موې لوه کووره غوال وکوړه ،څلوور_
پنځه منه غنم مې په جوال کوې واچوول او يوو زېوړ موازديګر زاړه چمبور توه ورغلوم،
رڼا له څا څخه اوبه را ايستلې ،کله چې يې راته وکتل ،غټې خړې سترګې يوې لوه
او کو ډکې شوې ،په خوله يې څوه را نوه وړل ،خوو پوه سوترګو کوې يوې يوو کتواب
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خبرې وې ،د هغې مور ته مې جوال ونيو او په خواره خوله موې وويول چوې دا غونم
مې مور درته را ولېږل ،هغې جوال ورواخيست ،خو څه يې ونه ويل.
بيا روان شوم ،له دروازې نه وم وتلی چې بې اختياره مې ورمېوږ کووږ شوو ،رڼوا
هماغسې و ړه وه ،ما ته يې کتل او په سترګو کې يې پوهولم چې دا هم را پسوې
خپه ده.
يوه اونۍ نوره هم ووته ،زړه مې نيولی و ،ټيکه نه راتله ،رڼا به مې تل په زړه کوې
ناسته وه ،بيا مې لمونځونو ته زور ورکړ ،خو کلوه چوې بوه خوداى توه ودرېودم ،پوه
مسله ( جاينماز ) کې به مې د رڼا خړې غټې سترګې ليدلې.
زه ورو ،ورو زهيرېدم ،خندا مې هېره شوه ،له کاسې څخه به ژر و ړ شووم او ډېور
وخت به دشپې تر ناوخته ويښ وم.
وروسته مې مور ته اندېښنه ور ولوېده ،پالر مې ډاکټر ته بوتلم ،دوا يې راکوړه،
خوپووه ځووان کووې مووې کوووم بوودلون ونووه ليوود ،ان د انګريووزي معلووم مووې هووم پووالر تووه
شکايت وکړ چې هلک د پخوا غوندې درسونه نه وايوي ،ده ر وتيا ويول ،خوو زه
هم نه وم ګرم ،ما چې به په ذهن کې د انګليسي کوم لغت سره واړاوه ،رڼا به ترې
جوړېده ،ر ،ڼ  ،ا ( رڼا ).
پوره اتلو ورځې مې رڼا ونه ليده ،ما په دې موده کې جوامې نوه کوړې بودلې ،تور
اوبوو ونوه وتووم ،وېښوته موې ببوور وو او لوه تخرګونوو څخووه بوه موې سوووړ بووى پورتووه
کېده.
بيووا يوووه غرمووه ناڅاپووه لووه کوواله ووتووم ،پووه رڼووا ورډ زاړه چمبوور تووه ورغلووم ،دروازه
خالصه وه او رڼا له خپلې مور سره په چوتره کې بړستن ګنډله.
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د دوى را ته پام نه و ،خپل کار يې کاوه ،رڼا ته موې وکتول ،تور پخووا ډنګوره را توه
وايسېدله ،رنګ يې ژيړ و او خيرنه کارېدله ،بيا يوې پوه يووه چرګوه پسوې لوټوه
وويشته ،چرګې له بړستنې منډه واخيسته او رڼا ماته وکتل.
دا وارخطا شوه ،ژر يې ځاى بدل کړ ،د خپلې مور تر مخې کېناستله ،د رڼا را توه
شا وه او زه يې د خپلې مور له ديده پټ ساتلم.
يو ګام څټ ته شوم ،بېرته مې د کلي خوا ته مخه کړه  ،خو شېبه وروسته چوې موې
زاړه چمبر ته مخ ور واړاوه ،رڼا د بام پر سر و ړه وه ،ما ته يې کتل ،ټکرى يې پوه
غاړه کې پروت و او تور ويښته يې باد يوې او بلې خوا ته سره اړول.
دا ځل مې څه موده نورهم صبر وکړ ،خو يو تريخ صبر.
ما دومره خبرې نه کولې ،غلی وم او هر چا به مې د صحت پو تنه کوله.
کليوالو خواخوږي راسره ودله ،يوې بووډۍ سوپېلني را توه ولوګوول ،جانوداد د
يونواني دوا سپار ووتنه را توه وکووړه او د کلووي د مالصواحب نظوور دا و چوې پووه درنووو
ځووايونو ختلووی يووې ،د پيريووانو توواثير دى او يووواځې د تووور سوويرلي تاويووذ دې ووه
کو ى شي.
بيووا بووه مووې پوور غوواړه يووو درې کونجووه غووټ تاويووذ ځړېوده ،خووو زمووا درد بېول و ،چووا
مرسته نه شواى راسره کو ى او خپل زړه مې په خپله خوړ.
خو دا خبره تور ډېوره پټوه پاتوه نوه شووه ،کليووال و پوهېودل او ځينوو ان ړې را توو
کړې.
جمووال تووه ټوووخی ورغووی او خبوورې يووې پوورې شوووې ،بيووا پرتووه لووه دې چوې ګاللووۍ تووه
وګوري ،خپلې خبرې يې پسې وغځولې:
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_د زاړه چمبر دروازې ته مخامخ ،شول ،دېورش ګاموه لورې يوو کووچنی خووړ و ،پوه
دې ژوره کې به د بارانونو اوبه راتلې او که به څوک پکې ودرېود ،تور ناموه نودې
به نه کارېدل ،يو مازديګر همدغه خوړ ته ورغلم ،تمه مې درلو ده چې رڼا بوه د
تناره ايرې راوباسي ،ما ته د هغوې يوځول ليودل هوم وه و او بيوا موې يوو څوه وخوت
ګذاره کو ى شواى.
زه تر ما امه هلته ناست وم ،کله کله به موې غوړۍ اوږده کوړه ،خوو د چمبور دروازه
خالصه نه شوه او په پاى کې نا اميده کاله ته راغلم.
سووهار پووه خووړه مووې يوووې ژړا سووترګې رڼ وې کووړې ،غوووږ مووې ونيووو ،د ژړا غووږ اشوونا
غوندې و او کله چې مې پردې ته کونل ورکړ ،زړه مې ولړځېد.
د رڼا مور د کاله په منځ کې و ړه وه ،هغې ژړل او د مور او پالر څيرې مې هوم لوه
غوسې ډکې وې.
ما د رڼا د مور خبرې اورېدې ،ويل يې چې جمال مې لوه لوور څخوه نوه کراريوږي او
تېر ما ام زموږ د کور تر مخ په خوړ کې چا ليدلی و.
هغې ژړل...خپله بېکسي يې يادوله او کله ،کله به يوې لوه خوولې څخوه يووه_ نيموه
يرا هم را ووته.
نه پوهېدم چې زه به چا ليدلی وم ،خو دا يو حقيقت و ،زه تېر ما ام د رڼا د ليودو
په هيله پوره يو ساعت په خوړ کې ناست وم.
شې به وروسته بوډۍ پوه ژړا لوه کواله ووتوه او پوالر موې هوم د کوټوو خواتوه را روان
شو.
زړه مې سستي راکوله ،بی واره دربېده او هغه ګړۍ مې له خدايه مرګ غو ت.
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بله چاره نه وه ،بړستن مې پر سر راکش کړه او داسې مې و ودله چې ما هويڅ هوم
نه دي اورېدلي.
شېبه وروسته د دروازې کړپ شو ،بړستن په شدت را څخوه ليورې شووه ،پوالر توه
مې وکتل ،سترګې يوې رډې راختلوې وې ،د خوولې پوه کونجوانو کوې يوې ځګونوه
کارېدل او په س کې يې يوه نرۍ لښته نيولې وه.
ده چيغه کړه!
_دا ر تيا ده چې تېر ما ام د ملنګ دکور مخې ته په خوړ کې ناست وې؟
موووا دروغ نوووه شوووو ويوووالى ،پوووالر موووې لوووه دوو شووويانوبد وړل ،سووووچ کووووپر ورتوووه
کارېده ،دروغ او ناحقه قسم.
يو وخت زموږ يو درمند وسوځيد ،لوى درمنود و او خروارونوه غونم تورې راوتول،
پالر مې په غوسه و ،دهقوان يوې راوغو وت ،هغوه لړځېوده ،خوو خبوره يوې سوپينه
وه ،ويې ويل چې چيلم يې څکاوه ،شايد کوم سوه کی ورباد شوى وي.
پالر مې دهقان ته هيڅ هم ونه ويل ،يواځې پوه دې خواار چوې خبوره يوې سوپينه وه
او دروغ نه و پکې ګډ.
ناحقه قسم يې هم نه شو ذغمالى ،ده له قسم څخه وېوره درلووده ،قسومونه يوې نوه
خوړل ،خو چې په کومه خبره کې به يې قسم له خولې را ووت ،بيا يې تاوان توه نوه
کتل ،هر رنګه چې و ،قسم يې پر ځاى کاوه.
ځکه نو زما سر وځړېد .پر مټ مې نرۍ درد احساس کړ او ورسوره موې څنوګ توه د
لښتې ماته ټوټه ولوېده ،دوهم وار يې را باندې وکړ ،لښته موې غواړې توه سويخه
شوه ،خو کله چې يې دريم ځل س پورته شو ،مور مې راباندې پرېوته.
پالر مې چيغې وهلې ،بد رد يې راته ويل او له خولې څخه يې ړې بادېدلې.
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ما هيوکله هم پالر دومره په غوسه نه و ليدلی ،يواځې څو کاله مخکوې يوې يووه
لښووته راکوړې وه ،هغووه هووم د لمانځووه پووه سوور ،خووو دومووره سووپکې سووپورې مووې پووه
لومړي ځل ورڅخه اورېدې.
پالر مې يوه شېبه ودرېد ،څه چې په خوله ورتلل ،هغه يې وويول او بيوا لوه کووټې
وو ت.
ما ټوله ورډ له کوره دباندې تېره کړه ،په فصله کې تر يوې ونوې نودې ناسوت وم
او پر خاورو مې ليکې ايستلې.
ماخستن مې هم پالر ونه ليد ،مور مې کوټې ته ډوډۍ راوړه او وروسوته لوه هغوه
مې تر نيمې شپې سترګې رڼې وې.
سووهار مووې پووه نووه زړه د مکتووب کتابونووه را واخسووتل ،کلووه چووې توور ونووو نوودې
کېناستم ،يو همزولی مې راته موسک شو او بيا يې په ټيوت غوږ راتوه وويول چوې
مزې دې وکړې ،مزې .رڼا....
د رڼا د نوم اخستلو ته مې نه پرېښود ،له سوک سره د هغه له پزې وينو داره وکوړه
او خبره نوره هم خرابه شوه ،هلک هوم س را واچواوه او څوه چوې پوه خولوه ورتلول
هغه يې وويل ،ده وهلم ،خو زما س او پښې د هغه په خبرو بې سيکه شوي وو.
" ما وليدې ،ته په خوړ کې غلوی وې،هلتوه نوور څوه و؟ هوه! توه د کونوډې لوه لوور
سره تار لرې ،زما له ډېره وخته درباندي پام دى"...
زه بېرته کور توه راغلوم ،وۍ ژاموې موې درد کواوه او لوه ړو سوره موې وينوه ليودل
کېدله.
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بر ته وختم ،هغه وخت دلته يو زوړ کټ پوروت و ،اوږد وغځېودم او فکرونوو پوه
مخه کړم ،ما د رڼا په اړه فکر کاوه ،هغه بدنامه شووې وه او ددې بودنامۍ مسوول
زه وم.
زه تر ډېره پروت وم ،فکر مې کاوه او په پاى کې دې نتيجې ته ورسېدم چوې رڼوا
به نور غم ته نه ورکوم.
ماخستن مې مور ته وويل چې له رڼا پرته ژوند نه شم کو ى.
سووهار وختووي مووې پووالر خپلووې کوووټې تووه ور وبللووم ،دهغووه پووه سووترګو کووې د کوواوړ
کومه نښه نه کارېده او په مهربانۍ يې له چايو ډکه پياله رابېرته کوړه ،دى يووه
شېبه غلی و ،بيا يې په خوابدي غږ وويل چې زما عزت توه وګوره،شومله موې موه
را ټيتوه!
ما يواځې ورته کتل.
ده پخوانۍ خبرې راواخيستې ،دخپلو مړو زامنو ياد يې تازه کوړ او پوه ژړغووني
غږ يې وويل چې ټوله تمه يې ما ته ده.
بيايې يوه داسې خبره له خولې را ووته چې ما تر هغه وخته نوه وه اورېودلې ،ويول
يې چوې توا بوه د دولسوم صونو لوه خالصوېدو وروسوته لنودن توه لېوږم ،زه لوه پخووا
راهيسې له خپل ورور سره د ليکونو له رې تماس لرم ،مووږ څوو کالوه مخکوې
فيصله سره کړې وه ،تا ته به خپله ورېره کوم.
پووالر مووې خبوورې کووولې ،د هغووه شووونډې خوځې ودلې ،خووو مووا هوويڅ هووم ن وه اورې ودل
اوشېبه وروسته پخپله کوټه کې پروت وم.
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جمال و ړ شو ،د خپل ځړېدلي څادر پيوکه يې ورټوله کړه ،تر ځان يوې تواو کوړ،
وروسته دکړکۍ ترڅنګ ودرېود ،سوپوږمۍ نووې راختلوې وه او پوه کلوي کوې د
يوه څراغ تته رڼا کارېدله.
بيووا يوووې غوووړۍ اوږه کووړه ،وتلوووی چمبووور ګو وووی و ړ و او پوور ختووويځ دېوووال يوووې د
سووپوږمۍ سووپينه ڼووا لګېدلووه ،وروسووته بېرتووه پووه خپوول ځوواى کېناسووت ،يووو سوووړ
اسوېلی يې ويست او ورو يې وويل:
_زه تر هغه وخته په دې نه پوهېدم چې د پالر موې څنګوه لوه انګليسوي سوره جووړه
وه ،خو د هغه خبرو په هرڅوه پووه کوړم ،ده

پخووا زموا د راتلوونکي پوه اړه فکور

کړى و.
زه هغوووه وخوووت پوووه يولسوووم صووونو کوووې وم ،د منوووي دوهموووه مياشوووت وه او کلنيوووو
امتحووانونو تووه لنووډ وخووت پوواتې و ،خووو مووا پرېکووړه وکووړه چووې هيوکلووه بووه دولسووم
صنو ته ونه رسېږم ،بيوا موې د ک تواب موخ هوم ونوه کووت ،خوو د پوالر لوه وېورې بوه
مکتب ته ورتلم.
زه به ډې ر وخوت يوواځې وم ،خوو کلوه کلوه بوه موې خپول دوه_ درې د راز همزولوي او
جانداد ليدل ،له دوى سره به کېناستم ،هغوى زما په درد خبر و او ملنوډې يوې نوه
راباندې وهلې.
بيا مې امتحان ورکړ او نتيجه يوې دا وه چوې پوه دريوو مضومونونو کوې پواتې وم،
يوځل مې بيا پالر ته غوسه ورغله ،داځل يې لښتې ته س نه کوړ ،خوو پوه ټينګوه
يې را ته وويل چې د ژمي په رخصوتيو کوې بوه د مشورواۍ امتحوانونو توه تيوارى
نيسې!
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ژمی راغی ،واورې اوورېدې ،خو ما د کتاب پاڼه هم وانه ړو له ،ډېر وخت به پور
توده تاوخانه پروت وم ،مور به مې نصيحت را ته کواوه ،پوه غيور مسوتقيمه توګوه
به يې د خپل خاوند ارفداري کوله ،زما راتلونکي ژوند ته به هيله منه وه او ټول
ارمانونه يې په ما پورې تړ لي کارېدل.
خو زما فکر بل لوري ته و ،د ژوند لپاره مې يوه بله ره ټاکلې وه ،داسې يووه ر
ه چې د پالر او مور مې نه وه خو ه.
د مشرواۍ امتحانونوه واخسوتل شوول ،موا سوپينې پواڼې ورکوړې ،خوو کلوه چوې
درسونه پېل شول ،نوم مې د دولسم صنو په حاضرۍ کې ليکل شوى و.
حيران شوم ،معلمانو ته مې وويل چې ما يوه سوال ته هم ځواب نه و ليکلی ،خوو
دوى ويل چې ته تکړه يې او بايد په دولسم صنو کې کېنې.
ما به څه ويل؟ پوهېدم چې دا مې د پالر کوار دى او د هغوه پوه خبورو کوې معلموانو
هيڅ هم نه شو ويالى.
ورځې تېرېدې ،پوره پينځه مياشتې مې رڼا نه وه ليدلې ،خو د جانداد لوه خوولې
به خبرېدم چې تر پخوا زهيره شوې ده ،تل ژاړي او مور يوې پوه تريوو تنودي خبورې
ورسره کوي.
يوه ورډ مې د جانداد په خوله هغې ته يو پيغام ور ولېږه:
يا مرګ يا رڼا!
له هغه وروسته به جانداد راته ويول چوې د نجلوۍ تموه پيودا شووې ده او رنوګ يوې
ورډ په ورډ ه کيږي.
خو زه ورو ،ورو کمزورى کېدم ،په نه خبره به غوسه راتله او تر خپله وسوه بوه موې
د پالر له ديده ځان پټ ساته.

رڼا

www.samsor.com

نصير احمد احمدي

څلورنيم مياشتنې امتحانونه هوم را ورسوېدل ،خوو کلوه چوې نتوايل اعوالن شوول،
خوله مې له حيرانۍ نه سره ټولېده ،زه په يوه مضمون کې هم پاتې نه وم.
څه موده نوره هم تېره شوه او بيا يوه ورډ چا راته وويل چې زموږ څوو تنوه کليووال
ايران ته روان دي ،بله چاره نوه وه ،پوهېودم چوې پوالر موې ضورور د دولسوم صونو
سند را ته اخلي ،خو ما نه غو تل چې د هغه پالن عملي شي ،ځکه موې ايوران توه
د تګ نيت وکړ او يو خړ سپېده چاودپه پټه له کوره ووتم.
له کليوالو سره د ولسوالۍ په بازار کې ملګرى شوم ،زموږ مووټر ډېور وځنډېود،
لمر را وخوت ،خو مساپر نه وو پوره.
کله چې موټر حرکت وکړ ،يوه ټيوټا لنډه راوګرځېده او زمووږ ره يوې بنوده کوړه،
په ما پسې مې پالر څو کليوال را لېږلي وو ،خداى خبور چوې دى بوه چوا خبور کوړى
و ،خو کليوا لو زما د سفر ملګورو توه وويول چوې کوه موو جموال درسوره بووت ،نوو د
ملک عبدالکريم بدي مو مبارک شه.
کله چې کور ته راغلم ،پوالر موې پوه چووتره کوې و ړ وليود ،تنودى يوې لوه ګونځوو
ډک و او په خشکه يې را ته وويل چې څه غواړې؟
ما هم لنډ ځواب ورکړ:
_رڼا!
پالر مې په هماغه شېبه هيڅ ونه ويل ،خو د غرمې د ډوډۍ پر مهال يې پوه کلکوه
را ياده کړه چې رڼا دې له زړه وباسوه! نوه زمووږ کوور کوموه يتويم خانوه ده او نوه هوم
ديوې خوارې کونډې لور د ملک عبدالکريم خان کاله ته را ودېدى شي.
مووا يووواځې ورتووه وژړل ،خووو ماخسووتن مووې مووور تووه وويوول چووې ډې ور ژر بووه دا کووور
پرېږدم.
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لوه هغوه وروسوته بوه موې پوالر هوره ګوړۍ پو وتنه را پسوې کولوه ،پوه موا پسوې يوې
جاسوسان واچول او ان له ډېرې وړې خبرې بوه هوم خبرېوده ،دى پوهېودلی و چوې
نه انګريزي وايم او نه مې هم د مکتب له کتابونو سوره جووړه ده ،پوه دې خبوره ډېور
ځورېده ،کله کله به يې خشکه را ته کوله او چې خشکې به کار ونه کړ ،بيا بوه يوې
په پسته ژبه راته ويل چې زما خير غواړي.
يوووه ورډ مووې پووالر ل وه کوووره ووت ،يوووه اونووۍ ورک و  ،مووور مووې راتووه ويوول چووې
پاکستان ته تللی دى ،خو زه يې د تګ په علت و نه پوهېدم ،د هغه په غيواب کوې
د کور پرېښودل هم را ته ګران و ،خو کله چوې بېرتوه راغوی  ،پوه هماغوه ګوړۍ يوې
خپلې کوټې ته وروغو تم ،را ياده يې کړه چې له قاچواقبر سوره غږېودلی يوم ،اتوه
لکه کلدارې مې پېشکي ورکړي دي او ته بايد لوه امتحانوه وروسوته لنودن توه ړ
شې!
پالر مې ډېرې خبرې وکړې ،خو کله چې يې خوله ستړې شوه ،زما نظر منفي و.
يو ځول بيوا کواوړ ورغوی ،سوپکې سو پورې يوې راتوه وويلوې او لوه خوولې څخوه يوې
ځګونه باد شول.
څو ورځې وروسته يې بيا ور وغو تم ،دا ځل يې تندى غوړېودلی و او پوه پسوته
ژبه يې راته وويل چې سمه ده ،رڼا به دې کور ته راشي ،خو په يوه شرط!
داچې ما هغه ګړۍ څنګه احساس درلود ،نه شم ويالى ،خو پوهېدم چې په ژونود
کې مې دومره خوشالي نه وه ليدلې ،زه د هغه هر شرط ته تيار وم.
پالر مې را ياده کړه چې لندن ته به ځې ،دليل يې دا وچې له يووې خووا يوې تواوان
شوى او له بل لورې يې په بهر کې د زوى لوړې زده کړې لويه هيلوه ده ،دا يوې هوم
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وويل چې تر اوسه دواده نه يې ،رڼا هوم کووچنۍ ده او دوه کالوه وروسوته بوه دې
کوژده او واده يوځاى وي.
مووا هووم شوورط ورتووه کېښووود ،داچووې کوووژده بووه اوس وي ،خووو واده تووه کلونووه صووبر
کو ى شم.
پالر مې په خندا راته وويول چوې زموا ژبوه ،ژبوه ده ،هيووخوت لوه خپلوې خبورې نوه
اوړم.
زه په دې پوهېدم ،خو د ډېر ټينګار لپاره مې د قسم د خوړلو ورته وويل.
د هغه په ټنډه کې ګونځې پيدا شوې ،يوه شېبه غلی و ،ځمکې توه يوې کتول ،خوو
بيا يې سر پورته کړ او په خشکه يې راته وويل چې سومه ده! دغزنوي پوه اوليواوو
لو ( قسم ) درته کوم.
د پالر په قسم کې مې نور څه نه شو ويوالى ،د هغوه سوونه موې وکل کوړل او پوه
منډه له کاله ووتم ،جانداد مې خبر کړ ،دى هم بې له ځنډه زاړه چمبر ته روان شو.
له هغه وروسته مې يوځول بيوا ژونود توه تموه پيودا شووه ،لوه درسوونو سوره موې زړه
وتاړه ،تل به مې کتاب مخې ته نيولی و او د مور او پالر منونکی زوى وم.
کلني امتحانونه مې ورکړل او بيا داسې ورډ هم را ورسېده چې په سوبا يوې بايود
ما کلی پرېيښی واى.
په هغه ورډ ډېر خواشينی وم ،د رڼا لرې والی مې نه شو زغمالى ،خو کله چې بوه
د پالر قسم را ياد شو ،ځان ته به مې تسلي ورکوله او راتلونکي ته به په تمه وم.
ماسپښين مې د جانداد په واسطه رڼا خبره کړه چې غواړم درسره ووينم.
ماخستن ناوخته له کاله ووتم ،د چمبر دروازه خالصه وه او د رڼا له راليږل شووي
پيغام سره سم ،بايد کا دانې ته ورغلی واى ،همداسې مې وکوړل ،تپوه تيواره وه،
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هيڅ هم نه کارېدل ،زړه مې لړځېده ،پر پروړه کېناستم او د رڼا د راتلوو پوه تموه
پاتې شوم.
ووه ش وېبه ووتووه ،بيووا مووې د پښووو ووکالو توور غوووږ شووو او ش وېبه وروسووته مووې يووو
وارخطا غږ واورېد:
_جماله!
ورو مووې وټوخوول ،دروازه خالصووه شوووه او ورسووره مووې سوولګۍ واورېوودې ،و ړ
شوم ،په توره شپه کې موې سوونه وغځوول ،ګووتې موې لوه يوو چاسوره ولګېودې،
ورو ژړا مې واورېده او شېبه وروسته مې د رڼا سر پر ټتر پورې ولګيد.
ما په لومړي ځل رڼا په غېږ کې ونيوله ،دواړو ورو ،ورو ژړل ،بيا زه غلی شووم،
خو رڼا او کې تويولې او شېبه وروسته مې ټټر د هغې په او کو لوند شو.
وروسته مې د رڼا سر ورو له خپل ټټره بېل کوړ ،دواړه پور پوروړه کېناسوتو ،خوو د
رڼا سلګۍ نه درېدلې ،ه شېبه نووره هوم ووتوه ،رڼوا ورو ،ورو ژړل او بيوا يوې پوه
غريو کې وويل چې کاشکې تل وړکتوب واى .
زړه مې درد وکړ ،يو ځل مې بيا د رڼا سر خپل ټتر ته رانيږدې کوړ او لوه دې سوره د
نجلۍ ژړا زور ونيو ،ژړا يې نه تم کېده ،زما هوم سوترګې ډکوې وې او پوه دې ژړا
کې ډېر وخت ووت.
وروسته رڼا و ړه شوه ،اورلګيوت يوې ولګواوه او پوه کوونل کوې مخکوې ايښوودل
شوې لمپه يې بله کړه.
په بيړه مې وره ته وکتل ،د دړې له چولو څخه رڼا وتلوه ،و ړ شووم او خپول څوادر
مې په وره پورې را وځړاوه.
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بېرته پخپل ځواى کېناسوتم ،نجلوۍ توه موې وکتول ،ډنګوره شووې وه ،خوو وکلې
کارېده او تر غټو خړو سترګو يې تور او اوږده باڼه را تاو وو.
زه تر ډېرو هلته کېناستم ،لوه رڼوا سوره موې خبورې وکوړې ،پوه وار ،وار موې د خپول
پالر قول ورياداوه او ډاډ مې ورکاوه چې يواځې دوه کاله نور هم صبر وکړه.
ما رڼا ته ترهغو خبرې وکړې چې سلګۍ يې په موسکا بدلې شوې ،له کا دا نوې د
راوتو پر مهال مې هغې ته خپل يو عکو ورکړ ،دا د لستوڼي د کمرې په واسوطه
اخستل شوى تور او سپين عکو و ،هغې عکو پر ټتر پوورې ونيوو او کلوه چوې
يې دوروستي ځل لپاره راته وکتل ،غټې خړې سترګې يې له او کو ډکې وې.
سهار په خړه مې کاله پرېښوده ،له کلي ووتم ،ه شېبه مې مزل وکړ ،بيا موې شوا
ته وکتل ،له کلي د راوتلي ګو ې و ړ چمبر د بام پر سر يو څوک و ړ و.
جمال غلی شو ،څراغ ته يې وکتل ،پلته سوځېدلې وه ،څراغ يې ورپورته کړ ،لوه
تېلو تش و ،بېرته يې پر خپل ځاى کېښود ،پلته يې پورته کړه او ويې ويل:
_موږ څلور تنه وو ،په ستړو رو مو مزل وکړ ،لوه پاکسوتانه ايوران توه واو وتو،
هلته مو د پوليسو لخوا وهل وخوړل ،د ترکيې په غرونو کوې موو ر غلتوه کوړه ،
له يونانه وروسته سمندر توپاني شوو او پوه پواى کوې لوه يووې مياشوتې سوتړي او
خطرناک سفر وروسته لندن ته ورسېدو.
هغوه مهوال پووه افغانسوتان کووې د االبوانو واکمنوي وه ،جګووړې زور نيوولی و او پووه
غربي هيوادونو کې به افغانانو ته دومره ستونزې نه پيدا کېدلې.
ستا پالر هم مرسته راسره وکوړه ،مکتوب توه يوې بووتلم ،انګليسوي موې يوڅوه وه
وه ،امتحان يې رانه واخيست او په لسم صنو کې يې ونيولم.
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هلته ما يو واقعي ار وليد ،هوايي سړکونه ،تر ځمکوې نودې روان اورګواډي،
کلي تعميرونه ،دا هرڅه عصري جوړ شوي وو ،خو ما دومره خونود نوه ورڅخوه
اخيست ،زما په زړه کې به تور کلوي وتلوی زوړ چمبور و ړ و او ډېور وخوت بوه موې د
رڼا په اړه فکرونه وهل.
زه به غلی وم ،خپل درسونه به مې ويل او زړه ته به موې ډاډ ورکواوه چوې دوه کالوه
دومره وخت نه دى ،لوه رڼوا سوره بوه واده وکوړم او هووه بوه موې دا وي چوې هغوه هوم
لندن ته راولم.
يو کال ووت او زه يولسم ته کامياب شوم ،تر دې دمه مې انګليسي ه شووې وه
او په درسونو کې هم بد نه وم.
هغه وخت په ټول غزني کې ټليفون نه و ،مساپرو ته به ليکونه يا فيتې ( کسټې)
ورليووږل کيوودې او کووه بووه خبووره ډېوره بيړنووۍ وه ،نووو د يوووه ټيلفووون لپوواره بووه خلووک
پاکستان ته تلل ،په يوه کال کې مې يوواځې يوځول پوالر لوه کوويټې تيلفوون را توه
وکړ ،دى ډېر وغږېد ،د کور ټول احوال يې راکړ ،خوو کلوه چوې موې د رڼوا پو وتنه
ورنه وکړه ،اړيکه پرې شوه.
اتووه مياشووتې نووورې هووم ووتووې ،دوه درې ليکونووه مووې د پېښووور لووه رې د خپلووو
خپلوانو په پته ،کوور توه ولېوږل ،خوو ځوواب يوې را نوه غوی ،زه خواشوينی وم ،زړه
مې له اندېښنو ډک و ،خوو بيوا بوه موې هوم ځوان توه ډاډ ور کواوه چوې پوالر موې ژبوه
راسره کړې او دى به له خپلې خبرې نه اوړي!
يوه بله مياشت هم ووته ،ما دولسم نوى خالص کړى و او پوهنتون ته موې تيوارى
نيوه ،چې يو مازديګر سوتا پوالر يوو پاکوټ را توه و نيوو ،پور پاکوټ د پاکسوتان او
لندن د پوسټ ټاپې لګېدلې وې ،خپلې کوټې ته ړم ،په بيړه موې پاکوټ خوالص
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کړ ،يواځې يوه فيته پکې پرته وه ،فيته مې ټيوپ توه ور واچولوه ،وه موې پوه زړه
دي ،د عبداهلل مقري يوه سندره وه:
هرڅه به هېر شي نه هېريږي وان
د مساپرو به ياديږي وان
بيا يودم ساز قطر شو ،پالر مې د السالم عليکم په ويلوو سوره خبورې پيول کوړې،
غووږ يووې خواشووينی و او د کووور د حووال احوووال پووه اړه لنووډ وغږېود ،وروسووته يووې پووه
غريو کې يوه خبره له خولې را ووته:
" زويه! رڼا ناپاکه وخته ،هغه يې له خيرو چرسي سره په کا دانه کې ونيوله".
ما بوه څوه حوال درلوود! پوه دې زه هوم نوه پوهېودم ،لېوونی وم ،پوه سود وم کوه نشوه؟
خداى خبر ،دومره پوهېدم چې هيڅ هم نوه ويونم ،پوه زړه کوې بيوداره وم ،خوو س
او پښې مې له حرکته لوېدلې وې ،وخت هوم نوه راتوه مالومېوده ،سوهار و ،غرموه
وه ،که ماخستن! هرڅه تک تور برېښېدل ،زړه مې راته ويل چې چيغه کوړه! خوو
له خولې څخه مې غوږ نوه راووت ،پور موټ موې خولوه ولګولوه ،خوو د درد احسواس
راته پيدا نه شو ،نه پوهېدم چې څومره وخت به وتلی و ،خو يو وخوت موې يوو توت
ساز غوږو ته راته او چې کله مې سترګې رڼې کړې ،پر کيڼه خوا ړنګ پروت وم.
په زړه کې را تېره شوه  ،ايا خوب مې ليد؟ ژر مې د ټايپ پر بټنوه ګوتوه کېښووده،
فيته مې مخکې تېره کړه او کله چې مې د سر لخوا پور دوهموه بټنوه فشوار راووړ،
د پالر غږ مې واورېد:
" هغه يې له چرسي خيرو سره په کا دانه کې ونيوله ،د غزني په اولياوو لو( قسوم
) درته خورم ،که زما په ويلو کې کوم شک درلووېږي ،د خپلوې موور خبوره خوو بوه
منې!"
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په فيته کې يوه لنډه وقفوه راغلوه ،بيوا موې موور يوواځې يووه خبوره وکوړه! "ر وتيا
وايي!" وروسته يې يودم وژړل.
بيا ټيوپ بنود شوو ،يوو لنوډ سواز راغوی او وروسوته لوه هغوه د ريکوارډ سووي وهول
شوى و ،لومړى مې د غوا رمباړه واورېده ،بيا د ماشومانو د لوبوو شورماشوور،
ورپسې د چيلم د څکولو غږ ،ټوخی او دا جملې:
" زه خيرمحموود يووم ،د کونووډې لووور چوا نووه کولووه ،هيلووه يووې ختلووې وه ،زه وربانوودې
مهربانه شوم ،رڼا اوس زما ځه ده".
لووه دې وروسووته هيووووک هووم نووه و غږېوودلي ،د فيتووې دواړه خووواوې د مقووري لووه
سندرو ډکې وې.
ما ماته خوړلې وه ،له ځانه ،له رڼا او له وانه مې ورټ وشو ،په خيال کې مې رڼوا
څو ځله تر غاړې ونيوله ،هغې به س اوپښې وهلې،له حرکته به ولوېده ،خوو موا
بووه بېرتووه راژونوودۍ کووړه او بيووا بووه مووې د هغووې غټووې خووړې سووترګې پووه ګوتووو را
وويستې.
ماته ژړا راتله ،خو ژړلی مې نه شواى او دا تر ټولوتريخ درد و.
جمال يوه سړه ساه واخيسته او خپلې خبرې يې پسې وغزولې:
_له هغه وروسته مې په زړه کې د رڼا په ځواى تيواره خووره شووه ،ان د قوره بواغ نووم
هم بد راباندې لګېده او فکر مې وکړ چې خوداى زموا لپواره کوموه خوشوالي نوه ده
ليکلې.
جمال خپل تندي ته س ونيو ،يوه شېبه غلی و ،خو بيوا يوې يوودم وژړل ،ګاللوۍ
په بيړه هغه ته وکتل ،جمال په ژړا کې چيغه کړه!
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_خو دا هرڅه دروغ وو ،پالر موې دوکوه راکوړه ،ده خپول قسوم موات کوړ ،رڼوا پاکوه
وه ،پاکه وه ،پاکه ...
جمال د يوه ماشووم غونودې ژړل  ...او د ګاللوۍ سوترګې هوم لوه او وکو ډکوې وې،
ه شېبه ووته او بيا جمال په غريو کې وويل:
_دا زما د پالر لخوا يوه جوړه شوې ډرامه وه ،بله چاره يې نه ليده ،چرسي خيورو
تووه يووې دوه لکووه روپووۍ ورکووړې وې ،يووواځې پووه دې خوواار چووې لووه رڼووا سووره واده
وکړي ،کونډې هم څه نوه و ويلوي ،دا يوې خپلوه پورده ګڼلوه ،هغوه پوهېوده چوې يووه
بدنامه نجلۍ لوه چرسوي خيورو پرتوه بول څووک نوه کووي ،بووډۍ د غمونوو لوه سوه
دومره بې سېکه شوې وه چې دخپلې لور د واده په دوهمه يې ساه ورکړه.
اه رڼا! ته به ما وبښې!
جمال په زوره وژړل او خبرې يې پرې شوې ،ده تر ډېرو ژړل...وروسته يې د څوادر
پيوکووه پخپلووو سووترګو تېوره کووړه ،پرتووه لووه دې چووې ګاللووۍ تووه وګوووري ،ورو يووې
وويل:
_په دې خبره ټول کليوال پوهېدل ،خو زما د پالر لوه وېورې چوا څوه نوه راتوه ويول،
ځان ته يې جنجال نه پيدا کاوه ،خبره هم تېره وه او زه وروسته پوه شوم چوې پوالر
مې ولې له کليوالو سره ګو ی نه پرېښودم ،حا ت نه و خوراب ،دى وېرېوده چوې
څوک بوه د رڼوا نووم منځتوه را واچووي او دده دروغ بوه سوپين شوي ،ان کلوه چوې پوه
لنوودن کووې وم ،قووره بوواغ تووه زمووا پووه راتووګ نووه و خوشوواله ،بانووه بووه يووې دا وه چووې
حا ت ه نه دي ،خو کله چې مې له تا سره کوژده وکړه ،بيا هيڅ خبره نه وه.
جمال و ړ شو ،ګاللۍ ته يې وکتل ،د سوځېدلې پلتې سره او تته رڼا يې پور موخ
لګېدله ،ورو يې وويل:
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_ کومه بله پټه خبره نشته ،په څه چې زه پوهېدم اوس ته هم پووهېږې ،سوتا خپلوه
خو ه ،ترسهاره وخت لرې ،فکر وکوړه ،تصوميم دې خپول دى ،زه بوه تور اتوو بجوو
درته ماتله يم.
جمال ګام واخيست ،وره ته يې س ور وغزاوه ،خو يودم ودرېد او ويې ويل:
_هو ر تيا! يوه خبره مې هېره شوه ،پاڼه هم راسره بيايم.
ګاللۍ په حيرانۍ ورته وکتل.
جمال زياته کړه:
_مووا لنوودن تووه څووو ځلووه ټيلفووون وکووړ ،ملګووري دې خووداى ژونوودي لووري ،دوه اونووۍ
مخکې مې رڼا ته پاسپورټ جوړ کړ ،اوس شپږ مياشتنۍ وېوزه ورتوه راغلوې ده،
بيا به يې يووه دايموي چواره وکوړم ،غوواړم چوې پاڼوه د خپول او د غونودې وروزم،
خداى مهربانه دى ،ګوندې رڼا به مې د هغې په خاار وبخښي.
جمال دا وويل ،مخ يې واړاوه او پر زينو کښته شو.
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سووهار پووه اتووه بجووې يووو کوووچنی موووټر لووه کلووي ووت ،شوېبه وروسووته د يوووې ټيټووې
غونډۍ خوا ته ور تاو شو ،له موټره درې تنه کښته شول ،جمال ،ګاللۍ او پاڼه.
ګاللووۍ د م ووټر ترڅنووګ ودرې وده ،خووو وړه نجلووۍ او ځوووان د غونووډۍ سوور تووه ور
وختل.
دوى لنډه شېبه ديووه قبور ترڅنوګ کېناسوتل ،د قبور پور سور تړلوې سوپينه ريتواړه (
ريښکۍ) پاکه وه او پر خړه خواوره يوې د نوورو قبرونوو غونودې بووټي نوه وو را
شنه شوي.
جمووال او پوواڼې يوووه شوېبه او ووکې تووويې کووړې او بيوا مووخ پوور ځوووړ د موووټر خوووا تووه
ګړندي روان شول ،خو نجلۍ به کله ،کله شا ته مخ واړاوه او شنو زرغونو جنوډو
ته به يې وکتل.
په بر کې دوه تنه و ړ وو ،يو په عمور پووخ ،چواغ او ګوردى سوړى او بلوه هوم يووه
سپين سرې ځه ،د دوى سترګې له او وکو ډکوې وې ،ورو ،ورو يوې ژړل او پوه
موټر پسې يې تر هغو کتل چې تر يوې غونډۍ پناشو.
پاى
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