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ډالۍ :
مېرمن کوچۍ کرگر ته !

هغه کتابونه چې سمسور ووبپاڼې پرليکه کړې او یا یې
پر ليکه کوي ،نور څوک یې پر ليکه کول اجازه نه لري
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یا دونه او نکلونه :
د نن او پرون روایت
یادونههه او نکلونههه د هيههواد د څههورا هکهها نههد ليکههوال  ،بهها ن او
څيړونکه اکبهر کرګهر حها هن د لنهډو دا سهتا نه ت ربهو یهوه بلهه
ت ربههه ده  .دا چههې د کههر ګههر حهها ههن کيسههې د م هها حههرې کيسههه
ليکنههې پههه تههول څههومره برابههرې او پههه دې ادب ه ېههور او انههر کههې
څومره بریهال او نهن سهبا پهه پکهتو کيسهه کهې کهو م ها لهر نهه
غوا په حفتونو او ستا ینو ی تا سو دکيسې مينه وال ا با سم
چهههههې کيسهههههې لهههههې هرمهههههرو ولهههههول او زمههههها پهههههه څيهههههر لهههههې د
کيسوڅوندوڅک او ځه ا نتهه لهې انرهور کهړد  ،دا سهتا سهو څپه
کههار او لههه کيسههو وروسههته څپه ا سهها سه

او بردا ههت د چههې

چيههرې مههو څویههه و څرګنههد کههړد  .څههو هغههه څههه چههې زه ی ه وی ه
غوا داد چې کرګر
حهها ههن پتپ ه تتليههز کههې یههوازین او د څپ ه سههب

او رې

څکههتن د او پههه هههره داسههتا ن ه لنههډه او یهها دېکهههن پههه بلههه ب ههه
(نهاول) کهې لههې د څپلهې ځهانګړې کيسهه ليکنههې ههو یههت لهه ورایههه
ځليږي .
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د یههو لههه هغههو د ګوتههو پههه ههمار اېغهها ن او پههه ځهها نګههړې توګههه د
پکتنو ليکوالو څته د چې نه یوازې د نړیوالهو ادبيها تهو د ګ هو
مکتبونو او سبکونو  :سمبوليز  ،ایګزیستينسيا ليهز ،،ټهولنيز
ریاليز
 ،نيهههو ریهههاليز او نهههن سهههبا د کهههوډګر ریهههاليز د وتلهههو اسهههتا زو :
داستایفسههک  ،چتههوک  ،کهها ېکهها  ،کهها مههو  ،پهها موک،ن يههن
محفوظ ،ګا رسيا ما رکز ،بورڅ

او نورو ...........په مطا ل هې ته

ځا ن بوڅت سها تل ،بلکهې پهه څپلهو ااهار او هسهتونو کهې لهې ههم
دغه مکتبونه او سبکونه ت ربه کړ د  .ددو دا ډول مطا ل ه
او پنرههونې اهها بتههو چههې د لکههه د اې هها نسههتا ن ډیههر کيسههه
پنرههونک پههه پههرون کههې نههه دې

ههار بلکههې د زمههان سههره روان

ليکوال د او ت لکه دنړۍ نور پنرونک نوې ت ربې نه هيرو .
سره له دې چې ځنې وڅتونه د هغو ډیرو چې دده په کيسهو یه سهر
نه څالحيږ او هغه د اېغا ن لوستونک له سوی پورته بول لهه
نيوکههو او ادب ه متروکههو نههدې هههم را غل ه څههو د پههه دې ټولههو
غبرګونونو غوږونه کها ڼهه اچهو ،سهر پهرې نهه ګرځهو او پهه سهړه
سينه څپله ر وه او په هره داستان ټولګه کې په نوو ب و او نهو
مضا مينو موږ ته څپلې نوې داستا ن ت ربې را پيژني .
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یادونه او نکلونه دده څلورمه دا ستا نه ټولګهه ده  .پهه دې ټولګهه
کې هم د دده د نورو ټولګو په څير موږ ته څپلهې کيسهې پهه ګ هو
مکتبونو کې روایتهو لکهه :لهه نکهې وروسهته ،یهوه څبهره  ،سهرې
منګولې  ،د څو ما یا مونو په تروږمۍ کې ((،ریا ليز )) ترهه پهه
ننوتو کې  ،یادونه او نکلونهه  ((،کهوډګر ریها ليهز )) چهې پهه دغهه
سب

کې د یا غل ن ين منل له یهوې کيسهې پرتهه مها د به چها

کيسه نه ده ليدلې
په دې ټولګه (( یادونه او نکلونه )) کې که د د نن کيسه او دنهن
ت ربه بيا نو بيا هم هکه کو نن له پهرون سهره وتهړ او د نهن پهه
ا سهها سههيدو مههو پههرون تههه وروګرځههو  .زمهها لههه نپههره پههه پکههتو
کيسو کې بهه پهه دې ک هه دومهره ېلههبکونه به ليکهوال پهه څپلهو
کيسههو کههې نههه و و انههدې کههړ  :ګرځههون  ،بړبههوک  ،زمههوږ بههر
سپ او دده د نورو کلکسينونو نورې ډیرې کيسې
په دې څبرو برسيره دده تتليهز دده تههې اوریهدلې کيسهې نهه د
بلکهههې دده دکيسهههو لویهههه برڅهههه دده ځههها نهه اروایهههي ت ربهههې او د
وندانه او چا پيریا ل د پيکهو پهه و انهدې دده ځها نه غبرګهون او
ېلسفه ده  .دې تهې کيسې نه روایتو بلکې په څپلو روایا تهو او
ت ههویرونو لههه مههوږ هههم غههوا

د ونههد  ،چهها پيریههال او پيکههو پههه

و اندې څپله را یه  ،نپر او ېلسفه له ده سره ریکه کهړو  .د ونهد
یادونه او نکلونه
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او پيکو ېلسف جا ج دده له ځان طبي ته سر چينه اڅل دا ځکهه
چې نومو

په ېلسفه کهې زده کهړې کهړ او نهن یه ههم د ېلسهف

ليکنو او ااارو مطا ل ه د مطا ل ې لویه برڅه جو و ۔
دڅټهو کهوټنۍ پهه کيسهه کهې ليکهوال دسهيزین داېسهانې پهه څيهر
مفکوره غزوي اوهغې ته ان کاس ورکهوي څهو نهه دت ليهد پهه ب هه
بلکې دتتليز یو نو ډول په توگه ۔
زما له نپره چې ت مې له ده سره یهاده او لهه ده مهې نهه ده پټهه کهړې
که د پتپلو هستونو کې بيړه ونه کړ له ده د یو کيسهو طمه
کيههدا

ه  :دده د غههوای هههډوک نههاول او ددې ټههولګې همههدا

مرکز کيسه (( یادونه او نکلونه ))اا بتو چې کرګر حا ن په
پکتو کيسه ليکنه کې نه یهوازې د کيسهه ليکنهې د نهوو ېورمونهو
لکهه سههيال هههن  ،کههوډګر ریههاليز او نوروپههه کارولوسههره ځهها نتههه
څپ ځا نګړ ځا ټا ک بلکهې پهه کيسهوکې د نهوو مضها مينهو :
کهههههډوالۍ  ،د م هههههنوو اتالنهههههو او ههههه يدانو او نهههههورو پهههههه
ت ویرولوسره هم ځا نته څپ لو ستونک او مينه وال موم
دده د بریو او نوو تتلي ا تو په هيله
وکي سوله م
لندن  ،انګلستا ن
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له نکې وروسته
یوه يبه یه په زوره و ټوڅيداوچې کله یې ټوڅ ودرید نهو غها ه
یې حاېه کړه  .سپين ږیر په کرار له زا ه کټ څته راکړوپ هو.
کلو ې یې له کټ ندې کړې  .بيا یې د نو چایو چاینه

او هنه

پياله هم تر کټ ندې ننویستله .دچرسهو چهيلم یهې ههم چهې تهازه
یې له سرڅانې لوږ څاته اوله تازه اوبو لونهد څيههت و لهه څپلهې
متې ليرې کړ .دکټ سر ته یې ودراوه اوبيایي ځان دې ته جهو کړ
چې پکي وغروي اوڅپله دمه جو ه کړي۔
زموږ دسال په اچولو سره هغه لږ اوتر غوندې و .زمها سهره روان
ک

ته یې چې زما په ومر و په زیر زیر وکت اوبيا یې و پویتلم :

چيرته ځي ؟
هسې تر اغه بر (پورته ) وست پورې دا ملگر بدرگه کو بيرته
راگرځم ۔
سپين ږیرې نور غږ ونه کړ ۔ غل په کټ کې پریووت .زه ډیر واټهن
پورته و

اوچې کله بيرته راستون و لهه ليهرې ههم دکهال څهوا

(چنه) یکاریده ۔ اودپاسنيو پټو څته چې کال یې په بهي یها وره
کې پرتهه وه ههر څهه لهه پاسهه پهه ډاگ مالوميهدل ۔ څهو پهه دې ټولهه
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اوږده يبه کې را سره همدا تلوسه چاغيدلهه اولویدلهه چهې ولهې
نن بوډا په داسې انداز زما دپورته تللو پویتنه وکړه.ا یا دهغه بهه
څه کار و؟۔
ایا څه یې وی غویت چې زماد روې ملگري له وج ې یهې ونهه
ویه ؟ اوکههه بلههه څهه څبههره وه ۔ څههو مهها مههې ملگههر لههه وسههت څتههه
وا اوه ۔ هغه مهې رڅ هت کهړ اولهه متهه یهې وروسهته بيها پهه بهرو
اوپاسنيو پولو ککته څواته په راتلو و ۔
د مي وروستۍ پې وې .په لمر کې لږه تودوڅهه پيهدا هوې وه ۔
غنم له څاورو را پورته وي او دچا څبره دپکو زنگنونو تهه پهه را
پورتههه کيههدو کههې و .دغنمههو پههه مههن کههې د ههوتلو پټيههو څ هو اوبههه
څکهلې وې اواوس پههه کههې چهها اجههازه نههه درلههوده چههې لههه بيتههه یههې
دسابو له پاره وباسي ۔ ځينهو څلکهو پهه کهې سهرې اچهولې اوځينهو
پرې اوبه سمولې ۔ ویالي یې پړندې اوډکې روانې وې ۔
دا م ال زه بيا دکال متې ته په رانږدې کېدو و ۔ هلتهه و انهدې
په دیره کې چې نيمه پيتاو اونيمه سيور و.دوه قلبه یهي غوایهان
و

و ۔ دیههوه یههکرونه کههاږه واږه اودیههو بههد او ههينه (بههدما )

بنياد په څير یې لومړ

دسړي په ليدو یو تيز اسهویلي لهه څهولي

ویسههتلو اوبيهها بههه یههي دوههادت لههه متههې ارو مههرو چههې دگهوزار پههه
موڅه سر نيغ پورتهه غورځهاوه ۔ دکهال پهه مه کهې جومهات چهې لهه
یادونه او نکلونه
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کلونو راهيسې و

و کله به یهې نهاوه بهارانونو ارتهولې وه اوکلهه

به هم جهو ه وه  .لهه ډیهره وڅتهه راهيسهې اوس جومهات نهه څهو نهور
ما ومانو ته دسهبز اوقاوهدې دیهودلو ځها د اونهه ههم پهه کهې
دجم ههههې لمههههون کيههههږي.یههههوازې بههههوډا اوکههههو

رو پههههه کههههې

دماسپکين لمون کوي  .دا م ال له ليرې دب کلهي ناا هنا سهپۍ
اوږده لکۍ په ځان پسې رایهکودله دجومهات دروازې متهې تهه
په څو (ککته ) سر راورسيده .دکوربه ساتونکي لوې سپي پهرې
غههړ لگههول اوبيرتههه دغویههانو پههه ترهيههدلو اولههه ځ هایونو څتههه پههه
پاڅيههدلو ی هې لکههۍ پههه ځ هان پسههې رایههکوده او دلکههتي لههه رې
وتکتيده ۔
زه هههم دسههپې ددرانههده غههړ اوغهه سههره یوځهها دبههوډا کههټ تههه
ودرید اودسر په څوځولو یې دکټ لنگي ته ککيناستم ۔
©©©
دپورې کلي په کوزنۍ کال کې دا مد څان دزو ډیهر مسهت واده
و دا څو کاله یې ورته تيهار نيهولې وه .لهه ډلهري مهودې راهيسهې
یې ورته پسونه ساتلي و.ا مد څان دکلي یاد اومالهداره سهړ و ۔
په واده کهې یهې جهو ې سهازیان ههم راوسهتې و دميهرا اوتوکه پهه
غزلههو دغرنههۍ درې دهههوا مارغههانو اته کههاوه کلههه چههې بههه م له
ودریههدنو دکلههي زلمههو بههه ددیههرې پههه اڅواتههه پټههې کههې پههه ډبههرې
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غورځولههو اوغيههږ نيولههو پي ه وکههړ .هههر یههو بههه څپ ه زور ازمههایلو
اودڅو اليو اومستيو اوسات تيریو بازارپه کې یه تود و ۔
مير سال څان ددي کلي له څ ه ورو اومستو زلمو نه یو و.سهره لهه
دې چههې واده یههې درلههود څههو دکلههي دگالبههې پههه نامههه پيغلههې یههار
اودڅلکو په به جو درڅانۍ او اد څان وو ۔ هغهه دکلهي پهه یهو ه
یکلي پيغله گالبه مين و ۔ گالبه چې مهور بهه یهې ورتهه دگلهۍ غهږ
کاوه ۔دکلي ډیره یکلي اوچټه پيغله وه ۔
کله چې د گالبې پالر ومړ نو تربرونو یې هغه یهوه بيهړا ( گونگهه )
ته په نامه کړه ۔ دا ځکه چې هغه له پالره همدا یهوه لهور پهاتې وه٬
اویه یایسته پټې اوجایداد یې درلود۔
څو داورځ په کلي کې دواده څه ب

ان ورځ وه ۔ ميرسال دهر چها

دسي زلمې و ۔ دنگه ونه رسا څيره او یهکل زلميتهو یهې ددې
جوگه وچې دمينې څبرې هم ورسره یو ځا

هي ۔ ههر چها بهه دهغهه

لههه ليههدلو څونههد اڅيسههت ۔ اوځينههو بههه چههې ميرسههال دډبههرې پههه
غورځولو وليد نو په څپلو منرو کې به یې سره وویه  :دگلهۍ دې
روزې ې  .څومره به یه وایي چې ۔۔۔۔۔۔۔ ۔
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څو که له یوې څوا به دراغلو کليوالو پرې ز ه باغ باغ کيهده نهو لهه
بلې څوا دگونگه ((کاکي ))تربرونو چې دهغه دمينې لهه داسهتانه
څبر ول په ز ونوکې ورته وینې څوټيدلې ۔
دهغې یهکال اودميرسهال زلميتهو داوڅهت دکليوالهو پهه څولهه
لکه بو بوکۍ نکيدله ۔
کله چې به ميرسال دکلي دزلمو من ته و نو دټولو ورميږونه به
دهغه په لور ورکاږه ول ۔ دواده هل

دټولو له څياله وتل و ۔

څو گونگهه کهاک چهې دا وڅهت لهه یهو اوبهدو څبهر نهه وو .تربرونهه
اودتره زامن یهې پهه ههر څهه اگهاه و اوته پهه دې ېکهر کهې ول چهې
ددې رسوا مينې دپټولو له پاره څه چاره وکړي ۔
دا مد څان دزو واده یه په مستۍ روان و .واده دویمهې ورځهې
اوبيا دریمې اووروست ورځې ته داڅ

و وو .

په کلي کې هغه م ال دا دودوو چهې کلهه بهه څله

دډولهۍ پسهې

و ل نهههو زلمهههو بهههه دگټهههې غورځولو،دڅوسهههي دلوبهههواودغيږې
دنيولو لوبه کوله ۔همدا راز دنکې ویهتلو لوبه بهه یهې ههم کولهه ۔
داوار هم داسې و ول .دباروتو ټوپکونه نوې رواج وي و .ډیهرو
مستو زلمو څپ څاروي ددې سياليو لهه پهاره پلهورلي اوټهوپکې
یې پرې رانيولې وې ۔ زموږ کلي ته ههم دا ټهوپکې رارسهيدلې وې
یادونه او نکلونه
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 ،مالهههدارو بهههه دوه درې غهههواوې اوڅهههو وزې پلهههورلي اودبهههاروتو
ټوپ

به یې پرې رانيوه ۔

دکاکي تره دمتهه دا کهار کهړ و ههر وڅهت بهه دبهاروتو دټوپه
سره گرځيده څو نن یې په س کې هم نه وو نيول ۔ په دې ورځ یې
څپ ټوپ

څپ کوچني زو ته په س ورکړ و۔ دپالې (منهډې

) ډزې روانې وې ۔ هر چا به منډه اڅيستله اودباروتو پهه ټوپه
به یې نکه ویهتله  .۔ څو تنو زلميو مته وکهړه .ډزې یهې وکهړې چها
وویهههتله اوچهها هههم څطهها کههړه ۔ دميرسههال وار راغ ه ۔ هغههه ځ هان
جو اوه چې منډه واڅلي اونکه وولي ۔ ډیرو په ز ه کې دميرسهال
دنکې ویهت دهغه دمينې سره تړاو ورکهاوه ۔ چها بهه ورتهه پهه ز ه
کې دووا و کولي اوچا به ۔۔ څو دزیهاتو کسهانو دا پيهرزو وه چهې
ميرسال به ارو مرو نکه وولي ۔ دميرسال په ليدو به زیاتو څبهرو
کسانو ته دهغه مينه گالبه ههم سهترگو تهه دریهده ۔ څهو دکهاکي تهره
څپ کوچنې زو اڅتر دسترگو پهه ا هاره تيهار کهړې و .ميرسهال
منډه واڅيسته دهغه له ډزه وروسته ب ډز هم پورته و ۔
ميرسال نکه وویهته اوميرسال پهه نکهه هو اووویههت

هو ۔

ميرسال یې دولو پهه مهن دمنهډې پهه هال کهې وویههت .لکهه غهر
راونړید .ټول را پاڅيدل  .دا چا ؟ داچا ؟ غږ پورته و.

یادونه او نکلونه
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کهوچنې اڅتههر! یهو چهها سهم دواره پههه غيهږ کههې پورتهه کههړ ۔ پهه منههت
اوق ر یې له ډگر نه وویست ۔ اودڅطا یي ډز غږ پورته و ۔
همد ا څبره څو وار تکر وه ۔
اڅتر ما و د ۔
په څطا تر ټوپ
څو څل

څالص و .

پوهيدل چې څبره څه ده ؟ اوکيسه چيرته ده ۔ دډولۍ پهر

ځا جنازه له پټي پورته هوه اوميرسهال یهې پهه څپه کلهي کهور
ننویست ۔

©©©
نو بابا څه څبره دې کوله ؟
نيکه غا ه حاېه کړه ۔ اوپویتنه یې وکړه ۔ دا هل

چهې لهه تاسهره

روان وو  .څوک اودکو ځا و؟
بابا دادکال زو د ۔ دبر کلي دکال ۔
ه یه دميرسال نمس د ؟

یادونه او نکلونه

 www.samsoor.comمحمد اکبرکرګر

 نيکه یې نه پيژنم ۔ ب يه زه یې یه پيژنم  .ته لکه چې زمو ږ له کيسهو نهه څبهر نهه یهې ۔یوه څبره درته کو چې زما په پولهو دميرسهال تومنهه مهه گرځهوه ۔
هغه به یو وڅت نه یو وڅت دنيکه قبر ته ودریږي ۔ اوپه زوره زوره
به له قبر نه داڅتر دټوپ

له سه دنيکه چيغه واوري ۔

لندن ۹۰۰۲—۱– ۴۱

یادونه او نکلونه
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وينکې او زا ه بوټان
مازدیگر چې له کاره ستړې ستومانه راغلم  ٬ميرمنې مې راته څو
پاکټونه په م کې کيکودل او راته و وی  :دا بيلونه باید
ارومروسبا ته تحوی

ې وڅت پرې ډیر تير د داسې نه چې

جریمه و ۰
ما ووی دڅه بيلونه دي ؟
هغې ووی  - :دبرینا  ٬دگاز  ٬دتيليفون اویو دوه نور ۰۰
له ما سره چې نه په جين کې دومره پيسې وې اونه مې هم نوره
سپما درلوده يران و اوپه دې ېکر کې و چې که دا اندک
پيسې چې پټې مې ساتلې وې  ٬٬٬٬په بيلونو کې ورکړ نو د
ميا تې تر پایه څو دڅوراک له پاره څه نه لر  ۰دولت هم دومره
څه نه راکوي چې زه پرې څپله چاره وکړ  ۰دترجمانۍ له کاره څو
داسې څه نه جو یږي چې دسړي پرې چاره و ي ۰
ریتيا درته ووایم چې په هغه مازدیگر مې ستړیا له یاده ووتله
اودبيلونو اوکرایو ېکر واڅيستم ۰
په کټ کې ستونې ستاغ څمالستم  ۰بيا مې ورو تيرو کارونو ته
پا

و  ٬س مې دميز روک ته اوږود کړ  ۰دترجمانۍ سندونه

مې راواڅيست اوله ځانه سره مې و مارل  ۴۰ ۰نيټه  ٬دولسمه
نيټه  ۴۱نيټه بيا  ۴۱نيټه  ۴۱نيټه او دميا تي تر پایه مې و مارل
یادونه او نکلونه
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څو کله چې مې جم کړل دومره پيس تري نه جو لد چې زه
پرې څپ بيلونه پرې کړ  ۰زه په دې ېکر کې و چې دتيليفون
زنگ مې ېکرونه پرې کړل  ۰يبه وروسته مې کوچنۍ لور له
ندې منزل څته دتيليفون غوږۍ را وڅيژوله وی یي :
د((هارون الر يد )) په نامه یو څوک د په انگریزي څبرې کوي
 ۰ته یې په کار یې ۰
تيليفون مې واڅيست دهو په اواز سره هارون چې دترجمانۍ
دادارې مهر و راڅته په جدې توگه وغویت چې سباته ارومرو
روغتون ته و

م اوهلته دیوه ناروغ ترجمانې وکړ :

هارون یو هندې مسلمان و چې نو یې د با ې له پاره یو دېتر
څالص کړ و ٬ما هم ورسره کار پي کړي و  ۰لږې پيسې یې
راکولې ٬همدومره چې ما پرې څپ بيلونه پرې کول  ۰څو هر
وڅت به زما اودهغه په اجورې ورانه وه  ۰هغه هم ب څوک نه
پيژندل اوزما هم دومره بلدتيا نه وه چې چيرته یه کار پيدا کړ ۰
نو ب

زه و اوهارون ۰

نومو ي دناروغ نو اوپته راکړه اوویوی :
 -کاکا وبيد نوميږي  ٬هغه دو بي ناروغانو په وارد(سروی

)

کې د  ٬یو څه تکلين لري  ٬هيڅ ترجمان له هغه سره گوزاره نه
ې کو

۔ هيله ده چې له تاڅته څپه نه ي  ۰هارون دا

سپاریتنه وکړه اودوڅت اوپتې ټينگار یې په بيا بيا سره وکړ ۰
♥♥♥
س ار ن ه ب ې زه د لندن دیو لو روغتون سا ې ته داڅ
یادونه او نکلونه

و ۰
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دا روغتون لکه یو یارگوټ چې هر څه په کې وو  ۰اوبيا په
پویتنو سره د یو ځانگړي وارد(سروی

) لویې دروازې ته

ودرلد  ۰دروازه مې وټکوله  ۰پيره دار راغې  ٬دساتونکو کالي
یې په ځان کې وو۔ داسې نه بریکيدل چې دادې گوندي دروغتون
کومه برڅه وي  ۰پيره دار لومړې یو لو اوپيړ ځنرير له کونډې
وویست اوبيا یي دکلي گانو یو لویي پنډ وکي څته یوه لویه
کلي یوه پلن قلن ته ننویسته دروازه یې بيرته کړه اوپر سریې
دمالوماتو دکوټې ا اره راته وکړه  ۰دمالوماتو کوټي ته ورغلم
څپله پيژند پاڼه مې ورویوده یوې څوکۍ ته یې دککيناستلو له
پاره ا اره وکړه  ۰زه هلته په یوه څوکۍ ککيناستم ۰
پنرل

په سالون کې نږدې ل

څوکۍ پرتې وې  ٬یو تلویزیون

هم متام ایک وو  ۰څو کسان هسې ککته پورته کېدل  ۰ماته
یې برندې برندې کت  ۰یو رانږدې و  ٬په اوږه یې راته س
کيکود  ٬ته انسپيکتر یي ؟ ماووی  :نه زه ترجمان یم ۰
تيره په تياتر ته تللې و ؟ ما وی نه ۰
ډیر ا مز یي ؟
ما وی :هو یم او ته ۰
زه ددې بې و النو یوونک یم ۰له ليرې دیوې نرسې پا

و ٬راغله اوهغه یي له ما ليرې کړ ۰ماته

یي ووی دلته له هر چا سره دڅبرو ز نه لرد اوبيا یې هغه
ليون هم زما له څنگه ليرې کړ ۰
یو سړي لکه نرس اوهم لکه ساتونک راغ وې پویت :
ته دوبيد له پاره راغلي یي ؟ ما هو ورته ووی ۰
یادونه او نکلونه
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 یه دلته ککينه زه به دې ورولم  ۰هغه په هغه بله کوټه کې دد ۰زه منتپر و  ۰یایسته زیاته يبه ناست وو ۰
بيا یي را ته غږ کړ  ٬مستر اسلم  ٬درځه ( go thereهلته و

ه)

زه پاڅيد ۔ په اوږده تنگ دهليز کې په بر سر کې یوې تنگې
کوټې ته ورغلم  ۰یو سپين ږیر څو دنگ سړ هلته په څوکۍ
ناست و  ٬را پاڅيد  ٬راته وي وی  ٬ته اېغان یي  ٬ما هو وکړه ؛
راځه ککينه ٬ککيانستم  ۰غویت مې څوله ورسره گډه کړ اوڅپله ترجمانې
په دې ډول اسانه کړ چې له کيسې یې څبر م ۰
♥♥♥
هغه په یوه تنگه کوټه کې چې ایله دوه په دوه کې وه اچول و و
 ۰په کوټه کې ایله بيله یو دڅو ېلزي تتت چې زو اونتودي
څيرن تو

په کې پروت و  ٬سرته یي دوه بالکتونه اوپکو ته

یې دوه ز ې څړې کمپلې پرتې وې  ۰دتتت سرته یوه ز ه څوکۍ
ایکې وه اوپه م کې یې یو کوچن ميز و چې یوه دچایو پياله،
داوبو بوت اویو به ا پرې ځایيدل  ۰په دیوال کې یو روک
(تاڅ ه )جو ه وې وه چې یوه ز ه دوسېه اویو څو قوطۍ درم
اوبوتلونه په کې ایکودل وي و  ۰دکاکا وينکې هم هلته پرتې
وې دوينکو له پوښ سره یو ځا یو څودکار قلم اویوه کتاب ه
هم ایکې وه  ۰دکوټې په ليدو سره یو وار بيا زما په هن کې
ددهمزنگ زندان را وندې و ۰کله چې په څلویکتمو کلونو کې
یادونه او نکلونه
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دکاب په یوه ليليه یوونري کې و  ٬له یوه اڅبار سره مې هم کار
کاوه  ۰هلته به یو لوي سېاسي بندې ته ورتللم اوداڅبار له پاره به
مې ترې م الې راو لې  ٬دا سړې وبدالمال

څان دماليي

پتوان وزیر و چې داود څان پرې په ق ر و اوپه زندان کې
یې دیوتومت له متې اچول و ۰هغه یو ډیر پاک اویکل سړ و
 ۰بونډه ږیره یې درلوده  ٬یوازې له هغه سره ږیرې یه څوند کاوه ۰
لږې څبرې یې کولې  ۰دڅپ سرنو ت نه اندیکمن نه وو  ۰په
څيره کې یې وقار اوغرور له ورایه بریکيده  ۰٬په څبرو کې یې
متانت موجود وو  ۰داسې چې په لږه يبه ناسته کې سړي ته
دوطن تاری اوبيا په کې دده براءت بریکيده  ۰په څواکې به یي
زیات کتابونه ایکي و  ۰داسې بریکيده چې زیات لوست
اوليک کوي  ۰کله چې به زه ورغلم نو سم دواره به یې ککلې
م اله ماته راکړه اووی به یې :ستا م اله تياره ده ۰
دکاکا وبيد د کوټې ليدو ماته ددهمزنگ هغه کوټه چې جگ
چت یې درلود را تداوي کړه  ۰دهغې کوټې کړکۍ هم ډیره اوچته
اودهر چا له قد نه جگه وه ۰
کاکا وبيد اوس په داسې یوه کوټه کې اوسيده  ۰هغه څو وارې
دې دهليز ته راو ل و وڅوداکترانو دا وار پتييلې وه چې نور
یې څو ې نه کړي  ۰په دې دلي زه هم نه پوهيد ۰
کاکا وبيد په هر څه اوهر چا

کاوه  ۰هر څوک ورته دوه ډوله

یکاریده  ۰یو دهغه بيروني ت يت اوب دسړي یا انسان
دروني ت يت  ۰څو کاکا وبيد دليدونکي سړي په درونې
ت يت ی نې احلي کرکتر باندې څيال ساته چې ځان پټوي
یادونه او نکلونه
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اوهغه د انسان داحلي ت يت احلي ا خ وي  ۰هغه په هر چا
کې دهغه يطاني اوزیانمن ب د پياو ې گاڼه  ۰اوپه دې ډول یي
دا ت ورات ان اوج ته رسولي و ۰دبدبين ا ساس یي دوجود
احلي برڅه وه ۰
هغه په چرت کې و اوزه هم دهغه اکر ته ځير و چې دروازه ټ
ټ

وه  ۰یوه ځوانکۍ نرسه را ننوتله  ۰یوه دوسيه یې په تاڅ ه

(روک) کې کيکوده اوبيرته ووته  ۰کاکا وبيد لومړ هغې ته
برندې برندې وکت  ۰اوبيا یي ماته ووی :

دا گورې دا ((کن ره)) وینې دا نرسه نه ده  ۰دا ددې له پاره چې
زما جاسوسي وکړي دهماغې غلې یرې ملگرې ده چې ما په
پلورنري کې په غال گير کړې وه اواوس دلته داکتر مکرجي
پدر ۰۰۰استتدا کړې چې زما په با رپوټ ورکړي اود پې
ماته ستنې ووهي ۰

بيایي پاس چت ته وکت له ځانه سره یي په دري به ووی (( :هر
چه بادا باد)) ۰زه اوس ېکر نه کو زامن اولورگانې مې دې
وندي وي  ۰زما زامن ډیر یه اوت ليم یاېته هلکان دي  ۰په څپ
کار کې ډیر یز دي ۰
سره له دې چې کاکا وبيد په هر چا کې هر څه دوه ليدل  ۰اوبيا یي
له هغه دوو څته یو ه ځانگړنه غوره کړې وه ی نې انسان ته دزیان
رسولو ځانگړنه ،دمناې ت  ٬ددروغو اوټگۍ ځانگړنه  ۰اوپه
څپ احلي کرکتر باندې دظواهرو پرده غو ول  ۰څو داداسې
یادونه او نکلونه
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ځانگړنه وه چې ده دڅپ ځان له پاره هم غوره کړې وه اوپه
رو ياتې لحاظ په داسې پړاو کې و  ٬چې په هيڅ ډول ریتياوو
یې باور نه درلود ۰دکورنۍ په یادولو څو به هغه دیو لو بحران
سره متام

و  ۰م به یي ت

سور و ٬څوله به یې وچه وه

اوبيا به یې غا ه حاېه کړه اودټولو زامنو اولورگانو اودیرې
دم ربانۍ نه به یې ستاینه کوله ۰هغه به ت غویت چې څپ
ناڅوداگاه یا تحت

ور کنترول کړي اودې ته یي پرې نه ږ دې

چې دقضيي احلي څه یې له څولې را ووزي ۰

یو وار په ېکر کې و پاس چت ته یي وکت  ۰اوهمداسې په ېکر
کې و

 ۰زما زو ډیر یز ان نير د ۰دانگلستا ن په جنو

کې دیوې انگریزې ملگرې سره وند کوي هر يبه راته تيليفون
کوي  ۰همدا یي له څولي ووت ۰
دنرس دوینا له متې هيکوک دده پویتنه نه کوي  ۰ماته دنرسې
دا څبره اوبيا دکاکا وبيد دې وینا نو څيال را ملگر کړ :اوپه
ت وراتو کې څپ کلي ته و

:

یه مې په یاد دي کله چې زه داتو ن و کالو وو  ۰زموږ په کوچنې
کلي کې یو بيوزل بوډا اوسيده  ۰هغه هيڅ مال اوجایداد نه
درلود  ۰یوه یره اویو ما و زو یې وو  ۰تره مې ورته یوه کوټه
ورکړې وه ۰دپټې یوه برڅه چې څو متره اوږده تړانگه وه
دترکاریو دکرلو له پاره ورکړې وه  ۰څو هغه دکار اوزیار هم نه
وو  ۰بلکې غله اودانه یي هم پرموږ واله وه  ۰هغه یوازې زموږ
گاونډ و  ۰کومه څپلوي اور ته مو سره نه درلوده  ۰یو وڅت
یادونه او نکلونه
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هغه ستت ناروغه و او بيا یې یوه په څپ روح ز ته وسپاره
 ۰یه مې په یاد دي کله چې س ار لمانره وڅت زما تره په زینه
راپورته و نو سمالسي یې زما مورته ووی  ۰څدا دې
وبتکي  ۰څپ پور یې پرې کړ  ۰اوامانت یې څپ څاوند ته
وسپاره  ۰زه يران و څو ورسته وپوهيد چې هغه ساه ورکړه
 ۰دهغه دناروغۍ اوبيا دکفن اودېن ټولې چارې زما کاکا گانو
وکړې  ۰کاکا به مې وی  :د زموږ گانډ و  ۰زموږ سيوري ته
پروت و ۰دده له موږ سره ز و  ۰هغه یي په ډیر وزت څاورو ته
وسپاره  ۰یایسته غټ څتم اوڅيرات یي پسې وکړ  ۰اوپه هدیره
کې یې ټولو څلکو ته ووی :
ما ددې بوډا څدمت اودده دمړې څدمت پر ځان ېرض باله ۰
څو بيا ددې لویدیزې نړۍ اوپه تيره دانگلستان وند ته ېکر
یو  ۰کاکا وبيد راته ودرید  ۰ده ته مې بيا پا

و  ۰ځکه دلته په

انگلستان کې چې پالر اومور بوډا ي نو(( نرسنگ هو )) یې
ځا وي ۰نرسنگ هو  ٬دبوډا گانو ليليه وي چې په اوورځ په
کې اوسي اوددولت یا کونس له څوایي پالنه کيږي  ۰بتتور
بوډا اوبوډۍ هغه وي چې زو اولور یې پویتنې ته ور ي هغه
هم درڅ تيو په پو کې  ۰څو نور څوک دچا په کيسه کې هم نه
وي ۰

ریتيا دوه کاله دمته زما په چم گاونډ کې یوه بوډۍ یره چې
لور یي (( نرسنگ هو )) ته واله کړې وه مړه وه  ۰ددغه بوډۍ
یکې یوه لور وه هغه هم رقې یره وه زموږ دمل
یادونه او نکلونه

وه  ۰څو کله

 www.samsoor.comمحمد اکبرکرګر

چې یې لورته د((نرسنگ هو )) استاز ورغ چې مور دې مړه
ویده  ۰نو هغه چې دواده پارټۍ ته څبره وه ځان یې ونه یوده
چې گوندې دا یې لور ده  ٬استازي ته یي ووی  :دبوډۍ لور په
کور کې نهته سبا ته راځي در وبه یي ليږ  ۰دا ځکه چې دهغې
پارټې باید څرابه وې نه وا  ۰اودواده محف پرې وران و
نه وا ۰
څو کاکاوبيد له یوازې والي په تنگ راغل و  ۰ارومرو چې
داسې ححنې به ورپه یادي وي وي چې کله یي ما و زو په
کور کې پيدا و نو څومره جهنونه اوسات تير  ((٬ن ش
))څرنگه چ له گریز ٬څرنگه او داسې نور به یي کړي وي ۰
ارومرو چې زو به یي څومره په ناز را لوې کړ وي  ۰هغه س ار
به وریادیږي چې کله کاکا یونيفور اغوستي و اوما و زوې
یي په ټټر پورې کل

نيول او په ځمکه یي ککيناستو ته نه

ورکاوه  ۰نوبيا چې یې ساوت ته کتلي وي ارومرو چې ميرمنې
ته به یي غږ کړ وي ۰چې (( في ه جان زو دې واڅله په ما
ناوڅته کيږي )) ۰اودما و په ورکولو به یي دڅدا پامان په
س څوځولو له دروازې وتل وي ۰
ېکر مې کاوه چې کله کاکا وبيد داسې يبې په هن کې
را وندۍ کوي اوداسې سوچونه کوي نو بيا به یي داروپا بې
پروا وند ته ېکر کيږي  ۰اوسني الت ته  ٬چې بوډا د  ٬هيڅ
متره یي په وجود کې نهته ۰ورځ په ورځ کمزور کيږي  ۰رواني
بحران یي نور هم زیاتيږي اودجنون تر پولي رسيږي ۰
دهغه له څولې چې هغه یو اېسر وو داېغانستان داردو یو
یادونه او نکلونه
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پتوان اېسر  ٬دهغه په وینا چې په هوایي پوځ کې یې لویه دنده
درلوده  ۰په کاب کې دهستۍ او تو څاوند و ۰لویه کورنۍ یې
اته وه ٬ميرمن ،زامن ٬لورگانې اوکورنۍ یې په لندن اوجرمني
کې دډیرو تو اوجالدادونو څاوندان دي  ٬هيڅ ې ته ا ه نه دد
ځکه چې دیه وندڅاوند د ۰۰۰۰۰
بيایي له ما پویتنه وکړه نو دې څه د ؟
نو مې اسلم د  ۰دلته ترجماني کو  ٬دیوې کمپنۍ سرهترجمان یم ٬
کله راغل یې ؟ دوه درې کاله کيږي ۰پالر دې وند د ؟ -نه کاکا ما څپ پالر نه د ليدل  ٬زه یتيم را لو

و یم ۰

بيا یې په څبره کې ورولوید  ۰ایا زامن دې پویتنې ته راځي؟
په دې څبره لږ وارڅطا غوندې و  ۰اوتر اوتر یې وکت  ۰لکه چې
دمته یي ېکر نه و کړي ۰هو !څو له دې ځایه لږ ليري اوسي  ۰هر
وڅت نه ي راتال  ٬په اونۍ کې یو وار۰
اوميرمن دې ؟هغه هم دڅپ زو سره اوسيږي ٬زه یوازې اوسم  ۰زو مې
اروپایي ميرمن لري اویه دنده لري  ۰دنده یې ډیره م مه ده  ۰هغه
نه ې پریکود

٬

ماته هم یوازې وند څوند راکوي  ۰او بيا په سوچ کې و

۰

په بيا بيا مې ا ساس کړله چې زما له پویتنو ستت زوریږي ۰
څو زما ناچاري وه زه په انگریزۍ دومره سبر نه وو چې غير
یادونه او نکلونه
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رسمي مسای یه ترجمه کړ  ۰ما ځان پوهاوه  ۰اوکله چې دهغه
وکي دووا راځي اویا غونډه کې پویتنې کيږي نو باید یه
وپوهيږ ۰بيا مې پویتنه وکړه :
نوته ولې دلته راغل یي ؟
دا ځکه چې ما دیوه هندو ډاکټر څيانت په ډاگه کړ د ۰هلته دیار په بله برڅه کې یوه دسين و  save wayپلورنر
د  ۰هلته به یوې هندي یرې هر وڅت غال کوله  ۰ما دهغې
رپوټ پوليسو ته ورکړ  ۰پوليسو ماته دنده راکړې وه  ۰ما هغه
باالف

په غال کې ونيوله  ۰څو هغې دې ډاکټر ته ووی  ۰اودې

ډاکټر زه دناروغ په نامه دلته بستر کړ  ۰دو باید ما څو ې
کړي  ۰زه یو اېسر یم ما په هوایي ځواک کې کار کړې د ۰
بيا یي دیوال ته گوته ونيوله ۰
وگوره هلته مې ډیر څه ليکلي دي  ۰دا ولوله چې بيا په غونډه کې
داټکي ووایي ؟
په دې کروکي( ن هه ) کې د پلورنري دروازه په نتکه ویده ۰
هغه ميرمنې به هر وڅت له دې دروازې غال کوله  ۰اوما یي رپوټ
ورکړ  ٬اوزما حادقانه څدمت اوس ماته ددې سبن و چې زه یي
دناروغ په نو دلته واچولم  ۰هره ورځ ستنې راته وهي  ۰بيا
گنگ

پروت یم ٬گولۍ را کوي په زور یې را باندې څوري ۰

اوبيا راته وایي چې ته ناروغ یې  ۰ته وگوره! زه جگ جو سړ
یم  ۰ته دو ته ووایه زما کو ځا ناجو ه د ۰
زه دلته یوازې یم ۰
نو هلته له تا سره په کوټه کې نور څوک ته ؟
یادونه او نکلونه
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نه څوک نهته  ۰زه نه غوا څوک ووینم ۰
زو اولور دې راځي ؟
لږ په غ ه و  ۰م یې راوا اوه  ۰راته یي ووی :
((په دې مل

کې څوک له چا نه ت ي پویتنې نه کوي  ۰دا

زما کار د ))
څو هغه په یوه ټکي ټينگار کاوه اوهمدومره یي وی (( زه دې
هندو ډاکټر مکرجي بندي کړ یم ۰زه روغ رمټ یم  ۰ته به سمه
ترجماني کوې  ۰ابله ورځ یو ب اېغان زما څبرې نه ترجمه کولې ۰
نو له کوټې مې ویوست  ٬اوورته ومې وی چې داا ېغان هم
دهندو نوکر د  ۰دا سمه ترجمه نه کوي  ۰دا مې نه دې په کار  ۰که
غوا ې  ٬نو زه چې څه وایم ټکي په ټکي به یي ترجمه کود ))۰
په هغه ورځ مې څه ساده ا تياوې ورته رې کړې څه پویتنې چې
یې ز و ورته ځوا

کړې  ۰اوترې رڅ ت و  ۰قاوده داوه

چې دبلې ورځې له پاره یې را ته وڅت وټاکه چې ارومرو به راځې
اودکاکا وبيد ترجماني به کوي ۰
څو زه پوه و چې کاکا وبيد جدي ستونزه لري  ۰هغه دجدي
څپگان سره متام د  ۰له کورنۍ ليرې وي  ۰له لورگانو
زامنو اوان له یرې ليرې و اوهغوۍ نه غوا ي له ده سره
رابطه ولري  ۰څو واري یي پریکړه کړې چې ځان دیو لو ت مير
څته را وغورځوي  ۰څو گاونډیانو یې م نيو کړ او وند
پاتې و د  ۰اوبيا یې پوليسو ته ا وال ورکړ چې روغتون
ته یي بوځي ۰
یادونه او نکلونه
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♥♥♥
هغه م ال دروغتون په کږو وږو دهليزونو کې دروغتون لویي
دروازې ته راورسيد  ۰ډیر زیات وڅت ان څوساوته مې دننه په
تورتمو دهليزونو اوکتو کې تير کړي وو ٬دبيرون درڼا په ليدو
مې سترگې وبریکيد  ۰رڼا بيا هم دومره نه وه  ۰تورې وریرې
ټول اسمان نيول و ۰یو ډول لوند اودپرڅې دليږد نه ډک باد
لگيده  ٬موټرو څراغونه لگولي وو  ۰زیات کسان اودناروغانو
څپ څپلوان دروغتون له متې تللي و  ۰ځمکه هم توره بریکيده
اوپاس اسمان هم تور  ٬یواځې دموټرو م نووي رڼا وه چې هغه
هم په سترگو بده لگيده ٬څو پوره مایا

و نه وو۰

زه دروغتون لویي دروازې ته په رارسيدو کې و چې په مبای
مې زنگ راغ  .دا وار مې کاکا وو  ۰له یې گړې بړې وروسته یي
را ته ووی څدا دې وکړي چې موږ دې هير نه و  ۰لو اڅتر
رانږدې دې  ۰قربانۍ ته هيڅ مال نه لرو  ۰باید قربانې وکړ  ۰په ما
ېرض ده ۰باید یو څه چاره وکې  ۰ما ورته یه وکړل اوومې
پویتلو
کاکا جانه څه ډول قرباني کو ؟
 قرباني څه ډول وي؟ ته لکه چې اوس لندنې وي یې ؟  ٬پهټوکه یي ووی چې داسې قرباني چې زه اوادې دې دوا ه په پ
حراط سواره تير و ۰
یادونه او نکلونه
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ما ورته ووی  :کاکا نو بيا څو ق ر ډیر یه د ؟ ( په ټوکه ) ل ينه ! په ق ر کله قرباني کيږي  /نو بيا مې وچيړلو  :نو په څهي کيږي  ۰هغه بيا څبره راغبرگه کړه  ۰قرباني په الل مال کيږي
 ۰په څره اوق ر څو نه کيږي ٬په غوایي  ٬په پسه ٬او په وزه کيږي
 ۰ته لکه چې اوس پرنگ

وي که څنگه ؟ وطن دې هيرکه؟

نور مې ونه چيړه ٬اوووده مې ورکړه چې ارومرو به یو څه برابر
کړ ۰
چې په پ حراط کې بې براقه او پل پاتې نه ي ۰
کاکا مې یه سړې و  ۰پالر مې دې څدا وبتکې  ۰کله چې ومړ ٬
یوه ميا ت وروسته یې زما له مور سره نکاح وکړه  ٬اوموږ یوه
څور اوورور و څو بيا دکاکا په سېوري کې رالوي ولو  ۰ما څپ
پالر ونه ليده  ۰وایي چې هغه هم یه سړې و  ۰څو اوس داموږ ته
دپالر په ځا و  ۰دمکتن په لوستلو کې به یي پر ما ډیر ټينگار
کاوه څو زما څور یي په کوچنيوالې کې په بدو کې ورکړه ان
داسي مې اوریدلي دي چې په دیر

زره اېغانيو یي وپلورله ۰

اوپيسې یې له هغه چا واڅيستې چې دهغه په سر کې یې په بدو
کې ورکړې وه  ۰اوس زه هم نه پوهيږ چې زما هغه ایکي یوه څور
به چيرته وي ؟
دکاکا تيليفون مې یو وار بيا دگاز اوبرینا اوتيليفون بيلونه را
ته متکې کيکودل  ۰اوزما د يرانتيا سببونه یي نور هم زیات
کړل ۰کاکا وبيد مې له یاده ووت  ۰یوازې دکاکا په ېکر کې و
۰د کاکا قرباني پر ما ېرض ده  ۰بيلونه اوبيا زما دميرمنې ټينگار
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۰
♥♥♥
دغونډو په کوټه کې لو ميز ایک و  ۰مهر ډاکټر متام ناست
و  ٬په ننوتولو سره یي پر ماته څوکۍ ماته دککيناستلو
سروڅوځاوه  ۰داسې پوه و چې هغه یو رواني طبين د ٬په
دې وارد کې دډیرو ناروغانو م الج د  ۰څواو اه یې نور
مسوول کسان ناست وو ۰نرسان اومرستندویه څدماتي کسان هم
و ۰یوه یره چې ت یي دکاکا وبيد پرستاري کوله سره وپسېدل
 ۰ډاکتر وپویت :
کاکا وبيد روغتيا دې څنگه ده ؟
کاکا وبيد په جد ل

ه څوا ورکړ:

هزه څو کومه ناروغي نه لر  ۰ما پریږدد چې څپلو او دونو
اوکورن ته و

م  ۰تاسو ولې زه بندې کړ یم ۰؟

بيا لې په په ق رترجما ن ته کړل :
ترجمانه دا ورته ترجمه کړه
څو داکتر او ما د هغه په څبره او غوسه کو سر ونه ګراوه داکتر
ووی :
داووایه چې درم دې څورې ؟
زه درملو ته ا ه نه لر  ۰زه جگ روغ یم ۰زه ناروغ نه یم ۰
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څو دې ته کنه ؟
زه نه غوا څو وکړ ځکه که څو وکړ دا ستا هندوان دا ټول
دوکانونه غال کوي ۰زه دنده لر چې ددو ساتنه وکړ  ۰ما ته
پوليسو دنده راکړې اوما هيککله په څپله دنده کې غفلت نه د
کړ او اوس یې هم نه کو ۰
کو دوکانونه ؟
دا ب ر  ۰دا سين و  ،پلورنر اودا نور ۰۰۰۰
څوک یي غال کوي ؟تاسي هندوان یي غال کود ؟م یي ماته راوا اوه:
دا ورته ترجمه کړه ۰
ماترجمه کړي څو داکتر مې وپوهاوه چې دې ټينگار کوي ۰
اوبدې ردې زه نه م ترجمه کول ۰
کاکا وبيد په ق ر و ۰له څو څبرو وروسته اودهماغه یکنواڅته
څبرو دتکرار وروسته پاڅيد  ۰اوله کوټې ووت ٬ساتونک
ورسره سم پاڅيد ۰
داکتر ووی  :دده (دیپریهن) نور هم ډیر زیات و دد .د پې
څو نه لري نرسې تایيد کړه  :ټوله په په کوټه کې گرځي اوله
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ځانه سره څبري کوي داسې مالوميږي چې څپلو زامنو ،لور
اوميرمنې ته بدې ردې وایي  ۰د یوازې دد  ۰کورنۍ ورسره
رابطه نه نيسې  ۰څو وارې مو دهغه زو اوميرمنې ته تيليفون
وکړ  ۰زو ی ووی زه څپ جا (دنده ) نه م پریکودل
اوميرمن یي ووی د ليون د  ۰نه غوا ورسره ووینم  ۰زه
څپ کار کو  ۰اود څپ کار ۰
یو وار یې لور راغله چې جامې یې پریمنرلو ته یوسي  ۰څو ده په
ناو ه چلند له کوټې وویستله  ۰ورته وې وی  :زما نفر څدمت
ته  ۰هغه راځي اوزما جامې پرې مينري  ۰پيره دا رته یي غږ
وکړ ۰دا زه نه پيژنم دا راغلې چې زما پيسې غال کړي  ٬زه دا نه
پيژنم  ۰هغه هم ووتله اوبيا څوک مالو نه ول ۰
زه بيا څو وارې دهغه ترجمان ته ورغلم څو وارې مې ميوه
اوځينې يان سپين کاغذونه اویوه نيمه کتاب ه له ځانه سره
یوو ل چې څوایي بده نه ي اوڅبرې راسره وکړي  ۰څو بيا ډیر
وڅت زه دغه دندې ته چا ونه غویتلم ۰
♥♥♥

څو ميا تي وروسته کله چې زه دیوه ب اېغان سره دمرستې
اودهغه دڅبرو دترجمې له پاره هماغه وارد ته ورغلم ۰اوپه
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هماغه ان وارد ته ورننوتم هيله مې درلوده چې کاکا وبيد به هم
ووینم ۰
ما سر له واره دهماغه نرسې نه وپویت کاکا وبيد ؟
هغې ووی  :ولې ته څبر نه یي ؟
له روغتون نه رڅ ت و د .هو رڅ ت و د  ۰څو ٬-نو چيرته و

؟

هغه ډیر قوي دیپریهن درلود  ۰پر هر چا کمن وو  ۰له دې کبله
یي لور هم نوره رانغله  ۰ميرمن یي دمته ترې سونه مينرلي و
 ۰زو یي هم ځان ډیر م روک یوده ۰
یو ه په هغه ډیر نارامه وو۰
س ار څامو ي وه  ۰زه دهغه کوټې ته ورغلم  ۰دروازه مې په
ستتۍ بيرته کړه ۰کاکا وبيد ددروازې څوا کې پروت و  ۰هغه
مې وڅوځاوه  ۰دانک انک (کاکا٬کاکا) غږ مې پرې وکړ  ۰څو
په هغه کې ساه نه وه  ۰بيا مې هم وڅوځاوه  ۰غږ یي نه څاته ۰
وروله کوټې راووتم وبوگنيد  ۰اوبيا مې دوارد مهر داکتر ته
څبر ورکړ چې ۰۰
نو دهغه اقار راغل  ۰؟نه هيکوک هغوۍ ځان ناڅبره واچاوه  ۰هيکوک را نه غل  ۰زو
لور  ٬اوميرمن یي هم تراوسه منتپر یو چې څوک به یي پویتنه
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وکړي دلته یي یوه جو ه زا ه کالي وينکې اوزا ه بوټان په دې
پالستي

څلطه کې پاتې دي دهغه یوه نکه ده ٬چې که څوک

را ي وربه یي کړ ۰
 نو مړ یي؟ دهغه مړ مو کونس ( یاروالۍ ) ته وسپاره اوکونس یېبندوبست وکړ ۰
په څوا ينۍ دنرسې له څوا را ليرې و  ۰داوار مې بيلونه
اودکاکا قربانې هم له یاده ووتله  ۰اویوازې دکونس په ېکر ک
و۔

۹۲نومبر  ۰۹۰۰۲کال لندن ۰-
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سرې منگولې

هغه په کړوپه مال له څوکۍ پاڅيده اودکوټې له کړکۍ یي ب ر ته
وکت  .اسمان په تورو وریرو اڅيړ و .دمنهي بهاد د همال لهه لهورې
دمنې زیړ پاڼې دبې څاونده رمې په څير د کور په م تهه پهه پله
ره په مته کړې وې  .بيا یي کړکۍ پورې کړه دباد اویتنهۍ پهه
ا سههاس یههي وجههود وبوگنيههد .دڅنگلههو ویکههتان یههي زیههږه ههول .
څپلې سترگې یې له کړکۍ راوا ولهې او دميهز لهه سهره یهې څپلهې
سترگۍ راواڅيستې اوبيا په څوکۍ ککيناست .
له ځانه سره په څبرو و  ۰دا څه و ول ؟ هيکوک داسهې نهه کهوي .
ما نهو ولهې داسهې کهار وکهړ؟ مها څهو لهو جنایهت وکهړ  .مها څهو نهه
غویت جنایت وکهړ ۔ اوس څهه وکهړ ؟ اه زه اوس څهه څهاورې پهر
سر باد کړ  .بيا له څپله ځانه سره دليوني په څير په څبرو و اولهه
لههږ ارا وروسههته د پههوهنري دوڅههت او دڅپلههې زده کههړي ددوران
يبې یي په هن کې را وند ۍ وې !
***
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یوه ورځ استاد درس ورکاوه چهې دټهولگي ددروازې ٬یهوه ا خ تهه
څوک ودرید  .او د س په څوځولولې جاوید ته ا اره وکهړه  .څهو
جاوید نه وا کول چهې داسهتاد لهه اجهازې پرتهه پهاڅيږي  .ب هر
هله

لههږ څههه نههور هههم تههم ههو  .اسههتاد دجاویههد پههه نههاارامۍ لههږ څههه

کمن و  .استاد م توري تتتې تهه وا اوه اوځهان یهې د لک هر
په پاتې برڅه مهغول کړ  .جاوید په څپ ځا کې ناست اوپهه وار
وار یې ساوت ته کت  .دسهات څالحهيدو تهه له

منټهه پهاتې و .

اولکه دیر

منټهه هو  .څهو

څو سات ډیر اوږود و .ل

لکه

استاد د جاوید په ناارامۍ پوه و او د سهترگو پهه کتهو یهې ورتهه
دوتلو اجازت ورکړ چې له ټولگي ب ر ي  .هغهه لهه ټهولگي ووت
 .انور ددهليز په بر سر کې و

و دهغه ملگهر و چهې نهو اوتهازه

لهه کلهي راغله و  .پهه چهابکو قهدمونو دزلمهي لهور تهه ورغه اولههه
روغبړ وروسته انور له جيبهه یهو پاکهټ راوویسهت  .جاویهد تهه یهي
ورکړ.له لږو څبرو ،ا وال او جو په څير وروسهته دوا ه سهره جهال
ول  .جاوید اوتر و .له ځانه سهره وبوگنيهد  :پهه کاغهذ کهې بهه څهه
وې؟ ر یي باید ولولم  .ارومرو چې کو یه زیر به وي؟ ارو مرو
چې یه زیهر د  .زه سه ار ههم لهه څوبهه پهه څو هالۍ راپاڅيهد .
اکر مې یه وو .
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هغههه لههه دهليههزه ووت .ليههرې ددیههوال ههاته تير ههو  ‘ ۰دیههوال تههه پههه
تکيه سره ککيناسهت  .څپه درسهې کتابونهه یهې پهه غيهږ کهې سهم
کههړل اوبيهها یههې لههه جيبههه همهها غههه کاغههذ راوویسههت .مههوریې ورتههه
کهوچن کاغهذ راليهږ و  .لهه دووها وسهال  ،ددوواگهانو اودیههې
ورځ دليوالتيا له څرگندولو ورسته یې ورته یو زیر ورکهړ و
:
(( په څوا ينۍ دررته وایم چې بيا هم څدا تاته یهو ه لهور درکهړه .
دڅدا راکړه ده  .موږ ډیر ليوال و چې زو به دي و ي څهو دا ههم
کر د  .روغتيا یي یه ده))  .جاوید دکریو پهه لوسهتلو يهران
و  .دمور هنيت ته اوڅپلو هيلو ته ېکرونو په مته واڅيست ..
هسې څهو ههم پهه کليهو کهې دلهور اوزو دپيدایکهت پهر م هال پهه
کورنيو کې د ما ومانو پهه هرکلهي کهې ډیهر تهوپير وي  .کلهه چهې
هل

وزیږي نو کور څو اليو پر سر اڅيسهت وي  .اوچهې ن لهۍ

وزیږي نو بيا نه څو څوک دمور په کيسه کې وي اونه هم دما هو
.
جاوید لږه يبه دېکرونو پهه سهمندر کهې ډو

هو څپلهه زده کهړه

اوما ول ورته ودرید.نه !نه ((زما مور پهه سهمه نهه ده ! زه بهه څپلهه
لور ډیره یه وروز  .هغه به ډاکتره ٬یهوونکې اویها ان نيهره هي!
هغه به یهې زده کهړې وکهړي  .هغهه بهه هيککلهه دیهوې کليهوالې پهه
یادونه او نکلونه

 www.samsoor.comمحمد اکبرکرګر

توگهه چهې یهوازې دکهور یهره وي پهاتي نهه هي  .لهور اوزو ماتهه
هيڅ توپير نه لري  .نه !نه ! زما مور په

ه نه ده !))

د هغه هن او ېکر ټهول لهه همهد څبهرو جهو و .لکهه د رمهو هپول
یې له هنه دا جگړه را چاپير وه هغه له ځانه سره پهه کله

بحه

اڅته و .دغه ناندرۍ دهغه او دهغه د هن ترمن روانې وې  ۰سهره
له دې چې په با څبره او

وري توگه هغه دمور له څبرو سره جهدې

ناپتالینه غویته  ۰څو دجاوید دېکهر ریکهې ههم پهه سهنت اودود
کې و اودهغه د

ور څته هم ددود یرغ دوا درلود ۰

جاوید یو وار بيا اوڅوا ته پا وکړ  .ځان یي راسهم کهړ  .راپورتهه
ههو  .لههه یههوې درونههي ههتړي سههره راپورتههه ههو.داسههې چههې دود
اوسنت له یوې څوا اودهغه

ور له بلي څوا دیهو به پهه و انهدي

سنگرونه نيولي وي
یوه يبه وروسته ددیهوال لهه څنگهه راپاڅيهد ‘بيرتهه د ټهولگي پهه
لههور روان ههو  .ټ هولگي تههه ننههووت  .ب ه اسههتاد درس پي ه کههړي و .
اوپه څپله څوکۍ ککيناست .
***
دکړکۍ له بندولو وروسته بيا په کټ کې ستونې ستاغ پریووت .
له کوټې ب ر ی اوسا ه باد چنگهار کهاوه  .بيها راپورتهه هو ز ه
یادونه او نکلونه
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یي حبر نهه هو  .کړکهۍ یهي څالحهه کهړه سهر یهي کهوږ کهړ ککهته
پورته یي وکت  .هيڅ څوک ککهته اوپورتهه نهه بریکهيدل .

هول

یههي لههه ځههان سههره ووی ه  .ب ههر څههو هههيڅ څههوک نهههته ولههې څههوک نههه
راځي؟ ولې اوس زما پویتنه څوک نه کوي؟ ولې اوولې ؟

بيا یي په لړزیدلو گوتهو قلهم تهه س کهړ  .کتاب هه یهي بيرتهه کهړه .
غویت یي یو څه وليکي
په وجود کې یي دننه پټ اومرموز ځواک پر هغهه ېههار راووسهت
اوله ځانه سره یې ووی :
تا څه وکړه ؟ چې څه دې کړي وي هماغهه وليکهه ! ریهتيا وليکهه .
بيا یي پهر سهترگو تهوره پهرده راغلهه اولهه ځانهه سهره پهه یهوه ناپایهه
ت ور کې ډو

و.
***

و انگه ان له کوچنيوالي اودڅاپو و لهه وڅتهه هویهياره اوزیرکهه
وه  .په ډیره لږه څبره پوهيده  .دپالر اومور دوا و له پاره ت دبهري
اونيکمرغۍ نکه وه  .دوا و غویت چې و انگه یه سبز ووایهي
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‘ یههوونکي ههي ،ډاکتههره ههي  .اوکههه څههدا کههول ډیههر څههه بههه زده
کړي.
.په یوونري کې امله وه  .له ډیرې ویرې اوترهې به ت یهو به
چا له سه نيولې اوټولگي ته بهه یهي بيولهه  .تهر ډیهره وڅتهه یهي نهه
ول کو

یوازې ټولگې ته و ه ي .

یوه ورځ په یوه کهورني محفه کهې چهې سهاز اوسهندرو ېضها تهوده
کړي وه ورو و انهدې هوه لهومړۍ یهي دارمهوني پهردو تهه وکته
اوبيا یي دهنرمند څولې ته وکت  .هغه کوچنۍ وه څهو کلهه چهې
ههو هغههې ههونډې رپههولې اوسههندره یههي

دسهندرغا ې ميههرمن پهها

زمزمه کوله  .سندرغا ې ورته ا ارت وکړ  .اوبيا یي ورته ووی :
یه ووایه .
هغې دسندرغا ې سره دا سندره پي کړه .
مسته ملنگه دې کړ
په کوټه کې ناست څل

وند پورې تنگه دي کړ .....
ه

يران هول  .هغهې پهه داسهې انهداز

سره دسندرې سر تاو کړ لکه چې په پو پو یي تمرین کړي وي .
دو انگههي دسههندرو ویلههو اسههت داد ټههول ناسههت کسههان هه

په

کړل  .څو له هغه وروسته یي مور و پالر ت دسترگو نهدې څارلهه
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اودرسونو ته یي متوجهه کولهه  .هغهې دومهره درس نهه وایهه څهو پهه
ټولگې کې یې له هر چا زیهاتې نمهرې اڅيسهتې  .هغهې لهه هنهر سهره
بې انه زیاته مينه درلوده  .ت به درادیو درامواو سندرو ته ېکهر
و ې وه .
په رالویدلو سره یي هکه وکړه درادیو ره ونيسې ‘ دتياتر اوهنهر
ره ونيسې .دېلم ره څپله کړ  .څو پالر یې نه غویت چې لهور
یي هنرمنده ې  .ځکهه هنرمنهد کيهدل دهغهوۍ پهه چهم گاونهډ کهې
من اوله دوده وتل کار و  .دهغې دکورنۍ ریکې په دود اوسهنت
کې و  ۰نه یې ول کو

ددغه جال څته ځان و غوري ۰

څو دو انگي په راپورتهه کيدلواولویهدلو سهره دهغهې کهورد نهوي
اوو هههري زده کهههړو اوکليهههوالي هنيهههت تهههرمن دټکهههر ميهههدان
وگرځيد .پالر یي ت دکلهي کهور ‘پهالر ‘مهور ‘نيکهه اوقهو کيسهه
کولهههه څهههو دو انگهههې لهههه پهههاره دا څبهههرې څهههه نههها ا هههنا اېسهههانې
بریکيدې ،اوپر هغو یې سرنه څوږولو  .هغې هغه څه چې پهه څپه
نسهه کههې یههي ليههدل دڅپهه اکههر اووههادت جههز گرځههاوه  .دهغههې
اودکورنې ترمن جگړې کلونه دوا وکړ  .دا لکه دناپيژندل وي
هنرمند دسراسري ه رت څاونهده هوه  .هغهه ورځ پهه یهاد ورغلهه
چې له پالر سره یې په دې با دلي وایه :
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 لورې پکهتنواله یهرو تهه دسهندرو اوپهه ېلهم کهې دکهار اجهازه نههورکوي ‘
پالر جانه  .پکتنوالې تهه سهال  .څهو زمهازده کهړه زمها پانگهه ده ،اوزه باید دزده کړې نه گټه واڅلهم  .زه کهو بهد کهار نهه کهو  .زه یهې
څلکو ته یایم چې په یرو کې دميړونو په پرتله ډیر څه هته چهې
کول یي ي
داسمه ده  .څو زما دپالر نيکه مله به څنگه ي ؟ پالره یره هم انسان د ‘ هز لهري  .کهه دا هز لهري چهې ما هولویوي  .نو دا ز هم ورکړه چې ما و ته پهه ره بانهدې دتللهو زده
کړه اوپه څلکو کې دناستې و ې له پاره هم څه ورویایي .
 -ددې یي پر تا څه ؟دیو انسهان پهه څيهر دنهده لهر چهې څپه ن هش ولهر .څله
باید وپوهيږي چهې یهره ههم وس لهر اود سهترو کهارونو د کولهو
جوگه کيدا

ي.

گهوره دود اودسهتور بهه څنگهه هي اوڅله

بهه څهه ووایهې

چې دزمانتان لور اودېتح څان لمسۍ اودڅانهانو ک هول اوس پهه
ډمتو

س پوري کړي د ۰
پههالره ! دا څبههره ډیههره اوږده ده  ۰پههه دې کههې ههر نهههته ۰

پکههتانه نارینههه پههه اوجههره کههې پتپلههه سههندري وایههې  ۰څانههان یههې
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دنورو له سندرو ویلو څوند اڅلي څو پتپله یې نه وایې  ۰دهغود
هنههر څویههيږي څههو پتپلههه یههې زده کههړي تههه نههه ورنههږدې کيههږي  ۰دا
ځکهههه چهههې هغهههو دڅپه ه

وه اووهههاطفي سهههره ههههم دروغ وایهههې ۰

اوحههاده نههه دي اوچههې حههاده نههه د نههو زه بههه څههه ووایههم دڅلکههو
څبري ماته دهنر په و اندې ۰......
***
جاوید په کټ کهې پهه ډډه واویهت  .دپکهو نهدې تلهو یهي سسهتي
وکړه یووار یي پهه ځغلنهد نپهر دو انگهې د وندانهه دما هومتو
اوځوانۍ يبې له پامه تيرې کړې  .هغه هيبه پهه یهاد ورغلهه چهې
کله به یي کتا لوست ‘ نو ما ومه به یي کلکه دکټ پکې پهورې
وتړلههه  .اوبيهها یههي هغههه دسههندرو ههيبه هههن تههه ورتههداوي ههوه.
اوبيهایي پهه غوږونهو کهې دهغهې چيغهو او اوو داویهکو نيزونهو
ځا ونيو .
پالر جانه ! لهږه مها پهه همهدې کوټهه کهې پریهږده مها یهوه هيبه سهاه
ویستلو ته پریږده زه چيرته نه ځم  .زه همدلته له تاسره پاتې کيږ .
ما دپالر اومور له مينې مه بې برڅې کوه  .ما له ځانه مه هړۍ  .مها
له دې کوره مه باسه .هنر گناه نه ده .کار کول جر نهه د  .زه انسهانه
یم .او زما انسانيت،ازاد له دود نه مه قربان کوه.
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-نههه ! نههه ! ددې کههور دپریکههدو نههه یههي تهها سههنت اودود تههر پکههوندې کړ د  .تا هر څه په لغته وهلي دي  .ته زما څه نه یي .

اوبيا هغه لکه یو کلنه ما هومه پهه پکهو کهې ورپریوتلهه  .کهوچنۍ
وه دومره کوچنۍ چهې دریهد

نهه هوه اودڅهاپو و پهه وسهيله

دکټ بازو ته ودریده  .بيا یې ههم زارۍ وکهړې  .زه نهه ځهم مها لهه دې
ځایه مه ړۍ  .پر ما ر م وکړد .
له مټ نه یې ونيوله  .سپکه په س کې را پورته وه  .ب ر گوزار
وه  .او بيالکه یو وپيم انسان په لو قامت ودریده .په کټ کهټ
یې (( لکه ليونۍ چې پتپله ماض څاند او یا څپ مسهت ب لهه
یاده باسي ېکر پر نه کوي یا داس لکه چهې د تيهر او راتلهونکي
زمانې نکلونه سره پریکوي

او پهه کهټ کهټ څنهدا لکهه ليهونۍ

وایي :زه نهه مهر  .څهو تهه اوس دڅپه جنایهت سهره ملگهر گرځهه !
سههتا دڅبههرو اوسههتا دمهههورو ملگههري سههتا جنایههت اوسههتا بههې
ر مي)).
****
جاوید سر راپورته کوي اوله ځانه سره وایې  .اخ دا څه و ول ؟
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ما څو دنورو پورې څندل  .زه ولې داسې دداسې جنایت جوگه م
 .دا څو انسانيت نه د  ۰ما څو نه غویت چې جنایهت وکهړ  .ولهې
اوس زمهها سههونه سههره ههول  .ناڅاپههه سههونو تههه گههوري  ۰څپهه
سونه سره وینې  ۰داسې چهې وینهې تهرې څهاڅي ۰اولهه ځانهه سهره
وایې :
 .گههوره دا څههو زمهها دوینههو بههو د  .دا څههو زمهها ز ه د  .زمهها دز ه
وینههې دي  .دا ولههې ؟هغههه پههه څپ ه ټههول ځههان درد ا ساسههوي اولههه
ځانه سره وایې :
دا څو ما ځان و لې دد اودځان و نه څو گناه ده  .نهو ولهې مها ځهان
و ل د ؟ .په چيغو وایې  :ا څلکو ما مه څکود ‘ ما گنهاه کهړې
ده  .زه نور ه بله دونيا هم نه لر  .زما ځها پهه ځمکهه کهې نههته مها
گنههاه کههړې ده  .مهها ځههان و لهه د  .مهها څپهه ز ه لههه څپهه ټټههر نههه
راویسهههتل د او داد تاسهههو تهههه یهههي یهههایم  .داد دا وگهههورد
دا.دا..ههههان...دغهههه د  .اوبيههها سهههرد سهههوک پهههه یهههوولو همداسهههې
پړمتې په ځمکه لویيږې !!! .
۴۱-۴-۰۲لندن
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ترهه په تنونو کې
زه چههې ما ههو و لههه مههارانو بههه ویریههد ۔ لههه لړمانههانو بههه ویریههد
اوبيا چې لږ پهه څبهره پهوه هو نوپهه ههوجره کهې بهه مهې دمههرانو
کيسو ته یهه پهوره غهوږ ایکه وو ۔ دهغهوڅبرې بهه مهې اوریهدلې ۔
چې کومه کيسه به په کې دډار اوترهې وه نو ځان به مې راټول کړ ۔
یه به کوچن

و ۔ غون بهه مهې زیهږ هو ۔ اوپهه څولهه کهې بهه مهې

ې هم وچې وي ۔
کله چې به زموږ په هوجره کې دکو کيسه مهار هپه هوه نهو گهر د
گرد به تهرې تاویهد اودهغهه هيبې پهه انتپهار بهه وو چهې کلهه بهه
کيسههه پي ه کههوي ۔ زمهها کاکهها دې څههدا وبتکههې هغههه بههه دڅپ ه
وسکري څدمت اودا چې څپ ټولې مههر یهې ((څهداې څبهر)) پهه
څپيړه وهلې وو کيسه په دوه سهاوتونو کهې څالحهوله ۔ دریهتيا
اونه ریتيا نه یې څدا څبر وو ۔ څو دډار په کيسو کې به یې ځهان
ډلر باتور او ز ه ور یوده ۔ په اول سرکې به مهې دهغهه دز ورتهو
نه څوند اڅيست  ٬څو او س پوهيږ چې هغه هم څپلهه ویهره پهه دې
پوکې پټوله ۔
ریتيا څبر ه مهې دترههې اوډار کولهه ۔ کلهه چهې بهه مههرانو کيسهې
کههولې نههو داسههې کيسههې بههه وې چههې گههوره ېالنههي چههې لههه غههره نههه
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راروان و  ٬نو پهه ره کهې پهرې تهوره هپه هوه او پهه تهورتم کهې
پرې بال وربرابره وه ۔ یها دا چهې زمهوږ دکلهي هين گه کاکها چهې
یوه په بي په اوږه وو او په پټو یې اوبهه سهمې کهړې وې  ٬نهو پهه
هدیره برابر و یوه یهره یهې وليهده چهې دلهوه تهازه مهړي قبهر یهې
کيندل اودهغه په گيډه او ه اغږي ٬هغه ی نې ين گ کاکها بيها
هغههه یههره چههې پههه بههال بدليدلههه د ههاه لههه څ هوا لههه کوڅيههو نيههولې
اوتوبه گاره کړې وه ۔ دا کيسه چې به مهې واوریدلهه نهو پهه ز ه کهې
به مې وول :یره که ين گ کاکا په کلي کې نه وي  ٬نو موږ به څه
کوو؟
داسې کيسې هم وې چې کله بازمير پون په توره په گهډې کهال
ته راوستلې نو په ر ه کې له بهال سهره متهام

هو دهغهه پهه ولهي

یې س کيکود اوهمالته یې ز ه ودرید ۔ دې ډول ټولو کيسهو بهه
زه هههم اوتههر کههړ ۔ يههران بههه ههو اوپههه کلههي کههې بههه مههې دز ورو
اوباتورو کسانو سره مينه پيدا وه اویا بهه مهې داسهې وانگيرلهه
چهې کا ههکې زه هههم داسههې ز ور وا چههې لهه بههال گههانو مههې څله
غورلي وا ۔
یههه داچههې یههو وڅههت ما ههو وو چههې پههالر بههه مههې دلههویي کههال
دروازې تههه ددویههمنانو لههه ډاره غههټ کلههن اچههاوه اوکيلههي بههه یههې
دکوټې پهه سهتنه کهې زو ندولهه ۔ مهور مهې پهه هغهه هپه څهو وارې
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مایا م ال له کهوټې ووتلهه اوبيها راننوتلهه اوهمهدا یهې ویه چهې
څپ زو ته( زما مهر ورور ته) سودا و ې یم۔ په ځان یهې مایها
کړ اوتراوسه رانغ ؟
په پته وه موږ ټول ویده و۔ نيمه په ددروازې تنبه په کاڼې
ووه

وه ۔ پالر مې ر پاڅيد ۔ مور مې دڅدایه څير کې !غږوکه

۔ زه هههم را ویش ههو لههه ویههرې اوډاره مههې څههولې کههړې وې ۔ هغههه
دروازې ته ورغ ۔ دڅوک له غږ سره یهې ځهوا واوریهد ۔ مهوږ یهو
څپه ۔ بيههایي داواز پههه پيژنههدلو سههره دروازه بيرتههه کههړه ۔ زمههوږ یههو
څپلوان مې دورور سره په ملتيا راغ ۔
کورته راننوت ۔ ټول ککيناست ۔ زما ورور څبرې نه و کهول ۔
په څوله گونگ هو وو ۔ څپلهوان وویه ۔ ددروازې لهه در سهره
راووتم چې د په دروازه کې پروت وو۔ راپورته مې کړ ۔ تهود مهې
کههړ امههې یههې کړچيههدلې اوداد رامههې ووسههت ۔ دې پههه ره کههې
ویریدل وو۔ ټوپ

هم ورسهره وو۔ څهو کلهه چهې پهر ځهان پهوه هو

اوپه څبرو راغ  ٬نوبيا زما ورور کيسه کړه :
زه پههه تههوره ههپه کههې چههې سههپوږمۍ هههم پریههوتې وه راروان وو ۔
د اه له څوا دپکو کړپ ار و  ٬ما پا وکړ ۔ یو سړ مې متهې تهه
ودریههد ۔ اوبيهها اوږود ههو ٬ډیههر دنههگ ههو اولههه پاسههه یههې س را
ککته کړ  ٬غویت یې چې زما ستون څپه کړي زه بيا په ځان پوه
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نه و یوه غټه چيغه مې لهه څهولې ووتلهه ۔ اوبيها ددې کاکها دوې
(راغلي څپلوان ته یې ا اره وه) دکال په م کې پریوتم ۔
دې کيسې هم زما په روح اوروان کې دومهره وره ناسهته اواغيهزه
کړي وه چې په څپ ت ور بهه مهې دبهال گهانو بهيال بيه ت هویرونه
اوانرورونههه جههو ول ۔ پههه څههو کههې بههه لههه بههال گههانو پههه چيغههو
راپاڅيد ۔ ځان به مې څولې څولې وو ۔ اوکله څو بهه مهې څولهه ههم
له ویرې وتلي وه ۔
مههور بههه مههې نههورو کليوالههو تههه کيسههه کولههه چههې زمهها دزو پههه تههن
اووینه کې بال ننوتې ده ۔ دهغه په رگونو کې یهې ځها نيهول د ۔
نو ځکه ویریدلې وو۔ هغې به زما دورور کيسه په کراتو اوپهه زور
وزیر دکلي یرو ته ویله اوپالر به مهې ههم پهه ههوجره کهې پهه هپو
پو دا کيسه کړه اوهغه به ههم تایيدولهه چهې کلهه بهال دده پهه مه
کې پورته و اوجگه وې وه  ٬نو بيا یهې پهه څپه

کمهت سهره

زما دزو په رگونهو اووینهه کهې ځها نيهول وو ۔ یها دهغهه پهه ز ه
ناسههته وه ۔ دا بههه یههې هههم وی ه چههې او س یههې بایههد پههه زیههارتونو و
گرځو چې بال یې دز ه نه پاڅيږي ۔
کلونههه واویههت ۔ زه هههم ځلم ه

ههو ۔ ههونډه مههې تههوره ههوه ۔ زمهها

دت ههور بههال گههانې هههم ورورو پههه بدليههدو ههوې ۔ کههه پتههوا بههه زمهها
دت ههوراتو بالگههانې ببههرې تههورې اوږدې اودپن ههو اوبههې رقمههه
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غایههونو سههره وې  ٬نههو هغههو بيهها څپه ځهها زمهها پههه ت ههوراتو کههې
نورو بالگانو ته پریکود ۔ ما چاته ددې بال گانو کيسه ههم نهه هوه
کول ۔ داسې نه چهې څله

وانگيهرې چهې گویها زه ډارن یهم ۔ زه لهه

بال ډاریږ ۔نه داسې نه وه ۔ اوما هغه وڅت دا ېکر کاوه چې یوازې
زه ډاریږ نور څل

نه ډاریږي ۔ دنورو څلکو په ډار مې ههډو ېکهر

نه کاوه ۔ ېکر مې کاوه چې که ين گ کاکا مړ وي نور ين گالن
به را پورته وي وي اودبال گانو کار به یي کړ وي څو نه داسهې
نه وه ۔
تير کال له کلونو وروسته په څپ کلي برابر و ۔ زموږ کلهې چهې
دغرونههو اوځنگلونههو پههه مههن کههې پههروت د ۔ پههه څپلههه دپيریههانو
اودیوانو ځاله وه ۔ اوما ېکر کاوه چې پهه څلکهو کهې بهه اوس دبهال
گانو ډار اوویره نه وي ۔ ډیر څل

په م راغل ۔ جومات تهه و

۔ په دیرو وگرځيد ۔ په هوجرو وربرابر و ۔ پهه وسهتلونوکې مهې
وليدل څو داوار مې ټول غلي اوچوپ وليهدل ۔ ټولهو یهو به

څل
ته په

اوتردد کت ۔ یو ب یې څارل داسي نه چې کومه پيکهه

وکړي ۔ ميرمنو اوپيغلو دپتوا په څير پهه پټيهو کهې کهار نهه کولهو
اونه هم پيغلهې گودرونهو تهه راتللهې ۔ پهه کليهو کهې مهې لهه څلکهو
پویته وکړه ۔ د ين گ کاکا پویتنه مهې وکهړه ۔ یهوه بهوډا وویه :
هغه څپ ځان ز ته سپارل د ۔ له کومې ورځې چې هغه مهړ د
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پههه څلکههو کههې ډار اوویههره ده ۔ ترهههه ده ۔ څل ه

ډاریههږي ۔ لههه څپلههو

ځانونو ډاریږي ۔ په څپلو هستيو او وند ډاریږي ۔ له دې وروسهته
په دې سوچونو اوېکرونو کې ډو

و چهې دا ویهره څهو نهو هغهه

پتوانۍ بال گانې نه دي دا به څه وي ؟
ماته دکلي پو دپتوا په څير څوند رانه کهړ ۔ مها یهې هين هوبې
ونههه ليههدل ۔ مهها دڅلکههو پينههډې اومسههتې څنههدا گههانې ،دتمههاکو
چلمونههه اوپههه وسههت کههې دزلمههو اینههډې ونههه ليههدلې ۔ دا ځکههه چههې
ټولو وی چې څل

ډار لري یوله بله ویریږي ۔

دډار اوترههههې پيهههړه وریهه ٬بهههې بارانهههه اوتوېهههاني وریهه  ،داېهههت
اوبربههادۍ وری ه پههه پههاس اسههمان اوځمکههه بانههدې پلنههه ده ۔ هرڅههه
څپ ه څاحههيت لههه سههه ورکههړ د ۔ ډاراوترهههه پههه هههر ځهها کههې
اضره اوناظره ده ۔
څو نه داسې نه ده ۔ ډار اوترهې دهر تن اووجود په دننه کهې ځها
نيول د ۔ دا ډار اوترهه هغه پتوانۍ اوز ه دبالگانو ډار نهه د
۔ دبږوو اویامارانو اودیوانو څته دڅلکهو ډار نهه دد ۔ بلکهې دې
ډار  ٬اوس په رگونو اووینه کې ځا نيول د ۔ پهه روان اومغهزو
کې یې ځا نيول د ۔
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دکلي په کوڅو ورسميږ ۔ بلۍگانې لویدلي دي ۔ دڅلکو رنگونهه
زیړ دې ۔ یو دب په څنگ کې تيریږي څو یو لهه بلهه ډاریهږي ۔ مهوټر
اوگاډۍ  ٬بایسک اوهر څه دویرې اوترهې جوگه دي ۔
اوس کلي ټول دډار ېکر اڅيست ۔ کليهوال وا لهه کلهه چهې هين
گ کاکا ومړ ۔ دویرې ب ه هم بدله هوه ۔ پتهوا بهه لهه بهال وو څله
ډاریدل ۔ څو اوس دهر چا په رگ اوتن کې ویرې ځها نيهول د ۔
اوس هغه دما ومانو ویره نهته ۔
کليههوال وایههي ما ههومان اوس نههه ډاریههږي ۔ مههړې هههم نههه ډاریههږي ۔
یوازې هغه کسان پهه څپه تهن او وجهود کهې ویهره لهري اودا ویهره
دهغو له څپلهو وجودونهو را پورتهه کيهږي اوپهه هغهو بانهدې ېههار
راو ي ۔
اوس ډار لکه یوه لویه بال لکه یوه داسې ا دها چې هم یهې اسهمان
نيههول د اوهههم یههې ځمکههه اوهههم یههې څپلههي وزرې پههه ټههول کلههي
غو ولي دي ۔ له هرڅه زیات په تنونو اودهر چها پهه وجودونهو کهې
ډار توپير لري ۔ دهر چا ډار دهغه دتن نه راپورته کيږي دهغه دسهر
نهههه ،دهغهههه دز ه لهههه وینهههو اورگونهههو نهههه راپورتهههه کيهههږي ۔ یهههوازې
ما ومان  ٬دددې ډار پهه بها ېکهر نهه کهوي ٬ليونيهان ههم ېکهر نهه
کوي اومړې هم په دې کيسه کې نه دي ۔ څو لویهان او بالغهه کسهان
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ټول ددې سترې ا دها چې هم دهغو په تن سهبرې ده اوههم دهغهو
په تن کې یې ځا نيول د ستت په ډار کې دي ۔
نو ځکه څهو اوس بهال لویهه هوې ،سهتره هوې اوپلنهه هوې اوتهر
هرڅه تيره داچې په تنونو کې ننوتې ده ۔ اوپه ټول کلې یې قبضه
اچولې ده ۔
لغمان م تر

۹۱-۴۰-۹۰۴۹ا
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بړبوکۍ
نههن بيهها ددې یههار اسههمان نههيم وری ه اونههيم ههين د ۔ ریههتيا ددې
هيواد اسمان همداسې وې ۔کله چې دکوټې له کړکهۍ ب هر گهور ٬
دتنکي پسهرلي سهو بهادراالوځ  ,پهه سهړک کهې پراتهه کاغذونهه
٬څرلي اوڅا اک له ځمکې پورته کوي۔ څو بيرته یې یا په ړک
اویهها وروپههر ځمکههه غورځههوي ۔ یههو نههيم څرله اوکاغههذ پاڼههه ډلههر ه
سپکه دبو بوکۍ سره په هوا اوبيا لهه سهترگو پنهاه هي ۔دام هال
یه ډیره يبه دباد نکاه په ېکر کې واڅيستم ۔
دکوڅې له برې څوا دکوڅې یو اوسيدونکې په کړوپه مالرا روان
د ۔د یو برگ سپې پړ یې په س کې نيولي د  ٬کلهه ورتهه نهاز
ورکههړي اوکلههه یههې هههم پههه ځههان پسهه راکههاږي ۔ دکههور متههې تههه
رارسيږي ۔ یه په ځير درواز ته گوري ۔ بيا یې له کړکهۍ دننهه پهر
ما سترگې لگيږي یه پهه ځيهر اوغهور سهره پهر مها سهترگې گنهډي
۔سپ هم څولهه وازوي ۔ اولکهۍ څوځهوې ۔ څهو زه پها بلهې څهوا تهه
ا و ۔ پهه څپلهو چرتونهو اوېکرونهو کهې ځهان مههغولو ۔ناڅاپهه لهه
ال نه تکتم اودماضې په ډلرو ليرې وڅتونو کې ځان مومم ۔
یو س ار چې مې دکال په ی ا خ کهې لهه دلهرې نهدې دسهيند پهر
سر په لول پټې کې قولبه کوله ۔ زموږدقهولبې غوایهان ډیهر ډنگهر
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ههههوي وو ۔ د مههههې سههههتتيو ٬وچکههههالۍ اوقحطههههۍ وهلههههي وو۔
داوربهو دو ه هم ډلره کمه وه چې په وچو وایهو مهو ورتهه اچهولې
وا اوقولبې کولو متره په کې پېدا وې وا ۔ ځمکه ههم کلکهه
وه  ٬غوایان په کې چست اوچا ک نه ول تلل ۔ نو کله نها کلهه بهه
مې دلکتې گوزار پرې وکړ ۔ ارومرو چې څهوږ بهه هول اوټهوپ بهه
یې واچاوه ۔ دلکتې دگوزار تداوي به زما مهټ ودرداوه ر بهه یهې
اوس ته راستون کړ ٬٬
نهن چههې دگاونههډي سههپ پهه ډلههر نههاز اونتههرو سهره کلههه لههه څاونههده
ليرې اوکله هم نږدي ورسره روان ي څو کله چې یې سهترگې لهه
ما نه واو ي نو اسمان ته وگور ۔ داسمان څوځنهده وریه کلهه څهو
دلمر مته ونيسي په ټول ما ول توره په جو ه کړي اوکله هم یهو
ناڅاپه رڼا کړې ۔ لمر ټوله سا ه رویانه اوتهوده کهړي اوبيها تهورتم
جو کړي ۔
کلونه پتوا چې په څپه کلهي کهې وو ۔ هلتهه زمهوږ دکلهي اسهمان
وری نه درلوده ۔ په اسمان کې بهه وریه نهه ليهدل کيدلهه ۔ دلمهر پهه
راڅتلو به تودوڅه زیاته وه ۔ هوا به گرمه وه ۔ رڼا به ههم وه اوتهر
هغو چې به مایا کيدلو همدا ان به هر څه پهه څونهد اومهزه روان
وو۔ هلته رویو په ناستو سهال اچولهو ۔ ههيڅ چها یوبه تهه بهد بهد
اوبرندې نه کت ۔
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دجنگ پهه کلونهو کهې مهې پهالر وو ل هو ۔ پهه کلهي سهتت توېهان
اودمرميو ږلۍ و وه ۔ ډلر کسان په کې مړه ول ۔ دبمباریو په اار
کلي له ځمکې سره هوار ول ۔زموږ دکلهي ههدیره چهې یهو څوتنهه
محدود اولږ مير مړې په ک ی ول اوس هغهه هان نهه ده ۔اوس
ډلره اوږده وې ده ،لهه یهو سهر نهه تهر بلهه ایلهه سهترگې کهار کهوي ۔
جنډې هم پرې ډلرې گ ې وي دي ۔ مهور مهې پهه زور زاریهو زه لهه
کلي راوویستم ۔هغه یوازې په کور کې پاتې هوه ۔ زه لهه کهوره پهه
اوږده سفر راووتم ۔
په هغه س ار هم زموږ دکور پر م کې یوه بو بوکۍ راالهوتلي وه
۔ تند اوچټ

باد ټول گهرد اوڅهاورې پهه ههوا کهړې وې ۔ کاغذونهه

څرلههي اوڅا ههاک یههې پههه هههوا کههړي ووپههه څپلههه ټههوپۍ مههې س
کيکود ۔ څادر مې په ولو ټينگ کړ ۔ یو پيکک مې ورته په څولهه
کې ونيو ۔ زه له کوره راووتلم ۔ په بو بوکۍ کهې ونکهتم ۔ لکهه چهې
زه هغه م ال گر باد جهگ کهړ اوبيها پهه ځهان ونهه پوهيهد چهې څهه
و ۔ ٬٬
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سپين ږیر په ځير په مابرندې سترگې گنهډلې دي ۔ سهپ یهې ههم
راته لکۍ څوځوي ۔ دکوڅې له بره سره بيا بو بوکۍ راالهوزي ۔ پهه
کوڅههه کههې تههاویيږي ۔ سههپين ږیههري پههه سههترگو س ږدي ۔سههترگې
پټوي اوبيا زه څپ ځا ن تهه گهور چهې دبو بهوکۍ پهر سهر دکاغهذ
اوکلههه هههم دڅرلههو اوڅهههاکو پههه څيههر تههاویږ ۔ کلههه مههې پههه ځمکههه
واچوي اوکله بيا هم دسپکې ب کې په څير په هوا م ۔ هلته ليهرې
گوزار م ۔
بههاد پههه تههراټ پههه کوڅههه کههې تههاویيږي ۔ چنگههار او ېریههاد کههوي ۔
سپين ږیر کله اته وگوري اوکله هم څپ سپي ته ناز ورکهړي ۔
یوازې زه یم چې هم په څرلو اوڅهاکو کې ځان وینم اوکله دنورو
په سترگو کې وینم چې دبادونواوبړبوکيو له چنگاري سره په هوا
یههم۔ دیههوه څرلههي پههه توگههه دیههو باطلههه کاغههذ پههه توگههه پههه هههوا یههم ۔
اوهمداسې په کوڅهه کهې بلکهې دزمهان اووڅتونهو پهه کوڅهو کهې
ورکيږ ۔

اوس له هغو يبو کلونه تير دي ۔ لسهيزې واویهتې ،پيهړۍ بهه ههم
واو ي ۔ څو زه به بيا دمور ليده ونه کړ ۔ کلهه ناکلهه مهور پهه څهو
کې راځي ۔ داسې چې له کلونو راهيسې پر یوه ځا دپهالر قبهر تهه
ناسته ده ۔ هماغه قبر ته چې هناڅتې یه پهه ځمکهه ههوارې هوي
یادونه او نکلونه
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دي ۔ ورسههره پههه څبههرو څبههرو یههم ۔ولههې کورتههه نههه ځههې ؟ دلتههه سهها ه
بادونه دي ۔ یتني ده ۔ سهور لمهر د ۔ بهاد اوتوېهان د ۔ دپهالر څهو
ډلر کلونه و ول چې مړ د ته ځه کورته درومه ۔
څو ناڅاپه مې لمسې متې ته دریږي راته وایي زمهوږکل چېهرې
د ؟۔ ما کله څپ کلي ته بيایي ؟
څو زه هغه ته بو بوکۍ نه م سپينول

۔

۴۲م ۹۰۴۹کال

یادونه او نکلونه
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زموږ برگ سپ
ابله ورځ مې په سيمه یيز اڅبار کې د((په ز ه پهورې څبرونهه)) تهر
سر لي

ندې ولوست :

((ميههرمن جههاکې سههميت چههې یههوه بډایههه اودډلههرو ههتو اوهسههتۍ
څاونده ده ۔ څه موده دمته محکمې ته و ه ۔هلته یې پهه محکمهه
کهې داسههې سههند جههو کههړ چههې زمهها نيمههه هسههتي اوجایههداد زمهها د
بههرگ سههپې (جههورج )پههورې ت لههز لههري ۔ جههورج زمهها پههه ههتو کههې
ههری

د ۔)) دا څبههر ماتههه هههم پههه ز ه پههورې وو ۔ څههوزه یههې نههه

یوازې له ځانه سره په ېکر کې واڅيستم بلکې زما د هن کرونده
یههې نههوره پسههې وره راوسههپړله اودڅپه بههرگ سههپې یههادون یهې
راته یو وار بيا په هن کې وند کړ۔
***
کلونهه و انههدې هغههه تههه چها پههه ډوډۍ کههې سههتنې ورکههړې وې ۔ دوه
ورځې په پرله پسې توگه وټوڅيد ۔ اوبيها پهه ډیهر وهذا چهې اواز
یې له ستوني په ستتۍ راوتلو  ٬تهر سه اره سهاه ورکهړې وه ۔ کلهي
ته څيرمه ویاله کې چې اوبه یې نهه درلهودې مهړ پهروت وو۔ رویهو
چې ليدلو ٬سره له دې چې ددې سپي له سه پهه ره پهه زغهرده نهه
ول تلل څو بيا ههم دهغهه پهه ز ورتيها اووېهادارۍ یهې اېسهوس
یادونه او نکلونه
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کاوه ۔ هر چا به زموږ دبرگ سپي وېاداري اوپه مال ٬دیهره اوپټيهو
باندې پا سات ستای ۔پردیو تهه یهې ددې م هال نهه ورکهاوه چهې
دکال څوا ته ٬دلرې ته ٬ې لونو تهه هسهې کهاږه وگهورې ۔ څهو هغهه
چا دکينې له متهې ووا ه ۔ سهتنې یهې ورتهه پهه ډوډۍ کهې ورکهړې
وې ۔ ستنې یې په ستونې کې نکهتې وې ۔ اواز یهې نهه هو راوتلهې
اوله هماغې ومړ اوبيا په وچه ویاله کې دهغه مړ پيدا و ۔
زمهههوږ پهههه ټهههول مالهههت کهههې همهههدا یکهههې یهههو سهههپ وو ۔ زمههها یهههې
کوچنيوال نه یادیږي ۔ څو اوریدلي مې وو چې هغهه ډلهر کهوچن
وو .دکوچيههانو دکيږدیههو پههه کلههي کههې پههاتې ههو وو ۔ دکاکهها لههه
څولې کيسه مې په یاد ده چې وی یې :
یو س ار لمر څاتهه دکيږدیهو کلهي تهه پهر ره وو ۔ یهو اواز مهې تهر
غهوږو ههو ۔یههو کهوچنې کههوکري چنگه .زمهها پهرې پهها

ههو دیههوې

ډبرې څنگ ته پروت وو ۔ماته یې دزاریو اونا والجهۍ پهه سهترگه
وکت لکه چې نوره متره په کې نه وه ۔ یوازې پروت وو ۔ دکيږدیهو
ټول کسان ترې تللي وو ۔ کيهږدۍ ټهولې پورتهه هو وې ۔ څهاروي
هم تللي وو ۔ دچرگانو هم پته نه بریکيده ۔ په ليدو مې ز ه لو کړ
۔کوکر مې په غيږ کې را پورته کړ ۔ کورتهه مهې راوو  ٬مهو مهې
کړ اوبه مې ورته ورکړې ۔))

یادونه او نکلونه
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زموږ ادې چې اوس دبتکنې ده۔ یوه ورځ یهې مهوږ ټهول ما هومان
ککينولو اوپه ن يحتونو یي پي وکړ ۔ وی یې :
گورد ب و  ٬چې سپ درنه ازار نه ي ۔په لکته یې ونه وهۍ ۔ پهه
زور یې ونه چنگوۍ  ٬اوداسې نور ۔ موږ به تر پویتنه وکړه ولې
سههپ څههو سههپ د ۔ سههپ څههو څل ه
څلکو ته څوله اچوي ۔ اوڅل

څههور  ٬دا یههې یههې ۔ سههپ

زوروي ۔

څو زما څبره واورد چې ټول سپي داسې نهه وي ۔ یهو نهيم دمرتبهې
څاوند ههم وي ۔ پتوانهو ویلهي دي چهې کلهه ناکلهه یهو یهه اونيه
سړي چې له دې نړۍ سترگې پټهې کهړي او
یههوه يههوان کههې را ونههد کيههږي ۔ ني ه
اووڅههت کههې دڅههدا لههو نيه

هي نهو روح یهې پهه

سههړ چههې پههه څپ ه ومههر

اووابههد تيههر ههو وي ٬روح یههې

ابدي پاتې کيږي ۔داسې مهې ههم اوریهدلي دي چهې پهه راتلهونکې
کې دهغه روح په سپي اویا به

يهوان کهې ننهوزي ٬هغهه څبهرې نهه

ي کولې څو زموږ دټولو اومال څاري نو ځکهه څهو وایهم چهې دا
کوچن سپ چې اوس زموږ کورته راغل د

دا هم ماته بهې څهه

نه یکاري ۔ بهې څهه نهه مهالوميږي ۔ ارو مهرو چهې پهه ده کهې ههم یهو
کمال ته ۔دا وگورد  ٬چې دده په راتلهو سهره چهې کلهه دې کورتهه
راغل د زموږ په کور کې ارامه ارامي راغله ۔ ستا سهو پهالر پهه
لو درد اوناروغۍ اڅته وو یو د جو
یادونه او نکلونه
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راغله اوبله داچې نه گورد چې د یوازې هلته پروت د ۔ دا ههم
م

زه ده ۔کيدا

ي دا ب داسې کهو موجهود وي چهې دسهپي

په ک هلته پيدا وي وي ۔ نو ترې ځان به سات ۔ :
هغه ورځ زه دادې همدې څبرو پهر سهر واڅيسهتم سهوال راتهه پيهدا
و چهې څنگهه سهپې کهې دانسهان روح ننهوزي اویهو نيه

انسهان

دسپي په څيره کې را برسيره کيږ ۔ همهدې ېکهر پهه هپو هپو زه
څههو تههه نههه پریکههود  ٬ت ه بههه ددې څيههال اومفکههورې یههو ت ههور
اوت سم له ما سره په هن کې وو ۔ به همداسهې زمها پهه څيها تو
کې غزیده ۔ په څوبونو کې بهه مهې ليهده چهې څرنگهه دسهپي اودیهو
يوان روح زما په تن اورگونو کې را ننوزې ۔ سهپې مهې پهه وجهود
کې غاپي  ٬ځناور زما په سونو اوپکو وم کوي ۔ اوکلهه څهو بهه
دا څبره نوره هم راته په ېکر کهې وامهه هوه ۔ دبهدو ردو وا سهړ
اوپه م موع کې انسان بهه راتهه سهپ پهه ههن کهې ودراوه  ٬قاته
اوبې ر مه به را ته په م کې ځناور و ۔ اوبيا به ډلر داسې ويني
اوم سههههم کيههههده لکههههه چههههې زمهههها دسههههترگو پههههه و انههههدې چههههې
دیههوڅيروونک

يههوان روح دیههوه انسههان پههه رگونههو اوپوسههتکي

کهې ننهوزي ۔ اودهغههه لهه گریوانهه سههر راوباسهي ۔ نهور زوروي ٬نههور
دا ي ۔ کله به بيها ځهان تهه اوڅپه دننهه ((درون)) تهه راوگرځيهد ۔
دنورو په و اندې به راته څپله بې ارزیهتي را جوتهه هوه اودهغهو

یادونه او نکلونه
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لږه بې پروایهي به

وه چهې څپه موق يهت د يهوان پهه وجهود کهې

پيدا کړ ۔
دې اوداسې نورو اندیکنو پسې پر سر واڅيستم ۔ ېکرونهو یهو
۔ اوبيا دې څبرې هم په اندیکنه کې واچولم چې انسانان هم یو به
دا ي یو ب زوروي ۔ یوب و ني ۔ پهه دې ا ه ېکهر کهول راتهه لهږ څهه
نور هم په ز ه پورې هول ۔ سهمه ده چهې پهه انسهان کهې دوه گهون
طب يت موجود د ۔ انساني او ۔ ۔ ۔ اوبيا مې ورو ځان ته ېکهر هو
۔ زه هم کله نا کله دتنفر و گرځم ۔ دڅپ ځان له څوا دڅپه مها ول
له څوا اودڅپلو نږدې کسانو له څوا ۔ څهو کلهه بيها نهه ۔کيهدا
چې داسې وي ۔ په ما کې بهه ههم دیهو يهوان رو ح ځها

هي

هو وي

اویا دیو ب انسان ۔ هغه بهه اوس زمها پهه وجهود کهې ونهد تهه دوا
ورکوي ۔ په همدې څيالونو کې به ویده و ۔ پهه څهو کهې بهه ههم
دځانه دنفرت اوکرکهې ا سهاس پيهاو

هو ۔ سهپ بهه مهې غهوره

وباله ۔ وند !!
کو ساده ویلي دي چې (( وند)) یکل د ۔ وند ۔۔۔۔۔ د ۔ وند
دهيلو اواميدونو هدیره دنيمگړو اونه پوره کيهدونکو ارزوگهانو
یو وب اوب مانا ډیپو ۔ نوهکې اوتال ونه ټول اوټول دسهپې لهه
یوه غ سره ۔ ۔ ۔ ۔ ۔
***
یادونه او نکلونه
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څو پرون چې مې دميرمن جاکې سهميت دسهپي دارزیهت څبهر پهه
ورځ پاڼههه کههې ولوسههت ۔ د وندانههه دب يههر پههه یههوه څنههډه کههې مههې
دميههرمن سههميت سههتاوت تههه پهها

ههو ۔ بيهها مههې دڅپه بههرگ سههپې

داستان په هن کې دبرینا دڅړلکې په توگه ره وویسته ۔ دڅپ
برگ سهپي لهه نهاڅوالو ډک مهرگ وځنگهولم ۔ بيها پهه دې څبهر ه کهې
غرک و چې یه نو زما  ٬نو زموږ څپه موق يهت اوځها چېهرې
د ؟
دې څبرو په وار وار له داسې ان ړ ې ېکري ما و ې سره متام
کړ چې ټوله ورځ به له س اره ترمایامه ٬په ره اوپه کور کې ٬په
یاري سروی

اوپه پلې ره کهې بهه مهې څله

پهه دوه څيهرو کهې

ليدل ۔ هم دسپي اوهم دانسان اودانسان سپي ۔ ځينو به چهې څولهه
اچوله اودځينو بهه چهې لهه دې کهاره ډډه کولهه ۔ پهه یهوه انسهان کهې
دسپي دروح ځایيدنه اوپه سپي کې دانسهان دروح اونيه

سهړي

دارواح ځایيدل ۔؟؟؟
همداسههې بههه راتههه دېکههر کولههو دایههره غټيدلههه ۔ کلههه بههه دميههرمن
سههميت دسههپي بزرگههۍ تههه ېکههر یههوو اوکلههه بههه دکوچنيههوالي
ددوران دڅپ برگ سپي په بدمرغه مرگ اولهه هغهه راو
ت وراتو څوا ين

یادونه او نکلونه

هویو

هو ۔ دوا و پيکهو دسهپي اوانسهان ٬انسهان
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اوسپي اویا انسهان سهپي انهدې پهه ننگکهو بانهدې دسهميت سهپي
کيسې نورې درندې ډبرې هم ایکودلې ۔
کله به څپ ما ول ته اوکله بهه څپلهې اوږدې څهو لنهډې ماضهي تهه
ځير و ٬په څپ ما ول کې به مې ځان نور هم دڅپ برگ سهپي
سره یو ان څو دميرمن سميت له سپي سره په واټن کې پيدا کهړ
۔ د وند منډو تر و ته هکو اوهيلو ته چې ارزیت یې په یهوه کنهده
کې دڅپ برگ سپي په څير په لویدو سره پا ته رسيږي ۔ د ونهد
دلهوې م طه اویهوه لنههډ واټههن څبهره ده چههې به

ز ه پههرې څو ههاله

اودموجههودو سههتونزو څتههه دتيکههتې لههه پههاره تههرې روانههې انههډول
جهو وو ۔ اوبيها بههه مهې دې اندیکههنې پهه هههن کهې ځهها ونيهو چههې
داموږ نه یو ۔ دا زه اوته نهه یهو بلکهې نهور دې چهې ههم دبهرگ سهپي
اوهم دجورج له پاره موق يت او ارزیت ټاکي ۔ اوزموږ کيسه دې
ته ورته ده ۔۔ ۔۔ ۔

یادونه او نکلونه
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یوه دراز څبره . . .

سرتيري پهه ډیهره کهراره ددېتهر ددروازې د ې تهه د س پهه گوتهه
درې ټکه ورکهړل ۔ ددروازې لهه نيمککهو کېهدلو سهره ډگهروال گه
بهههت ههههم ددېتهههر دراډیهههو غهههوږۍ کي هههې څواتهههه تهههاو اوورو کهههړه ۔
سرتير را ننووت ۔ رسهم ت پهيم یهې پهر ځها کهړ ۔ گه بهت یهوازې
سترگې پورته کړې ! په سرتيرې یې وگنډلې اودسترگو په ا اره
یې وپویتلو :ا
 حين یو بوډا راغل د وایي دحمد پالر یم ۔ !ورته ووایه چې را ه !اوبيایې سترگې ککته واچولې اوله ځانهسره یې څو وارې تکرار کړه ۔

يد حمد !!!

هغه هم ۔۔۔ !
 ٬٬په درنگ سات کې یهې دڅهو هپو دمتهه د واده محفه پهه ههن
کې غزونې وکړې ۔ حمد دات په سهر که د ۔ دډهه لهه ترنهگ او
رنگ سره ددېاع او ملې کړاو اجهرا کهوي ۔ پهه ونهه دنهگ مټهور
ځلمه ه د ۔ دواده دمحفه ه ټهههول گهههډون کهههوونکي داته ه چيهههانو
تاویدل او رکات څاري ۔
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حمد له بله هر وڅته نن ډیر مست اویهکلي بریکهي ۔ داته پهر سهر
کې روان د ۔ دات دجب هې ریهوونه کهوي ۔ اوپهه دې ډول دواده
محف تود ساتي ۔ ٬٬
بوډا په کړوپهه مهال پهه دروازه کهې را دننهه کيهږي ۔ یهو وار متهام
څوکۍ ته گوري م ا وي ډگروال گ بت ویني ۔ ډگروال لهه څپلهه
ځاله و یږي ۔ دميز له اه را ووځي ۔ له بوډا سهره څولهه پهه څولهه
م په م دریږي ۔ دبوډا سهترگي ډکيهږي اواز یهې پهه سهتوني کهې
زندۍ کيږي ۔ دگ بت هم څوله وچيږي ۔ دڅبرو م ال یې ورکيهږي
۔ ټټههر یههې پههړ سههيږي ۔ څههو ناڅاپههه بههوډا پههه غيههږ کههې نيسههي اوورتههه
وایي:
بابههها دڅهههداې رضههها ده ۔ دا زمهههوږ دټولهههو هههال د څهههوک دمتههههاوڅهوک وروسهته ۔ مهوږ ټهول ددې ري رویهان یهو ۔ اودحهمد پههه
قدمونو پ ږدو ۔
بههو ډا پههه څههوکۍ ککههينوي اوهمههدومره ورتههه وایههي وحههله دې
جههو ه کههړه ۔ دا اوبههه گههوټ کههړه چههې سههتونې دې لونههد ههي ۔ داوبههو
گيالس ورکوي ۔ ډگروال بيرته په څپلهه څهوکۍ ککهيني ۔ سهکوت
بيا په دېتر څپ راج چلوي ۔ ددېتر په متام دیهوال کهې دکړکهۍ
له منره د نه اسمان پراخ دهليز ویني چې وریرې په کې په منډه
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اوځغاسته دي ۔ له کړکۍ نهدې پهه اوږده غريهدلې څهوکۍ بهوډا
ناست اوېکرونو په مته کړ د .
٬٬بيهها یههې نهها څاپههه دوریرههو پههه انرورونههو کههې دحههمد دڅههو ههپې
دمتههه دمسههت ات ه

رکههات را ونههدي کيههږي ۔ هههر یههو وایههي ۔ اوه ۔

حمد ځان څولې څولې کهړ۔ دحهمد دورور واده د ۔ پهه څو هالۍ
اومستۍ نه پوهيږي ۔ مور یهې لهه ورایهه راځهي ۔ پهه درنهو قهدمونو
رانهههږدي کيهههږي اوپهههه حهههمد دلسهههگونو نوټونهههو بنهههډل هههيندي ۔
همدومره وایي دادې ستا دسر څيرات وي ۔ اوبيرته څپ ځها تهه
ستنيږي ۔ دحمد ناوي هم په یهرو کهې سهر راپورتهه کهوي ویها ي
اودحمد په ات غا ه هسکه نيسي ۔ څو حمد سهرتير د ۔ څ هې
نه لري ۔ اوله قط ې څته یوازې دنن پې واده له پاره راغله د
۔ ٬٬
گ بت غا ه حاېه کړه ! دڅبرو کولو له پاره یې ستون لوند کړ ۔
یه کاکا ! چرت مه څرابوه زه پوهيږ ستا ز ه سور د ۔ زما همدرسره سور د ۔ حمد ستا زو اوزما ملگهر وو ۔ زمها تهورزن
ملگر ۔ هغه له ما سره سرتير نه بلکهې زمها دقومانهد

هری

وو موږ یوځا وو ۔ زه به درته یو راز ووایم څو له ځانه سهره بهه یهې
ساتې چې په ومر کې دې له څولې ونه ووځي ۔
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بوډا يرانيږي ۔ هر څه یې له لاده ووځي ډگهروال تهه نهور ههم ځيهر
کيږي ۔ همدومره وایي ۔ ډاده اوسه ۔
ډگروال بيا ټينگار کوي ۔ ((گوره !چهې څپه راز درتهه ووایهم ېکهر
کو دیوه پکتون په څير به دې ز ه اوبهه وڅکهي ۔ اودحهمد غهم بهه
دې لږڅه له اوږو سپ

ي ۔ ))

بوډا دتایيد له پاره همدومره ووی  :موږ ټول دمرگ پهه ره روان
یو څو دهغهه کهوچني ما هومان مهې ځهوروي ۔ ! اوبيها یهې سهتون
ډډیږي ۔
گهه بههت بيهها دبههوډا دپټکههي ولونههو تههه ځيرکيههږي ۔ اویههکې یههې
دسپينې ږیرې په تارونو کې رې کوي او ککته را رغړیږي ۔
©©©
گ بت بيا دجگړې ډگر ته و

۔ پر هغه س ار یې ډلر ځله حمد ته

ووی  :هلکه ته وملياتو ته مه درومه ۔ تا دواده په په ویکه تيهره
کههړ ده ۔ څههو دې نههه د کههړ ۔ پههه واده کههې دات ونههو لههه وج ههې
ستړ ستومانه یې ۔ ځوا دې زه وایم ۔ څو حمد کله حبریږي ؟ ۔
٬٬نه قوماندان حهين ! زه تها یهوازې نهه پریهږد ۔ ماتهه پهه کهور کهې
ناسته څوند نه راکوي ۔ زه ارومرو درسره ځم ۔ دکاب په ما ل کې
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د ههکردرې پههه سههيمه کههې پههه یههوه ليههرې غههره تههه څيرمههه کلههي پههه
هههاوڅوا کهههې دقط هههي سهههرتيري څهههواره واره ول ۔ دب رنيهههو پهههه
احطالح دوستانو سرتيري هم څهواره ول ۔ غنمهو څيهد کهړ اوتهر
زنگنو پورې راپورته وي وو ۔ ونو هم پهاڼو تهه ځانونهه جهو کهړي
ول ۔ ځينې سرتيرې ليري ليرې په ویهالو اوپټيهو کهې څهواره پراتهه
ول ۔
دغره لهه بهرې تهړې یهو نهيم ډز اوریهدل کيهږي ۔ ب رنهي پهه احهطالح
٬٬دوسههت سههرتيري ٬٬هههم منتپههر ول ۔ یههو ههمير پټيههو چههې څنههډي
دیوالونه ترې چاپير ول دسنگرونو يثيت درلود ۔
ناڅاپههه داوربه غههږ و ههو  ٬ډزې زیههاتې ههوې ۔ دمرميههو بههاران زور
واڅيسههت ۔ جگههړې ډیههر ې ههيبې ونيههولې ۔ ب رنيههو سههرتيرو پههه
متابره کې چې درې تنه یې ټپيان وي وو څپ قومانهدان تهه څهه
ووی ه ۔ قومانههدان یههې پههه ق ههر ههو ۔ کال ههينکوک یههې راوا ولههو
اوق ر یې په حمد چې څواته یې نږدې پروت وو ٬سهو کهړ ۔ دگه
بت ساتونکي هم دسترگو ليدل

ال گ بهت تهه وویلهو ۔ حهمد

ساه نه وه ورکړي چې گ بت کلهه کهوک را وا ه ولهو  ٬هاوڅوا یهې
وکت ۔ وې ليدل چهې څهوک نهه بریکهي ۔ بيها یهې پهه ب رنهي ډگهرمن
دچا څبره د ٬٬دوستانو قوماندان ٬٬باندې اه جور تهش کهړ ۔ هغهه
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لکهه دتههورۍ پههه څېههر را وځړیههده ۔ څبههره دجنههگ پههه ډزو کههې ورکههه
اوچوپه وه ۔
ب رن قوماندان چهې اڅهوا دیتهوا یهې کته اوپهه متهابره کهې یهې
ریوونې کولي دا سات یې متابره چوپ هوه ۔ گه بهت ههم ځهان
غلهه کههړ ۔ جگههړې دوا وکههړ سههرتيرو مههړې اوټپيههان ههاته کههړل
دمایا تروږمۍ په لگيهدو هوه ۔ اوددویهم امهر سهره سهرتير لهه
پټيو په ا اوڅپلې قرار گاه ته په ليکه روان ول ۔ ۔
©©©
گه بهت دميهز لههه سهره داوبهو گهيالس را پورتههه کهوي ۔ بهوډا تهه یههې
نيسې وایي :
پالره ! یو ه څبره درته کو !
څه وایي ؟گوره دا وظيفات ((پن سوره)) گوره ۔ پهه دې څهو بهاور اوو يهده
لري ۔
-ولې نه الحمد اهلل په اوداسه یم ۔
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هغههه چهها چههې پههه حههمد ډزې کههړې وې او هغههه یههې و ل ه وو ۔ پههههمدې کال اهلل درته سوگند څهور چهې پهه همهدې کلهه کهوک مهې
غلبي کړ ۔ حمد په څپلو سترگو وليد ۔ هغه سهاه نهه وه ورکهړې
چې د دوستۍ په کاليو کې دویمن مهې څهتم کهړ ۔ مها دحهمد بهدل
اڅيست د ۔
سپين ږیرې په کړوپه مال را پاڅيد۔ غویت یې دگ بت پهه پکهو
کې ولویيږي ۔ څو هغه له مټ نه ونيو اوپورته یې کړ ۔
لندن ۹۰۴۹۔۱۔۴۱
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دڅو مایامونو
په تروږميو کې:
له لو کالو وروسته مې وليد ۔ داوار یې ږیره پر م نه وه ۔ نور هم
سپيره و وو ۔ ډیره څندا هم نه وه ورپاتې ۔ کله چې مې هغه لهه
ځانه د ري دیهودلو پهه پلمهه مه کهې کهړ ۔ ومهې ليهدل چهې اوس
ورته هغه جگ قامت ههم نهه د ورپهات ۔ پهه کړوپهو و لهو د((غهزل
اه زلم )) زما تر مته روان و ۔ اوکله به یې م هم راوا اوه ۔ ههم
دا څبره یې څو وارې تکرار وله ۔ ځواني اوزلميتو

وڅتونو

وڅو ۔ پر موږ ومر تير و ۔ اوس داد ز یږو ۔ زه دلته په دې یار
کې هيکوک نه لر ۔ کېدا

ي یوه ورځ زما مړ اوجسد هم بهو

وکړي اوله اونيو وروسته زما گاونډ زما له بوله پهه کهړاو هي ۔
ټه

ټه

وکههړي اوچههې ځههوا وانههه اوري نههو بيهها بههه پههولي

را

څبروي اوپه کومه کنده کې به مې گهوزاروي ۔ څهو زه دومهره ههم لهه
دې زمان څته توق نه لر ۔
موږ په همدې څبرو څبرو کې دهغه کورته ورسهيدو ۔ دهغهه پيههو
راتهه ددروازې پهه مه کهې لکهۍ وڅوځولهه ۔ اوددروازې پهه بيرتههه
کولو سره یې راته یه راغلي وویلو ۔
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په ز و کوچونو ککينا ستو اودڅپلو کيسو په ویلو یې پيه وکهړ
۔ ز ه به یې کله تنگ و بيابه ککيناست ۔ همدومره به یي وویه :
واه سړیه ستا هغه مسهته څنهدا څهه هوه ولهې داسهې چهوپ یهې؟ ۔
کېدا

ي هغه ددې له پاره دا پویتنه کهړي وي چهې یها څهو بهه د

څپلو يرانوونکو څبرو څته پا بلې ته وا وي اویا دا چې څپلهې
څبههرې ورتههه اوس چ هې زه یههي يههران کههړ

و ٬وههادي اوم مههولي

بریکيدې ۔
دا څبره یي څو څو وارې تکرار کهړه ۔ به

دا یهه ده چهې اوس ههم

انسههانان پههاتي یههو ۔ نههورې څبههرې پریههږده ۔ لههه ماسههره څههو اوس هههم
دانسان مينه زما پهه بهوده اوتانسهته کهې اوبهدل هوې ده ۔ نهور نهه
پوهيږ ۔
ورته ومې وی ليونيه ( پتوا به مې په همدې نامه ورتهه غهږ کهاوه
) ولې دې څپله سرینده نه غږوې ٬
له سریندې دې هدک څه دد ؟ -له سریندې مې هدک

ر دد ۔

 -نو داسې ووایه چې

ر ووایه ۔
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 څو همدا وایم چې وچې څبرې اوس څوند نه کوي ۔ وند یو لوپيټ د  ٬چې هم یې زما اوږې کړوپي کړې اوله تا څهو یهې ((مهال
کړوپ )) جو کړ د ۔
سمه څبره دې وکړه ۔ څو که دا زما قسمت چا ماته په گوتهو راکهړ
وا  ٬ما به هم ورته په رڼا ورځ داسمان ستوري وریوولي وا ۔
 څو یه ده چې په س د درنه رغلو که څنگه ؟-نو اوس

ر ووایم ؟

 نو ((م ر ))څو ستا زده نه د ۔۔ ((م ر ))څو هغې ځهوانيمرگې لهه مها هيهر کهړ ۔ اوبلکهې ځهان یهې
رانه هيرکړ ۔

***
کلونههه و انههدې کلههه چههې پههه کابه کههې وو  ٬هغههه پههه پوهنتههون کههې
مح

وو۔ دڅپ کلي په یوه رویانفکره اوباسواده کهورنۍ کهې

یې په یوه پيغله ز ه بایللې وو۔ ډیره هکه یې وکهړه اوډلهرې مرکهې
یې دن لۍ پالر تهه واسهتولې څهو دن لهۍ پهالر هغهه دڅپلهې لهور
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سيال نه باله داځکه چې هغه دیو بيهوزلي بزگهر زو وو۔ اون لهۍ
دیوه دولتي مامور لور وه ۔
څههو وارې یههې وپتيلههه چههې پههه بيهها بيهها مرکههه ورواسههتوي څههو دده
کورنۍ هم ورسره سال نه کوله ۔ یوه ورځ هغه له ب چا سره په نامهه
ههوه ۔ همههدا ههيبې وې چههې دلي هوني د ه ر چينههه پههه څوټيههدو وه
اوت به مو بنډار دهغه په

رونو تود وو۔

***-
بيا مې ورته وویه  :نهو ځکهه څهو دې د ه ر چينهه راوڅوټيهده کهه
څنگه ؟
 راڅوټيدلي وه ۔ څو دم اجرت اوبې وطنۍ ونهد را تهه بيها وچههکړه ٬اواوس ډیر لږ

ر ليکم ۔

پههه هههر حههورت سههتا د هه ر ملکههه هماغههه وه چههې سههتاپه هههن
ککيناستله اوته یې هاور کهړې ۔ اوگهوره یهوې بلهې څبهرې تهه دې
پا د ؟
 کومه څبره ؟  -یهو وڅهت مهې د مر هو اسهتاد والمهه قيها الهدین څهاد یوکتههاچې (( نوې رڼا)) نوميدله ۔ ولوست ۔ پهه هغهه کتها

کهې ستاسهو

دکلي یو اور چې سيد کمال نوميده په با یوه م الهه راغلهې ده
یادونه او نکلونه
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۔ دا م الهههههه اودسهههههيدکمال د ونهههههد هههههال ډیهههههر پهههههه ز ه پهههههورې
اودردوونکه ه د ۔ اودسهههيدکمال دا ه ه ر څهههو مهههې ډیهههر زیهههات
څویيږي چې کو سندرغا ي ویل د ۔
- -کو

ر:

زلفې دې په م کړې دا  ------نيسې دهوا مرغان ٬
څالص به ترې نه نه م ليال تور اورب دې جال د ٬
ولې دا ېریاد کوې  -----مو به په دیدن ې ته
وڅت څو گوره ته ډیر چربانگ وڅت دوحال د
سپين م دې م تا د

غلې یې پر هر لورې ځي ٬

سره نتکۍ دې سره لمبه ده سکروټه په کې ل د ٬
نو دې هوا جانه ده  ---څل

دې ببو بولي

ستا ددر ملنگ پتنگ قسم چې سيد کمال د ۔
©©©
 هغه په کټ کټ وڅندل ۔ څپله پيهو چې پهه غيهږ کهې یهې ککهينولېوه  ٬س یې پرې تېر کړ وې وی ۔
 -څو ته له یوې څبرې څبر یې اوکه نه ؟ -نه! کومه څبره ؟یادونه او نکلونه
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  -زه به درته اوس یو راز ووایم ۔ ته پوهيږې چې سيدکمال ههم زمهوږدکورنۍ پورې ا ه لرله ۔ اوهغه دببو جهانې پهه مينهه کهې همداسهې
ستي پاتې و ۔ اوببو جانه پوهيږې ۔ هغه یهې پهالر سهيد کمهال تهه
ورنههه کههړه ۔ بلکههې زمههوږ دکههورنۍ پههورې یههې ا ه درلههوده اوزمههوږ
دکورنۍ نيا وه ۔
 ډیر یه اوس پوه و چې یو څو وهز اومينهه ههم ميرااهي ده ۔ ه رهههم اراههي د او دسههيدکمال انت هها لههه تانههه هههم پههه اراههي توگههه
اڅيست

و د ۔

 -ټولو په گډه وڅندل ۔ اوبيا زموږ ليوني څو غزلې وویلې ۔

یادونه او نکلونه
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گرځون

له کلونو وروسته روي یو وار بياځان دیار په من کې وليهد
۔ دا وار د پتههوا پههه څيههر نههه چههې هههر څههه ا ههنا ٬بلههد اومههالو ورتههه
وبریکي ۔ داوار چې هر څه ته گورې نو هر څه نا ا نا اوپردې دي ۔
سههړکونه پههردي  ٬څل ه

پههردي ځمکههه پههردۍ دیوالونههه اوودانههۍ

پردۍ دي ۔ رو یو وار له ځانه سره ېکر کوي:
ایهها دا هرڅههه بههدل ههویدي اوکههه رو بههدل د ؟۔ دا پویههتنه
رو له یوې روانې تړې سره متام کوي ۔ هغه نهه پهوهيږي ٬
پویههتنه ورور رو غټيههږي ٬سهههتره کيههږي ۔ یهههار پههرد
رو پههرد

هههوید ؟

ههوید ؟ څل ه

پههردي ههوې اوکههه بيهها هههم رو

پههردې ههولد ؟ دپردیتبههو

پویههتنه رو هههم لههه ځانههه پههرد

کههوي  ٬دڅههو اوڅيههال ههالتونو تههه ځههي ۔ پههه ورور ورور گامونههه
اڅلههي  ٬هههرې څواتههه دنهها ا ههنا مسههاېر پههه توگههه گامونههه اڅلههي ۔
بالکونو اوودانيو ته گوري  ٬سړکونو ته گوري  ٬دوکانونه ویني ٬
بازارونه وینې اوبيا په دې ټولو کې دڅلکو گ ه گوڼه ا ساسوي ۔
بيا ناڅاپه تېرې اویې تېرې ماضي ته ورگرځي :

یادونه او نکلونه
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یو م ال یې پهه دې و انهدې کورونهو کهې وڅهت او هپې ورځهې
تيرولې ۔ هغه م ال د روې گاونډ و ين سړ وو ۔ هره هپه بهه
یههې پالسههتيکي ههرا پههر سههر ا ول او چههې نيمههه ههپه بههه کههور تههه
راتللهو نههو دکورونهو پههه متکههې ویالهه کههې بههه پهروت وو ۔ کههه کههو
څوک به پيدا ول نو راپورته به یې کړ  ٬بيها بهه یهې پهه وسهو وسهو
کورته ننویست ۔ هغه به هره په کالي په گرځون باندې ککړ کهړي
وو ۔ چې څه به یې څکلي وو بيرته به یهې راگرځهولي وو ۔ ټهول ځهان
٬کالي به یې ککړ وو۔
اوس له هغه يبو ډیر کلونه تير دي کله چې هغهه م هال ههن تهه
ورځي  ٬نو گرځون وریادیږي ٬دگرځون دایره ستره کيهږي  ٬دومهره
ستره چې یوازې دگاونډې په وم کې پا تهه نهه رسهيږي ۔ بلکهې
له ځانه سره سوچ کوي ۔ ټولنه هم گرځهون کهوي ځينهې انسهانان لهه
څپلههه نسههه ب ههر غورځههوي اودڅپ ه ن ه

دځههانگړنو سههره سههم نههور

سههاتي ۔ هغههه انسههانان  ٬او موجههودات چههې لههه څپلههه نسههه یههې ب ههر
غورځوي بيا ځان دهغې برڅه نه بولي ۔
روي ته په ېکر کې را ونهدۍ کيهږي  :کلونهه و انهدې لهۍ لهه دې
څلور رې لوه جنازه تېر وله۔ نه! بتکنه غوا جنازه نه بلکې یهو
ستت ټپې چې له درندو زگيرویو سره یې په تذکره کهې ليهږداوه ۔
هغه وڅهت ههم څله
یادونه او نکلونه

اوتراوتهروو .لهوازې دوه تنهو تهذکره پهه اوږو
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ایکې او تيروله یهې .بنيهاد یهې ليهږداوه .غهون یهي زیهږوو.اوتهر ا
و يران وو .پر م کي یې ډیهر پېژنهدو کسهان روان وو.متهې
ته یې راتل  ٬اته یې هم دڅلکو ليکه جو ه وه  .لو ب ته لي سال
نههه ورکههاوه  .لههه همههاغې ورځههې رو سههرګردانه وو .لههه هماغههه
ورځ پرد

و وو .ځکه چي چا سره یې دسال اڅېستلو متهره

نه وه .
هغهههه ورځ دډزو او بهههاروتو ددنهههدوکار وو۔ ګهههولۍ ههههرې څواتهههه
لګېدلې.له روغتون نه وتل وو  ٬له ناروغ سره یې په لوه کور کهې
ا ولې وو.یو س ار دوه تنه دکړکۍ لهه نهدۍ تېهر هول .دوا ه یهه
دنګ زلم

ول .لوه ب کور ته دچا پویتن له پاره تلل وو.دلسهو

منټو په واټن ک

نورو دوه تنو یو له هغو تير هویو ځوانهانو پهه

څادر کې اچول او بيرته یې تير کړ  .له څادرنه وینې ب يهدې ره
ټوله تکه سره وه ۔
څو له روي سره څوک نه ول له ده سره چاتهذکره ههم نهه وه نيهولې
 .هغه م ال د سړکونو غا ې ګرد مهورچ

هوې وې ټوپه

وا

ټول په مورچو کې ناست ول .دډزو او څرپ وترپ تابېالې کوله .
ریههتېا رو څلههور رې تههه راورسههيد چههې هرلههور یههې د ډلههرو
وکسههونو او ت ههولرونو سههره سههره دسههتالنو او مد وپههه کلمههاتو
اووباراتو سينگار و وو .....
یادونه او نکلونه

 www.samsoor.comمحمد اکبرکرګر

رو چې اوس له هرڅه سره پرد

و وو۔ دهرڅه په لېد و سره

له تېرو لا دونو سره او لهه څهاطرو سهره ونهد کهوې .ناڅاپهه دڅلهور
رې دب ې په ليدو سره تېرې ترڅې ماضې ته وروگرځيد :
((لوه ورځ دمایها او مهازدلګر تهرمن چهې لمردپغمهان د غرونهو
و او لکه دپيکو د یهو څبهر هاهد چهې و  ،دکابه

پرسرهس

یار ته کاږه کت .ډلریاریان  ٬یرې او ما ومان دده اېغانانو په
تم ځاې کې دکا ب یاروالې ته متهام و

وو .د ههر چها ههن پهه

څپ کورنې ما ول کې ډو وو هر لو پهه س کهې دکهور لهه پهاره
لو څهه نېهولې وه  .لمرهماغسهې پهه برنهدو کته لکهه یهو ګاونهډ
چې دبه ګاونهډې دکهور انګهړ تهه ګهورې .څله
کله چې به ب

د څهود و

راورسېد ټولو به هکهه کولهه چهې دبه

ول .

دروازې تهه

س واچههوي څههوچې دچابههه متههره نههه وه نههو ن ېل هي بههه سههتانه ههول
.اودبههه بههه

پهههه انتپاربهههه هههول .لمهههر هماغسهههې پهههه غل کهههې

نپرکت ....اسمان هماغسې و

وو  .داسمان غېهږ هماغسهې پلنهه

اوپراڅه وه  .دکاب پر سر راسواره غرونه دپېکهو پهه انتپهار ول .
او دنولههو کېسههو دڅونههدې سههاتلو لههه پهها ره لههې غېههږ پرانېسههتې وه
.ل

څ

لې کت څو څه و ول.؟

له لوه درزسره سړک ټو ل په ولنو سور و .سړ ک دیهرو ځوانهانو
بوډاګانو په غویواو ولنو ولړل و  .ور او زوږ پورتهه هو۔ لمهر
یادونه او نکلونه
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هم سترګې پټهې کهړې.داسهمان څولهه ههم وازه پهاتې هوه دکابه د
ههېردروازې دلههوال نههور هههم سههر راپورتههه کههړ ۔ نههور هههم پههر ځهها
راپورتهه هو ۔ یهو وار بيهها دوهر تېرلګهرو پهه مه کهې دیهوال ههو
دولنو سېال وب ېد ۔دکورنيو هيلهې دڅپلهو وزلزانهو دلېهدو لهه
پاره همداسې دزما ن ورې اېپي ته په ورککته کېدو و .۔
رسنېو اوالن وکړ چې دازادۍ د رې ستر قومها نهدان (!) د کابه
پریار توغوندې وورول .څودتلفاتو همېر مهالو نهه د  .نهو ځکهه
څواوس ددغه سپه سا ر ت ولرد څلور رې زلنت دې .اودغا ې
هار د (!) ۔ بلکې دوطن هار د  )!(٬اودازادۍ دناو هار د
(! )۔ ))
اوس یې څو ک ږلره او برلهت نهه ګهورې څهوک یهې پراڅهه ټنهډه نهه
گههوري ۔ څودزمههان او تههارل داکر ههمه هههم نههه لههولي چههې وایههي :
وګورد د هغه لهه څېهرې دما هومانو او دکابه د یهارلانو ولنهې
دزمانو باران نه دي و ي .تراوسه دهغو دوینو څاپونه دده پهر مه
ته .

©©©
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 www.samsoor.comمحمد اکبرکرګر

رو له څلور رې تېر و ،اڅوا دې څوا لې وکت .څل

پلې او

سواره ټول روي ته ناا نا وو .ههوا اوېضها ههم ناا هنا وه .ناڅاپهه
یې د تېلفون غږ واورلد .جېن ته یې س کړ .له لو دوست سره یهې
ز ه نا ز ه جو تازه وکړ .همدومره یې ووی ۔ هو یه لم.
څه دې و لېدل ؟
ه هر څه نوې ۔ څل

او نوې ېان .هرڅه نهوې نکهې نکهانې .پتهوا

نههو کههوچ کههړ ې دې نههوې راغلههې دې دوې ټههول ناا ههنا دې .روي
ناڅاپه بېا تېرې ماضي ته ستون و ۔.
((کلونه و اندې ددې کورونو په م کې اڅوا لوه وره ولاله وه .
زمها ګاونههډې بهه هههره هپه هلتههه پههه ولالهه کههې لولهدلې وو .هغههه بههه
پالستېکې ککو ې تههولې  .ګهنګ

بهه پهروت وو .پهه څپه کهور

کې یې هم ګوزاره سمه نه وه .اوچې وبه لې څک نو دومره به پهرې
زلات ول چې بېا به لې راوګرځول کالې او جامې بهه لهې ککهړې
کړې  .او له ځانه به بې ځانه و ۔ناڅاپه یې څپ هغه گاونډ لو
اوهمداسې لو اوککړ وليهد ۔ پهه سهترگو یهې تيهاره څپهره هوه ۔
توره تياره ۔ په سږمو کې یې دگرځون بهو ا سهاس کهړ  ٬۔ داسهې
چې یار اوس په گرځهون کهې ډو د ٬دکرکهو اونفهرت گرځهون ۔
رو هههههم دگرځههههون برڅههههه ده ۔ یههههار هههههم گرځههههون نيههههول د ٬
اوت ههویرونه اوق رمانههان هههم د گرځههون لههه پاسههه مبههو وهههي ٬
یادونه او نکلونه
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گرځهههون  ٬ههههو دکرکهههو اونفرتونهههو گرځهههون ۔ دنهههه هضهههميدونکو
اوورستو هيانو گرځهون چهې ههيڅ څهوک یهې نهه هي هضهمو
بلکې گرځون کوي ۔

یادونه او نکلونه
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۔

یادونه اونکلونه .

څبههر یههې !زم هوږ دکلههي ېههتح څههان د ههپيتو بړیکههو سههره لههه ملکههه
ودانگهه  ۰کرمهه هههم ورسههره و  ۰کرمههي ډیههرې رې ووهلههې ډیههر
کاروانونه یې لوټ کړل  ٬بيا یې ډیر پاټکونهه جهو کهړل اوډیهر څهه
یې را ټول کړل څو اڅير چې دمغلو په چهړو ومهړ نهو بيها رابيها گلهې
ورته جسد څيرې کهړ ۰جسهد یهې ورتهه وچ کهړ اودگهوارو پهه لویهه
کال کې یهې وسهاته  ۰چهې گونهدې یهوه ورځ یهې کلهي تهه یوسهي څهو
باا څره ۰ ۰۰۰۰
داموده دڅو ورځو اوڅو ساوتونوڅه چې دڅو يبو پهه څيهر تيهره
وه  ۰زموږ دنس تور بریت اوتور ویکتان په کهې سهپين هول ۰
چې اته م ا وو نو اوس یوه پراڅه هدیره پرته ده ۔دکلهي دچنهار
ډډ هم چن و څو ل د ۰یارو گانې اوکوترې په کې څپه غهومبر
وهي  ۰څو یوه څبهره پهه کهې داده چهې اوس زمهوږ همزولهې ن هونې
دویالې پر سر دلمر څاتهه پهه لهور اوربه نهه ږمنرهوي دا ځکهه چهې
وایي  :کونډې باید سينگار ونه کړي ۰
را ههه لههه بلههې دې څبههر کههړ  ۰ریههتيا مههامونۍ یههې وو لههه  ۰هغههې
دپکتنې پت یو رسم پر ځا کاوه  ۰ميلمه ته یهې تمبهاکو ورکهول ۰
څو ميړه ته یې تربره پيغور ورکړ و چهې ميهرمن دې دميلمهه سهره
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پسېدله  ۰يرولم ناڅاپه راغ  ۰له سترگو یې وینو دارې وهلې ۰
دهغې دواده کالي په تن کې و اود سونو نکریهزې یهې نهه و
سههپينې ههوې  ۰چارگ ه یههې دم ه پههه کاسههه کههې رڼهها کولههه ۰اوږدې
زلفې یې په ټټهر ځنگيهدلې څهو د هيرولم دچهاقو گهانو پهه وارونهو
سهره دهغهې څندالههه مهرۍ سهره یههو ځها غوڅهه ههوه ٬څنهدا څهه پههه
څوله اوڅه هم په ټټر کې پاتې وه ۰
پهههه څهههو کهههې ټکهه اوبهههه نهههه وې

دمهههامونۍ پهههه وینهههو راغله ه

سيالبونه
نههو دمههامونۍ داسههتان اوس هههره ورځ زمههوږ پههه چههم گاونههډ کههې
تکراریږي  ۰مامونۍ هره ورځ الليږي  ۰رابيها گلهه ههم نههته چهې
پویتنې ته یې ور ې اود يرولم په م توک وکي ۰
داځ په وست کې هغه ور نهته اوهغه زور هم نههته  ۰پهه کلهي
کهې ارامهه بههده ورځ ده  ۰یهاروگانې دچهاودلو دیوالونههو پهه سههو و
ننههوځي اونههورې تههرې راووځههي  ۰ونههې سمسههور دي څههو اوس هههر
س ار ددنگې ونې اوچنار په جگه لکته هغه توراڼکه نهه ککهيني
چې سندره ووایي  ۰یوازې گوگو هتکه کلهه ناکلهه راځهي اوهمهدا
سندره ترپایه وایي :
گوگو تو  ٬گوگو تو
یادونه او نکلونه
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که غویي مو څوږ نه وا چا به ولې وویهتو ۰
ریتيا څبر یې ؟
یو وڅت چې دپهه کال ډیره سهتته گرمهي وه کربهو و ددیوالونهو
لههه سههو و گههز گههز بههې راویسههتې وې مههاران لههه تنههدې لکههتيوته
راوتلي و  ۰زه په ره تيرید  ۰دڅپ کلهي دوسهت دڅنهډي دیهوال
اته یو زلم ناست و  ۰ربا یې غږولو  ۰پوه و چې دااد څان
د هغه په څونهد ربها غږولهو  ۰دسهيد کمهال اوببوجهانې دمينهې
داستان یې د ربا په پهردو کهې غږولهو  ۰پهوه هو چهې دهغهه پهه
هههن کههې سههيدکمال پکههې ابلههې سههرتور سههر اوچههاودې پونههد
دیيوې په سړک پورتهه روان د  ۰دتوکه بابها زیهارت تهه ورځهي
چې ورته دووا وکړي اوووایي  :چې ا توک بابا یها څهو ببوجانهه
زما کړې اویا څو مې په دې تنکۍ ځوانۍ اور راپورې کړې ۰
بيهها اد څههان ناڅاپههه تههال بههدل کړدسههيدکمال کيسههه یههې نيمگههړې
پریکوده  ۰دیوسن څان او يربانو غم نهه کيسهه یهې دربها پهه
پردو کې سوره کهړه اوټولهه حهحنه یهې څپلهې متهې تهه را اضهره
کړه ۰
اد څههان پههه ربهها کههې هغههه کيسههه را واڅيسههته چههې یوسههن څههان
هندوستان ته په ره د  ٬اوپه یوه ځنگله کې پهه یهوه بهوډا اوپيهر
یادونه او نکلونه
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وربرابریږي  ۰هغه ترې پویتنه کوي  ۰اودې ورتهه دڅپلوتربورانهو
له سه کایتونه کوي  ۰پير یهې پهر سهر س راکهاږي  ۰اویوسهن
څان ته د يربانو دوحال دوواهم کوي  ۰یو سن څهان رڅ هتيږي
 ۰پير تر تم کيږي په دې دومهره اوږده مهوده کهې ان تهر ننهه پهورې
زموږ کليوال دهغه پير په لټه کې دي اوڅهوک یهې نهه مهومي ۰پيهر
ورک اوتر تم د کليوال یې گوري  ٬څل

وایي چې پير په کلي

کې د څو چاته ځان وریکاره کهوي اوچاتهه ههم نهه  ۰دا ځکهه چهې
پير زموږ له کليوالو ستت څپه د ۰
اد څان په همدې نغمه کې و چې درڅانۍ ورتهه دیتهو اوبهو لهه
جهها سههره سههرته و ه وه  ۰هغههه سههترگې راپورتههه کههړې ددرڅههو پههه
ليدو یي دربا

باز له سه ولوید اوبيهایي سهترگې همداسهې

ددرڅو په اننگو اودټټر په کوترو نکتې پاتې وې  ۰زه ددیوال
اته و و چې د اور دا څبره راته ېکر کې راغله چې ویلي یهې
و۰
درڅههانۍ بههه پههه سههرتورې گډیدلههه چههې بههه چيرتههه داد دربهها
ترنگ و
له ځانه سره مې ووی  :دا اوران هم بال کوي  ۰له ځانه څبرې
جو وي  ۰دلته څو چې زه گور ددرڅانۍ په ليدو داد څان له
سه

باز ولویده اودرڅانې چې گور داد څان په ليدو پرکاله
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وه اوداوبو ډک جا یې وا اوه  ۰اوران دې هم څدا لري چې
څومره اوتې بوت وایي  ۰په همدغه يبه کې دجومات له مو ې
نه پایو څان پر اد څان غږ وکړ چې ادمه نور ې دې له کلي پکې
وباسه  ۰څو په هغه ورځ دځمکې په پاس چت کې هيڅ نوکریوال
نه و دنغلو دبرینا پایه هم چا الوزول وه برینا نه وه کنه نو ما به
داد اودرڅو دز ونو درزاو تاسو ته په ا پي ترې کې ابت کړ
وا اواوس به مو اوریدلې وا څو وروسته څبر و چې
دبرینا دستنې الوزونکې پ ھپ ھی ټھي د او اوس پھ
ر گوډ گوډ ڂي ۰
که زموږ دليدو کتو کلونهه لهږ تيهر هوي دي څهو دا دروغ پهه هرع
روغ دي چې موږ یوه پيړۍ اته واچوله  ۰په دې موده کې مو ایله
بيلههه دومههره وکههړل چههې د ونههد څونههد زده کههړو  ۰څههو زه چههې ویههنم
ستاتور ویکتان هم رنگي دي  ٬وينکې دې هم ره بينهي کهړي دي
 ۰څههو یههوه پویههتنه درنههه کههو  :د ه ر مالیکههه درتههه کلههه نهها کلههه
دڅهکيار او اه تریني کيسه کوي اوکنه ؟ اترینې دڅههکيارد
ځوانۍ په ليدو سره ځان لهه مهو ې و غهوره اودڅههکيار دغها ې
هار وه ۰
ځکه هغه په دې پوه وه چې :
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مو ې په مينه څه پوهيږي ۰

په گيډه یې مهو کهه تهر سهبا کهوي

څوبونه
څههو یههوه بلههه بههه هههم درتههه ووایههم  :ارومههرو چههې څوا ههين بههه ههې ۰
مومن څان تيره اونۍ د يرینو دپالر پهه بهاغ کهې لهه هيرینو سهره
وليدل  ۰لومړ یې څواو ا وکت چې څوک نه وي  ۰څهو چهې ډاډه
ول نودوا ه دگالبو دبوټې ندې ککيناست اودوا و یو ب تهه
دمينههې اظ ههار وکههړ  ۰ههيرینو دمههومن څههان څبههرې پههه زور وزیههر
واورلههدې  ۰اومههومن څههان هههم ومنلههې  ۰تيههره پن هههنبه مههومن پههه
دروازه کې دقران پاک ندې تير و ۰مه یهې کهړ اودبله پهه لهور
روان و دا ځکه چې يرینو ورته ویلي و چې :
ور ه له بلته دونيا راو ه په رواجې دونيا مې پالر نه درکوینه
له دروازې څته په وتلو سهره دمهومن څهان مهور داوداسهه دکهوزې
یههوه ډکههه کههوزه اوبههه دهغههه پسههې و ههيندلې اوبيهها یههې دجههوارو
سههوکړک ورپسههې تههول کههړ  ۰دکاب ه نههه واویههت  ۰اود ههمال پههه ر
دجنگ باغ په سيمه کې څو تنو ټوپ

وا و ودرولو  ۰په بهډه یهې

څلهههور سهههپينې روپهههۍ و  ۰تهههر راوې ویسهههتلي اوتهههرې وایهههي
اڅيستلي ۰
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څو چې کله تا ه رغان تهه ورسهيد  ٬نهو یهو پ لهوان پتپلهه و

و

جيبونه یې ورته وپلټ  ۰یوازې یوه سړه چنډه سهوکړک ورسهره و۰
له هغې یې هم نيمهایي لهه متهه د اوبهو اوایلنهې سهره څهو لي و ۰
پ لوان په مرگ وواهه  ٬یوازې دومره یهې ورتهه وویه  :پهه دې ر
بيا بې پيسو رانه ي ۰
مومن له څه زیاتې مودې وروسته بيرته تيره په کلي تهه راغه ۰
پههه کلههي کههې یههوه اوږده ههپه وه  ۰دا ههپه لکههه دول ه

کالههه ههپه ٬

داسې لکه چې کو اسهتاز م هراج تهه دراز ونيهاز لهه پهاره تللهو ۰
څو دمومن حبر ونه و په توره په کهې د هيرینو کهټ تهه ودریهد
اوچې هغې چيغه کړه نو ظفر په څپلو چاقوگانو سور سور کړ
 ٬اوچې کله يرینو دتيلو چمنۍ ولگوله نو ظفر څان هاغهه وڅهت
وپيژندلو چې دا څو مومن څان د ۰مومن سور سهور پهه وینهو
کههې سههور پههروت و  ٬څههو ظفههر څههان هههم چههاقو پتپلههه گيههډه ومانههډه
او يرینو هم چې کلهه پوههه هوه نهو پهه مهومن پریوتهه اوان ترننهه
دهغه له سره ټټر نه راپورته نهه هوه ۰همداسهې پرتهه ده اوسهلگۍ
وهي ۰
رابيا گلې دېتح څان مړ پهه اوښ تړله و٬نهور اتهه پنرهوس بهړیڅ
یې ی کړي و  ۰بيا په وطن راغله  ۰دمومن څان دکهال لهه متهې پهه
داسې ال کې تيرلدله چې داوښ جلو یهې پهه س کهې نيهول و ۰
یادونه او نکلونه
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څههو دليالمههي سههرا دوکانههدار پههه نریههو قم ينههو رابيهها پههه پکههو
ووهله ورته وې وی چې ولې دې دپکو بي لکونه یهکاري  ۰ېهتح
څان له تابوت نه سر راپورته کهړ  ۰دليالمهي سهرا پلهورونکي تهه
یههې وکت ه  ۰همههدومره یههي لههه ځانههه سههره ووی ه ۰لکههه چههې قيامههت
رانږدي وید  ۰بيرته یې په تابوت کې سرکيکود ۰جنهازه زمهوږ
دکلي په کوڅو ننوته دکلي په وست کې ډیر څل

راټول و۰

ما چې م وا اوه نو یو بریتور ځوان مې په ونې پورې تړلي وليهد
۔ داکبر پاچا سپاهيان ترې تهاو وه  ۰پهه لکهتویې وهلهو ۰ماویه دا
څوک د ؟۔ یو ما و ووی داد

ۍ وا ز دل د  ۰هغهه ددې

له پاره چې څپله م هوقه تر سه کهړي اوواده یهي کهړې نهو داکبهر
پاچا غال یي کولهه څهود اکبهر پاچاسهړو ونيهو بنهدي یهې کهړ اوس
هالته گورې

ۍ هم هالته پهه هاغهه کهونج کهې ناسهته ده ۔ ه ۍ

ورته له ورایه کت ۔

ۍ سرتوره وه ۔ ټکر یې پر ره لویهدل و

اودهغې م نون دل په لکتو وه کيده  ٬سپاهي چيغهه کهړه چهې
ر یې مړ کړ که وند پاتې و نو له ټولې پاچاهۍ نه بهه گهرد
پورته کړي  ۰څو

ۍ ورته له ورایه کت ۰دلي ورته پهه موسهکو

ونډو ووی مه څپه کيږه که زه چا نه وا تړل نو ستا له سره بهه
ټکر نه و لویدل ۰
ۍ وی ستا وند مې په کار د ۔
یادونه او نکلونه
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دلي ووی :مه څپه کيږه زما مهور ډیهر ارمهوني زیږولهي دي ۔ ولهد
یې زما دپالر ککهل څهو څهدا څبهر چهې دچها او د د ۔ تابهه ههم
کو یوچاته په نکاح کړې ۔
ۍ وی  :سودا مه کوه ۰
هغه وی  :زه پوهيږ که زه وند نه وو ستا سهوداگر پهالر بهه تها
په کو

رامي وپلوري ۔

هغې وی زه هم په دې څپه یم ۔ څهو دا یهې ورسهره زیاتهه کهړه ۔ چهې
دمو یانو په کولمو کې به هم که څدا کول اوبه تودې نه ي ۔
په همدې څبره دلي څپله ساه اوروح ز ته وسپاره ۔
لندن ۔
۱-۹۰۰۲ ۴۲
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دڅټو کوټنۍ
کلههه چهه ابهها دهندوسههتان دميههرو داوږدۍ مههزدورۍ نههه کلههي تههه
راسههتون ههو ۔نههو سههم دواره یههې دکههور پههه جو ولههو پي ه وکههړ ۔ څههه
ن هې اورجې چې یې په ههن کهې وې لهه ههر چها سهره یهې هریکي
کهړي او هههر چها تههه یهې دنههو کهال دجو ولههو تابيها وویلههه ۔ پهه سههبا
دمزدورانو اوڅټگهرو پهه لټهه کهې هو ۔ دکهال رجهې یهې وویسهتلي
اودز ې کالپههه څههوا کههې یههې دنههو کههال لههه پههاره څطونههه واچههول ۔
ریتيا چې دهغه سره دنورو ليرې ملکونو ت ویرونه په ههن کهې
ول ۔ ېکر کو چې هره په به یې ېکر کاوه چهې داسهې کهوټې بایهد
جو ې کړ چې لمهر ورتهه را هي  ٬چهې کړکهۍ ولهري ۔ چهې دروازې
ولري ۔ چې انگړ ولري ۔ چې ميلمسهتون یهې بيه وي ۔ چهې تههنا
ولري ۔چې دلمانره لهه پهاره ځها ولهري ۔ اوددې پهه څهوا کهې بایهد
دټوپکو له پاره سوري ولري چې کهه دویهمن بریهد وکهړي چهې بهې
ځوابه پاتې نه ي ۔
ارو مرو چې هغه به په همدې ېکر کولهو چهې کهه پهه کلهي کهې امهن
اوارامي نه وي نودځان دېاع په کار ده ۔
ابههامې دڅپلههې سههتتې مههزدورۍ نههه وروسههته ډلههي ډلههې څټگههر
راوغویت  ٬دکلي اوله کلهي ب هر یهې یهه م مهار پيهدا کهړ ۔ دنهوې
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کال رجې یې واچولي ۔ یو اوب ته یې ریوونه وکهړه ۔ اوچهې کهو
بات ربه کليوال به راغ نو دهغه نپر به یې هم واڅيست ۔ که دلمر
په لور دروازه وي ٬کهه دلمهر لویهدو پهه لهور کړکهۍ وي ۔دکهوټ دا
کنج اوهغه کنج اوهغه کړک اوداسې نورې ډلرې څبرې ۔
ابا به مې ډلره تلوسهه درلهوده پهه ډیهره مينهه بهه یهې دنهورو نپهر ههم
اڅيستلو ۔ څپ نپر به یې ههم وایهه اوپهه دې ډول بهه یهې څپلهه یهه
او وره مينه جوتوله ۔
څو اکامې بيا داسې نه وو ۔ هغه بهه ویه دا سهرزوري ده ۔ احهحابو
کرامو په څيمو کې ونهد کهاوه ۔ لویهانو اوبزرگهانو پهه کوډلهو کهې
پې سبا کول پيرانو چېله ویستله ۔ اودملنگۍ ونهد یهې غهوره
کاوه ۔
څهو ابهها مههې کلههه دچهها منلههه ۔ هغههه دا ېکههر نههه کولههو ۔هغههه وره مينههه
درلوده چې یو څه جو کړي اوبيا نورو ته پاتي ي ۔
زه ما و وو ۔ هغه وڅت ابا ماته داسې یوه څيره وه چهې غویهت
مې دهغه کارونه وکهړ ۔ کهټ مهټ هماغهه هم ۔ ماتهه ابها داسهې یهو
ایدیال وو چې ېکر مې کاوه چهې هرڅهه هغهه کهوي اوههر قهد چهې
هغه ږدي هماغه سهم دي ۔ دادههر ما هو سهره اتهي ځانگړنهه وي ۔
چههي یههو څههوک دنمههوني پههه توگههه ومنههي اوپههه هههن کههې یههې داسههي
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وتوږي چې دهماغه پهه په په کيهږدي ۔ پهه ېکهر کهې دیهو ارمهاني
هت

پههه توگههه وروزي ۔ مها هههم دا کههار کولههو ۔ مها هههم دابهها ت ليههد

کولو مهاهم پهه هغهه څهه س پهورې کهاوه اوهغهه څهه تهه مهې گهوتې
ورو لې چې هغه کولي ۔
ما له څټهو نهه کهوټنۍ جهو ولي ۔ لهه څټهو نهه مهې سهړي جهو ول ۔ پهه
څپههه

ههههن کههههې مهههې یههههوه ډلهههره څيههههالي اورومانتيکهههه دونيهههها

ت ههوریروله ۔ یههوه داسههې څيههالي دونيهها چههې یههوازې پههه هههن کههې
ځایيدله ۔ دڅټو کوټنې دیو کلي مثهال وو ۔ ههر وڅهت بهه چهې دکهال
درجو له پاره دودانيو له پاره څټه جو ه وه ما به ترې په کوچنيهو
سونو را بيله کړه ۔ پيتاوي ته به ککيناستم ۔ اوبيا به مې دکوټې
پههه جو ولههو پيهه وکههړ څههوا کههې بههه مههې لکههت ورتههه جههو کههړ ٬
ميلمستون به مې جو کړ ۔ کټونه بهه مهې دنمهونې پهه توگهه پهه کهې
کيکههودل ۔ څههو چههې س ه ار بههه لههه همههاغي ري غههوایي اوڅههاروي
تيریدل زما کوټي به یې له پکو سره وهلهي وي ۔ ریهز مریهز کهړي بهه
یې وې اوزما دڅيال دونيا به یې لتا ه کړې وه ۔
بلههه ورځ مههې دڅپه اکهها زو لههه سههه ونيههو پههه د سهها مههې ورسههره
څبري وکړې :
راځه چ دڅټو کورونه جو کړو ۔ راځهه چهې لهوبې وکهړو ۔لهومړ
یې چيړ کاوه ۔ هغه به وی پالر مې لوبو ته نه پریږدي ۔ راتهه وایهي
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څپله زیړه غوا له پړي ونيسه اوپه پولهه یهې وڅهروه چهې غهنم درنهه
ونه څوري ۔ څو مابه ډیر تنگ کړ ۔ راضي به مهې کهړ ۔ بيها بهه راسهره
ککيناست ۔ هغه به بيلهه اومها بهه بيلهه کهوټنۍ جو ولهه ۔ دوا ه یهه
م روک اولگيا وو۔ بوڅت به وو۔ کوټې مهو جهو ولي کورونهه مهو
جههو ول اوپههه جو ولههو کههې مههې دتتييه اوت ههور دونيهها نههوره هههم
پراڅيههده ۔ کلههه بههه ماضههې تههه تللههه ۔ اوکلههه بههه هههم پههه مسههت ب کههې
تاویدله ۔ څو داوس او ال په با مو ېکر نه کولو ۔
داکا زو به مې یو وار ز ه تنگ

و ۔ وی به یې :

زه نههورې دا لههوبې نههه کههو ۔ دا وب ه لههوبي دي ۔ دا ماتههه څونههد نههه
راکوي ۔ دا زما څویي نه دي ۔
څو مابه چيړ کاوه اوپه د سا به مې وی وگوره مها څهومره یهکل
کهههور جهههو کهههړ ۔ دا یهههوه کوټهههه دا بلهههه کوټهههه اودا ههههم بلهههه کوټهههه ۔
اوهمداسې نورې زیاتې اوپر سریې دا هم نورې کوټي اودهغو پهر
سر داسي نوري کوټې ۔
څههو زمهها داکهها زو بههه لههږه څټههه کيکههوده بيهها بههه هههم ز ه تنگه

ههو

اوماته به یې م کړ ۔ دا لوبې مې یې نهه ایسهي اوراځهه چهې کهاڼي
وکو ۔ راځه چې پنډوس وکو ۔ اویا راځهه چهې لهه ټهانټو اولکهتو نهه
ټوپکونه جو کړو ۔ څو مابه ورته ویه ۔ گهوره دا جونهدۍ لوبهه ده ۔
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مههوږ پههه کههال گ هانو اوکههورو نههو ک ه

ونههد کههوو ٬وگههوره زمهها پههالر

دلویي کال رجې ویستلي دي ۔ ډلرې کوټې جو وي ۔ اوپه هغو کې
به بيا پې ورځي تيروو ۔ بيا بهه پکهې ونهد کهوو نهو دا ههم داسهې
واڅله ۔
څو داکا زو به مې بله کړه :
دا هسههې وب ه لههوبي دي ۔ دا کههوټي څههو نههن جههو وو څههو سههبا یههې
څاروي دپکو ندي کهوي ۔ ورانهوي یهې زموږڅهواري هسهې اوبهه
و ي ۔ دا څو ورځي کيږي چې هره ورځ یې ته جهو وي ۔ څهو سهبا تهه
پهرې غوایهان پکهي ږدي ۔ بيها یهې وی ها وي ۔ دا سهر نهه نيسهي ۔ دا
وب کار د ۔ دا ځا نه نيسي ۔ دا لوبه مې ز ه تنگوي ۔
©۔ ©۔ ©
داکا دزو سره په څبرو کې زما څټه وچه وه ۔ له هوارولو ووتلهه
۔ ورو پاڅيد لکتي ته و

۔ لومړ څهو ډیهر تهږي وو پهه لکهتي

پریوتم څوله مې په اوبو کې کيکودله اویایسهته ډیهرې اوبهه مهې
وڅکلي ۔ بيا ککيناستم ۔ دلکهت پهه رڼهو اوبهو کهې دلمهر سهترگې
ځال وکړه ۔ په کې یکاره وه ان پهاس اسهمان پهه کهې وځليهده ۔ نها
څاپه مې څپلې څيرې ته هم پا
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سر مې ت

سهپين د ویکهتان مهې دومهر پهه اوږده څهو ل هډ سهفر

کې ټول ر یدلي دي ۔ وروځي مې هم سپينې و دي ۔ پهه څپه مه
کاسه کې دومرونو گونري گور ۔ چې دهکهو او ل انهدیو کيسهه
کوي ۔ څو بيا هم لپه جو و اوبهه رااڅلهم ۔ س مهې لړزیهږي ۔ اوبهه
په کې نه ټينگيږي ۔ اوبه راواڅلم بيرته دگوتو له منره تهوې هي ۔
دلکههتي لههه سههره را پورتههه کيههږ ۔ ددیههوال چنههې تههه گههور ۔ دمنههي
وروستۍ پي دي ۔ سو باد راالوت د ۔ داکا زو مې هم نهته
هيکوک نهته دپالر دنو کال رجه ههم هماغسه پاتهه ده ۔ دیهوال
یې نه د پورته وي ۔ کوټي یهې نهه دي جهو ي هوي ۔ زمها دلوبهو
کوټنۍ هم له پکو سره چپه ویده ۔
دابهها پههه نویههو رجههو کههې دبههاد څپههې ککههته پورتههه کيههږي څرلههي
اوڅهاک په کې تاووي ۔ زما دلوبو د کوټنۍ پته نه لگيږي ۔
اس د اباد کونړ
دېبروې لومړ نيټه  ۹۰۴۲کال
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