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 یليک پا د
 

 .. .و وپه كوټه قلفي كې . دهېسره په كوټه كې اوس له ما ىهمد .وو ىهمد ، نه،نه

 ؟ ېته څوك يادوــ 

  .يې نوم واخېست عسكرهمدا چې ــ 

 څوك ؟ ــ 

 !!  سربلندــ 

 ؟ په حيرانۍ مې وپوښته، نو هغه څه شو

ه عسكر گرځي ته اوس چوپ شه دلت .هاوږده د رهېكيسه يې ډ .هغه كيسه ډېره اوږده ده دــ 
  .چې خبرې مو وانه وري

ېدو سر رنوم په او هغه د تورن صمد د .ستېسربلند نوم واخ بيا بهر څو وارې د عسكر
 .څه يې ونه ويل وخوځاوه

 

 زمانخان كال د دلې وه چې دېتنكۍ غرمه لگ .مياشتې وروستۍ جمعه وه حوت د د
كلي له نسه په  نه په تنگو كوڅو چې سرونه يې د خاورو ډك سړك دوړو او د خاورين او

اوږدې كوڅې له نيمايې نه  ښايسته د . نځ كوڅه ورننوتمي، په ملويو شان بهر راوتلي 
يوستوى  په لويه دروازه كې د .دمېمخې دروازې ته ودر كور د هغه د زيات ورننوتم چې د

ټك  يوه ټوټه د ېاوسپن كوچنۍ كړكۍ پر تمبه چې يو تن په كې په اسانۍ ننوتلى شو د
وشو،  غږ .ېدل شوپښو اواز واور له دننه د .هغې ته مې زور وركړ. پاره زوړنده وهټك ل
  .درغلم

  
 د اورته له كوره راووتو بي. ېناستوله روغبړ نه وروسته په كوټه كې كښ .هغه راووت

لى په پسرد . و ډك سړك ته راووتودوړ د زمانخان كال له تنگو كوڅو څخه خاورين او
 ىځالنده لمر وينځلې هوا ځانگړ شين اسمان او. چا خبره ماته شوې وه دو هوا دېلگ
 .څه پردي كړي ولهې نه ډك ماحول هرتر ويرې او خو بوږنوونكې فضا د ېز درلود،اغ

  .سړك سورورې غاړې ته راووتو كوڅې دموږ دواړه له تنگې 

  
 يانو ذهني فضا هم داسې تته اوښار د .وو ىگرد نيول سړك دوړو او لوموټر ته تم شو

 .ده ليكه به يې په ځان پسې راكښلهدوړو يوه اوږ ر شو دېكله چې به موټر ت .روښانه وهنا
څادر پيڅكه تر سپږمو  يا د نو به بيا دسمال اوېخو ځ ،الروي ورسره عادت ول ېځين

  .شيږمو كې داخلې نه په سيې پ خاورې  د اوچې گر وو ىمخ به يې پټ كړ .نيولې وه
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راوتلو  نري بريت يې دمخ د .ووهغه جگ نرى زلمى . سربلند كيسه كوم خو زه د

ښتان يې پر ښه ببر وې او ببر .دلښېېښكلي خط په څير بر ليكاڼي د بارخوگانو له پاسه د
 .دهېپه حساب گړ. رلې خبرې يې كولېېشم. ووغاړه چپه تڼۍ خت يې په  د .لاوږو پراته و

د گاونډۍ  .خپلې مينې رازونه هم پټ نه ساتل دله مانه يې  .ېاالتو يې خبرې كولپه ح
خو رې كولې، هغې خب وخت به يې دهر  .ر څه وويلېخپلې مينې په باب ډ ې دغلې سره يپې
هغه پښه  چا خبره د وه چې اوس د )خوشاله( كورنۍ هم راضي .ر څه وويلېوار يې ډ دا

تلويزيون كې يې په په راډيو  .ېې ووخت هغه خپلې زده كړې پاې ته رسول دا .بنده كړي
له خپلې  له خپله كاره او اله مالوميده،ر خوشېله كاره هم ډله خپ او وو ىكار پيل كړ

 .مينې

 .يادونه وكړهحاالتو  بيا يې دبيا . ولدې شوځاى ته ورنژبس تم خبرو كې دو په خبر
 .نتي سړى دىالډير . يې بنديان كړل يملگر ر دوستان اوېډ زموږ  :ه يې وويلهمدومر

  .وخت واكمن ته يې اشاره وه د... رحمه جالد دى ېب

په بس  .خداى پاماني مو وكړه .غاړه مو سره وركړه .ځاى ته ورسيدوه خبرو كې د بس تمپ
كاته چې يو وار يې بيا شاته له ليرې مې  .هغه ستون شو .ناستمېكې يوې څوكۍ ته كښ

په دې هيله چې  .بيا يې الس وخوځاوه  كړ او نځ كې راستونيولو په م ببر سر يې د .وكتل
هغه هم  .گاډى پنا شو  .په دوړو كې ورك شو، گاډي حركټ وكړ .بيا ووينو او ژر ووينو

بدلولو ورسته كورته  زه له څو بسونو د .بيا مو سره ونه ليدل او .په كوڅه كې ننوت
سپي موږ  دا... (( .ېدلېداسې پر سر كې تاوهم ښنې مې اندې هغه خبرې او خو د .دمېورس
 )). ...شكنجه  او .بنديانوي .وروي ځ  موږ .زموږ پايڅو ته خوله رااچوي ... ږدي ېنه پر

  
ره خبرو سره مانا دا هغه د خان كال نه تر ميرويس ميدان پورې په ټوله الره كې دله زمان

  .هخوب نه رات. شپې هم خوب ته پرې نه ښودم هغه خبرو د د .دمېپه سوچونو كې زنگ

  
كې  زندانپه  .ره ځوروونكې وهېفضا ډ زندان د. ته والړم زندانۍ دوه وروسته زه هم اون

بويناك دهليز  چټل او په زندان ورځ به د شپه او .وتلو اجازه نه درلوده ر انگړ ته دمو به
راتلل او په وار زان بنديانو پايو هره جمعه به د .پنجرې به راپسې تړلې وې. كې پراته وو

 .ېستلو ته غوږ وله خپلو نومونو اخټول بنديان ب .ستېهر چا نوم اخ ې دبه ي

هلته په يوه تنگه كوټه كې چې ايله  .څو مياشتې وروسته كوټه قلف دهليز ته يوړل شوم 
 سرباز د .ستېسرباز يو نوم واخ .يدل، پريوتلوور تنه به خوا په خوا سره ځاېبيله څل

 ! سربلندسربلند، . كړار دا نوم څو وارې تكر ېعادت له مخ

  
ربلند هماغه يو كه چې سل، ووايه لكه چې دلته نور سربلند نه نامه ځواب چا ونه و خو د
په هر حال  خو، لر جگ نه وېهغه په څ نورو سرونه د دكه چې ځ .ووو چې اوس نه وكس 

 .وودلته نور سربلند نه 
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به هغه ته جامې هم  زاايوهغه پ ارومرو چې د .څوك پيدا نه شول ېد نامه په وړاندخو 

ه څو څو وار ې ناهيلى هغه پايواز ب د .وو ىدا كار څو څو وارې تكرار شو .راوړې وې
نو  دې تصوركول  ؟ دلهغه بوډۍ مور ته څه ويلي و اوپه كور كې به يې د .ووستون شوى 

ا م .هغه زړه خوږې مور ته قناعت وركړي شول د ىجال خبره ده چې څنگه چا كول او له ېب
  .دا ټولې پوښتنې په مخ كې ودرېدې ته هغه مهال

  
هماغه زلمى  .هماغه زموږ سربلند .دا به هماغه سربلند وي .ناڅاپه مې له خولې ووتل

نوم  ؟ دكوم سربلند .دو تنده يو وار بيا په غزونو شوهلي هغه د اوپه زړه كې مې د .سربلند
ښكلي ځلمي سره په  يو د .ننوت زمانخان كال تنگو كوڅو ته دو مې بيا ذهن دېپه اور

هغه له ليرې  .ما مخ بيا واړاوه ،وكړبس حركت  .دمودرې ،بس ته تم شوم .خبرو بوخت شوم
نه خو هغه له تنگو  او رته شاته راغىبس بېنه خو  .نه ،نه .الس يې وخوځاوه. واړاوه مخ را
  .كې يو په كوڅوترگم او ...تورتمونو  همداسې په تنگو كوڅو كې د .رته راووتېكوڅو ب

  
له  .و وزما ملگرى  .ژنمهغه زه پې: لي افسر تورن صمد وويلته نوي راغ زندان ه قلفكوټ

. ووى ځاهم يود صدارت په كوټه قلفۍ كې  .ووه په دهمزنگ كې په يوه كوټه كې ماسر
  .ېستيې ورته نوم واخ) سرتېرى(چې سرباز  دا دى هماغه سربلند دى

  
ډيرو خطرونو سره سره مې له السه ورنه كړه گوندې  د .سره شتهاوس يې هم يوه نښه له ما

  .مور ته يې وروسپارمزندانه ووځم چې  له   كه ژوندى

 :صمد خبره ونيوله ترې ومې پوښتل ما د

  .ښه ته دسربلند نوره كيسه وكړه 

  
ې خبر .ځ ماښام يې هغه كوټې ته راننويستيوه ور .ووموږ په يوه كوټه كې : هغه زياته كړه

مزي يې ورته په پښو كې  ښناېبر د .وو ىټكول او ىر وهلډې ېهغه ي .نه شوې كوالى ېي
اكو بنديانو دكوټې په خطرن زموږ كوټه د .وينو رټې پرتې وې په كاليو يې د .وركړي ول

 رژيم لوړ ه دنو ځك .رژيم پر ضد خطرناك بنديان دي ته ددل چې دلويل كې .دهېنوم ياد
 ىر نيولكاركولو په تو هم په پوځ كې د ېسربلند ي .كاوه ) وېږنهگر( پخپله تحقيق پوړو
ر وروسته په خبرو ډې .ښنا له امله خبرې نه شوې كولىېبر ووهلو ا د ىپه اوله شپه ي .وو

 .ووهم  ىله دې سره شكنجه شو او ونار نهور و .ىڅو ورځې يې څه شى نه وو خوړل .راغى
 :ترې وپوښتل ما

 : څه يې ترې غوښتل

څو  همدومره پوه شوم چې هغه او .ست ېافسرانو ل د .ست يې ترې غوښت ېل: وويلصمد 
  .چې په پوځ كې كار كوي  لوكودتا په تور بنديان كړي  تنه نور استادان يې د

 وروڼه دې چيرې دي ؟ : پوښتنه يې ترې كوله 
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  ...داسې نور  ؟ او ېلر )اړيكي( ملگري دې كوم دي ؟ له چا سره روابط

  
 پر ما .په پنسل يو ليك وليكه   په ډير كړاو يې .و وى ره شپه له وهلو گونگى شوپه اخي

هغه پنسل په گوتو كې نه شو  .هغه كورته وسپارم  مرو يې ديې ټينگه وكړه چې هرو
دې پرزې له راكولو  خو د .ښنا يې گوتې پړسولې وېېبر ،ېدلې وېيې پړس ېگوت .نيولى

اوپه زوره يې  .ې په څنگلوكې ونيو او كش يې كړي هغه .وروسته ورپسې عسكر راننوت
لسو  وژلو ته بنديان له دل چې مرگ اوېويل ك .بيا راستون نه شو  .موټر ته پورته كړتور 

يې ليك وپوښته چې څه  ما .دلبيرته نه راستنې دل اوبجو وروسته له كوټو ويستل كې
 : شو

 : وم چې ليك به اوس هم له ماسره ويفكر ك ــ

ايله بيله د كړكۍ ته  .دېكړكۍ ته ودر دكوټې په ديوال كې لوړې  .ايه پورته شوصمد له ځ
  .ناستېوا دې خوا يې وكتل بيرته كښاخ .ده ېسړي سر وررس

  
 د .سته پرتوگ يې ترې راوويست ېكاليو غوټه يې را پران د .ك نشتهڅو :ويل ىو

يې ترې ) وټهټ(يوه كوچنۍ پرزه  .يستېې گوتې ننه اښ په غل بازي كې ياپرتوگ
بيرته  ېژر ي  .دا وركه نه كړې .ويل يې دا گوره امانت دى .ماته يې راكړه راوويسته او

  .وسپارمهغه مور ته يې  شوم بايد د) خالص(كه ازاد  ېراكړې چ

 :  لپه كوچني ليك كې يې ليكلي و

 ...كور  د او .مورې  ېگران

زه په  .نن شپه چانواري كوي ما .مواي ينوي كال لومړۍ ورځ ده تاسې ته مبارك سبا ته د
خو ما داسې څه نه دي كړي چې زه پرې  ،يږدېمانه پر ىږم چې دوېدې خبره ښه پوه

 نوروله  غوښتل چې له ما او ىدو .كوم كار نه دى كړى ما اصالً .ېمانه شمپښ ږم اوېوشرم
 وند كې يوه الره غورهژهر څوك په  .ېستخدروغو سند واخلي، خو وايې ن كسانو د

 .مورې دوعا راته كوه .لمر خاته پر لور خوځم اوس زه د .مزه هم ديوې الرې سړى و .كوي
په وسيله  تورو  دې ليك د پاره دوروستي وار ل مخ يې د .ملگرې ته مې ډيره مينه

 .تاسو سره په خوبونو اوخيالونو كېپه جگو سترگو له  ئږپر ما پسې مه خپه كې .ښكلوم

  
كاغذ  .دهېدروازې ښكالو واور صمد د .دېما ستونى وپړسدو سره زېپه خالصليك  د

صمد يې هم په توره شپه له كوټې وويست  او .عسكر راننوت .بالښت الندې كړ يې ژر د
  .دهېبيا يي پته ونه لگ او
  

  4كال اپريل  2005
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  سپكاوی
  
. ه مشهوره  سندره پيل كړه فضل په نوم خپل زار له غږ وروسته سندرغاړي د )يله( يكه د

خو يو لمو هم خپلې خبرې چپ كړې، ځ ماشومانو او  .غلي شول واره چوپ او خلك سم د
څه ي په غوږ كې سندرغاړ د د اوېبر سر كټ څخه راپاڅله  رې ېد سړى په چابكۍ د

  .ناستېكښ كې ىرته په چابكۍ په خپل ځاېب. دېوپس
فضل نوم  د بيا چا. واره خپله غاړه بدله كړه ددو سره ېله دې پس ټنگ ټكور سم مجلس او

ټولو خلكو هغه ته . ناستېغلى كښ چوپ او ىسړى په خپل ځا ىراپاڅيدل. ستېوانه خ
نوره له  اوده ېورك ننوته، ېهغه همداسې په خپل ځان ك. كتل ېهغه څيرې ته ي كتل د

 نور ورسره د وناست اېكښ ىسندرغاړى هم ژر په خپل ځا. خبرو متره نه وه هغه سره هم د
   .ونه ودو وس  ېدر چې دچا خبره 

  
گواښ  ارومرو چې د. لخداى خبر چې له كټه پاڅيدلي سړي هغه ته په غوږ كې څه ويلي و

ځايونو څخه راغلي خلك  ېرېخو له ل. دلېمخه په دې راز پوه كليوال ال دزيات . خبره وه
نو سيل كوونكي اوتر اوتر ځايو ېرېل د لمانه اوېنو ځكه خو م ،دلېپه دې راز نه پوه

بل ته خولې نږدې كړې او گونگوسي يوه  كسانو ناستو ېپه ټولو كټونو ك. دلېښكار
  .شول  پيدا
  
يوه غوښتنه وكړه چې  ېاستاد هنرمند نه ييوه زاړه  د. دو غږ وكړېچوپ ك دكلي تواچي  د

ټنگ  .كړ پيل نظم  ېيا ټيك ستا په جبين د د ىځاچاربيتې پر هغه د. ييچاربيته ووا
 .ېره كې بيا رونق ونيوهپراخه د غي سيند پر سر په يوه لويه اويا مست او ټكور د

  
ره ېپراخه د مست  سيند پر سر په لويه او مهال د د پشه كال د كونړ سازونو  د مجلس او
ډير خلك . لپورته درو څخه زيات خلك ورته راټول شوي و كښته او د. وكې روان و

پشه كال په  چا خبره د كونړ مست سيند چې د درى په لمن كې ېد دې الند. لورته راغلي و
 شپې په زړه كې لكه تور ېتور د .گونه باسيځله خولې  ږي اوېك ىموسم كې خونكار
گيسونو  ره د اللټينونو اوېد. ېكول ېغړې مستې غرڅپو ي. يدهېښامار په سينه ښو

 د ره راخپور شو اوكله هم په دېسر يخ باد به  سيند د د. وه ېگانو سپين پړك اړولرڼا
سيند په  خو د .سر تاو كړ ېپه پردو ك ېارمون د ىيوځا ېسندرغاړي له سندرو سره به ي

 دشونټۍ  د ېاللټينونه به ي ېشپو المبوزن ټل واال به له ورايه چ اوږده تراړه كې د
  .ېدلرېله څنگه ت ېرېد سيند پر ټټر به د د لر په السونو كې نيولي وېگانو په څرڼا
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په . لسندرو اوازونو هرڅه  چوپ كړي و ټنگ ټكور او پشه كال گرمۍ د دخوا خو دې

 خوا اودې.  لدوه كتاره يو بل ته  مخامخ جوړ و. ور اوږود كتار جوړ وېكټونو ډ ره كې دېد
نو ېځ د. لنه راوړل شوي و كلي له هر كور كټونه  د. لكټونه پراته واخوا رنگارنگ 

نو ناست، ېكښ ېچې څوك به پك او لځولۍ شوي و ېي ېخو ځينپياړمې كلكې وې، 
ماشومان په خاورو . الرهناستوحق ېكښ كټ د يوازې لويانو د .په ځمكه لگېده به  دممس

  .لناست وخارو كې پښې ابلې  پړندويا به هم په  ټغر په پيڅكه او دل او يا به دېكې رغړ
  

پاره  حاللولو ل يا د كومې كورنۍ پسه اوكوم خپلوان  يا  دخاوند  د خو كله چې به دواده
انچو توم ټوپكو او نو د ل،شو ېته به رانژد ېرېد پاره راووست اوواده ل دڅاوري 

ر ېياد دي چې ډپه ښه مې . ېوكړ ېډزې به ي ېرېسته ډېښا. اوازونو به درزهار جوړ كړ
دغه  دې واده په سندرو ك د خو، لټپيان شوي و كسان په دا ډول ډزو كې وژل شوي او

ليال  ،رخانۍادم خان دُ بلكې يوازې دېست، و كسانو خو چا هډو نوم هم نه اخشوي وژل
 ىمينانو په لو رۍ نوم هم دېښاپ او فضل دى د فتح خان او اوس  دا رابيا او ،مجنون 
 يوازې او ، وچا په نوم بنديز نه ونور هې د ېخو په دې ساز سندرو كزيات شو،  قطار ور
  .وچ كړ ېسندرغاړي په ستوني ك د ېمهال ي چې دا وه نوم بنديز وفضل پ يوازې د

  ٭٭٭     ٭٭٭     ٭٭٭
 ىلغمان.  ميم ټولگي كې وېونځي په دويم يا درلومړني ښو ياد دي چې د په دومره مې

هغه مهال موږ په كومه كوټه يا   دلوېوير ېموږ ټول تر.  وو ىاستاد زموږ بد قاره ښوونك
نځ كې يلوې برجورې كال په م شنه اسمان په ورځ به د بلكې د، س نه لوستټولگي كې در

څو ټولگي به خوا په . وده په لويه چوتره كې ناست وېحكومتې رباط په نوم ياد چې د
رد سبق بنگاري ېمچيو  په څ شاتو د ماشومانو له هر ټولگي نه به د د. لخوا ناست و

دل چې ېخو څوك به نه پوهده، ېرته كله هر ټولگي به يو موزون اواز راپو.  دلېدل كېاور
  .ىڅوك څه واي

  
. و ودلي څادر ناست ېټولگي په مخ كې په غوړ د ږزموږ ښوونكى لغمانى استاد به زمو

يوه  ېپاسه به ي هغو د د او. لپه مخ كې ايښي و ېترقي تعليم كتابونه به ي او ۍحاضر د
هغه  نو اول به مو دغږ وكړ، استاد كله چې به . وه  ېتوت لښته هم ايښ لنډه خو ډبله د

ره به مو په نو وي ،خو لنډې لښتې ته وكتل ېړتوت پرې بيا به مو د تورو سترگيو او
 .اندامونو خوره شوه

  
نو  ى،زده كړ ووسبق  ښه نه  ېيا به ي شو او ېكله چې به كوم شاگرد په سبق كې بند پات

زه هم په دغه لښته .  يسونو ووهامر وكړ چې هغه تنبل په  لښته په ال ېاليق شاگرد ته به ي
امر به مې ښه  يښوونك بلكې د ،داسې نه چې درس مې نه وو زده. يم  ىوهل شو ېڅو وار

ورو گوزارونه  په كرار او.  ىشاگرد به مې ښه نه شو وهل) لټ(تنبل  او نه شو ترسره كولى
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لو په ښوو لو دوه د ده اوېدې سبب شول چې لغمانى استاد به په قهر شو  راپا به څ به د
. راته وويل الس ونيسه ما به الس ونيوه  ېبيا به ي ماته لښته ونيوه او ېبه ي) پلمه(بهانه 

ې راته وويل داس ېبيابه ي زه به لولپه شوم او .لالس په نيولو به هغه څو خرپه تير كړ د
  .وهل كوه

  
رباط  د. ووادت كال ع ىهمغه رباط يا لو د ،مهال يوه معموله كيسه وههغه  دا هلته او
. كيسه كوله لښتيو روانو اوبو هم دا نځ كې ديكال په م د پاس چوترې او ،ونو، ديوالونو

كله چې به چا په كلي   .وومركز  حكومت د ځكه چې داكوله  ېزلو كيسه به يسې وهلو او د
 د ېيا به ي ،ښه راشه درشه نه درلوده ېملك سره به ي كلې د د كې لږ شان وران كار وكړ او

سپاهيانو په زور همدې كال  نو هغه به د، ښودهېنه اته غاړه  گارېب او ۍحكومت خريدار
عالقه دار به مجرم كس په سپاهيانو تاړه  امنيه ساده ظابط گي او د ده اوېته راوستل ك

هم  ىنو زموږ ښوونځ ېده،رېچا خبره ښوروا هم نه ت د ېواهه چې بيا به ي ېبه ي ېداس او
 .ووټكول دود  وهل اوې هلته چ. وو ىظالمه كال كې جوړ شو يه جابره اوپه داسې يوه لو

  .تاد به په ډير خوند درس راكاوهلغماني اس. موږ هملته سبق ويلو
  ٭٭٭     ٭٭٭     ٭٭٭

سورې ونې ښې سم. وه ېمياشت نيمايي ته ورغل) وري(دحمل . يوه ورځ ټكنده غرمه وه
رباط په  وه چې موږ د ېهوا توده شو. وې ېنځر ونې خو بيخي ډيرې گڼې شويا .شوې وې

په . ېر خپل نصيحتونه وكړلتل په څ سرښوونكي د. ار ودريدور كتېتل په څ نځ كې ديم
ډبرو په نه  د ،سپو په جنگ نه اچولو د ،يلويانو ته په درناو ،عبادت ،لمانځه اوداسه

هر  د. ښودلوم پرېهر ټولگي موذون قد ېله خبرو ورسته ي وكړ  او  ټينگار ېي گوزارولو
 پنځه متره سوروره او )لوړه( لس متره دنگه ېچ ېدرواز ىبه تر لو) كتار(ټولگي  لين 

يوه لويه سراچه وه چې  ېپر سر ي. وه ېره دنگه جوړه شوېدروازه ډ. دهېجاړېنه و وه )پلنه(
و ، نووتلو ېموږ چې به له دغه درواز. ناستلوېسيمې عالقه دار كښ د ېهلته به په ژمي ك

  .كې څه بل شان گڼه گوڼه جوړه شوهورځ په دروازه خو يوه  ځان به مو ازاد احساسولو، 
  .وو ىته ورنږدې شو خوا ېدرواز زموږ ټولگى د

  
 اوو  وپه وينو سره چاكو سره والړ  ىيو سړ ېميز نه لس متره لير عالقه دار د د ېهلته لير

څو  ېژبه ي. ووسره والړ  يسپين تازي سپى هم له سړ. وهلې ېچيغ ېپه يوه ساه ي
اوږدو غوږونو سپى هم په  لكۍ او ېاوږد هغه سپين تازي د. وه ېراويستل ېلويشت

ژړل به . په پښو كې توغليده ېسپى به ي. ېوهل ېسړي په يوه ساه  چيغ. وووينو تك سور 
 غپ لگاوه لراټول شوي و ېتن ي او په سر ېيو ناڅاپه په هغو مچانو چ ېبيا به ي او ېي
   )غپ كړل(
  

ې سرې يسترگې  ،وووالړ  ېعالقه دار مخك په وينو سور د .لنډه بونډه ونه درلودهسړي 
ما غزا وكړه اوس مې . دى بل څوك مجرم نه دى ىويل هغه ما وژل ېي همدا. وې ېراوتل
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 د. ېدلېپه يوه ساه ويل ك ېدا چيغ. بل څوك مه نيسۍ.  ئكړ )چارماري( چانواري
يو بل درس  او ىلكه چې يو بل ښوونځ لپاره والړ وسيل ل ته دښونځي ټول شاگردان ور

  .بله مدرسه ژوندانه د  كلي زموږ د، وى ژوندانه درس دې كلي د د. وي  ىپيل شو
  

 ېناستلو يېكښ د. ورته وويل  ېننوتلو ي د. ته راوباله ،زغم ىعالقه دار په وينو سور زلم
همدا يوه كلمه په خوله . رده راغلې ويسره پ ېخو زلمى لكه چې په سترگو يورته وويل، 

ځان  د ېبيا به ي ده اوېهغه په پښو كې وكړونچ غو سره به تازي سپي هم دېله چستله ېاخ
خو په . دهېپه پښو كې به ورته وتوغل اووويسته  ېاوږده قوله به ي. په مچانو غپ كړل

خوده بې ،ىستېلكه جنون اخ ،لكه ليونى ،)سركاوتن(وته لكه سركاسړى سور وينو 
له  اووه  ېدلېوينو پرده غوړ د ېچا خبره په سترگو ي د. انسان په سترگو نور څه نه ليدل

  .مستو وينو بوي خاته بنيادم د د ېځانه ي
  

خلكو په  د ىچې كرۍ ورځ به ي و،و ىوزلي نايي زوېيوه ډير ب كوز كلي د فضل د
نه هم په اسمان كې  او ىيورسر س دچا خبره چې نه  هغه په كلي كې د. تيروله ېمزدورۍ ك

 ېكې شپچې هغه پوه  ېكلي يوه مالداره سړي ورته يو كوټه وركړ د. ستورى درلود
 ېږ يېورم ېچا خبره چ د. ووفضل پالر گلو په يوه سترگه ړوند  د. سبا كړي ېورځ

كليوالو هر ډول  د اوو وبكس څنگ ته  ېلمر څرك سره به ي سهار د د. لهډوكي نه درلود
  .ووى نه پوله پټ ېپه كلي كې ي. درلود ېاللها نده ژوند ي. وه ېمال تړل ېيبه  خدمت ته

  
پاره ارمانونو ل ىخپل زو د ېنو په زړه كې به ي ،كلي نور هلكان وليدل چې به دگلو 
ليك لوست . ته والړ شي  ر ځله فضل دې ته هڅاوه چې ښوونځيهغه به ډې. ېوكړ ېغزون

 ،چې په خپل كسب او كار شكرونه ويستل ېسره له د ېيبيا به  او يسبق وواي زده كړي،
 سپك سپانده  او ىځان ډير كوچن ېنورو مالدارو خلكو په ليدو به ي كلي د خو د

تقدير كار  د ېهر څه ي ېبلك ،دا خبره په خوله نه راوړله ېڅكله يېخو ه. احساس كاوه 
  .باله

له  ،وو ىزلم ىښكل او ىه جگ نرپه ون ېهغه نه يواز. كيده ېڅ پالر ته نه پاتېخو فضل ه
كركتر كې هم  په خوي او. زيب كاوه ېمخ په كاسه ك د ېنريو بريتو ي ،وورنگه سپين 

يم ېنو په در شو، ىچې لږ رابوتكو ونه ايل  او )منونكى( ر مطيعېپالر په څ د ياغي او
 و اوهلكان د. وور مشر ېخپلو ملگرو نه ډ خو هم دهسې . ښودېپر ىښوونځ ېټولگي كې ي

 ورو ورو. ومستيو مشغول ونورو مستيو سر او وولډبرو غورځ ،سره به په لوبو همزولو
چې كله و واثر پروت  ېي خاص جادو ېهغه په اواز ك د. سندرو سره مينه پيدا شوه د ېي

له  فضل اواز نو ټولو كليوالو د ،يكه زار غږ شو كوز كڅ  كې د غره په تړه يا بر او به د
چې كله به په نو ، چې سندرې وواييدې كارونو هغه نور هم وهڅولو  .پېژانده رې ېل

دغه مجلس نقل  نو فضل به ارومرو چې د ،يا هوجره كې چا بنډار جوړ كړ ره اوېكومه د
 ،ټنگ ټكور به پيل شو ېچ اووو بې له فضله خو بنډار تش . ووبه ارومرو حاضر  ىد وو،
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 د، ېو ېشو ېته پنډ ېهوجرې درواز د ېنكلي نجو يكه زار غږ ته خو به د هغه د نو د
  .وه  ېپاره به يې  خپله ساه هم بنده كړېدو لاور خواږه اواز د فضل د

  
فضل په  د ېدولس ديارلسو كالو وه چ هغه ال د. وه  ېكړ »ۍدرخان«همدې اواز  ۍرښاپې

نۍ ېمور يواز د. مثال نه درلود ښكال  ثاني او هغې هم په كلي كې د. ونى وهخواږه غږ لې
په  نوم  ىزو ترور د خپل بده قسمته ان په كوچنيوالي كې د خو هغه ال د ،لور وه ېنازول
 او ېرېد د. ووهستۍ خاوند  رو شتو اوېډ چې په كلي كې د ىترور زو هغې د د. وه ېشو

چا خبره چې په دې  د خووو، قلبو  خاوند  د. ووكڅونو خاوند  پټو او د. ووخاوند  ېهوجر
ړندو  هم د وپه نور مينه چې ړنده وي. واله وهېل ېمين هغه د رۍ څه ؟پېښا د ېهر څه ي

بله   ېيواز. مينه ويني ېڅ نه ويني يوازېه ېمينه چ مينه چې عقل نه پيژني،. مان كويوگ
ر غريب نايي له ېيو ډ كلي د مينه د ۍرښاپې نو ځكه خو د داحساس عاطفي دونيا، ،نړۍ
رۍ ته خو ښاپېهغه نايي وو، . وورواج خالف كار  ټول دود او كلې د دفضل سره  د ىزو

. ه له خوار نايي څخه شهزاده جوړويمين. شهزاده وه هغه مينه ورته د د. وو) پاچا(پادشاه 
كلي پادشاه  پاره درۍ لښاپې ځكه خو فضل د نو نه چې له غريب نه خانزاده جوړوي،مي
نوځكه خو كله چې . شان دا فضل هم او په سترگو كې ليدلهفضل  هغې ټوله دونيا د. وو

ده چې ېنه ډك ىمنگ ۍرښاپې نو تر هغې به د ،كلي مخ كې ويالې ته ووتله د ۍربه ښاپې
  . ىر شوېمخه نه و ت كلي د د كې سپينو كاليو په فضل به 

  
 د او ېخول هر چا د د. وو ىستپر سر اخې ىفضل مينې اوازو انگازو ټول كل ښاپيرۍ او د
دل ېر كېروبېت ېيوه كلي په تنگو كوڅو ك دواړه د. واني درلودهدواړو ښه ځ. لسر و ېژب
  ....دواړو او
  

قلبو فكر  په پټو او ىد زو ترور د ېنه ي. نه  پوره كركه   لرله ىزو خپل ترور رۍ دېخو ښاپ
 فضل او خو دملكۍ خيال ساته،  خانۍ او كلي د د رو اوېد هوجرو او د ېنه ي او كاوه

پخوالي ته . ريال كې وده وكړهېرحمه چاپېب ظالمانه اوپه  ېښاپيرۍ مينه همداس
خو مينه  .ژبې سر كړل كليوالو د د مشهور او ېدواړه ي ،كړل ىلو ېدواړه يده، ېورس
ه خونكاره كونړ پ ر دېنيزه وړو په څ د ېدواړه ي الب شوه اوسې ،ان شوه سيلۍ شوهتوپ

  .سيند الهو كړل
  ٭٭٭     ٭٭٭     ٭٭٭

مال اذان مهال له  وخته د فضل پالر سهار د د. ځ څه بل شان ورځ وهپسرلي  ور د خو دا
كوزې كڅۍ  ر دېتل په څ د. تنكۍ غرمه له كوره ووت فضل هم څاښت او. كوره ووت

رۍ هلته كښته ېښاپ. والړې وې ېيو گز ببر ېپټو پول د. لغنم خيد شوي و. ځمكو ته الړ
رۍ ېښاپ فضل د. له به هم كښته شوهك كله به پورته شوه او. واښه كول ېپه كوز پټي ك

دوه تنو هغه  ناڅاپه. گانو باران جوړ شوچاكو خو ناڅاپه په فضل د، ته ورنږدې شو يپټ
په دې  او ورته په ځان كې ريښه ريښه كړل ېكالي ي.وداړه  ېپه  تازي سپي ي. راوپرزاوه
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 د. سه ساه وركړهډكې ويالې له پا شړندې او پسرلي د ببرو واښو د شنو غنمو او د ېډول ي
ي سپي خپل تاز قاتل په منډه د. عشق سره له دې دونيا والړ خپلې  مينې او پاره دتل ل

يې  يتازي سپ ۔ېوهل ېي ېچيغ، لپه وينو سره و ېكالي ي. سره ځان حكومت ته ورساوه
هغه په شاه  د هغه په پښو كې چنگل او د يسپ. لو ېهم اوږده غوږونه كښته ځوړند كړ

اوږده قوله به  وكوړنچل ېبيا به ي .غپ كړل ېرتو وينو راټول شويو مچانو به يپه پ ېباند
ليوني په  يوه سركاوته او قاتل خپله خبره كوله د خو وسينگل، ېبيا به ي وويسته او ېي

  .رڅې
  
 ېټول ي. تللو الس وخوځاوه  د ېښوونځي هلكانو ته ي د. عسكر رادمخه شول  حكومت د

 ،ته بووت ېكوټ ېهلته بويناك ېي بيا. اوږدو تنبو دننه كړ د ېي قاتل. كړل ېپه زوره لير
 سرو كاليو سره د فضل په وينو د د او وتړل ېالسونه ي پښې او. ېورواچول ېزولنې ي

  .سپي سره په خپلو چرتونو كې والړ خپل تازي
  ٭٭٭     ٭٭٭     ٭٭٭

ښته ېو سر چې د داسې مالوميده ووناست دلي اواز په ځمكه ېږدپه رې چې  سندرغاړى
غ ېښته هم نېتنونو و سرونو او هغو د د ژاندهېچې سندرغاړى پ ىهغو ۔غ والړ وي ېن ېي

 ۔سندرغاړي پر مخ مړې اوښكې راماتې وى  د. ناستو خلكو ټولو هغه ته كتل ۔ لوالړ و
ړ ته وال ېبيا مخ ېككړو جامو سړى ي په وينو د تازي سپي او نه كوله لكه چې د ېژړا ي
 .وي ىهمدا نن وژل شو ېښه ورته تكرار شوي وي لكه چې ورور يېوار بيا هغه پ دا .وي
وينه  ېټوله شاوخوا ي. وې ېهم دا مهال اوښكې را ټوكيدل ېسندرغاړي په سترگو ك د

كټونه هم په ، پاس خلك .واخلهدر ېوينو سيند داس سيند هم سور لكه د ېالند .وه ېشو
ورور له  د ېر كلونه يېډ ېځكه چ .هم په وينو بليدلهڅراغونو رڼا  د او ښيدلېوينو سره بر

 لدلي وېاور ېپه غوږ ك ېقاتل له خول هغه د يو وار بيا د ېر كلونه يېمرگه وروسته ډ
  :ېچ
ټپ  يم اوس ته زما په ىنوى له زندانه راغل. ر كړوژلو تې فضل په لس كاله زندان د ما

هغه نوم  د. بيا هلته الړ شم اوورور پسې واستوم  غواړې چې تا هم د. دوړوې ېمالگ
  .دى  ىستل زما سپكاوېاخ
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  زما تربور
  

 ،خوښيو ،ښنوېاند، كړاوونو زما تربور زما د. خپل تربره په باب كيسه كوم زه تاسو ته د
ځكه  ت داواياس ېكه رښتيا راباند .ىڅه بل شان موجود د ىد. ىاوخوشاليو جوگه د
خپلو سوچونو ته نه  ېيواز ېڅ مېه. ږيېڅ راڅخه نه بيلېچې ه ىعجيب مخلوق د

 وچكالۍ نه خو د او ىپلوان شريك نه دخزما  ىد ېمالومه وي چ ېتاسې ته د. يږدېپر
 ېك) كور(راسره په حضر  ېيواز ىد. اوبو لگولو شخړه كوي هراسره پ ېپه موسم ك

 نو ځكه خو اوس اړ يم چې د ،راسره جوخت روان ويپه سفر كې هم  ېبلك ،نه وي ىملگر
  . خپل زړه راز دروسپړم خپل تربره په باب درته د

بوټو  نو د ،ږمېپه لور راستن ېكوټ دو دېاوس څخه د ىځاسړك له تم ىلو ده ورځ چې هر
سهار پرخه په بوټو  يا د وي او ىدلېكله چې باران اور.نځ كې قدم رااخلم يم لښتو په او

پاڼو پرتې اوبه په ځمكه  بوټو او واره په دو سم دڅنگل په لگې نو زما د، پرته وي
مږو سوري تر  د كاغذونه او ېخوسا پالستيكونه ټوټ ناڅاپه مې گنده او. ځي وېپر

ر كوترو په څې جوړ كړي دي چې د يبيل كل ېكور په مخكې ي دي چې زموږ سترگو ش
  . يهم غومبر وه ېمږ ېپك
  

 مخې مې ان په جيب كې د عادت له نو د ،ږمته راورسې ېنې دروازكور خير خو كله چې د
 گوتو رگونه او لكه چې اوس زما د له مخه په نښه كړي وي ي الدروازې كونج كور د
 ېگانو ييرو كونجېله نورو ډ ژني اوېهم پ يدروازې كونج بويناك كور د ېد د ېريښ
  . يبيلو
  
هره كونجه راپورته  پخلنځي له چې د خوسا بوي دو سره دپ اوېرته كيپه ب ېدرواز د

پخو خوراكونو  خوسا پيازو د بوي چې ددهليز بد د پخلنځي او د. ږيېږمو كپكيږي تر س
چټل دهليز  .دماغ سيزي سړي پزه او د ىد ىشو ىځابوي سره يو شويو هگيو دخوسا  د
 ليده اونه  ېكپ ېپه ورځو ورځو ك ېخوا تور زندان رايادوي چې لمر به م ېكه له يو ېچ
خوا  ېله بل نو ې،زغم وړ نه و د او ېسخت ېاوږد ېرېبس ډ ېي ېبېش ېدږانتظار او د

  .بوساړه رايادوي ېگرد پټي په كونج ك د ېاندمخامخ وړ دكال  د زموږ
  

خاطرو  يادونو او ته د مهال هغه ما ځكه داره ښه وه ېهغه بوساړه ډ ېخو دا بايد ووايم چ
چې  سره له دې. ډول بد بوي نه وو ځكه هلته داه جوگه د رنگينو خاطرو زلميتوب د د او

چې  او. يادونو محل وو رنگينو خاطرو او خو بيا هم ماته دهلته هم موږكانو گزمه كوله، 
 نو ،ذهن كړكۍ بيرته شي تصوير ته د ړېبوسا د هماغه كوچنيتوب مهال او د ېكله م
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 وه ېه توره شوې شونډم )ېنو( تازهچې وختونه  زلميتوب  يهماغه تنكد  ېواره م سم د
په  ېبوساړ د ېراوړلو پس بوسو په لور د د ګاونډيهغه مهال به چې كله زموږ  .يراياد ش

هغي  د او ېراښكل ېخپل هوس پس د ېدوه پښ ېخپل به هم ورو نو ما ،لور رهي شوه
 نو ې،دېولگ ېسترگ ېبه ي چې پر ما او وم ىشين شو ېپه مخ ك ېبوساړ به زه هم د ېپس

  : راته وويل ېپه ټوكه به ي او شيطاني خندا وكړه ېواره به ي سم د
  

ښه شو چې  . الره څارله ېخو د ما به ورته له واره ځواب وركړ ما. رامنډه كړه ېنوليه بيا د
  :    ځواب وويل  ينيول ره اوېبه په و ېخو هغ يو كال غوندې شپه سبا شوه، د

سره ته  ېه دواړه بوساړب بيا .رسواكړي ه مادل بېك ىبوڅ ىستا بوڅ ېته خو نارينه ي
 ېهغ توله زور سره د ېپه ب ېبيا به م او كړل ىسره يوځا ېر بوس به مو په پنډ كډې ،ننوتو
وويل لكه  ېپه منت به ي توندي وكړه او ېدو به يېالس په لگ زما د.  ته ورپورته كړل سر

  .ر په څارلو ووتهگردچاپې نه د ېاړاو بيا به له بوس ىكول ېمخ توپير نه ش سر او چې زما د
  

) سوچ(په تصور  ېچ ىياد تكرار هماغومره خوندور د ېد ته د ما ياد دي اوپه  ېښه م
لمنو ېله م ېهوجر او ېرېد. مۍ رڼا پلنه وهسپوږ څوارلسم د يوه شپه د. هم نه راځي ېك

ې مرغۍ زما دللكه ترهې اړه غړۍ شوم اوكال په يوه اوچت بام غ چې زه ورسره د ېډكې و
  .ږ كې راپرېوتهپه غې

  
ش ېمهال و كالج د د ږم اوېته ودر ېدرواز ېكوټ خو زه چې اوس په همدې چرتونو كې د

وي  ېيك په پاكټ نښتې سم دم سترگې د لدو سره مېرته كېپه ب ېدرواز د .پاڼه ووينم
ره لږه ېخو هر وخت داسې نه وي ډ ى وي،دلېاحوال رارس ىشي كوم نو ىداېك ېچ
  . پوسته دې كورته راشي ىيږي چښېپ
  

خيرنه  خړه او ېكوټ د ىنه كاوه چ ېوه چې زړه م ېره شوېره موده تېان زما له راتگ نه ډ
له  ېكاوه چ ېره چې فكر مېو ېداس .ره ناسته وهېزما په ذهن يوه نااشنا و. كړم  ېريپرده ل

خو . خوري  ېر مدونكو موټرو غرهاېرېت سړك د ىپه لو بهر نه ټول خلك ماته گوري او
خو زه له دې  .روان ناسته وه پخوا زما په ذهن او رېله ډ ېبلكره له دې ځايه نه، وې دا

 ېنو ټول اغوستي كالي لير ،يته ورننوځ ىكوټ ىخلك خپل ىځا ېد م چې كله دناخبره و
خپل ټټر  دلم دېخو زه بيا هم شرم ې غلو غشه گرځي،ب ازاد او ېپه كوټه ك وغورځوي او

پيره دار  هر وخت راته د ېدلم چېخاص ډول له هغه چا شرم تو له خپل لوڅ ځان اوله ويښ
  .كله ناكله پر سر خرپ هم راكوي  ر پر سر والړ وي اوېپه څ
  

خو څه  ىچې په نورو ځايو ك ىزما تربور د دا .ئموجود ده دابه تاسې وپيژن ېهمد خبره د
ږي ېتربور وژل ك. ىتربور تربور د يم دااده ته زه تربور و. ىهم راسره د ىان په كيسه ك ىچ
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تر څو  ېر له سړي سره وي چېموجود په څ ېيوه داس بس نو د .ږي هم نهېك ىهم نه اوپرد
  . ، نو تربور هم ورته پر سر والړ ويوي ىژوند

  
 ىخو له ماسره يوځا ،ىهغه عمر له مانه كم د د. ىد ىش ر يوېخو زما تربور هم زما په څ

نو  ى،د ىژندلېكين الس پ او ىښ ېكله م ېچ او. ىد ىپيداشو وسته رانه لږ ور خو له ما
بدو جاج  ښو او زما د او ېوروي مځ ده او ېستېاخ را ېراپس شونټۍ ېبي يېله هماغه ش

  .بدو پوه نه شوم ژوند په ښو او هم د ېخو زه تر. اخلي
  

. رادمخه كړم نكل به درته ېكوټ ېخپل د. دمږېربور خبره همدلته پرخپل ت خو اوس به د
كه څوك . شته ېڅه پكخو هر ،ر يوه خونهېكور په څې د د .كور يوه خونه ده ېد كوټه هم د
 ىد ېك ېپه د ېخو توپير ي .ى هم كمه نه دهوواي صايب روز كوټنۍ كلي د د ورته زموږ

 ېهره كارروايي پك. پراته ول ېنيا شيان به پكود د او ېدلېهم لنگ ېهلته غواگان ېچ
ې كپ ېنسله د ېدر ېشته چ كورنۍ ېنه هم داس نشته او ېخو دلته غواگان جاري وه،

يا  ايرښت او زه يم ېيواز ېكوټه ك ېخو په د. ىلمس او ىپالر زو ېواوسي يعن ىځايو
  الڅه دي ؟ ېصايب روز ي ېچ ۍبه وپوښت ېتاس
  

 ىور دهغه ستا ترب ېچ ېپالر ويل ېته به م ما. كليوال بزگر وو كلي يو د ب روز زموږصاي
خو  ،كوټه وه ېي ېوړاند ېله كال پور ږزمو .دلمېتربور په مانا نه پوه زه هغه وخت د. 

په  و اووهغه كهول هم ورسره  د او ىزو ېبلك ،دهېنه اوس ېپه هغه كوټه ك ېهغه يواز
 ىرالو ېهم په هماغه كوټه ك ىلمس ېوروسته ي. سره بيش باقو كاوه ېبه ي ېه كيوه كوټ

كه . وو ىسړ ىوتل ېهغه په الپو ك. وي ېاد اواباد دښوي  ېك ىځارپه ه ېاوس چ. شو
هغه هم زموږ . ى نه شوه وړا ېتر چاېنو ه ى،وا ىشو ډورگ ېك ه سيالۍالپو پ د ېرېچ

هغه سپكه  د خپله درنه او ېپاره نه كوم چل ېد د ېهغه په باب خبر زه د خو تربور وو،
ه ټزما كو ېپټه نه وي چ ېبيا هم له تاسو د خو .ټكوم خپل تربور نه سر ې زه دبلك ،ووايم

  . توپير لري  ېصايب روز له كوټ د
  

 ېي ځلهر ېچ او خندا ډكه وه هر وخت له ېخوله ي ېشه گل چي يو ملگري همېييوه ورځ 
 ېپه د ېچ ردل خان رايادويېش ېك تمځاىپه  اډيگاور د ېته خپل تربور يعن ووينم ما
شه همې ژني اوېگلونو په زرگونه ډوله پ اوس د .ىد ىدلېتر لندنه رارس ېچ ېڅو كالو ك
په دومره خوند  او. په باب يو داستان لري ېچونغ ېهر ردل خان دېش د ېږده چېگل خو پر

 خپل تربره د شه گل دهمې. څ دي ېورته ه ېهزارو يكشب كيس د ېكيسه كوي چ ېي
  .ه مهارت ستاييهغ د ېپه ارواپوهنه ك يادونه كوي او ېره په زړه پورېهنرمندۍ ډ

  
د ردل خان ېش. ه ېښه وكړهغه په هټۍ ورپ د ېيوه ورځ م ېكيسه كوله چ ېيوه ورځ ي

وه تيارسۍ  ېالس ك په ېگلو غنچه ي د ېچ ېحال ك ېداس شو په ېته ورنږد ىځا وروتو
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هغه  .ىراتگ وخت د ايم پي صايب د د نه اوسېكښ ىهغه وويل ته غل. وپلټه  ماوالړ وو 
 ېپه زړه پور ېرېهم ډ ېكابل كيس هغه د د. ىد ىر ښه مهارت پيداكړېډ ېپه خپل كار ك

 ېكاره لر له ىكه تر دوه ورځو به نوموړ ىامر به راغ ىكه هر نو ېشه گل ويل چېهم. دي
 ېپر مخ د ېچ ىويل ىردل خان ته چا نه شواېنوي امر په ليدو به بيا شد نو ى نه وو، شو

   ې دي؟څو سترگ
  

ېر شول ه ېردل خان گالن به يېش نو د ،تته راننو ټېه گل زما كوشېبه  هم ېخو كله چ
شه گل په راننوتو ېهم. مو ىر ميندلېپه څ يشمندروز ليون د ېكهم پ ېمرو چې زه يارو.

زه سرباز  ېيو وخت چ: ويل ىو .په جوړولو پيل وكړ ېكوټ واره زما د سره سم د
. وو ىر ښه چل راښوولېړولو ډجو د ېبستر وم زما خورد ظابط صاحب ماته د) سرتېرى(
سره  ېنځو كيستا دا كتابونه په خپلو م ېكاشك: سره وويل) اشارې( ېپه كناي ېي بيا او

 او ىكې راټول وا ىځاكه په يو ېچ ېڅومره به ښه واي :زياته كړه ېي بيا او. ىپه اتفاق واي
  .  ىوا ىيو سيمينار جوړ كړ ېي ېخپلو كه پ
  

ېشه گل هم ؟ىوا ىكړ ېكړه به يېنو څه پر ىوا ىجوړ كړ ېماورته وويل كه سيمينار ي
 بيا په غنيمت يووړل شي او ېچې ټول مال د ىوا ىكړ ېكړه به يېپر ېمرو چارو: وويل

 ى،كوټه نه ده موزيم د نام خدا دا: وويل ېپه خندا ي .ته هم پام شو ېلوبې وسيل زما د ېي
  .  ىد هم ىپخلنځ ىلو بدمنتون ميدان او د .ىكتابتون هم د

  
چې هغه  ىد ېدې ك په ىشكر ځا خو دټولو خبرو ته په خندا سر خوځاوه، هغه  خو ما د
ډول ډول . يد هم يرو څربو مږو كلېډ د واخوشا دې كور انگړ او چې د ووالخبر نه 

كال چې شنو روسږپ او. يږي هم راځمې نور گڼ حشرات او نجي اويچ ،مرغان ،ېكوتر
 لكه چې د ،په شونډو وچيچله ېسوسن جانه ي ۍگاونډ زما ،وه ېمچيو ځاله جوړه كړ
ې ياسين خان چ ىخو زما گاونډ. ېدلېخوښ ېشونډ ېسر ېهغ ر دېمچى هم زما په څ

په اوبه يې خولې  نو د ،ياد راپورته شيپه لوڅو پنډيو  سرو شونډو او د ېهغ اوس هم د
  . وښكو راشي

  
 په ېږي چېاوسي فكر ك ېوټه كك ى زما په خواد. ىعجيب مخلوق د ىخدا ياسين خان د

 له ېوله كوټه يټ .ېجارو نه ده وهل ېخپله كوټه ك نوموړي په ېكالو ك دې دوو
يوه نرۍ  ېدو تر تخت پورېده كېو څخه د ېله درواز. ټوټو څخه ډكه ده  پالستيكونو او

 نو ارومرو له نورو شيانو سره د ،ستل شيېغور وانه خ كه قدمونه په ېده چ ېالره ورغل
برېتش پاسپورت له  اصل ونسب پوښتنه وشي ژر د هغه د له ېكله چ .ېږيماس سبب كت

هره ورځ  ىهم عجيب مخلوق د ىد. واد نوم چاته نه اخليېخپل ه خو دجيبه راباسي، 
 موږ. گرځي ېپه يوه نيكر ك ېپه كور ك. بير پر سر رااړوي  ېيگر تر لسو بوتلو پورماز
 مږو د نجيو اويچكوترو،  د ىفارم مشر د ېد د هغه ېځكه چ. كوو ىل ورته درناوټو
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. اله ديې خوشله ده نه ډير ېمږ ېانگړ ټول د ې زموږپټه نه وي چ ېله تاسو د. فارم
خالق مخلوق  هغه د ېځكه چيوه حشره هم بايد مړه نه شي  ېچ ىپه دې باور د ىنوموړ

 ېد زه خالق د ىله موږه پټوي چې وواي خو دا. ىله هماغه سره د ېيواز ىاوواك ي ىد
 .زما دنده ده الر ښوونه  ساتنه او ېدو د او ى يممارلوپاره گل ېوونالرښ حشراتو د
 دې له خوا زموږ ورځ خو كله چې د تر ناوخته موږ خوب ته نه پرېږدي، ېشپ د نوموړى

 ېهغ نو د ،ورښكاره كړي په بلۍ سر ېماگ )پېغلې/آغلې(مِس  ۍگاونډ ېكور په خواك
  :غږ وكړي ېپر ىنود ،ورته وغاپي ىسپ
  كازن ؟ ى؟ هو از ما ىڅنگه د) ىسپ(تربور  زما ېمس ماگــ 
  : خوده ورزياته كړه روغتيا ډاډ وركړ، خپل سپي د ورته د ېهغ
  ته ځو ؟  ېلكاكا زويه كله به مې د

ې د د. ت ليدل كيږيه رقابنځ هم ښيمدوه تربرونو تر ېد نه وي چې د ټهدې پخو له تاسو 
ردل ېش هميشه گل او د تربور او زما د چي زما او ينځ هم تربگني شتهمتردوو تره زامنو 

ده  ماگې سره د) پېغلې/آغلې(مس  د ېځكه چ. گرد هم نه ده  ېنځ تربگني ييخان ترم
په قهر وي  )څكونه( نشه يي توكو په استعمال ده په اعمالو او كله كله د ېتربور لكه چ

  :ىته وايور ېپه غپا ك ده انتقاد كوي او پر او
 ستا د زما او ېكه چچې زموږ غور نې ىارو مرو به ورته واي. تا زموږ قوم وشرماوه

نو   اهليت نوم، د دروندوالي او د يو نوم درلود، ېي ېپه ټول ملك ك .ووپلرونو نيكه 
ر ېسپو ډ مهاجرو په نسبت د ښه سلوك پر بنسټ د هغه د زان دېځكه خو ټول انگر

 ېدوه پښي ي هم غوڅه كړه او لكۍ ېي نو له تا ې،ر بدگوزاره يېډ ېته چ او ى كويدرناو
 ېته ي نو ،ايسي بدپوټكي لرونكي  غنمرنگه وزانو پردي اېانگر د ېلكه څنگه چ او .هم

  : بيا ورزياتوي  په شاه وړۍ او ېنه د شته او ې لكۍد نه خو ېچ ېوگرځول ېهم داس
په هر پلورنځي . ىورو سپو څومره قدر دن د زما او ېوگوره چ. زده كړه ېي له ما وگوره او

خوب ځايونه مو پاك  ان د ل ډاكتران دي اويب. ل ځايونه ديېپاره بخوراك ل زموږ د ېك
 ىزو چي نه د ىد ىله موږ توپير كړ ېنو ځكه خو د ،ېي ىخو ته اوس جزايي شو .وي

ته خوله  چاهې) پخوانيو(الفو زموږ اس. ورور نه د او رمنېېم ه د، نپالر نه د اوې خوښ ي
هر چا  كوڅو سپي د خان كال دزمان كابل د خو ته لكه د ورول،ې نه ځنه اچوله څوك ي

  : ىورته واي ېپه اخير ك او ته خوله اچوي ېپايڅ
ان په . ې ته نه ځملپه تنگ وي مې ېنور بنيادمان تر ېالري سړي سره چ ېب څكله دېزه ه

  . ې تربگنۍ وباسمتا له خپل بوران راټول كړم اونور تر ېيم چ زه اړ. ه الړ نه شمالره به درسر
  :ې ياسين خان به ورته  وايى چېارو مرو چ

) رۍگسودا( بزنس د دا ېبلك گوزاره نه يم،ېڅ بدزه ه. ىښه كار نه د ېتيا چښر يلقبد خُ
ورزياتوي  او ې دهايله كړ )سوداگرۍ( زانو ټوله دونيا په بزنسنن خو انگرې اودونيا ده 

  : ېچ
 ېدليل راوړي چ ېك ىبيا ورته په پا او ))س از بزنس  كف اف ټي از كف اف ټي بزن(( 

 ېمچۍ م ېگوره شن. يبه ارومرو زما په كار ش مه بوله دا ېخوار ېمږ ېانگړ څرب زما د



 

ندارهېانځورونه كه ه رگمحمد اكبر كر                                                                

 ېزما په امر ي .سرو شونډو شربت نه راكاوه خو ماته د سوسن جانې. ېڅنگه په كار شو
هم زما ) خلك(نور ادمزاد  بايد دا ېداس. ره جوړه كړه ورته نغايې له شونډو  وچيچله او
  . ې كوره بايد ورك شيله د ږي اوېپه قدر وپوه

  
 ىنى ورځدو د .ېره اوږده دهكيسه ډ ىزو كاكا د هغه د د گاونډي او زما د ېچ خو لنډه دا
 ههغه پ د ىد. بل ته غاپي واره يو ېهره اونۍ دوه در. نه خالصېږي) خبرې اترې(ديالوگ 
  . ه په ژبهدد هغه  ږي اوېژبه پوه

 ېگواك ېچ ئخو دا فكر ونه كړ ى درلود،تره زو هم يو د ما ېپټه نه وي چ ېخو له تاسو د
په  ىچ ىنه د ىتره زو زه يادوم هغه زما د كوم تربور چې .ىد ىتره زو زما تربور هم زما د

 ووهغه شپون . څښه رو سرهېپالر له ښ هم د ىبه ي ىسهار چا د او. ى شورالو ېجنگونو ك
 ږه دېچا څربه م كله به د ېياد دي چپه  ېښه م. وو ىتير شو ېپه شپنۍ ك ېټول عمر ي او

 ېلړمون به يو اى وو سر غوڅ كړ ېله واره تر ېبه ي نوبيا ،ورگډه شوه ېهغه په رمه ك
 او رووكور  دكله ې چ او ى ووى شوشان رالو ېهغه په همداس. لى ووخوړ هورته اوم

ښځه  ېدومره تريخ شو چ) خُلق(سره اوقات  ېرمنېم ېخپل د ېي نو بيا ،خاوند شواوالد 
  . پر مغزو وولي ېدو يېپه و سرپوښ ټوپك راواخلي او ېاړه شوه چ ېي
  

 ىد.  ىټولو اللچي د ېله هغه سر ټكوم له د او ىزما اصلي هدف د ېخو زما تربور كوم چ
پر  ىد. يراج چلو خو اوس پر ما ى،د ىشوپيدا ىخو له ماسره يوځا ،نه لږ وروسته له ما
ى په د. ې پرته نه شم كوليهغه له اجاز يو كار هم د او ې له ماسره ويك ىځاهر څه اوهر

 په ناسته كې ،ې، په الره كېښه كېپه و ،په خوب كې. ېږيره كېرابرس ېروكېلو څبېالبې
ر له ېري په څسيو هم د ېوريځو په ورځو ك ان د ىسيور دا. وجود سيوري لكه زما د

زما په  ې ته ورننوځمكوټ ېگند خوسا او ېخپل ېخو كله چ .ن ويماسره غبرگ روا
كله په  ېچ اوېږدي خپلو رنگينو يادونو ته نه پر ېڅ مېه. ېړلو پيل وكړيچ ورولو اوځ

 كال د هغه د. ورولو پيل وكړيځ ړلو اوېستوني ستاغ څملم ال زيات زما په چ ېكټ ك
. سپوږمى شپه په ټول كرښه راكاږي كال پر بام د ېدنگ دب مينه، زلميتو مخې يادونه د
 غوسېد  قهر او د ،ژړا اواز د ،اواز ېمين د. ې بيل بيل اوازونه تر غوږو شيسم له واره م

  : ىجن غږ راته ووايېږي په قهرراوپړس ىستون ېدو مېاور هغو په د اواز او
  ؟  ېڅه ته ژاړ او ېلو ې راډك شو،د ىستون ېڅه مور مړه ده چ ېبيا د ــ

  : ور ته وايم
خيالونو سره يوه  او سوچونوخپلو يادونو،  د ېخو حق لرم چخپه هم نه يم، . زه نه ژاړم

 ېول ېد ىستون نو ى ښهجگ اواز واي هبيا راته پ. مدمه جوړه كړ. ونياز وكړم ېبه رازش
  ؟ ىدى ډډ شو او ىدلېپړس

يوه  د. ې اواز تر غوږو شيدرواز د ېم ځواب وركړم ورو ېخو زه خوله راجوړه كړم چ
  :ىز راته وايااو ماشوم اواز اورم په ورو
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كوه  )ورزش( پام كوه سپورټ ې؟ په ځان دې؟ ناروغه خوبه نه يېجانه ته څنگه ينو پالر 
  . يونه وه ېموټر د ېچېږه رېمه ت ېنځ كيسرك په م د او

زما  ه په ډډ اواز وايم داخو خپل همزولي خو له ځانه كشر ت .ىزه ورته څه نه شم ويل
 ېكله كله چ .خيالونو جونگړه ده او وارمانونو خوبون يادونو او زما د ېبلك ،نه ىستون

  .ر الره كوي ېاوبو په څ نو بيا د ،هغه ډډ شي
  :ېچ ىته بيا هم ټينگار كوي واي خو زما تربور ما

  .څ ارزښت نه لريېه ېخبر دا 
  :ورته وايم  

بيا ورته په  او. ېر كړمځان ه ؟ خپل تن اوره كړمي هېه خپله هستزه څنگ. عجيبه خبره كوې
خيالونو  يادونو او اوس زما د ېسترگ ېزما نمجن ىتلوار سره وايم زما ډك ستون

په بيا بيا په ذهن  ېخبر ېخپل ېپه همدي ډول م .، نه غواړم دغه چينه وچه شيسرچينه ده
  .نه شم هېرولى هغه ې اورمخبر ېپه وار وار خپل. كوي ېانگاز ېك
  
. زوږ اورم او رماشومانو شو ناڅاپه د .خپل تربره سره په شخړه يم د ېچ ېترڅ ك ېهمد په
 ېښېيو بل پ د او ېښودلمونه اومهمل ن مانا او ېپر يوبل ب ېټكال او ېټوك ،خندا ،ژړا

نو  ،زه له يو بل كشمكش سره مخامخ يم ېوويني چ كله ما ېخو زما تربور چ. كول اورم
ته  ېاوږ، څادر راكاږي ورو .ټول حالت جاج اخلي ېد هغه د. ږي ېراوپړس ىستون ېم بيا
ې كړكۍ له الر نه د ېله كوټ  زما  .راكاږي ېځان پس د ىسيور ښنا جوړېله بر كړي او ېي

 ېوډ ېگډ ،ېدرواز ېتړل  كبيرون سر، هغه وتو واره د سم د ېكله م ېچ او. ووځي
  . ك نه ويڅوهې پروت او ىدلغځې ېك ىپه خپل ځا ېازيو ېنو وينم چ ،ته پام شي ېكوټ
  

    2000_8_7   ،لندن
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  دردونه ک７اوونه
  
. دېېتابوت له يوه چاود څخه مې پر باران وهلې نمجنه ځمكه له ورايه سترگې ولگ د

 ىكوز سر نيول ېبل ي تابوت بر سر او يوه د ېدوه كسانو چ .شوې وې ۍرېتورې خاورى ډ
  : ته وويل يوه بل، وو

  ؟ وي ىتيار كړ ېقبر به ي
ملك په  دا خاوره زموږ د، ه دهځمكه پست، دى رهو قبر تيا: په ځواب كې وويل ېبل ي
بل  قبر تيار دى او .كې هم سړى له پښو وغورځوېډبرينه نه ده چې كندنه پ ر سخته اوېڅ

  : ورو په غوږ كې وويل ېتن ي
يوه لنډكى سوره به . ىده سورتونه ونه وايمال صيب هم ټينگه وكړې چې اوږپه گوره چې 

ټينگار  ېبيا ي او .دو سبب به شېېځور راغلو كسانو د د ږي اوېبس وي ځكه چې هوا سړ
  .ږيېښل كمال په دوعاوو مړى نه ب ته دې هم پام وي چې دگوره دې: وكړ
  

 تورو او هلته د، دهېې قبر ته رسول كت كعنازه هم په درنگ ساجپه داسې حال كې چې 
. دلېښېورايه ستړي ستومانه بر قبر كښوونكي له. دهېښېه بروراي ندو خاورو ډيرۍ لهړپ

  : بل وويل. راوړه ېنازه يجهاغه ده : بل ته وويل ييوه قبر كند. لچوپ و اوي ټول غل
وركه دې دونيا . بې غمه شونه دې كړاوونو  د په كڅوړه شو او ېسر ي ېمړى بختور دى چ

   .توبه وويسته ېبل ملگري ي .ونه په ژوندكول او يشي نه په راتگ ارز
  

رې زياتې خبرې نه ېډ. دلېنځو كې سره پسيڅو كسه په خپلو م. لچوپ و او يټول غل
تراشلو په  جوړولو او قبر د د او ېو يوازې مال په زغرده اواز خبرې كوالى شوخ ،وې

 .ېالرښوونې كول ېباب ي

  
 .ومحيران دم ېيخنۍ له امله رپ څه هم د وم او ىمړينې ورهم وهل زه چې په تابوت كې څه د

ره ېرښتيا چې ډ ،دا رښتيا خبره وه. ږيېك يره يخنېمړي ډ چې د لدلي وېپخوا مې اور
. دمېخو كله چې ژوندى وم په دې راز نه پوه ،دمزېلړ، دلېېژامې مې ړچ. دهېمې ك ييخن

بل څوك پرې نه  .لزما برخليك و داهمه يوازې ړسا او ييخن. دلم ېږدېې رززه يوا
و يراغل وټول .مزه په يوه سپين كفن كې نغښتى و. هم نه واى ىدلېبايد پرې پوه. دلېپوه

دلم ېخو په دې هم پوه ،دلېښېټول په ښكاره خپه بر. كسانو زما پر حال افسوس كاوه
 ريږي اوكومه نااشنا اوېژر ه. ښته دهيلږ پا ر لنډه اوېعمر په څ هم زما د يچې دا خواخوږ

 بس مرگ مرگ دى. ستاينې حالت دى اوغندنې  نه هم كوم د ومه غټه خبره هم نه ده اويا ك
څوك لكه ند دى چې هرلمر څر گ كې لكه دخو يوشى پ .كه په ناحقه او يپه حقه و كه
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توب سره خو ال نورې ېزما له يواز ې درومي اوزيوا ېې راځي همداسزڅنگه چې يوا
  . ځاى شويدي رې كيسې هم را يوېډ
  
كرارۍ سره زما  وم چې په درنگ ساعت كې  څو كسو په ورو اوال په همدې حالت كې  هز

تړلې وې را  ېي ېواره نور څو كسان چې مالو سم د. ښوده ېرۍ كېخاورو په ډ تابوت د
 ېپه كښته كولو ي واچول او يپړ څادرونه او ېسر كې ي زكو تابوت په بر او د. نږدې شول 
  ؟ و به تنگ نه ويخايا قبر . وښتنه وكړهله ځنډه پ ېب مال. پيل وكړ

  . يږي ېتابوت پكې ښه ځا .دى خښه پرا! نه . يوه ځواب وركړ
 د ېنن ي. اوس دې خداى وبښي. ښنې دىب د ىمړ! اهللا  بسم ئكړ ېوركښته ي: مال وويل

  . ې والړزيوا او وو ىې ډول دې نړۍ ته راغلزپه يوا .گور شپه ده
پوه  ېتر ېخاورې ي يوه بل والړ تن ورته وركړه گرد او .هستېيوه كوچنۍ ډبره راواخ مال
  نوم څه دى؟  يښلوم يا خداى بحدې مر د. پوښتنه وكړه ېبيا ي او كړى
  

ټول په دې فاني نړۍ كې مساپر  نوم دى موږ  ښه! خان مساپر: ورته وويل يو چا ېخوا ك
 د يمړ د ېي وروسته او. بختۍ: سړي ورته وويل ېك ؟ خواڅه دى ېنوم ي رمو د. يو

 ىپرېښ ىده كله خپل كل :وېل ىو ،هم وكړه ېمړينې پوښتنه ي د. هپيدايښت كال وليك
  ؟  دى
  

ټې ېهم له هماغې ن ېمړينې نيټه به ي بس نو د :مال وويل. ورته وويل وړم كال يو چا
ځكه له كله نه پلو اقاربو سره ليده كاته وكړي په هغه دونيا كې له خ ېي ىكه خدا .وكاږو

داى ېك .ټې وشميروېهم له هماغه ن ېمړينه به ي. ىد ىپرېښيې چم گاونډ  او ىچې كل ېي
هغې دونيا كې داى شي په ېك ځاى كړي اوله مړو سره يو يخپل كل ده اروا د خداى د يش

. ښودهېته ك ما سرز ېكوچنۍ ډبره ي ښ اوېهماغه كال وك ېبيا ي. بيرته هلته والړ شي
 غږ وكړ ېي بيا. فشار راووړ ېما پر سر يز ځورولم او ه لږ څهزداسې چې دې ډبرې هم 

  !    ښي ېې وب ىچې خدا ئدوعاوكړ
  
نا . په خټو پټ كړل ېنځ چاكونه ييتختو ترم د. رې كړې ېچټكۍ سره ت هتې پخت ېي بيا

كال وو چې  وو دا هماغه ىمخه هم ما ليدل دا تورتم څو كاله د. څاپه يو وار بيا تورتم شو
خو كله كله ، احساس كاوه هغه مهال ما هم دا ډول تورتم. لى ووښودېپر كور ىما خپل كل
وار  خو دا ېلكه سراب داس څرك ىلونكغو او ىتيرايستونك. رڼا څرك وليده  به مې د

قبر پر سر  پاس د. دهېښېان تر دې چې سپين كفن هم تور بر .تورتم ټوله شاوخوا ونيوله 
 د ېبيا ي ټپولې او ىو ېپړندې خاورې هوارې كړ قبر د ېلچو په الستو يېب د .دربهار شو

  . ښودل ېنځ شنه كبل كيقبر پر م
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زما دكړو وړو په باب حاضرينو ته  ېله هغه وروسته ي سته اوومال هم يوه لنډه سوره ول
 ېورسره دا خبره هم ورغبرگه كړه چې اوس به له دواړو خواو د ېسمالسي ي .وينا وكړه
  . اشنا شيرو شيانو سره ېبلې دونيا له ډ هغه به د اوكړكۍ بيرته شي  ارواښاد ته

  
 د ېخاوند له كيڼ لور ېږير ېڅوكړ د چې يو بد شكله او ېمال خبرې ال روانې و خو د

؟  ېي ىراغل ىلكه چې نولمه ېم! ښه چارې: ليو ىو .وال په كړكۍ كې را څرگند شوېد
 ىمخه راغل بايد ال د. ه كړولې دې ناوخت ،مخه جوړ وو دا كور درته د. ښه شو چې راغلې

ر څه به ېډ. مخ كې دي هښې دې پېرې پېډ. كور مبارك شه ىخو خير اوس دې هم نو. واى
  . ښته نشته ېښې تېله پ ،ووينې

  . منلو سر وخوځاوه هغه په ځواب كې مې د خو د. دمېرېاول خو وو
يوازې  )كخل( ځمكه ښه خبره وكړه وگړير س پپا سر هصيب ستا پ الم: هغه زياته كړه

او هر يو  يوازې انگيري ،يوازې فكر كوي. ري يوازې م يوازې ژوند كوي او ،زيږي
 پاس د. بل خوا ته واړاوه ېمخ ي، دهېو وگرځډپر شون ېنرۍ موسكا ي. يوازې دى ېايك

نځو كې يو له بله سره يضرين په خپلو م مال همداسې په خبرو لگيا وو حا قبر پر سر
مال : يو بل ته ويل ېيلكه چې همدا  ودلهښدومره مينه نه  ېسره يمال له خبرو  د .دلېوپس

  . هسې بېځايه وخت اړوي ې نه بس كويلصيب و
  

كه هغه ښه سړى وو هم . مړې په درد نه خوري دا خبرې اوس د. ځايه ديېب ېدا ټولې خبر
وازې خو زه بيا ي .هم به خداى ورسره خپله الر وشړي نو ،وو ىكه بد سړ او ىورته وښايبه 

قبر پر تخته  خو سر مې د غوښتل مې راپورته شم، يو ځل مې تكل وكړ چې پاڅم. شوم
  . وتمېرته پرېده بېولگ
  

ږم چې زه يوازې يم لكه ېخو دومره پوه ،ږمېنور نه پوه. م په رښتينې دونيا ومزه يوازې و
 ځكه دخو زه . و دا نه مني چې يوازې دىخ ى،لكه هر يو چې يوازې د .نور چې يوازې دي

  .پوهيږم چې يوازې يم وايم چې زه اوس ييوازېوال
  ٭٭٭     ٭٭٭     ٭٭٭

 پالر سترگو ته كتل موږ ټولو به د . وموږ ټول به په يوه چرگۍ راټول و .مكله چې ماشوم و
خويندې  ه اوټول ورون. بلې غاړې ته ناسته وه ينغر مور به مې د. نه وي ىچې هغه خوابد

څوك به په خپله الره چې هر څ دې ټكې ته پام نه ووېخت مو ههغه و. ول ووټبه سره را
په ورځو كې  يژم يا د رو اوېد هكله چې پ او. وي ېگوښ هر يو به يوازې او درومې او

. ټول خپل خپلوان به سره راټول وو تره زامن او د، وروڼه، ترونه. پيتاوو ته ناست وو
څ مو ېه. ه ناسته كې يو لښكر جوړاوهسره پ هم له موږ، خپلوانو وپالرمور همدغه راز د

نه . ووو چې موږ هر يو يوازې وخو حقيقت دا . ر نه كاوه چې گواكې موږ يوازې يودا فك
ده ېخو پر دې ال زموږ سر نه خالص. هسې بابيزه خبرې دي دا چټيات دي ،دا سمه نه ده
 كې توبېپه يوازي، دوزخ بل څه نه د. توب دوزخ دىېيواز. توب دىېچې دا يواز
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چا خپله هر ،ول پاتې شولټ. ر شول ېټول راځينې ه ىدى اوس هغو خو دا ،دل ديېسوز
وپانونو سره ځينې نور له ت. لوړالبونو يوېڅوك س ،څوك ورك شول. الره بيله كړه

ه كړه له ورك ېالره ي. په تورتمو الرو كې ورك شولاوڅه هم  ځاى بوړبوكۍ شوليو
 اوس دا تم شول اوى تر ، ليوانو وخوړل. ورك شول مونو كېپه تورو ت. دلېگړنگونو ولو
 د. ر شولېتاړاك كلونه ت جنگ او د يپر كل. مساپر شوم پرديس او ېدې الر دى زه هم د
لټه كې نه  بل په څوك يو دېه .چا خپله الره وركه كړهباروتو په دندوكار كې هر گوليو او

شول  يال جال پر خپله الره رهيو جهر  ټول او. لټون كې هڅه ونه كړهيو بل پ چا دېه. شول
  . دمېدلته راورس دى ما هم خپله الره له نورو بيله كړه او دا او
  

پاسه څادر څنډ  قبر له مال هم د. لمه يمېكور كې م ييوازې په دې نو ېيكادى  اوس دا
ځي  ىدو. شاه رااړوي لچې پر اوږو ږدي اوېب اشنايان مې هم چارۍ او دوستان او. يوه
زه دې . ىهمدومره واي نې اوېپښو شناختو ته كښ رمن مې دېيوازې م ،ږيېانرواو 

  ... چې  وه ېوعده كړ تا خو. ولې بې وخته يوازې والړې ته. دمښوېيوازې پر
  

: همدومره مې ورته وويل. خې يوازېبي ،يوازې. چې زه يوازې مرم لو يما خو درته ويل
كبل  ۍغوټ نامه د قبر د زما د ېياوښكو په خپلو  كې تويولې اوښخو هغې پر قبر او

شونټۍ دړه  يو بوډا سړى چې د. وال ته پام شوېقبر نمجن د بيا مې ناڅاپه د. خړوبول
  ؟ لمه دا ستا نوى كور دىېم. وكړه ېپوښتنه ي. ورسره وه را ښكاره شو

  
  : وايه خپل تپوس ځواب پخپله و د ېبيا ي
دا ستا پخوانى كور دى اخوا . وو ىوړ شوپخوا جتا ته ال . او س زوړ دى. نه نوى نه دىــ 

ورو . بلې پسې بله هپ اوكړكۍ پسې بله يوې په . ته شوهناڅاپي بيا يوه كړكۍ بير. وگوره
په يوه كړكۍ كې . دونيا ښوده نوې  ه جال اوهرې كړكۍ يو .دهېرېر ډېكړكيو شم ورو د
  : دله چې ېجوت

ورته  ېپه غاړه كې ي او  وو ىړروان ك  ىا سړپه وستل كې يو بوډ وناهلته څو ماشوم
له دواړو خواو كورونو څخه  .وودكى ېځنځ كې غيكلي په م وستل د. وو ىڅادر اچول

بليو تر  نارينه وو چې خپل ځانونه د .لماشومان په بليو را ښكاره شوي و نارينه ښځې او
  . غه كړه ېيوه ماشوم چ. تر سترگو نه راته  هم ېيو ي لڅت پټ كړي و
  نه تفنگ لري  منصور روان      نه توپ او جنگ  ته دى

  ... زغرو پړك لري تورې شرنگ لري              نه د نه د
  ...ى دى قصاص ته بياي: يوه وويل  ېبيا ي

  . دل ېغ ودرېښتان مې نېتن مړه و ان د زه حيران شوم او
  ده ؟ ېده نو څه گناه كړ

 دلته رسم او. خپله گناه پوه شي ته پهشې بيا به وروس ىكړ )په دار( اول پانسې دى بايدــ 
 ېو ده گناه كړخ ،ږيېمخه هغه ته دگناه راز نه ويل ك سزا له چا ته دېه. ول دىډدود بل 
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 ى،مرگ ته بياي هغه. همدى په مرگ محكوم دى ېيواز. دى ېدى يواز ،گناهكار دى. ده
  : وكتل ياته برندا بيا ركې بوډ الس ا پهڼر .ېبيا ي ېقصاص ته ي ى،بياي ېلو ته يحاللو

انسان په تن  ن ته دوزخ دانسا. ىهغه انسان دى يوازې انسان د. ديرې خبرې نه ېو دا دــ 
. اعمالو محكوم دى بل د هغه د. بل بار په اوږو كړى دى ځكه خو هغه د ىكې جوړ د

دې په بيا بيا مې  او قصاص ته ى،هغه قصاص ته بياي. انسان په مرگ محكوم دى ېيواز
  . و كې انگازې وكړېږغوشعر په 

  نه تفنگ لري   و نه توپ ا    جنگ ته دى منصور روان
 تورې شرنگ  نه د او      يزغرو پړك لر نه د

  
ښځو هم زمزمه  مانو اووولو ماشټپه بليو . دهېشعر ورو ورو په ټول وستل كې پلن دا

عدل نه . څ شى نه ووېه ل،ستوري هم نه و، پاس اسمان نه وو. تيا السبرې وهچوپ ،كاوه
نه تفنگ  نه توپ او -جنگ ته دى منصور روان   ېيواز. وودا بل نظام . ووڅ شى نه ېه. وو

 دې زمزمې نيولې وهمهره الره ه هره كړكۍ او په ټول وستل كې .دل كيدهېزمزمه اور لري
...  
  

هر يو يوازې . ... په بل پسې بل پسې يو بل تن او هغه پر .دهېښېسړى بر ىژندوېهغه راته پ
ر كسان وروسته ېډ. وږده ده االره  ي،الر كې د يوه تن وويل نور هم په. ور الر روان وپ

. هرچا الره بيله وه ځكه چې د ته تم نه شو ىهغو ږمو. مخه راغلو موږ لږ د. راروان دي
  . دلته راغلو او موږ هم سر په سيوري كړ. لټوله  چا خپله چارهره
  

په . شوې وې ېهم پر ېپښې ي.  لبونډي و ېنه يالسو. گند شوى را څرړوړاندې يو بل س
سترگې ، ده السونه پښې د. ووشوى  ىهغه هم قصا. دهېپه وينو كې رغړ. يدهېځمكه ښو

  .  لول غړې قصاص شوي وټبدن  د او
  

كړى  هچينگ داړي چې له كيڼې كړكۍ خپل سر را ښكار. دا لړۍ ډيره اوږده ده: هغه وويل
خو  ،دې هر يو يو څوك لرل! جوپه دې وليده: ويل ىو ،ا نږدې شور. راغى او بيو
هر څوك  او ېته يوازې ي. ليوازې نړى ته راغلي و ليوازې و ىدو .نه درلودل ېڅوك يېه

  . چا عقل نه مني؟ دا ځكه چې منل ورته سخت دي خو دا خبره ولې د ى،يوازې د
  

نړۍ يوه دونيا هلته يوه ، ښارزوړ  لوى او، وور كلى-وخور او ىهلته وړاندې وستل لو
ټول په مرگ .  لقصاص لپاره روان و ټول يو مخ د. وگړو څخه ډكه وه چې له ژويو او

نااشنا  يوه عجيبه او هولټ.  ېهمدې يعنې مرگ لپاره شپې سبا كړې و ټولو د.  لمحكوم و
قانع كاوه چې دا ژوند يو په دې  ېذهن ي تر كومه ځايه چې سترگو كار كاوه او. منظره وه
   ... . بې مانا هڅې يو تصوير يو عبث او د. ژوند يو انځور دى  د. ىمنظر د
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نغري پر چرگۍ  ياد ته مې راغله چې يوه ورځ مې كله چې د. بيا په سوچونو كې ډوب شوم
يوازې په . دلې يمېږېيو وار ز ،دلې يمېږېزه له موره يو تن ز ،ه چې زه يوازې يمړدا خبره وك
نو  ،ېړما چې دا خبرې وك .را لوى شوې يم په خپل نامه. مپورته شوى يو كې راخپلو كالي

: وويل ې؟ مشر زوى مىته څنگه ځانته يوازې واي: ويل ىاوو زما پر داليلو وخندل وولټ
 ولې زه دې په پام كې نه راځم ؟ ،ړمې را ټوپ ك ىي زو؟ منځويپالر لكه چې خوب وين

  ؟ دى ىولكه چې پالر مې سودايي شبل زوى مې اوږې وارتولې  او
  

يا  او منل سخت دي ېته ي ىځكه چې هغو ياوس به يي هم نه من. برې نه منلېدا خ ىهغو
ژوند واقعيت دى چې زه  حال دا چې هم دا د. فكر كولو وس نه لري  خو په دې اړوند د

نو . هغو سره وهم يا لكه چې ارواح مې دا څو كاله له ال پخوا مړ و. وم او اوس مړ يم يوازې
اوس هم دا ونه  ىداى شي هغوېك. احساس ونه كړي يېوالزيوا ره چې هغوى داپدې ل د
  . مړ يم ه يوازې اوزږم چې ېزه پوه. يم  چې زه مړ يمن
  

قد سړى چې  ړلو خوا كړكۍ څخه د ۍښ هم چې ناڅاپه لزه ال په همدې چرتونو كې  ډوب و
  : وويلز راته االس كې وو په هيبتي او په ېتيلي څراغ ي
اوس  ېهغې دونيا خبر د. ر نه باسيېپه دې نړۍ كې دې كوم دوپه سړى ت ېپام كوه چ
درنگ . دهېهغه خبره مې واور يوازې د: ځواب ورنه كړ ېما ي. ېنه ي ېته يواز. تللې دي 

 خو لكه د ،مې ورپسې وكتل وروسته. ر ليرې شوېرڼا په څ به په درنو قدمونو لكه دېش
سيوري لمن ورو  څه هم د وو كه ىسيور پله يوهغه پخ. ليرې شو ر له ماېسيوري په څ

يوازې يو شى . دهېدل كېهمدا يو شى اور ېخو له غږيز انعكاس څخه ي ،دهېونډغورو ور
  : ويل ىرڼا سره بيا را مخامخ شو و له ۍشونټ د ىخو پخوانى سړ ...
خلكو په  څو به دتر دامونه غوړوي او ىترڅو به دو ،ر باسيېبه ترڅو پورې خلك ت ىدو

  سترگو كې خاورې شيندي؟ 
  

لكه  لكه زما ځان له ما بهر والړ وو واال ۍشونټ يو وار له ځانه سره په خبرو شوم هغه د
لكه زما خپل . سره شخړه كويله ما  او ح چې زما په يوه اړخ كې والړه ويزما اروا
له ره پادې ل ا هم دڼر. شي هښكار تتداسې چې . كويځان ور ېلمر په رڼا ك چې د ىسيور

  .  ىوالى وښايځانه سره گرځوي چې خپل جال
  
څ ېپه ه. خپله پخپله يي. ېته بل څوك نه لرې، چې ته يوازې ي لمخه ويلي و ما درته د«

يوازې يو عذاب  ،ږيېنه څه نه پاتې ك له تا .كې ېنه په هغ او نه په دې دونيا، نړۍ كې
اب چې ته پرې محكوم هغه عذ. ېهغه عذاب چې ته ورسره مخامخ ي .ږيېره پاتې كسدر
. زغمې ېيا ته ي تا وزغمل او ،وينې ېوې گالې كوم چې ته ي اوچې بايد وى زغمې  ېي

باد  لكه د ،ۍاوبو پوكاڼ تنسته كې لكه د بو په بوده اوېش رنځ چې د هغه عذاب او
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نه شې چې څومره  ېي ىكول) وزن(خو تلل  ،ږيېرېت او كۍ لكه سيلۍ تير شوړه بورب
  » .... دروند وو 

  
ځانه  له ؟ ارومرو ېرته يېږې چې ته اوس چېايا ته اوس پوه:  ىواي يخپلې خبرې اوږدو

بې  ته پر يو بې پتې او .محل په باب درته څه پته نشته  ځاى او يداوسن او ېسره ناخبره ي
پر سر ځمكې  داسې لكه د ،دى ىتا خپل هويت له السه وركړ.  ېنښې ځاى كې پروت ي

 ېځكه چې بې له هغ بس وځه اوېنو راځه همدلته پر .هم نه لرې  ېلته يد. چې دې نه درلود
 څ وزن دى اوېه ته د ې خواچې يو ېپه داسې تله كې پروت يته  .ېي ىڅ بدل شوېهم پر ه
  . يو برابر دړۍ  او ويڅ مساېه څ اوېه ،ېته ته ي بل خوا

 

 همزولي او، انقومي ،ر خپل خپلوانېخپل نمجن قبر كې پروت وم چې ډخو زه ال په 
بو كې ېهمداسې ش په. للتيو يو مې پوښتنې ته را. وليدل يكليوال مې وراسته هډوك

اوس  ېويل ي ... .ده ېبنده بنده ك ېژبه ي ،ره رادننه شوهېسپ ۍسخپمې خپله اروا لكه 
ر كليوال دې ېډ ،كړې وه ېجمعې شپه ي د .وو ىكړ ېستا خيرات ي .وه يته ارام يكوروكل

  . لول شوي وټكور كې را دو پهېاوس د
  

 ياوس ارامه ارام. دلې وهېانگوال پاى ته رس ژړا او هخو نور ،ټولو دوعاوې درته كولې
ناست  ىكه دې هم غلېن. ستلهېاخ) فاتحه(و سره ستا الس نيوه يراغل پالر دې هم د .وه
 وېعادو. ه وهړوال ته والېد ېي امسا ،كه دې هم په يوه كونج كې پروت ووېكه نېن د ،وو
ول ټستا . مور دې هم درته جنتونه غوښتل ۍبوډ. ستلهېاخ ېستا فاتحه ي ،درته كولې ېي
هغه دې «: ويلوهمدومره  ىهغو. لر ناست وغعا په ټود مشران ستا د كونه اوېر نېت

  . ړپاره والتل ل اوس دالره حق ده  وتلل د» .ووښه سړى . خداى وبښي
  

 ېځل لپاره ي يوروست د. كړو وړو يادونه كوله ولو ستا دټ اول ټول كتار ناست و ىهغو
دم را ېرېنځ كې تيهغوى په م زه هم هلته د. هلته پنډې وې ېولې ارواوټ. ستا ياد كاوه

  : ويل ېخو دومره ي ،نه ليدم ېزه ي. دم ېرېت
  ...   يوازې . يوازې الړ . هغه يوازې دې نړۍ ته راغلې وو

  
دننه  او. دلته په هديره كې هم پورته وو.  رته ووكوره پو يول كلټيوازې غږ همداسې له  د

 قبر له د. همدا غږ له هرې خوا غوږ ته راته ان زما له تنه . يوازېوالي نښه ده خو د په قبر
له هغه اوږده كتار . الرو كې گاونډ كې په دننه اوږده وستل كې پهاو په بهر چم . ديوالونو

 له زما له كفن څخه او ،مانه له. و وگړو نهله هغو قصاص شوي، هغه ماشومانو نه له ،نه
پاس . ښې وهېا ېزما سرته ي او وو ىډبرې چې مال پرې په گوته ليك كړ هغه كوچنۍ

هغه  زما اروا د وورتوب بيا بيا په ورو ېيواز اواز د الندې ځمكه كې همدا يو اسمان او
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ځاى يو هرا ننوتې و ېندارو له الرېه كړكۍ د وړانگو سره چې د لمر له ر دېڅ سيورې په
  . ښودم ېتوب كړاو ته پرېيواز ې ديوازې ي شو او

  
خپل  د. ذهن كې را ژوندۍ كړه په بيا بيا زما په ېزما ځان دا كيسه ي هغه لكه زما ساه او

زما له څنگه ناڅاپي  .ودمېښپر ېول يوازډهماغه  ېزه ي. وكړ ېويلو ټينگار ي برخليك د
  . تم شو ىتر
  

انسان  بلكې د ،خوب يوازې خوب نه وي. ته هم سره جال يو اونور زه : وويل ېهمدومره ي
بيا مې نه شې ليدالى :  وويل ېهمدا ي. واقعيتونو انعكاس وي د. وجود نيمه برخه وي د

  . خداى پامان زه درنه الړم د
    2004جون   20، لندن

  
  

 شگو کوټ د
  

دېرې  د. دلې وهۍ داسې اوږده غځېم شلېدلې تڼيوه ماشو لكه ددېره لكه اوږده تراړه، 
يوه تمبه . ات دروازه ال پخوا ماته شوې وهجوم د. وجومات والړ وبر سر ته پخوانى زوړ 

 د. كښته راځوړنده برېښېده بام ناوه  جومات د د. دروازې مخې ته والړه وه ړۍ يې د
ر سر په چنار رې بدې د. وبارانونو په وسيله كنده شوى و جړۍ او وال هم ددې ناوې الندې

خبره  چا نو د ،بر سر ته وكتل به يې دومره چې چا. ور دنگ چنار وهغه ډې. ووښكلى 
چنار . لښتې له اوچت غره له قد سره سيالي كولهچنار دنگې  د. دهخولۍ به يې له سره لوې

غومبسو  ډډ چينجن شوى وو او عظمت نښه وه، خو اوس يې او لويي كال د د رې اودې د
 .ې وهپكې ځاله كړ

  
په شگو كې په لوبو  .ولبه اوو اتو كالو  د. ي ماشومان ولالماس دواړه تنك شيرينه او
لمونځ به  ورختل او )زينو( زاړه جومات چې خلك به ورته په پاټكو رې اودې د .اخته ول

ښې  ې كړې وې،ينځرو پاڼا  .وې نځرو گڼې ونې والړېيا د هغه شاته يې د. يې پكې كاوه
 ير ښه بوينځ ډېپاڼو تر م د .ى ووجوړ كړ ىر گڼ سيورپاڼو يې ډې. ې وېړگڼې پاڼې ېې ك

نو گل  ،نځرو ونې چې تازه پاڼې وكړېيا چې د وپه خلكو كى دا باور و .پږمو كېدهتر س
 ىلو برخې خاوندان او(( بلكې يواځې د ته ځان نه ښايي، دغه گل هر چا هم كوي او

 .دلالماس په دې راز هم نه پوهې رينه اوخو شي .ليدلى شي دغه گل په سترگو)) كسان
  .ي لوبو كولو ته خوښ ولخيالدې ونو سيوري او په شگو كې  هسې د ىهغو
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. زوږ سره بهېده خوړ په شړك اولويه وياله وچه پرته وه، خو له ويالې الندې شېله يا 

ې لوب ماشومانو خو دويالې بند سيالب وړې وو،  د .وېرۍ پرتې شگې په وياله كې ډې
يي بيا به  .يستېه اپكې نن دواړه پښې به يې. څه وي ؟ پړندې شگې به ېې ډېرۍ كړي

 ورو نو ،ديچې ډاډه به شول چى اوس كلكې شوې اوشگې په السونو ښې ډېرې وټپولې 
ا كوټه زم دى چيغې كړې دا په خوشالۍ به يې او. ورو به يې ترې پښې راوويستلې

 : شيرينې به هم ورته وويل كلكه كوټه ده او داږي، څومره ټينگه ده، دانه ورانې. ودرېده

 ؟ چې داسې ده چې اوبه هم راشې ورانه به نه شې نو

 ؟ اوبه نه راځي، اوبه دلته څه كوې؟ ليونۍ يې ته ليونۍ يې

بيا به  او .ې وايېبوت ېته هسې اوت ته هم ليونى يې،: ورته بالمقابل وويل به  غېه او
نو ورو ورو  ،هچې ډاډه به شو ښې به يي وټپولې او .ولېهغې هم په خپلو پښو شگې واچ

واه زما كوټه هم . م چيغې كړېپښو په راويستو به يې يو د د. به يې پښې راوويستې
دا زما جونگړه  ،زما كور دى دا. ږيدا كلكه درې. څومره ټينگه ده؟ دانه ورانېږي. هدودرې
  ... .دا زما  او ده

  
دوې هر دا ډول لوبې  دا كار او. دونيا وه سوچونو و اوخيالون د هغوى شگو كوټنۍ د د

واقعي  لكه د به كوټې جوړولې، دوى. ېهره ورځ به دوې لوبې كول. وخت تكرارولې
 .جوړولې به يې سوچونوژوندانه په 

  
تصورات پاره ر عمر لتې پاخه او په ماشومتوب كې دوى د. لهو دوې ماشومان و

چې  )سوچونه( ابديت تصورات د )چونهسو( عبث تصورات. درلودل )سوچونه(
 .هېڅكله ځاى نه نيسي

  
پر مهال خوب يوړه دسوكړك  لوبو شيرينه د. ې توده برو راوالوتهپشه كال په گرمۍ ك د

خو الماس ، يې هماغه شان په شگو كى پاتې شوې پښې. دهيې له السه ولوې) كتره(چنډه 
خپلو ماڼيو تلوسې پر مخه  د او خپل حرص ېهغه يواز .اسمان له نادودو نا خبره وو د

عت كې كمو اوبو پر خوړ په درنگ سا د بارانه اسمان كې په وچ او په بې. وو اخيستى
پاره يې ځان منډې ل د چې الماس سترگې اړولې او تر هغه  اوزورور خړ سېالب راووت 

ونه  ه چړونو كې همبيا يې مړي پ اواوبو الندې كړل  ماڼيو سره  له سوچونو تياراوه د
  .ميندل شول
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  هغه سيوري په نوم چې يوازېتوب ته مې نه پرېږديد 
  

  نداره５ان％ورونه که ه

  
شېبو كې د لنډ  گې نه وې ورغلې، په درنگال مې د ټولې ورځې د ستړيا له السه ستر

نيمايي اوښتې وه، سكوت او چوپتيا پر  شپه تر. عمر ټوله تنسته راټوله او بيا خوره شوه
مې كاوه چې زما د تورتمې  ما يوازې د خپل زړه درزا اورېده، احساس. هر څه السبرې وه

، وېده هم نه مښ نه وزه وې. اجازې او ټك ټك بېرته شوه ازه بېرته شوه بې لهوركوټې د
خپسكه مې په  خوب په يو بل شان حالت كې د خوب او بيدارۍ ترمينځ حالت كې، د .وم

ټول تن السونه او پښې  ې خوځوم نه يې شم خوځولى،ره چې پښهرڅوم .ستوني ناسته وه
ساه مې بنده بنده كېږي، خو د دې وس نه . ي كويگړه مې تنز. مې په زنځيرونو تړلي دي
ه او بنده ژبه هېڅ نه شم ويلى، هم د رازونو په تت .ه دهگونگمې لرم چې ځان وخوځوم، ژبه 

  .ه مې په مرۍ زور اچويكولو ستونزه د واړوېره او هم د ذهن د پيټي د سپ لود سات
  

ه او تورتمه كوټه چې هرې خوا ته گتمه ده، شمه ال له مخه مړه ده، تنتوره او كوټه تيار
يوازې د . د دې دونيا پر سر يوه قبر ته ورته ده .پكې كاغذونه او كتابونه دلۍ پراته دي

د سپوږمۍ رڼا په كوټه كې الره  ۍ د لندن د بې باوره اسمانكوټې د پنډې پردې له تراز
شپه له پخوالي تېره وه، خو په دې . ووډول يې د كوټې د تورتم زړه چولى  په دې، او ېكړ

فكر كوم چې يو بنيادم يا د هغه سيورى يا د هغه روح په يوه  .ېرلهگحالت كې مې ان
زما د . ورو مې د كټ پښو ته درېږي. ماشومه څېره كې له اجازې پرته كوټې ته راننوځي

ار گوته يعنې له كومه ځايه چې ساه اول په وتلو پيل كوي نيسي او ټينگتړلو پښو غټه 
  :كوي

 جوړه كړه، )نځكهان(وډۍ گچې ما ته د لوبو يوه  څو وارې مې درته ويلي ول –راته وايې 
و تا ما ته هېڅ جوړې مې درته ويلې وې، خ) ګوډۍ(دوه نانځكې . جوړه دې نه كړه نه، نه

ما داسې . ما پرې لوبې كولې، ما په بخملي ټوټو كښېنولې، خو تا دا كار ونه كړ .نه كړې
ې چې واده يې ورته وكړم او نور ماشومان يې هم سيل وكړي، غوښتل) نانځكې(وډۍ گ

 زما د نانځكو ټوكرۍ تشه پاتې ده اوس .نه كړېخو تا هسې سر وخوځاوه او جوړې دې 
ټوكرۍ يې هم تشه پاتې ده، اوس  .ور هم تاالواال دىخيالي ك) وډيوگ(د نانځكو او زما 

  ... .نه پوهېږم چې چېرته ده اوس ال دركه ده 
  :خو په بنده ژبه مې ورته همدومره وويل

ه گنه پوهېږم څن. ناه ده، زه يې د جوړولو په چل هم نه پوهېږمگجوړول ) وډيوگ(د نانځكو 
ار د گيا يې په ټينجوړولو وخت نه دى، ب) وډيوگ(انځكو اوس د نخير دى . جوړېږي
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تلو حركت پيل كوي ونيولم، وتې له كومه ځايه چې ساه له هماغه ځايه د وگپښې له غټې 
  :ويلراته و

  :ويلومې نځور وكاږه يو ښكلى انځور، ورته خير چې داسې ده، نو ما ته ا
  ايا ستا انځور وكاږم؟

  ...نه، نه  :ويل وىد حيا پرده يې پرمخ خوره شوه، 
  :ويلومې خو يو انځور، ورته 

قلمونه او هرڅه  ،ر نه يم او بله دا چې ستا له ښكال نه انځورونهگخو زه انځوروره يو گ
بده  له. ى واىداسې متره وايى چې دا كار مې كړ وتو كېگكاشكې زما په . عاجزه دي

  .ر نه يمگځكه چې زه انځورمرغه چې نه يې شم انځورولى 
  »زما انځور كښلى شې خو نه يې باسې. ر يېگزه پوهېږم ته ښه انځور«ــ 

زه ستا د انځور له كښلو ډېر عاجزه او ډېر بېوسه . ــ باور وكړه زه ستا انځور نه شم كښلى
  .يم

مدا نن ما ته يې ه. ور وباسهوټه وخوځوله ژر كوه زما انځگبيا يې زما د تړلو پښو غټه 
ما ته به  دا به ما ته همدا نن رسموې. ې دهډېره تنده م .له دهوكښه ځكه چې زما ورته ډېر ځ

ته يې و يټول چم گاونډ ته او ټولو خپلو پرد. زه يې دې ټول عالم ته ښايم. يو ثبوت وي
  .ا زما انځور دى چې زما انځورگر ما ته كښلى دىاو دا ورته وايم چې د. ښايم

  
ري سره خبرو نور هم پر سر ار د هغې د روح او سيوگزه د هغې د ماشومتوب ټين

لكه په  ،واخېستم، نور هم را ته ځان عاجزه او بېوسه ښكاره شو لكه د يو بندي په څېر
او په هرڅه كې . اړويې اړوي راگپنجره كې د يوه مرغه په څېر چې يوازې د ليدو ستر

  :ويلومې ورته . راځي سخپل بېوسه ځان يې افسوازاد الوتل ويني، خو په 
  

ښه انځورگر نه يم او د واقعي او . پوهېږې چې زه د انځورگرانو په پل دروممته بايد و
ور چې په سترگو ليدل كېداى نه زه د روح او ستا انځ. ښكال انځور نه شم كښلى ېرښتين
ړ تن د يوه روح ك سره د يوه بشپارزه څنگه كولى شم په نيمايي اد. ىنه يې شم كښل شي

په داسې حال كې چې د هغې خپله  .او جسم انځور وباسم او هغه هم ښكلى انځور كړم
  .ښكال ډېره اوچته ده، خو هغې په همدې ټينگار كاوه

د ماشوم غټې ښكلې . داسې يو ماشوم وكاږه چې اوښكې يې په اننگو راروانې وي«ــ 
په ژړا يې ورو ورو . رې كړې ويژړا يې په اننگو الاو سترگې او گرد ښكلى مخ وي 

يو څه ته گوري داسې څه گوري چې يوازې خپله يې ويني او د زړه . سترگې كوچنۍ كېږي
كله لمر ته كله د ستورو ډك اسمان ته گوري او كله هم د پراخو . په سترگو يې ويني

 سمندرونو په څپو كښته پورته كېږي او هرڅه ته چې گوري هلته يو څه ورك لټوي داسې
  ».چې بوي احساس او مينه يې د خپل تن په وينو او خولو كې هم احساسوي
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ورم، خو د اظهار گد دې ټولو خبرو په وړاندې ډېر بېوسه يم، داسې چې هرڅه ته  ــ خو زه
وتې نيسي او د انځور د كښلو گخو هغه سيورى بيا هم ما له غټې  .وس يې راسره نشته

  .غوښتنه كوي
  

و گ، په ستري احساسولم، السونه او پښې مې كلكې تړلټ كې اوړله ځانه سره ورو په ك
  :له ځانه سره مې وويل ،مې توره پرده وه

له ما او زما له تنه  چې اوس زما له تنه الوتى دى او غواړي .لكه چې دا زما خپل روح دى
  :ار وايىگكسات اخلي، خو هغه راته په ټين

و نانځكه د ټوټ: پنسل رااخلي او وايىغذ او د مېز له سره كا. وره دا دى درواخلهگ
ړه دې راته په لغته ووهله گجون) وډيوگ(د نانځكو  .خو دې راته جوړه نه كړه) وډۍگ(

... په همدې كاغذ او پنسل يې وكښه  .هكړه، خو اوس ما ته يو انځور وكاږ وېجاړه دې
  :ورته وايم

  ه يې وكاږم؟گڅن
نه يې په نكريزو سره وي او له هغې سره يوه ناوې رسم كړه، يوه ماشومه ناوې چې السو
داسې انځور چې هم د عطرو بوي ولري او . يوځاى مينه احساس او رښتينواله هم وكښه

  .هم د ناويتوب احساس او عاطفه
زه په ښوونځي كې هم په رسم كې  .ــ درته ومې ويل چې زه له دې خبرو اوس بېوسه يم

زه ... خو زه ستا سيورى ستا روح  وكاږم،ما نه شواى كولى چې رسم . رد ومگبېوسه شا
ورته وايم ښه نو څوك او څنگه انځور؟ احساس او مينه . ته پيل وكړه درسره مرسته كوم

پاره خو تراوسه د هنر پرښتو كوم رنگونه نه دي پيدا د دې ل. انځورونو ډېره اوچته دهله 
  .كړي

وڼدي د هغې سرې و ځگه د لونــ نو چې داسې وي او د ناوې د ښكال په نكريزو سره السون
يوه داسې مور چې د . ې نه شي كښلى، نو بيا يوه مور انځور كړهگشونډې ښكلې ستر

خېړوي چې د هلته د كوټې بام ا .يم پوړ ته يې خېژويېخټو لويه ټوكرې يې پر سر وي در
ځولې له په كټ كې مې پښې وغو. كوټه راونه څڅوي انونه يېسپرلي بارانونه او توپ

  :سره مې وويلځانه 
  :هغې ورو ځواب راكړ! شيطانه كور دې وران شه

هلته . چېرته چې رښتينې مينه احساس او صداقت وي هلته شيطان له شرمه هم نه ورځي
زه د دروازې  ،اوس زه يم. و نه ښكاريگچې زه بيدار يم ستا د روح شيطاني برخه په ستر

د سپوږمۍ له رڼا سره راننوتم او د انځور زه د پردې د ترازې له الرې . له الرې نه يم راغلى
زه خبره يم چې تا د نورو انځورونه كښلي دي،  .پسې راغلم چې نن به ما ته انځور كاږې

  :بيا ورته وايم. خو زما دې تر اوسه نه دى كښلى
  !نو زه څنگه انځور وكاږم؟ ته يې راته وښايه

ې ابلې په يخو واورو كې د وكاږه چې پښانځور داسې نجلۍ  ــ خير چې داسې ده د يوې
او . خپل راتلونكې په لور منزل كوي، خو گوره چې د هغې مينه او ښكال هم انځور كړې
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يا داسې څوك چې د سرپو په نينو لوڅې پښې ږدي او ترخه لوگي يې دماغ سيزي، خو 
  .خپله الره لنډوي او د چا پروا نه ساتي

  
گو د لو .د سرپو نينې به هم رسمې كړم .زه به سپينې واورې وكاږم: ه ومگخبره ورغبر

دې تورو خو ته بايد وپوهېږې چې ښكال مينه او صداقت په  ندوكار به هم وكښم،د
نه  گمينه رن .ونه تور شنه او سره ديگځكه چې د قلمونو رن قلمونو نه شې كښل كېداى

  ... .ونو اوچته ده احساس او عاطفه خو ال څه كوې گلري ښكال له رن
نښې په سره ستا د  نځور بايد ارومرو وكاږې، ځكه چې زه بايد دا رسم له ځانهــ نو يو ا

  .بې ځوابه پاتې شوم. ه ولرمگتو
  

كه ته له دې ټولو عاجزه يې، نو د خپلې  !ولې غلى شوې؟ خبره واوره: بيا يې راته وويل
ينه د هغې م. د هغې د پيو خوند رسم كړهر دې وباسه د هغې مينه انځور كړه، مور انځو

پاره ښه مثال بس دا به د هرڅه ل .او احساس انځور كړه او د هغې د مينې كور انځور كړه
  .وي

  :ورته ومې ويلاو بيا مې خوله راجوړه كړه 
زما په ستوني خپسه ناسته . زه بندي يم ،زما پښې تړلې دي :څو وارې مې درته وويل چې

مې په تېرو سيمونو باندې تړلى  ټول تن او ځان. زما السونه تړلي دي. زندۍ كوي مى ،ده
د مدنيت . زه د ازادۍ او اختيار بندي يم .پرتې دي )ځولنې( په پښو كې مې هتكړۍ. دى

  ... .مساپر او الروى يم 
  

ته بايد وپوهېږې چې مينه  .زه اوس له بده مرغه له دغه ډول انځورونو له كښلو عاجزه يم
كار نه دى او نه خو انځور د دې جوگه  احساس او د مينې بوي خوند او لذت د انځورونو

خو زه اړ يم چې تا ته داسې سوغات . نداره شيونيا هېكېداى شي چې زموږ د نننۍ د
  .دركړم چې په هغه كې ستا ټولې پوښتنې حل شي

  
  زما په خبره لږه حيرانه او اوتره شوه ويې پوښتل هغه نو څه دي؟

دى، خو كولى شې چې د وختونو په  هغه داسې ډېر د حيرانۍ شى نه !مه وارخطا كېږه
 په هغې كې يو څه. او د زړه سوبه دې پرې وشي ږدو كې ستا ټولې پوښتنې ځواب كړياو

د بالښت له الندې يې نداره هې .كې تاو كړي) ټوټو(و او بيا مې ورو په خت رازونه دي
په دې كې ټول  .اوس د انځور پرځاى داواخله .ورو مې وركړه واخله .راوويستله

  په دې به څه وكړم؟: ويل هغې په بې پروايي سره واړوله وى .انځورونه شته
  :ړې وه ما ته يې ويلي ولــ دا زما د مور د الس نښه ده هغې ډېره پخوا ما ته راك

وگوره . هېچا ته يې مه وركوه. زما د الس دا نښه وساته چې اړ نه وې چا ته يې مه وركوه
نداره كې يې د ځوانۍ او پېغلتوب په هې. ير شوههغه ورته ځ ،دې كې هرڅه ښكاريپه 

مستي او ښكال د ژوندانه د پېښو داستان د ناوې او هلك د لومړيو غلچكيو ليدو 
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. او احساس انعكاس او هرڅه موجود ولونه د مينې گانځور د زړونو درزا د ښكال رن
  :ورته ومې ويل

د مينې او  .كې ليداى شېپيو تن . زړه پكې ليداى شې ،نداره كې ښه ځير شهپه دې هې
ه گڅرن ؟ه پيل كېږيگاحساس په خوند سربېره د يوه انسان ټول عمر ليدلى شې چې څرن

  ه د بېلتانه او جالوالي ترخه زهر له ستوني تېروي؟گپخوالي ته رسي او څرن
  

انه يوه نسبتاً اوږده ماضي يې نداره كې د مخ په كتو بوخته شوه او د ژوندهغه په هې
  .كې وليدهپ

يكې ته يې د لمر څړد سپوږمۍ د رڼا تناب ټول شوى وو او . شپه تر سهاره رسېدلې وه
ه چې د دمه ځاى په لټه گخو زه د يوه ستړي او اوږده مزله د الروي په تو الره پرېښې وه،

د ژوندانه خوره وهلي دېوال ته تكيه شوم او د تېرې شپې اوږده سفر ته په چرتونو  .وي
  .كې والړم

  
  1999د نوامبر  21لندن، 

  
  
  

  هورکه الر
  

ېدلې، خو كله چې موټر د پښه نيولي الروي په گنخوب ځ د موټر ټولې سپرلۍ په درانده
له ليرې يې خپل . الرې ته ورننوت ىڅېر د صنعتي پارك له سيمې د كابل جالل آباد لو

ره د سرك پر هلته وړاندې يو سړى له دوو درې ماشومانو س.  ړنديتوب نور هم لږ كړګ
ه يې د الس په اشاره د موټر گو او په پرله پسې تووالس يې موټر ته نيولى  .ووڅنډه والړ 

څه نا څه د پاخه عمر سړى . ر تم شوهغه ته په نژدې كېدو سره موټ. هو غوښتنه كولرېدد د
په داسې حال كې چې يوه ماشومه  .ووكالي يې په تن او پكول يې پر سر  يو وهلگچې لو
  .و سره موټر ته راوخوتيينكه غېږ كې وه له دوه نورو ماشومو جپيې 

وونكي ويستلې او چلوله جيبه يې يوه څه پيسې را. ورو د چلوونكي په غوږ كې وپسېد
  :ويل ىهمدومره پوه شوم چې و .دېته يې وروښو
 ىچلوونك. ت دىعپر ما ډېر بد سا. نورې راسره نشته ،دى گجن يخني ده،. همدومره لرم

ماشومانو او د خلكو د بد  ۍيخن گلكه چې په لږه شېبه كې د جن ړى دوه زړه شولوم
  :بيا يې ورته د تاييد سر وخوځاوه يوه خبره يې وكړه. ت او بدې ورځې جاج واخېستعسا

  .دغه هم مه راكوه وكۍ كښېنهځه هلته په څ
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تك زېړ  يې الوتى او د چا خبره گرن. موټر ته د نوي راختلي سړي اكر ډېر وران وو
درې ماشومې نجونې چې يوه پكې لږه . د ماشومانو هم شونډې وچې وې. تښتېدلى وو

يوه ډېره . د الساينې الس يې ورته پرمخ راښكود .كې كښېنولې گغوټه كۍ وه په څن
د . پرمخ يې ښكل كړه ،په غېږ كې كښېنوله .ۍ چې د مور له ټټره راجال شوې وهكوچن

 .يې له السه ورنه كړخو خپل صبر او زغم  ،نمجنې شوېې گهغې په ښكلولو سره يې ستر
 گنوموړى زما ترڅن. شاوخوا يې وكتل د موټر ټوله سورلۍ نوي راختلي سړي ته ځير وه

صيب تاسې د كوم ځاى ياست؟ . وپوښتلزما هم زړه صبر نه شو ورو مې ترې . ووناست 
  .ما چېرې ليدلى يې
  .ــ هو زه د كونړ يم

  .پر الره ليدلي وي ارومرو به مو د كونړ
او بيا يې ... ــ هو كېداى شي زه د كونړونو د واليت يم دلته په كابل كې افسر وم، خو اوس 

  .سوړ اسوېلى وكېښ
  .ــ پوه شوم لږ لږ مې ياد ته راځي

  ښه ستا نوم؟ــ وب
الس يې د حربي (څو كاله وړاندې په دې ودانيو كې زما دنده وه . ــ زما نوم خان مامد دى

  .دلته استاد وم) نتون ودانۍ ته ونيوهپوه
  

د وړې ماشومې نجلۍ په الس كې  .خو خان مامد بيا له خپلو ماشومانو سره بوخت شو
ه او كله به يې پالر يې نيولې وه كله به يې خولې ته وروړ )ډوډۍ(چې يوه وچه كلكه مړۍ 

كړ او د غټې خور ېغې به يې سر كړې او د پالر په غېږ كې به يې اللچ پيل چ. ته ونيوله
  .غېږ ته به يې ځان اوږد كړ

  
يوازې پالر او دوه نورې ماشومانې  .ه ژبه نور څوك نه پوهېدلگونگد ماشوم په 

د وړې نجلۍ له اللچ سره به دوه نورې نجونې چې د موټر له ښيښې به يې بهر . پوهېدلې
  .ن مشغول كړالسا كولو به يې ځا د غلى به شوى او د ماشومې په ،كتل پرېشانه شوې

هغې به هڅه  .خان به كله ماشومه د هغې غټې خور ته وركړه او كله به يې بېرته واخېستله
  .همدا به يې ورته تكراروله .پام يې وربدل كړيچې كوله 

 ،غه سړى چې ټوپك يې په الس كې دىوره هگو. رځيگوره پټي كې گهاغه دى توتو و
د مور په اورېدو سره به . مورجانه راغلههاغه ده . كرونه لريوره څومره غټ ښگورته و

  .ماشومه يو دم غلې شوه او حيران حيران به يې وكتل
  

موټر په توندۍ سره د ماهيپر له پېچومي راښكته كېده، خو په موټر كې به ځېنې سواره 
رو به ځانونه چوپ او غلي ، خو ځېنو نوومې له شور او ځوږ نه ناارامه شولكسان د ماش
  .ونكي به هېڅ نه ويل او نه به يې د نجلۍ د شور په باب څه اندېښنه كولهچلو. نيولي ول
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پخه غرمه شوې  ،دوكانونو ته راورسېده يمنډ اگوگد  .موټر ښايسته ډېره الره وهلې وه
خو نجلۍ د موټر د جمپونو او . اره سرك ټول له اده بده ويستلي وللږ مزله خو ناهمو. وه
د خپل پالر په غېږ كې ستومانه تالې والې  ېرغه ستړوپونو پر اثر لكه وزر ماتى مټ

ه اډى ودرېد ټولگ .پالر يې ورته د خپل څادر په پيڅكه پزه پاكه كړه. پرېوته او وېده شوه
  .رلۍ د غرمې ډوډۍ او د ماسپښين لمانځه ته كښته شوهسپ

  ځه چې كوز شو ډوډۍ نه خورې؟: پوښتلومې خو خان په موټر كې پاتې شو ترې 
  .يره خوا ته مې نه كېږي: اب راكړهغه ځو

زه هم د خان له خبرې سره پښه نيولى شوم له ځانه . نار نهور ولبرېښېدل چې ماشومان هم 
  :زړه مې لوى كړ او بيا مې وپوښته. سره مې وويل لكه چې پيسې ورسره نشته

ه په فكر خو د هغ ،سال ورته وكړهست بيا مې د پيسو  .ــ ما ته ډېر اوتر او ناارامه ښكارې
وان كې د ماشومانو لوږه د هغه بېوسي او له بلې خوا د هغه غرور سره د خيروشر په او ر

پاره ډوډۍ ى او بيا د ماشومانو لد هوټل نوكر راغ. څېر په اوږده شخړه اخته وو
  :او له هغه وروسته خان خپله غمنامه راوسپړله. راوغوښتل شوه

و ماشومانو څه وكړم او ييران يم چې په دې تنكاوس ح. ــ هو زه او بيا يې اسويلى وكېښ
  .چېرته والړ شم
  ــ خبره څه ده؟
  .واخېستلڅه يې را نه په څو شېبو كې    هر. راته ټوله هستي تباه كړه گــ پروني جن

  :هغه په بند ستوني خپلو خبرو ته دوام وركړ. ورته حيران شوم
ړ كې گيو نالتي زما د كور په ان. ر په لور د راكټونو زور شوگــ پرون چې د هوايي ډ

  .زه د دې درې ماشومانو سره په كوټه كې وم .ېدگول
  

. ېدگتوغندى نېغ د هغې پر سر ول ړ كې په كاليو وينځلو بوخته وه،گمېرمن مې په ان
د غوښو بوټۍ يې د راټولولو نه وې، بلكې پر دېوالونو . ټول تن يې ورته دانه دانه كړ

ړ كې كنده وباسم او په كمپله كې د هغې غوښې گل چې په انهمدومره مې وكړ. نښتې وې
  .راټولې او هلته يې خښې كړم

خښتو له هماغه . اونډي راسره مرسته وكړهگنژدې يوه . هو هغه مې خاورو ته وسپارله
  .پر قبر مې ور ډېرۍ كړې چې هغې ترې نغرى جوړ كړى وو

  :ندې وكتلو له الگماشومانو ته يې د ستر ،او بيا يې ستونى ډډ شو
كوڅې اوس زموږ د خپلو خپلوانو  ستون دى لكه چې ټول كلى اوس نو كور د هغې مړــ او
زه هم د نورو په پل له خپلو دريو ماشومانو سره په نامالومه الر رارهي . ستونونه ديمړ

  او په دې ماشومانو څه وكړم؟ نه پوهېږم چې اوس چېرته الړ شم. شوم
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  ان！وگونگ
  

. نن سهار چې مې له كړكۍ نه بهر سړك ته وكتل، نو په ټول چاپېريال توره تياره خپره وه
ال تور . گاډو قطارونه والړ ول دواړو خواوو ته د كوچنيو. اړ او خالي پراته ولسړكونه ش
نځ كې لكه تور ښامار يتور سړك د پوالدي او خړو كورونو په م. امه شمه نه وه.  سهار وو
يو نيم گاډى به د خپلو سترگيو په رڼا سره وځلېده او د هغه په تېرېدو . ېدلې وواوږد غځ

فكر . اسمان هم د تورو باراني وريځو پنډونو اخېړ كړى وو. سره به بيا چويتيا خپره شوه
خو په پرله پسې توگه د تور تمونو ليدلو ستونى  ده چې دا تورتم په خالصېدو نه دى،كې

ان په څنگ كې نزدې گاونډى هم د . چا ته چې هرڅه ورته پردي وي په تېره هغه .خفه كاوه
كېدو په وخت د شونډو مسكا كوي او كله ناكله چې يې زړه ) مخامخ(مخ په مخ 

ژمى وريځ هسې خو د لندن اسمان ټول منى او . غږ كوي) سالم(وغواړي يوازې د هيلو 
وي او لمر ونه ليدل شي،  پاره په پرله پسې توگه اسمان وريځوي، خو چې د څو ورځو ل

) اشتها(ندانه سره مينه او اشتياق او د ژونو بيا د سړي حواس نور هم مړ ژواندي كوي 
  .ورو ورو كموي

  
پاره پخلنځي ته ارولو لۍ سره د چايو د تيگتن) ساه(ۍ او نفس گپه همدې زړه تن

ټلو سر ټول چد مېزونو . ككړ پراته ول اني لوښي له خوراكي شيانوگهلته بې. ورننوتلم
غوږ مې ورته كېښوده د ټولو . لى ورته ودرېدمپښه نيو. لى وولوښو او تورو حشرو نيو

ر يو ډول نامحسوس اواز مې ت. ډو وډو لوښو سره سره بيا هم ما هېڅ الس ورنږدې نه كړگ
لمر خو هسې هم  وره خړه وه،ت. ړ كې هېڅ ښكالو نه وهگپه ان او په كور كې، بهر. غوږ شو
خو يوازې څراغونو په ځمكه هم ورسره توره وه،  اسمان تك تور وو،. رڼا وركه وهنه وو، 

  .كونه وهلگرسرك كې ست
  

د پخلنځي د دېوالونو په سوريو كې د كور د ډېرو پخوانيو . لږ نور هم ځير شوم
  .وسي ختلگونگد شور زوږ ) كاكروچانو(و انوټگونگ
يو بل ته سره په ناندريو بوخت  .وو نځو كې سره شور زوږ جوړ كړىيوټانو پخپلو مگونگ
د هغوى تر مينځ هم د كترو او . نډې وهلېلماو پر يو بل يې ه يې كيسې كولې يو بل ت. ول

  .رم ووگكنايو بازار 
  

ما هم داسې احساس كاوه . وم گۍ څخه ډېر په تنگزه چې د بهر چاپېريال او دننه زړه تن
 ه ده زه هم مسخسم. نه ،نه ه ټكان وركړيو وار مې ځان ت. يم وټ شوىگونگلكه چې اوس 

يم، ايا كېداى شي انسان كاكروچ شي؟ ولې نه ) كاكروچ. (وټگونگشوى يم لكه  )بدل(
بنيادم هم د  –وټان خوراك ته اړه لري او د خوراكي شيانو په ځاى كې ژوند كوي گونگ
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دواړه . يكې پر سر ژوند كودواړه د ځم –خوراك پسې دوه خپلې او دوه نورې پور كوي 
او دواړه  دواړه خوښ او خوندي ځايونه خوښوي .ون كويگدواړه زېږون او لن ژوي دي،
اوازونه اورم،  وټانوگونگنو ځكه خو د . ړنې شتهگپه انسان كې د هرڅه ځان... . او دواړه 

ځكه كه خبره  خو نه داسې به هم نه وي. وټ يمگونگ) سوټ موټ(عيار  نو زه هم يو تيار
وټان به ما گونگوټ يم، نو دا نوي دوران ته رسېدلي گونگي چې زه داسې مطرح ش

  .ومني؟ چې ځواب منفي دى
  

  او شخړه هم په دې كې ده چې و دهوټانگونگپه هرحال خبره د دې كور د 
  
  

دوى؟ خو دا به  وهېږم چې زه حق په جانب يم او كهزه نه پ. دوى اوس د دې كور دعوه كوي
 قضاوت به هم تاسې وكړئ،. پينه كړيښو جريان به خبره سوروسته مالومه شي او د پې

، دوى هم بېلې ستونزې دوى هم بېله دونيا لري. وټانو په نړۍ كې يمگونگخو اوس زه د 
او نور يې هم و زه د هغوى خبرو پر سر واخېستم خ. او دوى هم خپل كبر او غرور لري لري

ه څېر د پاتې خوراكي شيانو په ما هم ځان د هغو پ. شېبه په شېبه ځان پسې راښكودم
نه  .د هغو په څېر مې ځان له وزرو او بې شمېره پښو سره احساس كړ. لوښو كې وليد

وټ په څېر، د هغو په څېر چې پر ما گونگد يو  يوازې احساس، بلكې هم داسې يو حالت
ني نو بيا د بيرو ،وټ يمگونگنو چې . وټ يمگونگپوره . يې د ځان په څېر حساب نه كاوه

شېبه كې يوه پېښه زما په ذهن كې  گله همدې سره يې په درن. نړۍ يوه كيسه درته كوم
  :راژوندۍ كړه او هغه په دې ډول وه چې

سره په يوه كوټه كې  وپالراو په خپل كلي كې له خپل مور ر كوچنى وميو وخت زه ډې
مرو به يې زما نو ارو ،ښه مې په ياد دي چې كله به مې مور له خوبه راپاڅېده. اوسېدم
او چې كله به په . وه هغه به يې راباندې بېرته سموله كتله او چې لږ څه به نيمكښهبړستنه 

نو كه . ه او زما پوښتنه به يې كولهلخوب كې ناارامه وم، نو ارومرو به مې مور راپاڅېد
 مهال به ځكه هغه. نو هغه وخت ال هم دومره نه وم وېرېدلى ،خبره د وېرې او ترهې وي

ونو وينه وچه گوټانو دونيا زما د رگونگخو اوس د  يوازې زما په شونډه تاوخال راختلو،
په شك كې نړۍ سره په پرتله كې  له بيرونۍ )اړه( پل نوعيت په بابكړه او زه يې د خ

   .واچولم
  

اصلي خبره دا وه چې يو وخت زما پالر يوه . په هرحال ما د خپل ماشومتوب كيسه كوله
كوټې هم زړې كال ته الره درلوده او هم . د زړې كال په خوا كې وه. ړه كړې وهنوې كوټه جو

. يوازې غوا او غوايي به د نوې الرې راننوتل دا لنډه الره وه. يې بېله دروازه درلوده
ه يې غوره بلله او پر هغې ولى شول له دواړو الرو گټه واخلي، خو اوږده الربنيادمانو ك
  .عادت ول

  

خو دلته له . يو ک３ گر＄يگونگوټ په پ＋تو ژبه ک３ هغه حشره ده چ３ وزرې لري او په مردار
گونگوټ ＇خه هدف هغه حشرات دي، چ３ يوازې د خوراکي ＇يزونو د ساتلو په ＄ايونو ک３ ژوند 

  .له گونگو！انو ＇خه هدف هماغه کاکروچان دي چ３ په کابل ک３ ي３ مادرکيک بولي. کوي
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نو په تورتم كوټه كې مې د  ،ه كې چې يوه شپه سهار له خوبه پاڅېدمپه همدغه كوټ
د رڼا . اوهگمور مې ژر اللټين ول. مېږيان هرې خوا ته الوتل. ارى تر غوږو شوگانو بنگپتن
او سمالسي په دې لټه كې  سي بسم اهللا الرحمن الرحيم وويلېدو سره يې سمالگپه ل

پالر له كله چې زما مورو. ځاى پيدا كړي لوو مېږيانو د راوتيشول چې د وزر لرونك
 ېدې چې درزونه پكې شوي ولگې ولگكټونو كوز شول، نو سمالسي يې په نغري ستر

انې گدوعا ټولو د شش كلمو په ويلو پيل وكړ، .او له هغه درزونو د مېږيانو لښكر راوته
كاوه چې  ارگخو مور مې په دې ټين راوتل يې د قيامت نښه وبلله،د مېږيانو . سر شوې

هغې د نورو د پوښتنو په وړاندې په . هر شي، نو وزرې كويمېږيانو ته چې خداى په ق
له ده او د كتاب په خبرو كې يوازې متل نه دى، بلكې كتابي مسا ار كاوه چې داگدې ټين

خو زه چې اوس هم فكر كوم دا خبره رښتيا چې بې بنياده نه وه ځكه چې . هډو دروغ نشته
ونو ته نه ننوتل، بلكې له خپلو سوړو راووتل، نو بيا خو بېرته خپلو كور كله به مېږيان
  .و به خوړلترى تم كېدل به او د هوا مرغان وركېدل به،

  
خو يو ورته والى  دا هغه مېږيان نه دي،. وټان ديگونگخو دا چې زه ترې سر ټكوم دا 

. وركېدو په حالت كې يمزه هم د . نه يوازې ورته والى، بلكې زه هم ورسره ورته يم. لري
له  وټ چېگونگداسې . ومله اسمانه كښته په فضا كې احساسځان له ځمكې پورته او 

او  پلې. منډ اېښودو مجال ورته نه وي د. ځوړند وي ځمكې سره يې اړيكي شلېدلي وي
وټان او گونگموږ . خو يو ورته والى لرم يا يو ورته والى سره لرو رېښې يې غوڅې وي،

وټانو ما ته هغه د گونگيان، او هغه دا دى چې دواړه حشرې دي او دې مېږ هغوى
ځكه دوى د بنيادمانو په څېر  وى ترهولم، وى وېرولم. ژوندۍ كړهماشومتوب كيسه را

خو نه پوهېږم چې زه  انتقاد كوي، ناندرۍ كوي،. و هماغه شان عمل كويا. خبرې كوي
وټې څه بل گونگخو دا . وقعيت پوهېږيورته د مېږي حيثيت لرم او كه دوى هم په خپل م

لښكر په څېر له ښكالو وركه شي، نو بيا د يو تور  كله چې په كور كې غږغوږ او. شان دي
  .خپلو سوړو راووځي

  
دې كور ته راغلى يم  له هغه ورځې چې زه. خو زه دا احساس كوم چې ما هم تغيير كړى دى

ورو ورو انساني كړه وړه له  احساسوموټ گونگزه هم ځان . لون موندلى دىما هم ډېر بد
او حق  نه درلودل او په دې وياړ هم كوي لكه دې نورو چې ان له پخوا يې. السه وركوم

  .ه ويگلري چې ووياړي ځكه په خپل نوعيت خبرتيا او شعور پيدا كول د وياړ جو
  

كاسه وټانو سره همگونگهو خبره مې دا كوله چې كله ما دې كور ته كډه كړې او له دې 
وټې وركې گونگه دا گنو په بې مانا او بېهوده ډول په دې هڅه كې وم چې څرن شوى يم،

ځكه چې زه په دې نه  ټې وهگبې او  ځايه او بې مانازما مشوره بېله ډېرو كسانو سره . كړم
  .رولى دىگوټې ډېرې هوښيارې او د چا خبره چې د شيطان سر يې گونگپوهېدم چې دا 
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ې راځه نن د دوى د يله چومې پتې. ځېدلرگڅاپه يو څه په ذهن كې وخو دغه ورځ مې نا
كوچنى كړ او بيا نو ځكه خو مې ځان له دوى څخه هم  هه،زونو كې قدم ووذهنونو په دهلې

  .زونو كې پلى شومد دوى د ذهن دهلې
  

) سوچ(وټانو دونيا ځكه ډېره نوې او عجيبه ده چې ما له مخه دا ډول تصور گونگما ته د 
او بله دا چې زما د كور كلي او  په لندن كې له دوى سره مخامخ شومزه يوازې . كاوهنه 

زموږ په . پل كور وكلي كې ډېر څه اورېدلي ولما د لندن په باب په خ. لندن ډېر توپير دى
ي كله چې به ما د لندن نوم ښه مې په ياد د. ويل) واليت(كلي كې خو لندن ته خلكو وليت 

چې پاك سوتره . شيش محل راژوندى شو واره به مې په ذهن كې يو، نو سم د دواورې
 نه پكې باران او نه پكې ږلۍ. ژمىنه منى او نه  نه تود او نه سوړ،. خت پكې لمر ويهرو
كينه او . ې دوى به بدل ويگواگلندن د انسانانو په باب مې هم دا ډول فكر كاوه چې  د او

او دا  به نه ځي او متيازې به هم نه كويشناب ته ناروغي به نه لري ان ت. رخه به نه لري
ېر خبرې به يې كولې او د ځكه چې كله به كوم كس له لندنه زموږ كلي ته راغى، نو په شم

  .ړنې به يې نه درته وايمگنورې ځان. رځولېگړې اوبه گپاره به يې ځانڅښلو ل
  

پياوړي  )سوچونه( اتخبرې هم زما تصورالبته له تاسو دې پټه پاتې نه وي چې يوې بلې 
كله چې به كوم مړى وشو، نو د هغه . او هغه د جنت په باب د ماليانو مسالى وې كړي ول

د ښخولو په مراسمو كې به يې په ډېر خوند جنت ستايه او يا به يې د جمعې په لمانځه 
حورې او غلمان به يې سره . ونه وكړلگكې پرې خبرې كولى، نو له خونده به يې خولې ځ

ډ شو او ښه په مزه به يې گد شېدو او شاتو په ويالو كې به مال خپله ور .دې باندې كړلالن
نو د جنت د ستايلو يوه برخه به هم پر منبر به يې يو اوږد ارږمى وكړ، او چې  .پكې ولمبل

  .ما هم فكر كاوه چې كېداى شي د مال په قول جنت هم دا لندن وي .پاى ته ورسېدله
  

د ټولو له خولو يو او  .ن ټول دا ناروغۍ لريگمكې د سر جنت هستوخو لنډه دا چې د ځ
ده وويني، نو بيا ورته ر ونهى يې اورېدلې ده چې بل نابلاو دومره ام. بل ډول بوي هم ځي

او دا ځكه  پورې سپكې په خورو دوړو بدلې كړيځان داسې وپړسوي چې خپلې ټولې س
  .د خپلې روغتيا انډول برابر كړي

  
 گتنپه وټې نه دي چې زه ترې گونگي دا اسياي. وټو دهگونگخبره بيا هم د په هرصورت 

ځكه خو نو  وټې دي،گونگ ۍيم او زما د سر په كاسه كې اوس اوبه څښي، بلكې دا لندن
د شونډو له پاسه هر چا ته  حركات يې هم بدل دي او. ير لريد دوى د اوږو ارتول هم توپ

يې شوې ده په هغوى چې لږه موده . نيولى دى ونو كې ځاىگول خو يې په رگينخوله چ
دي په ډېره انجړ خو هغوى چې هم دلته اوس راپورته شوي  مورنۍ ژبه خبرې كوي،

  .رېزي خبرې كويگان
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ږمو ته پاو ځكه خو ترې زه دوه س وټې په زړه پورې مخلوقات دىگونگخو زما د كور 
ما په  سره له دې چې. ه څېر كړىږمو ته نه، بلكې غواړي ما هم د ځان پپدوه س. راغلى يم

يو د . په دوى كې هم سيالي او شريكي خپل اوج ته رسېدلى ده. له كې نه پرېږديگخپله 
او د اوږو ارتول يې هم  ، راشه درشه او هرڅه لندني ديپپ شگ ،بل پسې خبرې اترې

ى نپخوا ي هلك ذهن ته ورننوتمكله چې يو وار بيا د يوه زلموټك. عادت شوى دى ىلندن
 دوستانو ته يې هم ويل چې هغه ډيوېډلو ويل او خپ ډخو ده ځان ته ډيوې. نوم يې داود وو

اصلي (پاره چې د لندن بوميان ، خو د دې لپه هغه خپل نيكه دا نوم اېښى وو. ونوموي
خپل نوعيت او نسل پټ كړي، نو په نوي نوم به  يې ونه پېژني او له هغوى) اوسېدونكي

د وټې ذهن خو دومره له خبرو ډك وو چې ما ته پكې گونگيوې بلې د . ار كاوهگيې ټين
د هغې خو دا تكيه . ې اېښودلو ځاى خو هډو درك نه ووقدم وهلو الره هم نه وه او د پښ

  ؟ېكالم وو چې لرل لرل دې اخوا ته كړه او دا ووايه چه څه لر
  

د كلي د دوه تنو ښځو هروخت چې به مې دا خبره واورېده، نو سم د واره به مې د باالباغ 
ستړې شوې، نو بيا به د بام سر ته  گكې په جن را په ياد شو، چې كله به په كوڅه گجن

كلي چاينكونه او ان د ناوېتوب سره بړستنه به يوې بلې ته يوختې او خپل ټول ن
زه دا لرم ته يې لرې؟ په كابل كې هم . چې زما له دې سره يې ووايهيې وروښوده او ويل به 

وخت داسې وه كله به چې پخواني ياران سره مخامخ شول، نو يوه به له بله پوښتنه يو 
 كې وو، نو لومړني به ژر تكه هغه بل به په ټيټ بس. كوله چې په څويم بست كې كار كوې
  .اڼهگځكه پخوانى يار به يې خپل سيال نه  بهانه كوله او رخصت به يې اخېست

  
وټو ذهنونه وپلټل او بيا مې خپل گونگبيا مې د  ما چې په دې ټولو خبرو سوچ وكړ او

شو چې وال شوم او په دې خبره مې لږ څه سر خالص ) ټكنى(لږ څه شاكى . ځان ته فكر شو
بنيادم . نر ښځه كوي او ښځه نر كوي .لوي ان جنسيت بدلويلندن رښتيا چې هر څه بد

 واكېگر كړ چې تې سم د واره مې پر سر الس. راوليوټ په خبرو گونگوټ كوي او گونگ
خو تلوسه ر وو، نه وي شوى، خو له نېكه مرغه چې سر مې د پخوا په څېر هوا ښكر مې

نورو څو تنو په باب مې هم اندېښنه وه او په دې هڅه  نود ځې. او اندېښنه راته پيدا شوه
كې وم چې كله به وي چې له ما سره لمبا ځاى ته والړ شي چې كله كالي وباسي او له شاه 

  .ورم چې د سورين له پاسه يې غوښه او هډوكي نه وي راشنه شويگو يې
  

. ډول سودا او اندېښنې نه ډك وو مهال د بنجاره هټۍ جوړه وه له هرخو زما له ذهنه هم دا 
كې سره ويل ) اشارو(وټو ملنډو هم داسې دوام درلود او هم دا به يې په كنايو گونگخو د 

وټو گونگد . ورغوټه كړو او له دې كوره يې وباسو لكۍ يچې كله به وي چې د دې اسياي
ټيم . بې شمېره كترې كنايې نورې وروستي حد ته ورسېدلې همېشنۍ الس وهنه او

په دې كنايو او كترو يې ما ته د كابل يوه . وركول يې نور له اندازې زيات شول) وخت(
 ،ېدلي يې بللته رس »نوي دوران«يو شمېر كسان چې : رواجي اصطالح را په زړه كړه
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او د خپلې تېرې ماضي سره  لچې نوي د ښاري ژوند سره اشنا شوي وكسان ول داسې 
او چې پالر يا كوم كليوال به يې  )كړېوه ختمه/بس( يې د چا خبره قطع وبريد كړى وو

زما د  .ته وويل چې دى خو زموږ دهقان دىدفتر ته ورغى، نو سم د واره به يې سكرتر 
لږ چاى ورته وركړه او د سروېس كرايه هم ورته . ډېر ښه سړى دى ځمكو صاف كار دى،

ورم او يا د گنړۍ ) كاكروچانو(وټانو گونگخو اوس چې د . وركړه او رخصت يې كړه
داسې بدلون چې ته به وايې يو وار بيا مورواكى . هغوى په ذهن كې يم نو يو بدلون وينم

  .وټانو كې سر راپورته كړى دىگونگنظام په 
  

 په دې فكر كې وم او د هغو ى د ذهن په دهليزونو كې په قدم وهلو وم چې ناڅاپه دوه زه ال
وټان له خپلې سوړې نه چې د المارۍ په روك كې يې ځاى نيولى وو گونگزلموټكي 

نورو . غږ وكړ او بلې خوا ته تېر شول) سالم(هيلو  رېزي يې دگراننوتل او په انجړ ان
رېزي مسكا وكړه گكړل او يوه بل ته يې د شونډو پر سر انوټانو خپل ښكرونه رانېغ گونگ

  :او بيا يې خپلو خبرو ته دوام وركړ
. له ده يې ښځه ډېره بده ده ،ړى دىاوسيدونكى ډېر بد س )لعنتي( النتي د كور دا اوسنى

انو نومونه اخلي او بيا گپاره د وژونكو داروورځ په پلورنځيو ګرځي او زموږ لهغه كرۍ 
وټې گونگبلې . كوي »ازمايي«رايي ته راوړي او هره شپه يې پر موږ ټ ن موږاگدغه دارو

دا د كور اوسنى : ويل ىچې ځان ته يې څه ويل په خبرو خوله راخالصه كړه و
ى د مېز پر سر خو خڅوڅك. وريگونكى ډېر نمك حرامه دى خپل او پردى نه داوسې

اخلي، خو پر موږ يې  )income support( په خپله خو انكم سپورټ. بيخي نه پرېږدي
ونكى چې هر چېرې وي دد دې كور مخكېنى اوسې. پاتې شوي خواړه هم پېرزو نه دي

د پاكۍ په كيسه كې نه . وو »ىپك«مهاجر  ،وو »ىپك«هغه يو اصيل . ويدې ښاد او اباد 
هغه ډېر زموږ خيال . پخپله يې موږ له ځانه سره په كاسه او په پشقاب كې پرېښودلو. وو
زه خبر يم ده خو : يې په خبره كې ورننوته او سم د واره يې وويل »ب«وټ گونگ .ساته) مپا(

ته هم زموږ له السه شكايت كړى دى او د ) د كور څښتن( land lordډېر ځله الند الرد 
. ته يې هم څو څو وارې ويلي دي) نوكارمندا ۍشتكور مې(افسرانو   housing گنساوه

د . وړلاونډي په خوله يې پياز هم ونه خگي چې د اوسني خو د هغوى دې كور اباد و
وټان مضر حشرات نه دي گونگورته وويل چې  )كارمند( سراف) كورمېشتۍ( گنهاوس

يې د خپل  خبره »ب«نده كړه او د گڅر »الف« گوټونگاو موږ يې چاره نه شو كولى، خو 
  .ويل چې دى هسې خپل وخت عبث تېروي ىپوز په برېتو تاييد كړه و

  
سبز سنگهه ښه ) ښاغلى( ستراو م )كارمندانكورمېشتۍ ( افسران د هاوسنگ

موږ خو  .تش ديېزموږ وينه رگونه او وزرې بر. پوهېږي چې موږ څوك يو؟ موږ بومي يو
ورسره ومنله او په ډاډ يې ورته  »الف«. بايد د يو جنگ ځپلي اسيايي سره برابر نه كړي

دا خو زموږ  »ريد«ې راوړي لكه ياونډى گ د كور اوسنىداسې داروگان چې : وويل
ده ته خو په كار ده چې ان له موږ نه . او نه خو پر موږ څه اثر كولى شي وار هم نه دينس
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چا ته مېلمستيا . او له چا سره راشه درشه كوې وښتنه وكړي چې څه پخوې، چېرته ځېپ
چې له موږ پوښتنه  ده او مېرمنې ته خو په كار دا ول وركوې او د چا بلنې ته ورځې؟

په څو بجو وېده شي او . ه جامې واغونديگوكړي چې د اونۍ په بېالبېلو ورځو كې څرن
ړتيا هم دا ده گرښتيا چې د لويديځې نړۍ د ازادۍ يوه غټه نيم. يه پاڅپه څو بجو له خوب

او د لكې د خپل موقعيت سره پردى كېږي چې هېڅوك خپل حد او اندازه نه پېژني، ب
ان د  چې موږ په كاسه كې، په پشقاب كې ده ته په كار ده. سي ټكى هم دلته دىبحران اسا

او مربع  )كوچ( باندې چې مسكه toast چايو په پياله كې او ان د ډوډۍ په هغه توست
دى . پرې وهي موږ ته اجازه راكړي چې لږه څكه ترې وكړو او هم زموږ درناوى بايد وكړي

ښځې او ماشومانو ته . ډوډۍ ورسره زموږ شريكه دهبايد په دې وپوهېږي چې د ټوكرۍ 
زموږ . هم بايد ووايى چې هسې موږ ته غاښونه ونه چيچي او نه خو پر موږ ټيم پاس كړي

و راته له ځانه د او نه خ لته بايد د خپل وطن پېښې ونه كړيد. ورېښه لندنۍ شوې ده گر
د بوډۍ له ټاله  ،بوډۍ ټال دىدلته د . دا لندن دى. ي منصبدار جوړ كړيپخوا په څېر پوځ

زما . دلته هم نر ښځه كېږي او ښځه نر كېږي. چې هرڅوك تېر شي د هغه جنسيت بدلېږي
وټانو گونگوټ نه، بلكې په گونگيوازې . وټ جنټلمين دىگونگوره څومره ښه گنر ته 

  .وټ جنټلمين وايمگونگكې جنټلمين دى، نو ځكه ورته زه 
  

. زه ورته هر سهار مهالوېش وركوم .بره شا ته نه غورځويڅومره ښه سړى دى، زما يوه خ
ك وي او له غرمى وروسته بيا فيلمرغ شي او چې گله سهار نه تر غرمې پورې مال چر

خو زه  وټ جنټلمين وي،گونگماښام كور ته راننوځي، نو سم دم زموږ او ستاسې په څېر 
وټان دې خداى د گونگږ زمو. دا عجيب مخلوق دى. د دې كور اوسېدونكي ته حيران يم

ېدلي، دى اوس هم هماغه د گپه ده ال د لندن اوبه ښې نه دي ل. ده له سيوري وساتي
  :افسرانو پېښې كوي او له دې خبر نه دى چې
  الړې الړې چې به ته پرې نازېدلې هغه الړې

  چوغكې او خراړې، آ، كوترې، آ
غواړي چې په رڼا . ه پېژنيخپل موقعيت او زموږ موقعيت ن په خبره نه پوهېږي دى هېڅ

ړي لكۍ يې ورته غوټه كړم او په لكه چې غوا اسمان ستوري وروښايم ورځ ورته د
  ... .راغلې الر يې رخصت كړم 

  
 احساس مې كاوه چې اوس نو له ځمكې داسې. زونو كې ومخو زه ال د دوى د ذهن په دهلې

. ترې پورته يم ال يم،له ځمكې ج. ې ديگج پښې مې هم له ځمكې. ه اوچت يمگڅو فرسن
او بيا مې ځان ته پام شو مړه د  ناڅاپه مې خپل قبر ته پام شو. ځينورې مې پښې نه ور

  .ژوندى دې ژاړه د قبر او هديرې غم دې نور مه كوه. اوس غم كوه
  

په الس كې وه  د سودا خلته يې. خو ناڅاپه ټكټك شو او د كور مېرمن په دروازه راننوته
 !دا واخلئ: ويل يې خلته په دهلېز كې وغورځوله وى سمالسي. ه وهيگاپه وېر او ساه وت
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او بيا يې په وېر او . دي وټو لپاره ټك وپترىگونگيو ډول سپرۍ مې راوړي دي چې د 
... له دې نه خو هماغه . وټو خالص كړيگونگسرخوږۍ وويل خداى خو دې مو ژر له دې 

  .يې وژل كول) سمالسي(ښه وو چې راساً 
  :ويل ىنږدې شوه ورته و »ب«وټ گونگ سمالسي

 دهغه ويل اس مې  ،وايې چې يو سړى چا په كلي كې نه پرېښوده. ورهگدى لېوني ته 
  !وتړئ كره ملك

  
لكه چې غواړي د سوتهال پر  نه خبر نه دى؟ لندن خو قانون لريدى لكه چې د لندن 
نن دى كه سبا . خبر نه دىځانه  دى له ري يې ورزياته كړه،گمل. رځيگسړكونو هم را نه ونه 

ور ته كډه ر وماښام ترمينځ به يې بل كگان شاءاهللا چې د مازي. دا مال د زرغون شاه دى دى
او د خپل ځان  حرامه دىناسپاس دى، نمك. حرمتي كويېدى زموږ بځكه چې  كړي وي

  .او زموږ ترمينځ توپير ته قايل نه دى
  

له هماغه ځايه  .زونو كې پاتې شومپه دهلېدو زه هم د هغوى د ذهنونو د دې خبر په اورې
دا : ويل وىورته مې كتل چې كوچني زوى مې پاكټ د مېرمنې مخې ته كېښوده او 

  پوښتل څه يې ليكلي دي؟ ترې وى. مهال راوړى دى سهار) ډاگي(پوسته رسان 
  .ــ ته يې خپله ولوله چې د خولې خوند دې جوړ شي

  :و شوه چې ليكلي يې ولگيوه جمله يې تر ستركله چې هغې د پاكټ سر بېرته كړ، نو 
  !كډواله كډه دې په شاه كړه او بل كور ته درومه

  2003جنوري  5لندن، 
  
  
  
  
  
  
  
  

  ژړا په سندره كې
  
  
پاره د ورو به يې د خپل پام د اړولو ل اره شوه، نوگكله به چې نازنينه د كور له كاره وزاو 
  :ولي اواز به يې دا زمزمه پيل كړهوتې كېښودې او په غريو نيگپر سر پوښ  گدې

  چشم شهاليت ديده پرابم كرد  خانه خرابم كرد دلبرم دلبر
  .دلبرم دلبر
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. و اترو به ووتهو راماتې شوې له خبرگاوښكې په سرو انن ېاو بيا به يې له واره مړ
لې او بيا به يې گنډې پورته د داالن پر چت وگيو وار به يې ستر .شوستونى به يې ډډ 

ځان به يې ونيو د زغم او صبر يوه څپه به يې لكه د زهرو . دوه ماشومانو ته پام شو خپلو
  :وټ له ستوني تېره كړه او خپلو بچو ته به يې وويلگ

هم د مور  سېگډه سره دا سندره ووايو او بيا به ريدي او نرگولې غلي شوئ راځئ چې په 
  .يل كړهسره يوځاى سندره پ

  چشم شهاليت ديده پر ابم كرد  دخانه خرابم كر د لبرم دلبر
  ...دلبرم دلبر 

  
نو له بلې خوا به يې ځانونه د مور  ،ماشومانو به كه له يوې خوا شونډې په سندره رپولې

رپولې چې د مور خبره  ېپاره به يې هم خپلې شونډاو د دې ل لو يو كې ځاى كړگپه ستر
خو نازنينې به هم د . كې غرق ولو گيې ځمكې ته ونه لوېيږي او له دې سره به د مور په انن

وخت به يې نو ښايسته زيات  ،پاره چې هم خپل پام بدل كړي او هم د ماشومانو پامدې ل
س په شونډو او ماشومانه لهجه د گخو كله به يې چې د رېدي او نر. په دې شان تېراوه

رونو كې و ته ځير شول او بيا به په فكگسندرې همدا سر واورېده، نو بيا به د مور انن
و له پاسه به د راروان سېالب په څپو كې لكه نېزه وړي الهو گډوب شول او د مور د انن

  :مور به يې يو ناڅاپه كمكۍ لور نرګسې ته وويل. شول او سندره به هم يو دم غلې شوه
  :مور به يې د پخالينې په دود وويل. كنه ــ خو ته ژاړې

. ېهسې ټوكې به نه كو ما هېڅكله نه دي ژړلي. ه ژړلي دينه لورجانې زه خو نه ژاړم ما كل
  .ډه سره سندره ووايو او بيا به يې د كورس په ډول اواز پورته كړگراځئ چې په 

  
  .لگاو كله به يې د سندرې په مينځ كې راودان رېدي به هم اواز پورته كړ

  ــ مورجانې ته موږ ته رښتيا ووايه زموږ كور چا خراب كړ؟
  :او لږې خندا نه وروسته وويل مور به يې د حيرانې
همدا زموږ كور دى زموږ كور هېچا نه دى خراب  .كله بل كور درلود ــ اى كمعقله موږ

  .كړى
د اوښكو راروان رود يې و به گــ خير نو ته يې ولې په سندره كې وايې او چې د مور په انن
  :ته وكتل، نو بيا به يې وسوسه زياته شوه او وبه يې پوښتله

ما ته هغه سندره ووايه چې . ځكه چې ته له سندرې سره ژاړې نوره سندره نه وايمــ زه 
  .خوشالي پكې وي

  .بله سندره مې نه ده زده) ويه گلهځ(ــ بچيه جانه 
  .واى خو له هماغه نه به دې بله زده كړى ،ــ دا دې له چا نه زده كړې ده

  .نه ښودهــ دا خو مې ستا له پالر نه زده كړې ده او هغه بله راو
  .ــ نو همدا يوه
  :او بيا به يې د زوى پر سر الس راښكود او ورته وبه يې ويل ــ هو همدا يوه
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الۍ نه وي او شخوټولې سندرې خو د . مى كړىتا دې خداى ځل) ځويه گله(جانه بچى 
  :او بيا به وړې نرگسې هم د مور خبره غوڅه كړه خو سړى نه خوشاله كويټولې سندرې 
  ه كوي دې ولې يې وايى؟ــ نو چې خپ

  .ــ خو كله كله ښې وي چې وويل شي
  پاره ښې وي؟ــ نو د څه ل

  .ې سندرې ووايوچراځئ . ــ ته اوس دا خبره پرېږده
  ٭٭٭     ٭٭٭     ٭٭٭

رېدى هم . رازونه په خپل زړه كې وساتل نيازبينې ډېر. ښايسته زيات وختونه تېر شول
شوه، خو نيازبينې خپل بچي په اميدونو رالوى  سه هم د لوښو د وينځلوگنر. بوتكى شو

ژر به ستاسو پالر . ل شيگه به نن سبا كې گد نن سبا په هيله او په دې هيله چې څان. كړل
رې خپل خپلوان هم او چې كور ته به يې څوك لي هغه په لنډ سفر تللى دى. ته راشيكور 

ن هم د خپل پالر د راتلو په واكې ماشوماگراغلل، نو په دې خبره به يې ماليان كړل چې 
  .هيله دي

  
وپ يې ټ ښامار د ډېرو ځلمو سرونو لو وكړ او د ډېرو شاه ځلميو د تنو سرونه گخو د جن

ټوله بوده او تنسته په يوه سندره خو نيازبينې د خپلو ماشومانو د پالر د ژوندانه ل، كړ
  .رځولهگاو تل يې په ژبه او تن بار  ېكې راغوټه كړ
يوه ورځ . ډېر د غم ژمي سبا شول، خو لړۍ يې هېڅ ونه شلېدله .ېرې شوېشپې ورځې ت

رېدى هم د . لماشومان په كوڅه كې په لوبو اخته و. ېدليگلو ساړه ال نه و نيچې د م
ر وړاندې يوه ډله به د بلې پ. پېښې كولې گټولو ماشومانو د جن. كوڅې د لوبو شوى وو

زموږ اوس  گجن. ونه چلولوري به يې د خولى باړو په مقابل لا د دېوال څنډې ته پټېډله
لوبه . ړونو ته هم الره كړې وهگو او دا مهال يې زموږ كوڅو او انوته راغلى ينځد كوڅو م

پاره د لويانو د پېښو او نخرو تمثيل د ماشومانو ل. ماغه لوبه وه، خو توپير يې درلوده
ت تېرۍ عپاره هم د ساومانو ليرۍ لوبه نه، بلكې د ماشت تعيوازې د لويانو د سا. وو

  .هغه وه
  

ې شلېدلې پزه يالي په څېر پايڅگزموږ د كلي شينو چې هر وخت به يې د يوه بېرحمه جن
د يوه خونخور كجير په څېر  .ه يې په خپل وس او اراده كې نه ولراروانه او د بدن غړي ب

ې سپۍ گكو لنټوله ورځ به يې د خل. به يې د نورو ماشومانو له زړونو خوند اخېست
ي گد مچيو چكونه به يې راپارول او د كليوالو له شپولونو نه به يې لو .ولېكوړنج

هغه يې . ندلېو كې خاورې وشيگنن يې د عادت له مخې د رېدي په ستر .ولگاسمان ته ج
  .ورولو سره يې ټولو هلكانو شينى مالمت كړوزوراوه او په ځ

  :ه وكړهگو له ټولو ترمخه د رېدي ننماڼ
  »هغه خواركى ولې ژړوې؟ ،موږ او تاسو خو پالر لرو. نه لريپالر  نا مرده هغه يتيم دى«
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پرېږده چې پوخ شي . جنگ جنگ دى نه څرېږي،په جنگ كې اسونه خواركي خواركي «ــ 
  ».چې كله خپله سترگه له السه وركړي بيا په زرگونو سترگې ښې راكښلى شي

  
اوښكې يې وچې . خبره واورېده اره د يتيمپېدي د ځان په نسبت د لومړي ځل لرخو 

 گيالي په څېر يې د جنگد هلكانو سره د يو مات شوي جن .هر څه يې له ياده ووتل شوې،
او د پښو الندې  رځېد داسې لكه چې پاس اسمان پرې څرخيگسر پرې و. ميدان پرېښود

مړى يې د هغه . لكه چې د پالر د جنازې غږ يې اوس اورېدلى وي ځمكه يې هم ځغلي
  ... .اوس په كور رادننه كړى وي او ځان ته يې فكر شو چې هغه خو 

  
ه پر دروازه ورننوت او په سورو تيگاساو. ړهپه يوه منډه يې د كور پر دروازه ورمنډه ك

  :سورو په ژړا شو
تا . به شيچې پالر مو په سفر تللى او را  تا خو موږ ته ويلي ول! مورجانېمورجانې اى 
هو اوس پوه شوم  .اوس زه پوه شوم... ولې دې موږ ته ، روغ ويلي ولخو موږ ته د

  ....موږ پالر مړ دى او موږ يتيمان يوچې ز) ۍگسل(
  .ه پاتې شوهگو سره د نازنينې ژړا هم لكه د غم سندره غبرگاو بيا د رېدي د سل

  1999/1/30، لندن
  
  

 د ستن５دو سباوون
له كوټې بهر وچې . ى ډېر وېرېدلى او ترهېدلى ومو كړوټوله شپه مې له وېرې خوب نه 

درزهار او د ډزو . په كوټه كې هم له يخنۍ د چا وس نه كېده. څلې له قهره غاښونه چيچل
ماشوم  .يو له دندوكاره د وېرې يخني هم زما په تن لكه خپسه ناسته وهگد لو گد جن

له هر درز او د راكټونو د  توپ. ې ليدلې وهيډېره وېره . ه ترهېدلى ووگزوى مې هم دارن
  :همدومره به يې وويل. باران له هرې شېبې سره به زما په غېږ كې كلك شو

ما په غېږ كې . زه له ډزو نه وېرېږم، خو يوازې يخني مې كېږي. مرجانه زه نه وېرېږپال
  .كلك ونيسه چې يخني مې ونه شي

په خپلو خبرو به يې . رپېدېې لكه د شوې د پاڼې په څېر ومخو له دې خبرې سره به يې ژا
په بړستن كې به  .فكر يې كاوه چې زه د هغه په وېره او ترهه نه پوهېږم. ما ته تسلي راكوله
له سر نه به يې د خولو تريو . ت كړسر به يې زما سينې ته ښه راجوخ. ويې ځان راونغښت

تروه بوي چې  ما به هم سپږمې راكښلې او د هغه د تن د خولو او د سر. راپورته شوبوي 
  .پوره يوه مياشت يې ځان او سر نه و وينځلى لږ څه تسكين راكړ
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او كله . څه په خوب او څه په وېره او ترهه تېره شوه. هغه شپه ټوله په همدې شان تېره شوه
وليو د برېښنا په څېر د تورې شپې په زړه كې الره كوله او زموږ د گبه هم د توپونو درنو 
  .راغورځولخوب مزي به يې هم 

  
د كوټې . تښتېدلي ول خو خوبونه ټول ،د سهار له راتلو نه له مخه د ډزو درزهار غلى شو

د خاورو مست بوي د باروتو . له چته ډېرې خاورې په بړستنو او غوړيدلي فرش پرتې وې
زونو كې و اواز چې زموږ د خيالونو په دهلېيو سره هماغه شان لكه د ډزگله بوي او لو
او شريكه سره يې د نابللو په څېر زموږ  )سال( اوېده او په پوره مسالتتاوېده رات

  .ې او دماغونه هم سېزلگستر
  

ېدلى وو په كوڅه كې د پښو گنه بهر توره خړه لېرې شوې وه سهار مهال ل له كړكۍ
يوه تورسرې د خپلو دوه ماشومانو سره چې زړه بړستن يې پر سر وه . ښكالو اورېدل كېده

  .مرغۍ اوتره روانه وه لكه ترهېدلې
  

هېچا شا ته نه . امونو يې الره لنډولهگوډ كېده په ارتو گوډ گيو ژوبل سړى هم ورپسې 
د ښار  .ىچې هر يو د پښو په ويستو د داسې برېښېدل .كتل بله ډله هم ورپسې روانه وه

ك چابكه او څوك پښه څو. ب په څېر پر كوڅو او سركونو سم ولخلك د يوه تور سېال
ړي د تور ښار د غم ورا په سر اخېستى وو او واړه ماشومان لكه نېزه و .لي روان ولنيو

  .تلسېالب د څپو له پاسه اوښتل رااوښ
  

ا دروازه د راځه په غږ سره مخ مې راستون كړ او بي .د دروازې ټك ټك مې پام بدل كړ
تنه وكړه له ذبيح نه مې غوښ .ماشومان ټول په خواږه خوب وېده ولنور  .شوه نيمكښه

  :راځه راننوزه، خو همدومره يې وويل
كوټې ته راننوت پر زړه  .ار مې هغه اړ كړ چې دننه راشيگــ يوه خبره مې درته كوله په ټين

  :ترې ومې پوښتل .او ماته څوكۍ كښېناست
  .ووــ كور ته خيريت 

  و؟وت خيريت عــ هو دا سا
  ه په دې توره خړه كې دلته راغلې؟گنو څرن

  .راغلم خو زه په تاسې پسې ،يتــ هو خير
د يوې پوښتنې او ځواب په شېبو كې ذهن ډېر لېرې . زه نور هم حيران كړم ۍد ذبيح حيران
او څه بده پېښه  دليمه كړه څه ټكه پر چا نه وي رالوي حيران شوم چې خداى. او نژدې والړ

  .شوي  وي نه
  

ده ووتل له نويو پېښو سره هار مې له ياگاو كړن ركار درزهاد تورې شپې ډزو او دندو
زموږ د دواړو په خبرو . كړماونډي اوترو خبرو زه هم حيران گد خپل . مخامخ شوم
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ټول په خپلو ځايونو كې په تاو بړستنو كې كښېناستل  .ماشومان هم له ځايه راپاڅېدل
  :ه كړهگپه وارخطايي مې بيا پوښتنه راغبر

  :و هغه په نوره وارخطايي بيا هم وويلما مه حيرانوه اصلي خبره وكړه څه مطلب دى؟ خ
مور له خوبه راپاڅولم او پر تا پسې يې راولېږلم چې د خپل كور خوا ته  زه له همدې امله

  ...همدغه ځايه دې له راستون نه شي او 
  ولې؟... ــ زه 

د هغه خبرو زه لږ څه . مطلب دا چې د ځان چاره دې وكړه او خپلې پښې دې سپكې كړه
زه يې نور هم . وه وگداسې چې د شكونو جو. و څه بل شان احساس يې راكړحيران كړم ا

  .اوتر كړم د فكر كولو وس يې راڅخه واخېست
  :ومې پوښته يا مې وار ونه  شوب

  :مور دې څه ويل ما ته پوره كيسه وكړه
 .ستا كور ته ورننوتل .ه شپه څو وارې ټوپك واال راغلي ولاگــ مور مې راته وويل چې بې

ې يې وپلټلې او په بستر. زه يې په لغتو ووهله او هر څه لوښي كودي يې چپه كړلدروا
  ... .ار كاوه او دا يې هم ويل چې گيدا كولو ټينموږ يې ستا د پ

  ...څنګه  ــ نو
  ...ــ ويلي يې دي بايد خپله 

  :او بيا يې مخ سور واوښته او په قهر يې راته وويل
  .راوسه هم پوه نه يېــ زه يو څه درته وايم او ته ال ت

  .ول موږ ته او زموږ خبرو ته ځير ولماشومانو تر دې دمه زموږ خبرې په زېر زېر اورېدې ټ
  

يې ورته د كور په مخ  مړي .ري يې وژلي ولگهغه زياته كړه زه چې راتلم ستا دوه تنه مل
د هغوى تورسرې او ماشومان يې هم ورته نه پرېښودل او همدا يې  .كې اچولي ول

  ... .راروله چې درې بايد پوره شي بيا به يې تك
  

زه غلى شوم زموږ ټولې خبرې ماشومانو واورېدې او د ذبيح د خبرو په اورېدو سره ټول 
ار سره يې دا گپه يو ټين وټول .ټول مې پرځان پورې د مچيو په څېر ونښتل. په ژړا شول

  . ...خبره تكراروله چې پالره ته ژر له كوره ووځه ژر والړ شه 
ار سره گو نه يې پرېښودم او په ډېر ټينووم زوى مې تر پښو پورې كلك نښتى شاخو م

  :يې ويلې اللچ يې كاوه
پوليسان به يې د دروازې په مخ . نه يې پرېږدم چې له كوره ووځي. ــ زه مې پالر نه پرېږدم

د . السا كړخو په نرمو خبرو مې د  بندي كړي، زه يې نه پرېږدم پوليسان به يې. كې ونيسي
غلى له . ه پر سر كړه چې څوك مې ونه پېژنيگاونډي وړينه خولې مې د سفر د تاج په توگ

ټولو سكيندې وهلې مخ مې . و الرې وكړېككوره راووتم د ماشومانو پر مخونو اوښ
زوى مې . بچو تاسې مه ژاړئ زه سبا ته بېرته راځم: همدومره مې ورته وويل. ورستون كړ
  :تكرار كړه
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  ...دې ونه نيسي  نته د شپې راشه چې پوليساسبا 
  :لاو ما بيا په الساينه ووي

له دروازې . تاسو مه ژاړئ زه به ارومرو سبا ته راشم او بيا به خپل كور ته والړ شو
. د هغوى د اوښكو نېز همداسې بهېده .راووتلم په سترو اندامونو مې پلونه واخېستل

ډېر  .س دا دى كلونه واوښتل او ال پسې اوړياو. ې يې راته لكې څكې پاتې شوېگستر
هغه شېبه هم بيا . ېږيگسهارونه راخېژي، خو زما د ستنېدو د سباوون څرك هم نه ل

  .راستنه نه شوه چې ورشم او بيا له هغوى سره يوځاى خپل كور ته والړ شم
  

  1999/1/23لندن، 
  
  
 ران دوست اصف الم ته،گ

  درې شيب３
  

ړه شويو غنمو بوجۍ په شا راپورې هاغې غاړې له ژرندې نه داو كلي د پرون مې د
 گلمدې پايڅې له خوړ نه دېرې ته راج. د شرنده خوړ نه په كرار راپورې وتم. يستله ا

  .غنمو په پټيو كې وږي ايستلي ول. شوم
  

په اسمان كې  د مرغيو سيلونو. ېدو وهگڼو ونو په توتانو كې توره دانه په لگ د دېرې د
ېرې په مخكې د غوايانو د د د. خوړ په شړك بهېده ،روانې وې ويالې ډكې .كولېالرې 

الصه رسۍ مې له ولو نه خ او د وړو بوجۍ مې كېښوده .ې دېوال ته تكيه شوماخور موړ
الس . تر سپږ مو شو مې و تريو بويگغ نېغ ودرېدم د تخريېد دمې جوړولو په هيله . كړه

  .نه شي مې په والړه بوجۍ كېښوده چې چپه
  

ړ نه خورې زلفې گشاترينه د نړېدلې كال له ان. رهار مې پام بلې خوا ته واړاوهد دروازې غ
اوبه په شړك  لومړى يې شړنده خوړ ته پام شو. هد ټټر كوترو يې د الوتو تابيا كول .راووته
شاوخوا  ،بيا يې ما ته وكتل په ليدو مې حيرانه شوه. تنكۍ غرمه په پخېدو وه. بهېدې

زه هلته د كال نه اخوا لېرې پاس په وستل كې يو سړى د خپل خره پسې چابك . وكتل ته
بيا  .او بله خوا درومي ه پردى الروى دىډاډه شوه چې هغ ،ښه ورته ځير شوه.  وروان و

ې د پښو په څوكو الندې كڅ ته وكتل هېڅوك نه ړيې د دروازې د درشايي له مو
خپلې يې په ټيكري كې . ا وكړهگړو يې شرنگبن د مړوند ،ورو راروانه شوه. برېښېدل

په غلچكي خو ترخه موسكا يې وكتل راته مالومه شوه . كړې ېخورې زلفې شا ته تاو
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. لره السونه يې په يوه بهانه راوښووس. چې د خپل راتلونكې په باب ډېر څه ويل غواړي
  ه؟گلكه چې كلي كې نورې نكريزې نه وې كه څن: ترې مې وپوښتل

. ا ته زما د واده شپه دهگبې !لكه چې ښه بې خبره يې: ځواب راكړترخه موسكا  هغې په
  .الس نيولې مې ودوي

  ه؟گولې ډولۍ څن حيران شوم،
ۍ گزه د خپل قسمت بنده . ويل، ما ته ډولۍ او جنازه يو شى دى ىاسويلى يې وكېښ و

  :ويل ىخو هغې خبره بيا واړوله و حيران ودرېدم،... يم 
زړه يې نه كېده . ېبه مو له تندې ډك ليده كاته وكړليوه ش. اوبه درته راوړم كه تږى يې چې
بوجۍ يې شا ته  نژدې شوه،ۍ د رااړولو په بهانه راد بوج. ه لېرې شيگچې زما له څن

بوجې يې . كې الرې وكړې و د زونډي خوږ بوي يې زما په حواسوگد لون .راواړوله
خو د پښو په ر درزا يې ښه په درز اورېدل كېده، د ټټ. ولونه يې راته سم كړل راواړوله،

ورو روان : ما هم ځان د رسۍ په كشولو بوخت كړ. ه پناه شوهگسكالو هغه ژر زما له څن
  .شوم
  

هروخت چې د هغه شېبې په ياد په اسمان كې د  .له هغه شېبې ډېر كلونه تېر دياوس 
نه خو راته . هېڅ راته نه وايىسيالني كوترو كتار وينم د هغې د احوال پوښتنه كوم، خو 

  .ينې شېبې غزل اورويگد هاغه فقير حسن كيسه كوي او نه هم ما ته د هغه خوږې او رن
  

ل له لېرې گتور. ووزندان لكه تور ښامار تور كومى واز كړى . شپه تر نيمايي اوښتې وه
د  ه ناستهغه په خپله توره كمپل. وغرنيو سيمو نه زندان ته راوړل شوى او بندي شوى و

. امونو په دهلېز كې ښكته پورته كېدهگپيره دار په درنو  .زندان ټولې پنجرې تړلې وې
هغه د كندز . ودا د پيره دار نوم و. ل په يوه ساه د ميده باى او ميده باى غږ كاوهگتور

 خو لكه چې زړه يې نه درلود ،وو) بولندوي/سرتېرى(يو ساده سرباز . وواوسېدونكى 
وو لكه چې اسمان هم وېده . ه دې توره شپه كې يې د بندي اواز نه اورېدهاو لكه چې پ

ټول بنديان . چ او النده يې يو شان سېزلو د غضب تنور لمبې كولې. لې وهگمكه هم ترينځ
توكل د كولمو په سخت . په خپلو ځايو كې كښېناستل. ېرويو راوېښ شولگد هغه په ز
ار پيره دار رانژدې شو د كالشينكوف ميله يې ورته په بيا بيا يې د پيره د. وودرد اخته 

اجازه نشته همدغلته . يعنې چې غږ دې مه باسه په الس يې ورته اشاره وكړه. ړولهراوا
د بندي اواز غلى شو له ډېره درده يې له ځانه سره سكيندې ووهلې او  .ومره بس او چوپ
  .شه پرېووتپه حال كې خپل ككړ كالي راټول او بېهو ۍبيا يې د بېخود

  
وېره او ترهه مې په ځان السبرې . هك حيران پرېوتم. ې سره ونه نښتېگټوله شپه مې ستر

ه په خپله يم چې ز. فكر مې كاوه دا د هغه بندي حال نه دى، بلكې زما خپل حالت دى. وه
او دا پېړۍ هم د كوم داسې چا  .و زه يم چې شپه راته پېړۍ شوې دها اوس مې نفس ووځي

حركت كوي چې غواړي اول زموږ د ټولو ورمېږونه خپه كړي او بيا رانه لېرې په الس 
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تر . ړ سره راټول يوگيو جالد، يو قصاب، د انسانانو قصاب، او موږ د قصاب په ان. شي
و ترې ول د ككړو كاليو ډك جسد مې خوا ته پروت گد بندي تور. سهاره وېښ پاتې شوم

  .اغى چې ژوندى والړ دى راته خاندير كله كله به مې ناڅاپه ياد ته. وېرېدم
  

ترخو چايو پياله يې په بل الس  ايڅې، سېلو ډوډۍ يې په الس كې دهې پگلنډ كالي ج
زړه يې د يو . په خپل ځاى ناست دى .كې نيولې او بوره غواړي او بيا په كټ كټ خاندي

د . وړه شيله خدايه مرسته غواړي چې ژر يې سر په كڅ. دى گبې وطنه مساپر په څېر تن
ړى ارمان يې پوره گحقير ژوندانه سوغات بېرته خپل مالك ته وركول غواړي او ځي نيم

. په دهلېزونو كې پرواز كوي او ځي. يو كوټو كې الوځگكېږي، نو روح يې د زندان په تن
خوشاله اوسئ  اوس نو پرېوځي: همدومره وايى. ديبيا ما ته رانژدې شي په كټ كټ خان

زه نور د چا پروا نه لرم ما ته اوس د هېچا پروا نه «. ما خپل پور پرې كړ. چې ژوندي ياست
  .او بيا په دې ډول شپه سبا ته ورنېژدې شوې وه »راځي نور څوك پر ما څه نه شي كولى

  
ي كورونو په تور سرك د تورو سمټ. پلى روان وم پر تور سرك. خو اوس كيسه د پرون ده

د خپل تېر ماضي ټولې ترخې  شاوخوا مې وكتل. يېدهر په ټټر خونځ كې لكه تور ښامايم
شاوخوا مې وكتل يوازېوالى او  ،له نظره تېرې شوې گينې شېبې كې په يوه درنگاو رن

  .بېوزلي
  

نه هغه شړنده خوړونه او رڼې اوبه . نه هغه ورانه كنډواله كال. نه ول پخواني ياران يو هم
وكړ لكه چې زما د ژوندانه ټوله كيسه د فكر مې . او نه هغه خورې زلفې او ترخه خندا

و په رپ كې تېره شوه او بيا مې د شنو غنمو او ببرو پولو دره ياد ته راغله لكه چې گستر
رېوانه په څېر خورې گټولې د يتيم د شلېدلي . په هديرو ورسم شوم. ووهلته هم څوك نه 
لونه يې پر بېخ ناست لې او دېواانې نړېدگكال. د دېرو ونې وچې شوې وې .ورې پرتې وې

ياد ته راغى، شاوخوا مې ونه  او بيا مې هماغه له هيبت او دهشت نه ډك زندان. ول
ل بندي اواز مې تل په گد سپاهي هيبتناكه غږ هم نه اورېدل كېده، خو د تور. ليدل

. كې ناڅاپه د يوه سړي سره مخامخ شوم سوچونواو بيا په همدې  ېدهگغوږونو كې جرن
او بيا د ) ليونى يې( يې كريزي: ويل ىوهمدومره پوه شوم چې . سره ودرېدممخ په مخ ور

  ....ژوندانه له وروستي متاع يعنې  خپل
  

  1999/3/10لندن، 
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  !شو) په دار(هغه پانسي 
  

روال بيدار چې د گورننوتم، نو سمالسي راته ډ )چاپخونه( سهار چې د چاپ په كارخانه
و چې ور نژدې وهدف يې دا . و كې اشارت وكړگوښى والړ وو په سترگې ړ له دروازگان

د . په كاليو كې وم ور نژدې شوم) سرتېرۍ(زه هم چې د سربازۍ . شم او څه راته ووايي
  :مره راته وويلوخو هغه همد ،مامور په څېر مې درناوى وكړ

. ه خبره پوه شومره پزه هم د وا. پوخ شو او كور ته يې واستول شو گاه بيا يو لوى دېگبې
و چې د لويو څوكيو د ترالسه كولو لپاره يې مېلمستياوو ته ښه ومر د هغه مطلب لوى آ
  .ښت يې هم د كارخانې له جيبه كاوهگزور وركړى وو او ل

واكې نوموړى هره ورځ دا كارونه كوي او بيت گهغه په داسې انداز دا خبره وكړه چې 
همدومره . ما يوازې ورسره د تاييد سر وخوځاوه. دهت تېريو وسيله عالمال د هغه د سا

  .زه پوه شوم: مې وويل
  

موړى د خپل لوى آمر سره په ډېره سخته سړه دې خبره ال له مخه پوه وم چې نو خو زه په
يو بل ته كوهى  گړه بوخت دى او د دواړو پوره وخت په دې خبرو تېرېږي چې څه رنگج

  پرزوي؟ ىرا ووكيني او يو بل له پښو راونيسي او 
  

يوه لويه او بله چې پاره دوه دروازې درلودې سړك څخه د ننوتلو ل كارخانې له عمومي
اډي د گصيب د يوازې د خرڅ د الرۍ او د آمر. ړلې وهلويه دروازه به هروخت ت .كوچنۍ وه

په له دروازې نه . يره دار بېرته كوله او بيا به بېرته ډېره ژر تړل كېدلهراتلو په موقع به پ
هلته چې به يو كنډوكپر . ېدلېگې ډېرې ژر په مخامخ دفتر لگننوتلو سره به د سړي ستر

هغه د . دواړه به يې په ډېر ځير څارل ياو وتونك يمخ افسر پكې ناست او ننوتونك
  .مركزي دايرې دفتر وو چې د ننوتلو دروازو ته مخامخ واقع وو

  
 .غه ښه مجلل او شاندار دفتر درلوده. صيب په دويم پوړ كې كښېناستهمرپخپله لوى آ

دفتر ښه مجلل او . له لومړي منزل نه ورته يوه ښه ارته او سوره وره زينه ورختلې وه
مرصيب ې آمرصيب پكې نه كښېناست، بلكې آشانداره وو، خو د مامور پرخالف يواز

وټى هم له ځانه سره په خونه كې كښېنولى وو چې هغه يو عادي سرباز گيو سكرتر 
زمې خبر نه وو، بلكې هغه د چا خبره چې د گداسې سرباز چې له پيرې او . وو) رتېرىس(

هغه د معمول . خپلې تورې له برېښ يا په بله مانا د خپل قلم له څوكې يې هر څه خوړل
  .مرصيب په دفتر كې كار كاوهپرخالف د آ
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ېښتان يې د چې قد يې نسبتاً ټيټ او لږ څه هډور برېښېده، د سر و) سرتېرى(سرباز 
سرباز  –هغه ډېر ارام او د چا خبره د سړې سينې خاوند وو . تندي له خوا مخ په كمېدو وو

مرصيب هم د هغه الس ته ناست نورو نه شول كولى او ان لوى آهغه څه كولى شول چې 
  .وو
  

ړ كې گاوس له هغه دورانه پوره زيات كلونه تېر دي، خو چې كله زما دنده په هغه لوى ان
ته ورسېده او هره ورځ يا هره اونۍ يا كله ناكله به زه له هغې الرې تېرېدم، نو سم د پاى 

نځ كې پيښې او زما د يړ په مگروال بيدار د هغه مړې مړې خبرې، د انگواره به راته ډ
د وجود خوله مې يخه په ځان احساس كړه . ذهن يو بوږنوونكې كيسه را تداعي كېده

زما دا ويرې او ترهې تر ډېر كلونو دوام وكړ، خو يوازې هغه . وېرې او ترهى به واخېستم
  .وخت له دغې وېرې زما ولي سپك شول چې كله د اصلي كيسې په پاى وپوهېدم

  
  .مرصيب خبره كولهخو اوس مې د آ

ي هم د شيطان له پوهې لوړه وه، نو ځكه خو يې سمندر گمرصيب چاالكي او زرنآد لوى 
و په خپل دفتر كې و) سرتېرى(په څېر يو عادي سرباز ) ېروسرت(ته چې د نورو سربازانو 

نه، بلكې هغه مجسمه ) سرتېرى(دى يوازې سرباز . هره ورځ يې نازاوه. ووځاى وركړى 
. جوړوي ساز ته ورته وو چې ډبرې او خټې يې په مخ كې ډېرۍ كړي او له هغو مجسمه

مرصيب كه چې هغه ورځ د آدا ځ. لرلى واى مرصيب هم ورته درناوى درلود او بايد يېآ
پوړو دولتي كار  و هغه يې برسېره پر دې چې په لوړشخصيت ته خاص پالش وركاوه ا

ي مجالسو او گيې هڅه كوله چې په لويو فرهنكوونكيو كې يكه تاز ځلېده، دغه راز 
نوځكه خو سمندر  –ه وپېژندل شي گغونډو كې هم د يوه عالم او فاضل شخصيت په تو

يې د چا خبره په غوړو كې وه او د دې كار له بركته نه يوازې  خولۍ –وه  ته خداى وركړې
  .و، بلكې د بهرنيو ملكونو له سفرونو هم بې برخې نه وووزمې نه بېغمه گد پيرې او 

  
ليكلې، خو و چې ډېرو مهمو اخبارونو او مجلو ته به يې مقالې ود سمندر يو كار خو دا 

و چې له هغه نه وصيب اړ رمځكه چې آ. كښل كېده د مقالې په تندي به د آمرصيب نوم
يت او فضيلت په مقياس ملعته د هغه د مر رته لويان په دې خبره وپوهوي چې آپو

  .فا دهنى او د هغه په حق كې د چا خبره جډېر كوچ اوسنى پوسټ
ړ كې كښته پورته كېدل چې په گهم په دغه ان) سرتيري(ابازان رخو بلې خوا ته نور س

د چاپخونې او د ادارې د مقرراتو له مخې به هر . يې د سمندر نه ښه نه اېسېدل هېڅ شان
هغه د كتنې او د ټولي د مشر د امر د پرځاى كولو او د ) كتار(سهار سرتېري په يو لين 

او كله چې به د ټولي مشر . تيارسي درېدل) كتار(پاره په يو لين رپوټ د بشپړولو ل
ټولو سرتېرو حق په جانب څېره غوره كړه او غلي به  ند شو، نو سم د واره بهگراڅر

ې سبب شي چې ډېره موده يې ارام ته ځورونمخې ته ) كتار(قوماندان به د لين . ودرېدل
  .پرې نه ښودم او تل به له ځان سره په ژوره شخړه اخته وم
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ې يو هڅه به ود ټولي قومندان چې په ونه منځنى او ښه هډور او د منځني عمر سړى 

وله چې په خپلو جدي خبرو خپل رعب او وېره زموږ په زړو كې كښېنوي، خو دا كار لږ ك
  :پر سر غږ كړ) كتار(هغه به د لين . ناشونى وو

  ».خبرې وانه ورم !ي شئهلكو سم ودرېږئ تيار س«
  

د رسېدلو وېښتانو، برېتو او موذو پورې خبرې  )سرتېري(به يې د يو نيم سرباز او بيا 
 »ملوكانه ارشادات«په اصطالح ) سرتېرو(وره نيم ساعت به يې د سربازانو پيل كړې او پ

  .ف كړلپُ
  

نيامت . وسې پيل شوگونگپر سر د قومندان د خبرو په جريان كې به ورو ) كتار(د لين 
ورو به يې د استاد  ،ووورونو المل نه كلونه زما د اندېښنو او ذهني ځچې كلو) نعمت(

  :داز زمزمه كوله چې ان شونډې به يې رپېدې، ويل به يېسيفو دا سندره په داسې ان
  »ليال غوټى جان غم نه دارى«

  :مامد به ورسره سم د واره سر راتاو كړ چېراو يا
  ».ه كار ندارىگزلف دي گغير از رن«
  

(!) وارۍ گخو قوماندان به له خپلې بزر. به له يوه سره تر بله له خندا ډك شو )كتار( لين
وه، نو ش خو چې حوصله به يې ختمه .ارو كې واچاوهگناپه و ځان به يې نه كار اخېسته ا

  .يل وكړسم د واره به يې په پټكو پ
  

لكه چې نه سړي كېږئ؟ قسم مې دې په رب وي چې د اس سره به مو په يوه اخور ! هلكو
  .وتړم

  ».اس خوب است خدا ما را از خر نجات بته«: اقا به ورو وويل
  

ين شو او په توره په اورېدو سره بيا سور سپ )اشارې( ې كنايېه د دب) خان(اشاره به دغه 
  :مښوكه به يې وويل

  ».ادم نه شدى؟ مه كتى تو كار دارم... او مرده «
  

و، او په الره به هم چې چا خر وليده وخبره دا وه چې هغه زموږ په ټولي كې په خر مشهور 
او بيا ده ته په كتلو سره دا افاده  ري به اول څارويگ، نو روان ملواو دى به هم روان و

خو دا مهال  ا به د هغه په اكر كې بدلون راته،او بي! ورهگوندې انډيوال دې گوركوله چې 
او نيامت به غاړه صافه كړه، غلى او حق په جانب به . به د قوماندان پټكو هر څه غلي كړل

د قومندان مخ به بلې خوا  څه به يې ونه ويل، خو چې. يارمامد به هم ورسره ودرېد. ودرېد
  :ته شو، نو بيا به يې زمزمه كړه
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  اال شا كوكو جان، سرت شال بندازم
  اال شا كوكو جان، هر روز نه كه دريشى

  اال خوبش استى ازى بهتر نميشى
  ...او د دې سندرې سره به بيا د سربازانو سكوت مات شو 

به هم لكه سور الوان  گن رنبيا به سمالسي په لين كې خندا غزونې وكړې او د قومندا
  .وتښتېد

  
كله ناكله ځكه وايم . مرصيب د دفتر سرباز هم كله ناكله ودرېدهكې به د آ) كتار( په لين

د چا . وته نه راتلو، بلكې هغه په يو مهم كار بوخت و )كتار( چې هغه هره ورڅ دې لين
) كتار(ې د لين نو ځكه خو كله چ. ووخبره چې هغه د شخصيت د هستولو په كار بوخت 

  .پاره راغى، نو سمالسي به پرې د ټوكو او ملنډو باران پيل شوۍ لگسر ته د موجوده 
  

رم او نرم دفتر كې د هغه پاتې كېدلو او گيو خو دا وه چې په : دې كار دوه وجهې درلودې
بلكې  ،نه يوازې سربازانو. كركه راپارولې وه) سرتېرو(كار كولو د ټولو سربازانو 

وره ټوله ورځ ورته ليكنې گده ته «: بيدار خو به ورته غاښونه چيچل او ويل به يې روالگډ
زه يې قوماندان نه يم چې د پورتاتيف په خېمه كې . كوي او هغه يې په خپل نوم چاپوي

  ».يې څو ورځې وساتم چې پوه شي چې يوه ډوډۍ څو پتيرې كېږي
  

. يې نه درلود) غوسه(قهر و، هېڅ و او بله وجه دا وه چې سمندر ډېر د سړو مغزو خاوند
: ښه مې په ياد دي چې په يوه محفل كې چا په څپېړه وواهه نوموړي ورته همدومره وويل

  »!بچيم كار خوب نه كدى«
  

) كتار( و چې نورو سربازانو به له هغه انتقام اخېست او كله به چې په لينوهمدا سبب 
چا به آمر . الندې به يې ستمي ويستل ورونو او فشارونو تر قمچينېكې ودرېد، نو د ځ

و چې كله به ډېر اړ نه شو، نو وهمدا سبب ... مر پنسل پاك باله، چا به رئيس او چا به د آ
  .ته به له خپل دفتر نه نه راكوزېده )كتار( لين
  

ړندي گشپې او ورځې په . دوره نيمايي ته ورنژدې كېده )سرتېرۍ( زموږ د سربازۍ
ړ گاصلي كيسه دا وه چې يوه ورځ كله چې له بهر نه د كارخانې په ان. بدلون سره بدلېدلې

ذره . ته پراته ول گه او ماشيندار يې څنپرتل. ووورننوتلم، نو نيامت راته په انتظار والړ 
ويل ډېر ښه  ىو. و وې د تل په څېر يې خوله له خندا ډكه وهگپر ستر يې بيني عينكې
  .وخت راغلې

  خيريت خو دى؟: ما ويل
  .ووله تا سره مې يو كار . غه وويل خيريت دىه
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ورو يې راته . ونيو او يوې خوا ته يې كش كړم گينله روغبړ نه يې وروسته زما الس ټ
ډېره سخته اړه ورته  يدا كولى شېه كار دي چې زه نه پوهېږم ته يې پيو څه مې پ: وويل
  .ښتنه وكړهما ترې پو. يا به له تا سره وي ارومرو يې راته پيدا كړه. لرم
  

  په كار دي؟ مې څو دانې مرمۍ. مرمۍ مې په كار دي... هغه وويل مرمۍ 
هغه په ونه . په يو پوهنځي كې مو سبق لوست. وونيامت زما د پوهنتون د دورې دوست 

زيات . و اېښې وېگۍ په سترگتل به يې ستر. ر هډوكن تن درلودگاو نرى او ډن گج
و، شمېرلې خبرې وسړى خبرو كې ارام او صبرناك په . وووخت به يې كتاب په الس كې 

. او په كتابتون كې به مو هروخت ليدل تابونو راكړه وركړه به مو درلودهد ك –به يې كولې 
پورې ) كتار(د لين ) سرتېرو(لوي يوازې د سربازانو گلنډه دا چې زما او د هغه پېژند

  .اړونده نه وه
  

همدومره يې وويل . وړي راته سم حال ونه وايهار وكړ نومگينخو هغه مهال چې ما هرڅه ټ
جزايي . قوماندان يې رانه غواړي راسره مرسته وكړه. شوې دي له ما نه په پيره كې وركې

خو وروسته  .يې درته راوړمويل سبا ته به ومې ما ورسره ومنله او ورته . كوي مې
نيامت د پرون . نوتلمسهار چې بيا كارخانې ته ورن. وپوهېدم چې هغه راته بهانه كړې وه

  :ويل ىو ،يو وار بيا په خندا شو. په څېر زما الر څارله
  !خداى دې وكړي چې زما سره د مرستې په ثواب كې شريك شې

  .غم مه كوه: ويلومې ورته 
مننه يې . چې مرمۍ مې وركړېگد خپلې تفن. وښې ته والړوگله السه يې ونيولم يوې 
حواسو . وښه كېدو سره مې زړه ډوب ډوب وكړگنه په  له هغه. وكړه او بيا له ما جال شو

  .و ونه ليدگواهي وركوله او له هغه ورځې وروسته مې بيا نيامت هم په سترگمې بل شان 
  

كې ) سرتېرو(په سربازانو . نيامت ورك شو او بيا يې چا نوم هم په خوله وانه خېست
 .»نيات وتښتېد«. شوه اندېښنو لړۍ پيلد وسى وو له هماغې شېبې زما د ژورو گونگ

رې ه اذهانو ليل وره چې نيامت د نورمخدمتي والړ او چا بل څه؟ خو څوچا به ويل نيامت 
مننه او بس . د مرميو وركړه. وښه كېدو شېبهگد  –هغه شېبه . ورولمكېده دومره يې زه ځ

  .ترى تم كېدل
 –شان جوړېدل هماغه  )كتارونه( لينونه) سرتېرو(مياشتې مياشتې زموږ د سربازانو 

منځ . كې وهل كېدلېاو دغه راز ملنډې پ –كې كېدلې ، ټوكې پكې كېدلېخنداوې پ
كې جاري ساتلې او مونږ په پوره منډ قومندان هم هماغه شان خپلې پټه قدى او چاغ چ
پاره ليال غوټۍ جان سندره د ملنډو ل ر سر چا دپ) كتار( خو بيا د لين. زغم اورېدې

. وخندوي) سرتېري(خو نيامت وو چې په قطار كې والړ سربازان زمزمه نه كړه او نه 
خو كله چې به زه د كارخانې په دروازه ټولو هېراوه، . د ټولو له ذهنه ووتنيامت ورو ورو 

راننوتم سم د واره به مې مخ ته ودرېد او له هغه سره د روغبړ وروستۍ شېبه به بيا 
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تللم او په بل كار به بوختېدلم زه به يې  راتداعي شوه او ترڅو چې بېرته له هغه ځايه
  .ځورولم

  
هغه . ېدهگد نيامت له تري تم كېدو نه مياشتې مياشتې تېرې شوى د هغه هېڅ پته ونه ل

. اوړى تېر شو منى راغى يخني په زياتېدو شوه –بيا په پيره كې ونه ليدل شو . ترى تم شو
. نيامت بيا هم ونه ليدل شو –و كړ وتگموږ هر يو ترخيص تر . د ټولي ترخيصونه پيل شول

 ،هركلى يې وشو ،چكچكې پرې وشوې –وتو كړ گخان هم ترخيص تر . هغه ترى تم وو
سمندر هم له تقديرنامې سره يوځاى  –شوه او ځېنو كينايي هم وويلې  لمباركي وركړ

 (!)فتح وظفر مبارك (!) مبارك (!) نوش جان  :ټولو په يو اواز وويل. ترخيص واخېست

ډېرې نوې خبرې  .دوه كاله وروسته كله چې په يوه دولتي اداره كې په خپل كار بوخت وم
 هنه وتلې او د هغو ځاى نويو نيوه،تېرې يادونې مې ورو ورو له ذ –مې ذهن ته راتللې 

د . شو د واره به يې ټكان راكړ گخو د نيامت وروستى روغبړ به چې كله په ذهن راغبر
خان هم په څه . سمندر مې هم نه ليده. كيسې مې په ذهن كې نه وېسربازۍ د دوران نورې 

روال گد ډ. كى مې ورو ورو له ذهن نه وتلېه چاغ چمنډ قومندان او د هغه پټ. كار اخته وو
لم چې لوى يوازې دومره پوهېد. بيدار خبرې او لوڅونې هم دومره زما ياد ته نه راتللې

پاره يې اشتها نوره ستونو د ترالسه كولو لد نويو پوكړى وو او  گمرصيب ښه پرمختآ
 .هم زياته شوې وه

يوه ورځ چې د سهار  –ما هم په يو دفتر كې كار كاوه او د مامور په څېر به دفتر ته ورتللم 
هغې . له خوا لږ ناوخته دفتر ته ورغلم ډېرې انجونې زما د دفتر له همكارې راتاوې وې

  .ته يې تسليت وركاوه
  :ه ويل، خو اندېښنه مې زياته شوه او د چوپتيا پوښتنه مې وكړهلومړى مې څه ون

  .شكېال ته مو دوعا وكړه. رين وويل موږ دوعا كولهنس
  :د څه دوعا؟ پوښتنه مې وكړه. زه حيران شوم

. زه هك حيران شوم. ري فاتحه راكولهگدوى ستا د مل: شكېال په ژړغوني اواز وويل
  رى؟گكوم مل

  .هد نيامت فاتح: هغې وويل
  كوم نيامت؟: ه كېدله بيا مې وپوښتلهگونگزه ټكنى شوم او سره له دې چې ژبه مې 

هروخت به يې ستا كيسې . هغه چې له تا سره يوځاى سرتېرى وو: هغې بيا په ژړا وويل
  .موږ ته كولې

  .تا خو ما ته ويلي وو چې هغه تښتېدلى دى –زه حيران پاتې شوم 
  .چې تا ته همدومره ووايم اسې ويلي ولهغه همد –هغه نه وو تښتېدلى ! نه

  نو هغه كله ومړ؟
د پرديو د وژنې په جُرم پانسي شو او مور مې ... هغه ونه مړ، هغه پانسي شو : هغې وويل

 .د هغه مړى هم ونه ليد

  لندن، 
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