
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 لیکوال : علم ګل سحر

      
 
 

 
 

  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 د شپې نوم

ډاډسن  ما هم خپلې نامينځلې څڼې غوړې كړې او له نورو انډيواالنو سره د
موټر په سورلي د كابل پر لوري روان شوو، زموږ د كلي د ُعشر پخواني امر 

شت دمخه د چا په خوله چې موږ ټولو به امر صاحب باله، ال يوه ميا جمرود
يو ځل يې ليدلو ته ورشو، خو دا څو ورځې هلته جګړې  احوال رالېږلى و چې

بوخت و، موږ هم ډېره تلوسه لرله  وې، معلومه ده چې جمرود هم ښه پكې
 .چارواكي چې الړ شو هم هغه ووينو او هم ځينې نور حكومتي

 يت پر سر دعوههم النجې وې، لونګ او غالم د وال ځكه زموږ په منځ كې

لرله، د لونګ سړو د واليت ودانۍ نيولې وه او د غالم وسلوالو بيا فرقه نيولې 
جمعه الدين ال په ټولو كېگ ښه و، چې په امنيه قوناندانۍ يې ځان قانع  وه،

 .كړى و

لونګ او غالم د وسلوالو كسانو تر منځ جګړه ونښته څو ورځې يې يو بل  د
يو بل سړي يې يرغمل نيولي وو، هر يوه غوښتل نيولي وو او د  ته مورچلونه



د كليوال نياز محمد په خبره "ژاولې چخونيا  چې والي شي، خو اخر زموږ
له پاسه مكتوب راوړ او ځان يې  شوې نه د تا شوې نه د ما شوې" يعنې سرور

 .ته نه و ورپرېښى والي وټاكه. خو ال تر اوسه د لونګ وسلوالو هغه واليت

 و ښه تود مجلس جوړ كړى و، ځانونه مو داسې ښودل چېپه الره كېگ م

 :پخپلو منځو كېگ هېڅ اختالف نه سره لرو، يوه وويل

والكه يې و پېژنې، پهو داسې مزې شوي چې  ياره كه جمرود اوس ووينې _
 .ځمكې ته ال سم نه ګوري خبرې يې مه كوه، برګه دريشي يې اغوستې وي،

 :الهوري ورغږ كړ

 .پېژني موږ ونههسې نه چې اوس  _

 .روح اهلل وخندل

چوكيو په سر ټول  لېونى كېگږه مه، هغه اوس موږ او تاسې ته اړ دى، د _
ورسره دښمنان شوي دي چې موږ د ځان ملګري نه كړي، په يوازې سر به 

 :كوي او بيا يې ما ته مخ راواړاوه څه

 كه څنګه ماليم صاحب؟ _

كې غرق وم، ټولو ته مې ويلي  وښوراوه، زه پخپلو سوچو ما يوازې سر ورته
به ولسوال راځم، خو ولسوالۍ ته معراج  وو، چې كه خداى كول له هغې خوا

موږ سره په دې سفر كېگ  الدين هم سترګې پټې كړې وې او اوس هغه هم له
 .ملګرى و

ترڅنګ راته كتل، زړه يې  معلومه نه وه، چې برد به زما وي كه د هغه، ده هم
زړه كې  په الره كېگ ورسره ملګرى و اوسم، ما پخپلنه غوښتل چې زه هم 

 پاچاهي جوړه كړې وه، ولسوال وم، خلك مې مباركۍ ته راتلل، ما امرونه



 .كول

په دې وخت كې د الرې په پاټك كې چا زموږ موټر ودراوه، وسلوال د موټر 
 :خالصه كړه په غوسه يې وويل دروازه

 .راكوز شئ، مېلمانه ياست؟ _

 :ورته وويل عتنايۍلونګ په بې ا

 وايه څه وايې؟ _

 .اسناد مو راكړئ _

 :واړاوه لونګ جمعه الدين ته مخ ور

 كارټ دې راوړې دي؟ _

 .هو دغه دى _

واړاوه، شونډې يې پرې ښورولې بيا يې سر ترې  وسلوال كارټ په يوه بله خوا
 :راپورته كړ

 پوهېږم، دا ووايئ چې د چا نفر ياست؟ په كارت مارت دې نه _

 .تور واوښت ونګ په غوږ كې څه ورته وويل. د وسلوال رنګل

 ښه داسې؟ _

موږ څخه يې وسلې  دوه نور وسلوال يې چې هلته والړ وو، هم را وغوښتل له
 .واخيستلې او بيا يې په يوه كوټه كې بنديان كړو

هماغه وسلوال له يوه بل وسلوال سره راغى لونګ په غوسه  لږه شېبه وروسته
 :ورته وويل

لپاره مو دلته كښېنولي يو، تاسې كوم امر يا قوماندان لرئ كه نه،  اخر د څه _
 وكړم؟ چې زه خبري ورسره



 :وسلوال په بې تفاوتۍ وويل

 نه؟ دلته موږ هر يو امر يو، پوه شوې كه _

بيا يې سم له السه ټول تالشي كړو، پيسې او ساعتونه يې راڅخه واخيستل، 
ګامه الړ، بېرته را وګرځېده په موسكا يې يې خالصه پرېښوده، څو  دروازه
 :وويل

 .تالى شئ اوس نو _

وو،  موږ هم پټه خوله بهتره وبلله، ځوړند سرونه راروان شوو، ټول پټه خوله
 .تر ډېره مو څه نه ويل

 :وروسته يې وويل خو دا چوپتيا جمعه الدين ماته كړه، تر اوږده اسوېلي

  .ړۍ وه راديوپه ګړۍ مې ډيره خوا بده ده راديو ګ _

 :په خندا وويل روح اهلل

په  -مه خپه كېږه څه خپل ساعت خو دې نه و، په كومه الر چې راغلى و _
 .هغه الړ

 :دا نورو ته يې سترګه ووهله پسې زياته كړه

 .او ته خو سره پوهېږو كانه جامه دينه، زه _

وه الرې په ي په كابل كې بيا جګړه پيل شوې وه، دوه شپې مو نورې هم د
 سماوار كې تېرې كړې، په درېيمه ورځ جګړه د ښار بلې څنډې ته الړه، موږ

هم د كابل پر لوري حركت وكړ، غرمه مهال ښار ته ورسېدو، ښه و جمرود 
 .و دفتر ته راغلى

جمرود رښتيا هم بدل شوى و، په څرخي څوكۍ كې به كله يوې خوا كله بلې 
په چلند كې كوم بدلون نه و  تاو شو، خداى شته چې له موږ سره يې خوا ته



ځان ته پوښتنه  -په غېږ روغبر وكړ، د هر يوه يې ځان راغلى له ټولو سره يې
او النجې يوه يوه ورته بيان كړه، ټولو ته  وكړه، موږ خپلې خپلمنځي ستونزې

 :په بې تفاوتۍ سره وويل يې غوږ نيولى و، زموږ له خبرو وروسته يې

له السه  لسوالۍ پسې مه ګرځئ اوس زموږورك يې كړئ، په واليت او و _
 .وتلي دي، هغه مو په وېش كې دا نورو ته وركړي دي

كش وښويېده كه و كه نه و ما خو ځان ولسوال  له دې خبرې سره مې زړه
مې د څادر په پڅه پاكې كړې، د  بللى و خولې راباندې راماتې شوې، ژر ژر

واچولې، د  ګې ښكتهلونګ رنګ هم ژېړ غوندې شو، جمعه الدين هم ستر
خپلې څپلۍ په سګك لګيا شو، امر صاحب لكه چې زموږ په خپګان او 

 .پوه شوى وي وارخطايۍ

 :تر لږې چوپتيا وروسته يې وويل

ځايونو كې به مو مقرر كړم چې په يوه  خو تاسې غم مه كوئ، په داسې _
 .مياشت كې هر يو د شخصي والګا څښتنان شئ

 :وهيې لونګ ته مخ ور واړا بيا

 .كړم "تا خو به سمدستي د يوې قطعگگې كومندان "قوماندان _

 :لونګ ورته وويل

 .څه ووايم، زه خو له والي توبه بل شى نه غواړم _

 .لېونيه! په خداى، ډېر ښه ځاى دى، ډګرجنرالي به هم دركړم _

 .شم والي. اوس مې كور ودانې مباركي راكړې ده نه نه زه بايد والي _

 :وويل د په بې حوصله ګۍامر صاحب جمرو

توبه النت "لعنت" دې په شيطان وي، درته ومې ويل چې په وېش كې  _



نورو په پچه ختلى دى، ډګرجنرال تر والي غټ وي، لونګ پر  واليت د دې
 :خپله خبره ټينګ و

نه يا بايد والي شم، كه بيا مې والي كوئ نه، نو ډګر جنرالي نه غواړم بيا  نه _
 .ړهجنرالي راك بريد

غواړې، دا  ډګر جنرال خو تر بريد جنرال غټ وي، چې بيا ته بريد جنرالي _
 . . .يې بريد جنرال، پيريانو ته غزنى څه دى دا خو

 :خبره كې ور ولوېده جمعه الدين يې په

 .بيا نو دا ډګرجنرالي ما ته راكړه _

 .اسانه ده چورت مه خرابوه،

 :بيا يې ما ته مخ راواړاوه

 ب ته څه شى غواړې؟ښه ماليم صا _

 :ورته وويل ما

 ما خو ولسوالۍ ته ځان جوړ كړى، خو چې ته وايې هغه د بل چا په پچه _

 .ختلې ده، بيا نو ما ته هم كومه جنرالي منرالي راګوره

په دفتر كې يې په قدم وهلو پيل وكړ زما مخې ته  جمرود له څوكۍ را پاڅېده
 :ودرېده

هوښيار سړى يې، موږ كار د كار هل خداى  ګوره ماليم صاب ته خو نام
 .او مسلك ته دې الړ شه )اهل( ته سپارو، ته جنرالي څه كوې، خپل كار

 :بيا يې پسې زياته كړه

كېږه مه، بيرته دې اول صنف ته نه لېږم، په  شونډې دې ولې وځړېدې، خپه _
معاون مقرر كړم، د رياست لپاره  پانتون )پوهنتون( كې به دې د كوم پوهنځي



 .ې بل څوك په زوره راولېږهي

 وكړم؟ نو زه به هلته څه _

وارخطا كېږه مه، علمي رتبه به هم دركړم، پوهنوال موهنوال به دې كړو،  _
په رئيس اسناد پيدا كړه كه خداى كول په يوه مياشت كې به يې بستره په  بيا

 .تا به رئيس كړم څټ كې وركړم او

 :بشير په پوزخند سره وويل

 .شي ويالى په پانتون كې به څه كوي و اول جومات ته سبق نهدى غريب خ _

 .خو يې ال معاون دى مه ګرځه، رئيس هم څه د تورې بنګړى نه دى، دى _

وعده هم  امر صاحب جمرود هر يوه ته په مكروريانو كې د يوه يوه كور
وركړه، زه پر حاالتو ډاډه نه وم، په سبا مې د خپلې مقررۍ مكتوب تر السه 

سې نه چې بل څوك تر ما ړومبى شي. مخامخ پوهنتون ته الړم، د ه كړ،
 :ودرولم دروازې د مخې پيره دار

 اى څه كوې خير خو به وي چې داسې نېغ نېغ روان يې؟ _

 .وښود ما خپل مكتوب ور

 .دا دى مكتوب زه دلته ماوين )معاون( مقرر شوى يم _

 د چا په امر؟ _

 .د جمرود په امر _

 :سره په شا والړوسلوال له خندا 

په ورا نه پرېښوده، دې د سركجاوې غوښتې،  زوى دې مړ شه وايي پكه چا _
 .توبه هغه اوس دومره شو چې خلك مقرروي توبه،

ټوپكوال په زوره خندل، خو له خندا سره يې په ټڼده )تندي( كې ګونځې را 



 :شوې په لږ څه لوړ غږ يې راته وويل پيدا

 .دى ين )معاون( نهځه ورك شه، رنګ دې د مام _

خو ما ال ټينګار كاوه په زاريو مي پيل وكړ، وېرېدم هسې نه چې اوس بل 
مكتوب راوړي او تر ما ړومبى څوكۍ ته ځان ورسوي، زما زاريو د  څوك

 :راته ويې ويل ټوپكوال زړه هم نرم كړ

 .ځه الړ شه، د پوستې د قوماندان جنرال ميرزا امر راوړه _

بلې خوا ته وګرځېدم، جنراالن ډېر و، خو جنرال ميرزا  قوماندان پسې يوې په
نه كړ، د پوهنتون بلې څنډې ته پسې الړم. دلته حالت بل ډول  مې پكې پيدا

د ټولګيو په كړكيو او د ګالنو د وچو بوټو په منځ  و، وسلوالو په ويالو، او
له شګو څخه د ډكو بوجيو شا ته ځان  كې مورچلونه نيولي وو، يوه نيم خو

 :غگږگ كړ پټ كړى و، څو ګامه ال نه وم تللى چې يوه راباندې

 اهاى چېرته ځې د شپې نوم لرې؟ _

 .د شپې نوم؟ اوس خو ورځ ده _

 :ملګري يې له ليرې را غږ كړ بل

دا نور په پستو  دې ته ورځ وايې؟ چې موږ په مورچلو كې پراته يو او _
 چوكيو نرم ګرم ناست دي؟

 :وويل ملګري ته چې ما څه ونا ويل نو خپل

 .ورشه شپه ورته وښيه _

شا څخه د كالشينكوف د  زه ځاى پر ځاى والړ وم، نه پوهېدم څه ووايم له
خو  كنداغ وار راباندې وشو، سر راباندې وګرځېده سترګې مې تورې شوې
 :پر ځمكه ونه لوېدم الس مې په دېوال تكيه كړ، ټوپكوال په غوسه وويل



 ؟اوس شپه ده كه ورځ څنګه _

 .ش، ش، شپه _

 :كاوه، دا بل ته په قهر وويل خو هغه بل چې ځان يې قوماندان قوماندان

ستوري پې ووينه پوه  شپه دې ورته ونه ښودله. وايم په ورځ كې د اسمان _
 .شوې كنه

زه په ځان نه يم  ټوپكوال دا ځل په ډېر قوت سره ټوپك پورته كړ، نور
 .پوهېدلى

وينې وچې شوې وي  چېرته يم پر مخ مې لكه چې اوس توره شپه ده، نه پوهېږم
ده  چې الس وروړم لكه په خټو چې كاګل شوى وي، نور نه پوهېږم بېخي تياره

داسي معلومېږي چې موږ په يوه لويه خونه كې بنديان يو، په دېوال د تختې په 
شى په ګوتو راځي. كېداى شي د پوهنتون كوم ټولګى وي كېداى  څېر څه

چې زه يې مرستيال ټاكل شوى يم، څوك څه  ځي ټولګى ويشي د هغه پوهن
دردونه مې په دې باره كې  خبر دي كېداى شي زما دفتر وي، خو د زخمونو

چې غم مه كوه  نورو فكرونو ته نه پرېږدي راسره نور بنديان ډاډ راكوي وايې
 تبادله ته بختور يې تنظيم لرې كه امر يا قوماندان دې خبر شي حتمًا به دې په

كې په چا بدل كړي، ازاد به شې، افسوس زموږ په حال چې نه په اسمان 
 !!!نه په ځمكه سيورى ستورى لرو
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 د قربانۍ غويى
ناست و او  هغه په دې لنډو ورځو كې زموږ سيمې ته راغلى و، تل به ارامه او چورتي

يوازې  خبرې نه كولې، په كور كېمخامخ به يې په ځير ځير كتل، له چا سره يې ډېرې 
 اوسېده. په دې دومره موده چا څوك ونه ليدل چې د ده كور ته دې راغلى وي، په

شونډو يې چا موسكا نه وه ليدلې، موږ به تل هڅه كوله چې خوشحاله يې وساتو، د ده 
خوشحالۍ لپاره به مو د ټوكو ټكالو مجلسونه جوړول چا به چې هر څومره په زړه  د

خبره او يا ټوكه وكړه چې موږ به له ډېرې خندا بډوډي په الس كې نيولي وو او  پورې
 :مو ښايسته ډېر ځنډ وكړ ،خو هغه به نه خندل يوازې به يې وويل خندا به

 :يې ويل هو دغسې ده.او يا _

 .رښتيا چې ښه ټوكه وه _

ندا رانه خو دى نه يوازې چا په خ ان څو ځله خو زموږ د ده په خندولو شرط كښېښود
ورو ځان له خلكو ګوشه  ووست بلكې خوشحاله مو هم ونه لېد، معلم اكرم ورو،

مطالعه بوخت و، ما ته د ده  كاوه، د ورځې به هم ځان ته ګرځېده او يا به د كتابونو په
مازديګر د ده كور ته ورتلم،  علمي او پخې خبرې ډېرې په زړه پورې وې، كله كله به

كتابونو پوښتنې به ده راته حلولې،  رڅخه وړل او د مطالعه شويوكتابونه به مې امانت و
زما استاد و او زه به هر مازديګر  په هره برخه كې يې پوره معلومات لرل اوس نو هغه

 :وكړه هغه ته ورتلم، يوه ورځم مې زړه وكړ پوښتنه مې ترې

 استاده څنګه ژوند يوازې او بې اوالده سخت نه دى؟ _

 .دى سخت نه چې دوزخ _

 .نو استاده نه شي كېگداى چې له دې يوازيتوب څخه ځان وژغورې _



 .كېگداى، ډېر اسانه يوه د دار رسۍ او لږ څه جرئت په كار دى ولې نه شي _

راته ښكاره شوې، په خپلو پوښتنو پښېمانه شوم خو څه مې كړي  خپلې پوښتنې بېځايه
 :شروع كړې وه، ومې ويل واى، اوس خو مې پخپله

 .استاده خداى دې نه كړې زما منظور دا نه ونه  _

په منظور پوه شوم خو څو چې انسان، انسان شوى نه وي او انساني عاطفې كډه  ستا _
همداسې د مرګ پر پوله ژوند يوازې ښه دى، نور مې ونه غوښتل چې په  كړې وي،

و او پر زخمونو مالګې ودوړوم په عمر كې يوازې او بې دوستان خپلو پوښتنو سره يې
اوالدونو نه درلودل تل خپه ارام او چورتي. . . او په لسګونو  خپلوانو اوسېدل، د

مې په تاخ كې په يوه اېښودل شوي پنډ كتاب بوخت كړ،  داسې نورې پوښتنې، ځان
 .واخيست او خداى پاماني مې ورسره وكړه هماغه كتاب مې امانت ورڅخه

هار وختي له كور څخه ووت او س شپې ورځې يو په بل پسې تېرې شوې. اكرم به
سيوري ته به دكتاب په  مازديګر به هماغسې غلى كور ته راته او د باغچې د دېوال

بې ځوابه پاتې  لوستلو بوخت و، د ده د ژوند په هكله له موږ سره پوښتنې هماغسې
اكرم په  وې، خو د لوى اختر د ورځې پېښې نه يوازې زموږ پوښتنې حل كړې، بلكې د

 يې هم ژور بدلون راوست، لكه چې له هغه وروسته به ده تل ويل وس چې ژوند كې

 .مې عاطفه او له همنوع سره زړه سوى وليد، غواړم چې ژوند وكړم

ادا كړ، يو بل ته مو د اختر مباركي وويله، ټولو نوې جامې اغوستې  د اختر لمونځ مو
هم كوم بدلون نه د اكرم په حالت كې د خوښۍ په همدې ورځ  او خوشحاله وو، خو

لرګيو د خونې پر وړوكي بام د ګرم لمر پيتاوي ته يې ډډه  و راغلى، هماغسې چورتي د
 .په ځير سره كتل وهلې وه او مخامخ سيمې ته يې

په خوښۍ سره  زه په دې فكر وم چې په څه ډول هغه له ځانه سره بوځم چې څو شېبې
په اشاره  وبللم، په خوښۍ د الستېرې كړي، چې هغه راغږ كړ او زه يې هم بام ته ور

 يې وپوهولم چې مخامخ سراى ته وګورم، ما چې هغې خوا ته وكتل په لوى سراى كې

مې غويى تر سترګو شو، له ځانه سره مې وويل دا خو دومره مهمه خبره نه ده، هغه 



 :پوه شوى وي د كښېگناستلو اشاره يې وكړه. ويې ويل لكه چې

 .وګوره سره وګوره غويي ته ښه په ځير _

شوي  غويى يې د قربانۍ لپاره دغه سراى ته چې له ده دمخه نور غويان هم پكې حالل
وو، راوستى و. غويي په ځير ځير يوې او بلې خوا ته كتل، د حالل شوي غويي د 

خوا ته ورغى، څرمن يې بوى كړه، بېرته يې سر راپورته كړ شا و خوا ته يې  څرمنې
وكېښ، څرمن يې پخپل شونډك واړوله راواړوله، بيا يې په  پر څرمن بوى وكتل، بيا يې

ته پام شو. ورغى، ښه بوى يې پرې وكېښ، بېرته يې سر راجګ  څنګ كې بلې څرمنې
چې پر خپل همنوع د بېوسۍ اوښكې تويوي او د هغه د  كړ، ما ته داسې ښكاره شوه

 .ه كړهيوې فلزي دروازې پر لوري منډ قاتل په لټه كې دى، غويي د سراى د

ښكرونه يې ورته ټمبه كړل، خو ونه  دروازه يې په شونډك ووهله، خالصه نه شوه،
 .حيران دريان ودرېده شول بيا د څرمنو خوا ته راغى څرمن يې بوى كړه او

 :وويل اكرم هغسې چې د غويي هر حركت يې په ځير سره څاره، ما ته

چې  وا بده ده، بې له دېوګوره غويي ته وګوره، پر خپلو همنوعانو يې څومره خ _
 ووايي چې څرمن يې توره ده، سپينه ده، سره ده او كه بل رنګ، بې له دې چې زما له

 قوم او خپلوانو څخه دى، كه نه وي، وګوره حيوان وګوره، د بل حيوان په درد څومره

 دردمن دى. بې له دې چې څېرې ته يې وګوري، راشه وګوره د حيواناتو پاچا، اشرف

ت هو، انسان اشرف المخلوقات څه څه كارونه كوي، د خپلو ګټو لپاره بل المخلوقا
په دار ځړوي، د رنګ، ژبې، قوم، نژاد او سيمې په نامه د نورو انسانانو وينې  انسان

دومره له حيوان څخه هم زړه سوى نه زده كوي. زما ګران جان ګل يې په  څښي او
كولې او جنازې ته يې ډېر خلك رانه چې د دوى په ژبه يې خبرې نه  دې تور شهيد كړ

رنګ، څېره او جامې يې نه لرلې او نه د دوى له قوم څخه و او  غلل، چې د دوى په
په سر كې يې ځكه مېخونه ووهل چې نه يې څېره د دوى په  زما د تنكي زوى اسد جان

څخه و او لوى خداى په بله سيمه كې پېدا كړى و،  ډول وه او نه د دوى له سيمې
وسوځېدل، چې د دوى د مخالف لوري په  من او اوالدونه مې ځكه په لمبو كېمېر



بدمرغه او خوار و زار شوم چې د  سيمه كې مې كور و او زه هو زه، زه ځكه داسې
 .دوى په ډول فكر مې نه كاوه

شمېگرلې خبرې په داسې احساساتو سره كولې، چې د  -شمېرلې اكرم په لوړ اواز
په سترګو كې اوښكې ډنډ شوې، خبرو يې دومره تاثير  ه، زماډبرې زړه يې هم نرماو

هغه ټول تېر شوى حالت سترګو ته ودرېده، د  درلود چې د ده په لنډو جملو كې مې
له شكنجې او وهلو ټكولو وروسته د هغه  هغه ځوان زوى مې وليد چې څو تنو وسلوالو

نه ور ووهل او په دېوال يې السونو يې مېخو لوړ دېوال نيمايي ته پورته كړ، په پښو او
 . . .ځړېدلى پرېښود

دودونو اوسرو لمبو كې مې د ده كورنۍ وليدله، هلته ليرې يې  د توغندي په تورو
لرګيو او پخو خښتو تر امبار الندې پرته وه او هڅه يې  مېرمن د لمبو په منځ كې د

ج كې لمبې كون ماشوم زوى ته چې د خوني په بل كوله چې ځان خپل كوچني تي خوره
 . . .ترې تاوېدې ور ورسوي

وليد چې له سترګو څخه يې د بېوسۍ اوښكې روانې وې، يوې او بلې خواته  اكرم مې
خو څوك نه و چې د ده اوالد د اور له لمبو څخه راوباسي نور مې  يې منډې وهلې،

پېړۍ د انسان، انساني وحشت ته فكر وړى وم خو اكرم مې  غويى هېر شو او د شلمې
 :وګرځاوه، ويې ويل رته پام د غويي لوري ته رابې

سوى او له ژوند  راځئ، راځئ چې له حيوان څخه يې زده كړو، راځئ عاطفه، زړه _
 .سره مينه له حيوان څخه زده كړو، وګوره، وګوره

قاتل په لټه كې وي په قار قار يې يوې بلې خوا ته كتل، هلته ليرې يې  غويى لكه چې د
ل، ورغى بوى يې كړل خو ويې نه خوړل همداسې ورڅخه روان شو واښه تر سترګو

دېوال كونج ته الړ، بېرته راوګرځېده سر به يې كله كښته  شو، نور هم ګړندى شو، د
څاپه ځاى پر ځاى ودرېده، غوږ يې ونيو په دې وخت كې د  او كله لوړ نيولى و، خو نا

نه تنه و د يوه تن په دواړو راننوتل، د دوى شمېر اته  سراى په دروازه يوه ډله خلك
پوښ كې ځوړندې وې، د غويي چې څنګه سترګې  بغلونو لويې لويې چړې په چرمي



شو، قصاب هم حملې ته چمتو شو او د  پرې ولګېدې د هغه پر لوري په بيړه ور روان
مخامخ ور روان و چې ښه  غويي پر لوري سوكه سوكه ور وخوځېده، غويى هماغسې

غويي په خېټه كې په  ودرېده او چاړه يې په الس كې سمه كړه،ورنژدې شو قصاب هم 
ته ښكر ټمبه  ښكر وواهه، قصاب پر ځمكه ولوېده چې بيا راپورته شو غويي يې پښو

قصاب  كړ، تر يو څه ځايه يې په ښكرو كې اخيستى يووړ او بيا يې پر مځكه وويشت
 ورځ په غاړه چاړهچې پوه شو نن له هغه غويي سره نه دى مخامخ چې دى يې هره 

 .راكاږي، نو د شا پر خوا يې منډه كړه

 :كړه له دې سره اكرم له واره چيغه

 .ودرېږه په چا اموخته شوى يې، ته هم وينې تويوې اوس به دې حال ګورم_

ما لومړى ځل د اكرم پر شونډو موسكا وليدله له ځانه سره مې وويل كاشكې چې  او
ا شاهد واى، غويي په قصاب پسې منډې هم واى چې د ده د خند اوس بل څوك

او بلې خوا ته سره خواره شول، د سراى په دروازه كې  وهلې، نور والړ خلك هم يوې
او حاللولو الرې چارې وسنجوي، څو شېبې  سره جرګه شو چې د غويي د نيولو

والړ و، يوې او بلې خوا ته يې  وروسته يې غويى كالبند كړ، غويى پر خپل ځاى
هغه نه و، تللى و چې بل  لې لكه چې د خپل اصلي دښمن په لټه كې و، خوسترګې اړو

 .بند كړى و با تجربه قصاب راولي، د خلكو ډلې له څلورو خواوو غويى كال

پرې  او شېبه په شېبه يې د محاصرې كړۍ تنګوله، كله چې سره ورنژدې شول غويي
 ره يې جوخت كړ، نورو درامنډه كړه، سپين كالي سړي ته سر ټمبه كړ او له دېوال س

شا له خوا په ډبرو وويشت خو غويي د سپينو جامو وال سړى نه پرېښود، له دېوال 
سخت وواهه، د شا له خوا يو بل په تبر وواهه، غويي د هغه پر لوري ورمنډې  سره يې

كالي سړى ترې وژغورل شو، اوس نو هر يو خپل ځان بچ كاوه، غويي  كړې او سپين
 .كړه او هلته ودرېده بوى يو ځل بيا څرمن

سره خولۍ يې په سر ايښې  يو بل ځوان چې نيلي كالي يې اغوستې او د كلينرانو په دود
 :وه راغى دا نورو ته يې وويل



نه شئ نيوالى، ورځ خو دلته درباندې تېره شوه، يو بل  تاسي په ټولو سره يو غويى _
 :ورته وويل

 .خو خپل وس پرې وكړيې، ته يې ونيسه موږ  كه دومره ښاغلى _

داسې حال كې چې په دواړو السونو يې  شين كالى ځوان د سوك وهونكو په څېر په
د غويي چې سترګې پرې ولګېدې  پړى مخې ته نيولى و، د غويي پر لوري ورروان شو،

راايسار كړ، د شا له خوا  د هغه پر لوري يې منډه ور واخيسته، په يوه كونج كې يې
دوى ټوله په ګډه د  برو وويشت او هغه يې ترې وژغوره، وروستهنورو په لوټو او ډ

تبرونه وو او چا غټې  غويي پر لوري يرغل ور وړ، د چا سره چړې د چا سره بېلونه او
وهلې، شېبه په شېبه  ډبرې په السونو كې نيولې وې خو غويي يوې او بلې خوا ته منډې

بل پسې منډې  ه يوه او كله پهپسې وحشي كېگده، سر يې ټيټ اچولى و،كله به يې پ
 .كړې ټوله ايله خپل ځانونه وساتل

راغى، ټول له هغه سره په يوه ګوشه كې  په دې وخت كې يو بل سپين ږيرى قصاب
نيولى و، بېرته ټول په يوه اتفاق سره د  ودرېدل د هغه خبرو او نصيحتونو ته يې غوږ

يي ته ورواچوله هر دوو تنو د هم غو غويي پر لوري ورروان شول، يوه يو څه رشقه يې
څلورو خواوو سوكه سوكه د غويي پر  پړي يو او بل سر په السونو كې نيولى و او له

ول ور واچاوه او د مخ پښې يې  لوري روان شول، د غويي ښكرو ته يې په ډېره وړتيا
پښه بنده شوه او دوه  په بل پرې دوربل شوې، همداسې په بل پړي كې يې د شا يوه

وهلې، خو له ټولو  ړي يې هم غاړې ته ور ولوېدل، غويى يې څمالوه غويي لغتېنور پ
كړه، د غويي  خواوو په پړي ټينګ تړل شوى و، قصاب يې له واره پر مرۍ چاړه راتېره

  .دواړه سترګې د څرمنې پر لوري كږې پاتې شوې

 

 

 
 



 توره كڅوړه
شپږ تنه زندانيان له خپلو  ه كانتينر كېگكانتينر ورو ورو تودېده، تودوښه دومره زياته شوه، چې پ

په ځمكه لګول، نور په هغو كې د  ځايونو څخه پورته شول، كله به يې يوه پښه او كله بله پښه
يوې او بلې خوا ته منډې وهلې، د  درېدو توان نه و او پښې يې سوځېدې. په كانتينر كې يې

ت كې وسلوالو ورته ويلي وو، چې وخ خالصون ټولې الرې تړل شوې وې هغسې چې د ننوتلو په
 .له ژونده الس ومينځى كلمه مو وواياست نور مو اميد له السه وركړئ او نور

چې د كانتينر په دېوالونو د چت  ډګرمن زمان د كانتينر په كونج كې ځاى نيولى و، هڅه يې كوله
ې. په هغه وخت تر پښو يې الندې كړ پر لوري پورته شي، خپله خولۍ او كورتۍ يې وايستلې او

د وتلو په وخت يې ورته ويلي وو،  كې هم د خپل يوازېني څلوركلن زوى په چورت كې و، چې
 .بابا موتلك )موټرك( دې هېل )هېر( نه شي

 :بيا شونډې وچيچلې او له ځانه سره به يې وويل زمان به

 .زړه شوېبيا يې د خپلې مېرمنې ټولې خبرې ور په  يا خدايه، ته پرې مهربانه شې، او _

بېلركې يوه لپه اوړه پاتې دي د بېګاه لپاره څه نه لرو اوړه  ګوره فكر دې وي چې ژر راشي په_
 .ژر را ورسوه

پورته  كانتينر د تودوښې ال زياتوالي د هغه د چورتونو لړۍ پايته ورسوله، د حاضرو كسانو چغې د
الندې هم ځمكه  ول د زمان تر پښوشوې، له يوه بله يې پناه غوښته او د كانتينر دېوالونه يې ګړب

 .زياته سره شوه

لوړ اواز كلمه شريفه ويله او خداى)ج( ته په  او ترې الندې كاليو دودونه پورته شول، هر يوه په
كړې او چې نا اميده به شول بېرته به يې بلې خوا ته  زاريو وو، د دروازې پر لوري به يې منډې

ټكول، دوو درېيو تنو خو ځانونه د كانتينر په دېوالونو پورې  يې منډې كړې، د كانتينر دېوالونه به
كړي وو، خو په دې وخت كې په ناڅاپي ډول د كانتينر دروازه خالصه شوه،  په ډېر كړاو ځوړند

وار په نيمكښه دروازه ورمنډې كړې او د سترګو په رپ كې يې په داسې حال كې  ټوله په يوه
ه ووتل، دوو تنو وسلوالو نه شواى كوالى چې د دوى مخه نارې وهلې له كانتينر څخ چې اف اف

ايله دومره يې وكوله چې د كانتينر مخې ته يې غونډ كړي او د تېښتې مخ يې ونيسگي،  ونيسي،
پنځه تنه  تن زمان تر مټ ونيو او له ځانه سره يې رهي كړ، څو تنه نور وسلوال راغلل او پاتې يوه

كانتينر ته كتل، پر كانتينر  چول، زمان په مخ روان و او شا ته به يېيې يو يو بېرته په كانتينر كې وا



هغو پنځو تنو په فكر كې و، له ځانه سره  ليكل شوي وو "ظالم و مظلوم نباشيد" په ټوله الر كې د
 :يې ويل

 .هم د دنيا په سر له دوزخ څخه خو خالص شوم څه كې مې اعدام ته بيايي، بيا _

سره روان و، يوې او بلې خوا ته يې كتل، خو د تېښتې  له وسلوال سړيزمان په ډار او وهم كې 
شواى كوالى چې وتښتي. وسلوال پر هغه پوه شو ورو يې په  ټولې الرې تړل شوې وې، نه يې

 :غوږ كې ورته وويل

سره  وېرېږه مه زه تا پېژنم، زه ستا دوست يم قربانعلي ستا عسكر يم ډګرمن صاحب تا له ما _
 .كړې دي او اوس زما وار دى چې ستا احسان پر ځاى كړمډېرې نېكۍ 

 :يې راوست او تر چاى څښلو وروسته يې ورته وويل خپلې كوټې ته

همكاري راسره كوې خوشحاله به شو او كه دې كور ته سودا  كه له موږ سره پاتې كېگږې او _
 .وي نو په مخه دې ښه

 :وويل پر قربانعلي يې غېږ وګرځوله ورته ويېبې له دې چې څه ووايي، له ځايه راوالړ شو،  زمان

ورځې مخكې  كه رښتيا په خپله خبره كې صادق يې، نو ماته اجازه راكړه چې الړ شم يوولس _
 .مې په كور كې اوړه نه لړل اوس به يې څه حال وي

 .شې، خو په الره احتياط كوه، موږ هم هر يو ځان ته پاچا يو ته كوالى شې چې الړ _

 :روان و، خو له پاسه يوه تن ورباندې غږ كړ ړنديو ګامونوزمان په ګ

 .لرم چېرته ځې، ودرېگږه له تا سره كار _

ودرېد، زمان له  د زمان وار پار خطا شو، پوه شو چې په بله لومه كې كښېووت، ځاى پر ځاى
 چې يې منډې ته ځان ځانه سره د تېښتې پرېكړه وكړه او د دېواله خوا ته نژدې شو، خو كله

 :جوړاوه، بيا غږ پرې وشو

 :ودرېږه، او بيا يې په خندا وويل نه مې وو درته ويلي چې ځاى پر ځاى _

دا كڅوړه امر صاحب راكړه بېګاه ته يې پخه  رښتيا چې مار خوړلى له پړي هم وېرېږي، ها واخله
ه، چې الر رهي شو، څو ځله په زړه كې ور تېر شو كړئ، زمان كڅوړه ترې واخيستله او پر خپله

 :بيا يې له ځانه سره وويل دغه توره كڅوړه ايسته غوځاره كړي، خو

ورته وبه وايم چې په اجازه راغلى يم او دا  نه ضرور نه ده، دا هم ښه ده كه چا په الره كې نيولم،
 .كڅوړه هم ستاسې امر صاحب راكړه

واى  زر يې لرالى الوتېپه ګړنډيو ګامونو روان و او په ځان نه پوهېده زړه يې غوښتل چې و زمان



جان به  او خپل كور ته رسگېدلى واى، له ځانه سره يې ويل كه خداى په خير ورسولم، نجيب
ورښكاره كړم، ورته  څومره راته خوشحاله شي، هغه به موټر غواړي څه به ورته وايم، كڅوړه به

اله شي، زمان ښه به خوشح وبه وايم چې په كڅوړه كې مې تا ته موټر او مڼې راوړې دي، څومره
 .مشرانو عكسونه او نور بېرغونه وړاندې راغلى و دلته نو بله پاچاهي وه هو بېخي بله د نورو

دغې بدمرغې تورې كڅوړې بېغمه كړي،  زړه يې غوښتل چې كڅوړه چېگرته واچوي او ځان له
ورم، خو د له ځانه سره يې وويل چې ويې وګ خو بيا يې په زړه كې ور تېر شول تاوان يې څه دى؟

چې د كڅوړې خوله پرانيزي او ويې وګوري،  كور د ليدو تلوسې هغه ته دا وخت ور نه كړ
 .معلومه شوه يوازې يې پر هغې الس را تېر كړ، غوښه ورته

چې مړ راژوندى  اوس په سرويس كې د كور پر لوري راون و، ځان داسې ورته ښكارېده لكه
د كڅوړې فكر هغه  هر څه يې بېل خوند اخيست، خو شوى وي، يوې او بلې خوا ته يې وكتل، له

 :يوه شېبه هم ارام نه پرېښود، له ځان سره يې وويل

په موټر كې پرېږدمه زه به كوز شم، نه بابا ګټه يې څه ده، نه هر وخت چې له موټر  دلته به يې _
ان ته كوز شوم، ايسته به يې غوځاره كړم، ډېر ورټ مې ځنې كېږي په زړه كې به يې ځ څخه
 راغله چې په څه چټياتو لګيا دي، موټر د كور خوا ته ورسگېده او زمان د كور خوا ته په خندا

 .چټكو ګامونو روان و، د كور د ليدو خوشحالي يې هېره وه، د كڅوړې په فكر كې و

 څه بد كار مې وكړ، بايد په موټر كې مې پرې ايښې واى، اوس څه پرې كړم هېڅ نه شم پرې _

كور  غه دى، حاجي باز محمد له كوره راووت ما ته ګوري ټول خلك ما ته ګوري، بايدكوالى، ه
 .ته يې يوسم، بيا به يې له ځانه سره وخندل

فكرونو لګيا يم، سمه غوښه كور ته نه وړم، پخوا به مې په درېيو  زه هم عجيب سړى يم، په څه _
ه كور ته نه وړم، عجيب لېونى نه شوه پيدا كوالى، اوس تياره غوښ مياشتو كې دومره غوښه

ورځې زندان او بېالبېلې جزاګانې، خو له سړي څخه داسې لېونى  راڅخه جوړ شوى، يوولس
 ...خامخا جوړوي

 فكرونو كې د كور دروازې ته ورسېده، زوى يې د هغه په غېږ كې ځان واچاوه او د پالر په دې

 الۍ اوښكې تويولې، د كوڅې خلكبېلتون موټر ورڅخه هېر كړى و، مېرمنې يې له ډېرې خوشح

 او ګاونډيان خبر شول، ټول يې پوښتنې ته راغلل، رښتيا هم لكه مړى چې را ژوندى شوى

 .و وي،ځكه ټول خبر وو، چې ډېرې خطرناكې سيمې ته په ډېرو خطري الرو په اوړو پسې تللى

 .رسېدلراو مېلمانه تلل راتلل او له ډېرو ليرې ځايونو څخه هم خپلوان او دوستان



 :زمان خپلې مېرمنې ته هغه توره كڅوړه وركړه او ورته ويې وويل

ووايه  مېلمانه ډېر شول، دغه غوښه ټوله پخه كړه، ويې ګوره كه كمه وي چې نوره راوړم، بيا _
 .چې هېر دې نه شي

كيسې يې چې مېلمنو ته نوې او ځينې  زمان له مېلمنو سره خبرې كولې او د تېرو يوولسو ورځو
كيسو كې وو چې زوى يې په منډه كوټې ته  د منلو وړ هم نه وې ورته كولې، دوى په دغويې 

 .راننوت

 . . .بابا، بابا، مور _

 .زمان پخلنځي ته ورغى، مېرمن يې د پخلنځي پر غولي لوېدلې وه كله چې

 وشول؟ څه خبره ده؟ څه _

 .ت، ت، ت ته ته ته_

 .هلېڅه څه څه خبره ده؟ خبرې وكړه، څه بال وو _

 .ت ت ت ت ته ته ته غه غه غه غه _

 .يې، څه شوې دي ته ته څه خبره ده، خبرې وكړه، روغه جوړه ښځه _

 .شوې هغې نور څه ونه ويل او سترګې يې د كڅوړې پر لوري وازې پاتې _

كڅوړې ته  ټول پخلنځي ته راغلل د زمان د مېرمنې جسد يې له ځمكې څخه پورته كړ، زمان چې
 .يې چيغه ووتهوكتل له خولې 

اهلل فضل وكړې، له دې خبگرې سگره په ځمكه  اهلل دا څه وينم، په كڅوړه كې تى دى، _
 .ولوېده

 مېنه كابل څارندوى

28/2/1374  

 

 
 

 مينه او وسواس

كوره وتم او  نور مې له ژونده زړه تور شوى و، ښايې هسې د عادت له مخې سهار له
 .ې مې مخې ته تړلې ليدېماښام بيرته راتلم، د هيلو ټولې درواز



مغروره ښكال د اسارت كړۍ راته ګرځېدلې وه، د ښكلو بادامې سترګو انځور  د هغې
 .څه كي ليده مې يې په هر

پېغلو خو به پرې  زموږ د ادارې زلمو خپلې خولې د هغې د نوم په اخيستلو خوږولې، د
ما سره دا  چې لهكينه راته او په هغې يې دومره ښكال نه لورېده، داسي څرګندېده 

وه،  دواړه احساسه ملګرې وو، د هغې نوم مې د خاطرو د كتابچې د هرې پاڼي ښكال
 زړه مي نه ترې صبرېده، دا تېر دوه كلونه خو مي هر څه وكړل، خو دې يو ځل هم په

هغو سترګو راته ونه كتل په كومو چې ما ورته كتل، كله كله به مې ځان مالمتاوو، 
ي به داسي څه و، چې هغې سم نه راته كتل دا څه ډول ښكال وه، زما په كتو ك ښايې

ښكلې نه واى، كاشكې دا پوزه خو يې لږ ټيټه واى، دومره غټې غټې  كاشكې دومره
ړنده واى يا په يوه كي يې ګل واى څومره به ښه و، كه جګه نرۍ  سترګې، كه يوه يې

ه كړې واى اوس به يې ناز هم نو نرۍ جګه ونه به يې لږ بدرنګ پوزه يې لږ هم پلنه واى
واى څه به شوي و، او خدايه! كه دا زنه يې لږ نوره اوږده  لږ و، كه لږ له ونې ټيټه

اوږده واى نور يې په ښكال كي يو وټ پيدا كېده، عجېبه  شوې واى، يوازي يوه سانتۍ
صورت خواره واى، والكه يې چا اننګو ته كتلي هم  ده كه بله نجلۍ د دې غوندي په

چنده كړې ده، د نورو چې شونډې يو څه  اى، خو د دې سرو اننګو يې ښكال لسو
لګوي، دا اننګي او شونډې يې  غټې وي، څومره بدې ښكاري د دې شونډې خو ال اور

كار وي، نه نه وايې په دنيا  ولې داسې سره او ښكلې دي، دا به د دې پوډرو او رنګونو
بس زما د ځورولو  ډر دي، نو بيا؟كي كوم شى چې د دې ترې ورټ كېږي هغه پو

واى، بيا به  لپاره دومره ښكلې شوې ده، كه له دې لوړې ونې سره يې زلفې لږ لنډې
دا  هم ښكلې نه وه، كاشكي څوك ورته ووايې چې ظالمې دا زلفې خو لږ لنډې كړه،

 .لنډۍ به مې خولې ته راغله

 خدايه! د مور يې ورته پام كړې

 خالونهيې ووهي  چې په لنډۍ زنه

لنډې كړه شا و خوا  يا خدايه! د چا ورته پام كړې چې ورته ووايې، دا زلفې خو دې لږ



چې دا د چا  دې ګوره بله نجلۍ هم ستا غوندې اوږدې زلفې لري؟ خلك به څه وايې
 لور ده؟ د چا لمسۍ ده؟

نجلۍ د كومې كورنۍ ده؟ كه ډېرې  د چا وريره ده؟ دا د اوږدو زلفو واله شوخه
شول چې ورته ووايې ښايې  ي ګرانې وي لږ خو يې لنډې كړه، هيڅوك پيدا نهدرباند

هم دا لنډۍ د زړه  زما غوندي به يې خوند هم ترې اخيست، او زما غوندي به د نورو
 :په تخته ليكلې وه چې

 مسافر تلې در جگګه نه شوم

 الندي شول د زلفو تنابونه تر پښگو مې

نو څه ښكال ده چې د سړي  وې وي، نه پوهيږم داښايې دا لنډۍ هم د دې لپاره ويل ش
شكمن وم، نه پوهېدم، دا  الس ور ونه رسېږي بايد ښكال يې ونه بولو، نور پخپله مينه

په ښكال كي يې لږ  نو اوس مينه ده كه كينه؟ كله كله به مې له ځان سره ويل، كه
مغروره وي بيا  "خو" پيدا شي بس نو زه به يوكامل مين شم، اوكه همدومره ښكلې او

هيله كي  يې نو زما پرې څه هغسې خو په اسمان كي سپوږمۍ هم شته، زه پخپله دې
 .هم صادق نه وم

په هغه ورځ مې له ډېره  يوه ورځ دفتر ته نه وه راغلې چا ويل چې سترګي يې خوږېږي،
چې ور يې كړم،  غمه د هغې سترګو ته څلور شعرونه وليكل، په چا مي خطاطي كړل،

په اصلې  اوسه مي هم الندي وركړي، زه د خپلې ميني او ورسره دومره كينېخو تر 
دومره  علت نه پوهېدم خو ښايې د نورو الملونو تر څنګ يو د دې كبر هم وي، پلوشه

 .كبرجنه وه چې خبرې خو څه سم يې راته كتل هم نه

رې توكل په خداى چې هر څه كېږي نن د زړه ټولې خب يوه ورځ مي ټينګ هوډ وكړ،
 .خالص شم، بيا كه هـر څه پېښ شول وي به ورته كوم، له دې تل وسواسه خو به

ورځ وه، د رخصتي په وخت كي د دوى د  د پوهنتون د شپې د درسونو د پيل لومړۍ
كښېناستم او تر سترګو الندي مي دا څارله،  لين د مامورينو موټر ته پورته شوم، شاته

په ښار كي مي څو ځله كوښښ وكړه چې  ې شوه،پلوشه د ښار په منځ كي له موټره پل



ټولې خبرې ورته وكړم، خو ورته  ترې دمخه شم سترګو ته يې ښه ډېر وګورم او بيا
نېكمرغي وه، كومې خواته چې زما د  نژدې به شوم بيرته به شاته شوم، ښايې دا به زما
ښېناستله، د زړه پوهنتون په موټر كي ك تللو نيت درلود دا هم په هغه لوري روانه وه، د
ځي، نه نه دومره نيكمرغه هم نه يم هغې  درزا مي زياته شوه، دا هم لكه چې پوهنتون ته
هغلته به ټولې خبرې ورته وكړم، د زړه  خواته به يې څه كار وي، كه هر ځاى پلې شوه

كه يې راپوري وخندل بيا؟ په زړه  غوټه به ورته خالصه كړم، هر څه چې راپېښ شول،
 .مي څوك نه نيسي خپلې پوښتنې ځواب جوړ كړ د ځان وژلو مخه خوكي مي د 

پلې شوه، ما ال تر  زما ګومان په رښتيا بدل شو پلوشه د پوهنتون مخې ته له موټر څخه
پوهنتون كي زدكړه  هغې ګړۍ د دې په الس كي كتابونه نه و ليدلي، حتمًا دا هم په

وي؟ اوس نو دا  او كوم ټولګي كي كوي، زما دا لومړى كال و، دا به په كوم پوهنځي
خوشحاله وم،  وسواس راسره وه چې دا به په كوم پوهنځي كي وي، خو بيا هم په دې

ټولي  چې په پوهنتون كي يې هره ورځ ليداى شم، نېكمرغي چې چاته مخه كړي بيا نو
پوړ  خوښۍ په يوه ورځ ورځي، هغه روانه وه او مخامخ د ادبياتو پوهنځي ته تله، دوهم

 ته پورته شوه، د مهال وېش تختې ته ودرېدله، زه څومره نېكمرغه يم، دا هم زموږ په

پوهنځي كي ده، د نه منلو وړ خبره ده موږ دواړه په يوه پوهنځي كي زدكړه كوو، زه 
همدې چرتونو كي وم چې پلوشه د محصلينو په منځ كي را نه وركه شوه، سترګي  په

 .نه ليدله خواته پسي ستړې وې هو ومې مې هرې

ټولګيو ته والړل، خو ما دا  د درسي ساعت د پيل زنګ ووهل شو، محصلين درسي
خوشحالۍ مي نژدې له خولې  لټوله، اخير زړه نا زړه خپل ټولګي ته ننوتم، له ډېري

وه، زما په حالت پوه  چېغه وتلې وه، پلوشه زموږ د ټولګي په لومړي كتار كي ناسته
 .وكتلشوه په تروه ټنډه يې راته 

 .يم آه زه څومره نېكمرغه

 درسونه پيل شول او ورسره زموږ سيالي هم شروع شوې هر چا هڅه كوله چې په

ازموينو كي نومرې واخلې او د ټولګي اول نومره شي، ما خو د پلوشې لپاره هم 



كاوو اوس مي نو كوالى شول چې هره ورځ له هغې سره ووينم او خبرې  ډېركوښښ
 .ړه خبره مي ال هسې په زړه پاتې وهز ورسره وكړم، خو د

 :وويل يوه ورځ يې د رخصتي په وخت كي راته

 .راوړم نن مي ستا د نوټ كتابچه په كار ده، رايې كړه سبا به يې بيرته _

 :نه پوهېږم ولي مي ورته وويل

 نه _

 .دي تا خو ټول نوټونه اخيستي _

 .نوټونه مي اخيستي دي خو ستا لپاره نه _

 :وپوښتل په حيراني يې

 زما لپاره نه؟ ولي _

 .هغسې چې ستا سترګي زما لپاره نه دي _

سنجول شوي ځواب تمه يې نه لرله، حيران حيران يې راته  ښايې د داسي لنډ او نا
روانه شوه، خو زه پخپل دې ځواب كي پښېمانه نه شوم،  وكتل، څه يې ونه ويل رانه

له حيران حيران او په عين حال كي شوى وي، د هغې  لكه چې د كلونو ارمان مي پوره
 .واخيست مظلومانه كتو مي ځانګړى خوند

كامياب  اوس چې مي د هيلو له سلو ګالنو څخه يوازي يو ګل غوړېدلى و، ځان مي
 باله، ما داسي احساسول چې اوس نو هغه ضرورت راته لري، نو پرېږده چې د بدرۍ

وره كړم، د لومړي سمستر په جمالې ښاپېرۍ غوندې يې اوه ګامه اخيستلو ته مجب
كي د ټولګي اول نومره شوم، ښايې له همدې كبله د هغې پاملرنه ماته زياته  ازموينو

پلوشې يوازينۍ هيله دا وه چې په ازموينو كي كاميابه شي، او زه په  شوې وي، د
 .مرسته وكړم درسونو كي ورسره

كړه، د  وروسته د ځان وايې سيف الملوك چې بدرۍ جمال د ډېرو كړاوونو له ګاللو
 كسات لپاره يې ورته وويل: چې اوس به اوه ګامه پلى تګ كوې، بدرۍ جماله چې په

ټول ژوند كي يې پښه په ځمكه نه وه ايښې، دغې سزا په غوسه كړه په هـر ګام كي 



پښو وينې څڅېدلې اوس پوهېږم چې سيف الملوك به څومره خوند ترې اخيستى  يې له
 .وي

ف الملوك غوندي په دې پسې اوه جوړې د اوسپنو كپۍ نه وې زړې چې د سي خو ما
زړه ور هم نه وم، په لومړي ګام كي د دې د نازكو پښو له وينو  كړي، د هغه غوندي

 .څخه هم وينې جارې شوې سره زما له نازك زړه

په رڼو سترګو حيران  په هغه ورځ مي چې د نوټ له وركولو څخه ډډه كړې وه، او دې
ترې اخيستى  ته كتلي و، هغه شپه ما هسي يوه غوسه وبلله چې كسات ميحيران را

اوښكه يې د  وي، خو بيا خوبونو د هغې پټې اوښكي يوه يوه دانه راته وښودلي، او هره
 :بدرۍ جمالې د هر قدم په اندازه راته ښكاره شوه

 .ځورېدلې وي اه څومره به _

 .ځان يو ګناهكار راته ښكاره شو

 .جبرانولو په لټه كي شوم دغې غلطۍ د اوس نو د خپلې

خپل نوټونه مي هغې ته  له پلوشي سره مي په درسونو كي تل مرسته كوله، نه يوازي
مې ليكلې بيرته  وركړل، ډېر ځله به مې د هغې كتابچه كور ته راوړله او سهار به

كاميابي  پلوشي په وركوله. په ازموينو كي به ماته نژدې كښېناستله، ما خپله كاميابي د
 .كي ليدله

خو موږ دواړو د هيچا پروا  زه پوهېدم چې د نورو محصلينو په موږ څومره كينه راځي
 .نه كوله

بدل شول، د جګړو لمبې زموږ  ښې شپې ورځي ژر تېرېږي، په څو ورځو كي حاالت
وسوځېدې موږ بيا  تر پوهنتون پورې هم راورسېدې او زموږ مينې او خوښۍ پكي

 .والړو، څوك چې ورغلې و بيرته رانه غللپوهنتون ته نه 

دوړو كي مي پلوشه وركه كړه، كور مي يې ليدلى و، خو هغه سيمه هم د  د جګړې په
 .يوه بله پاچاهي وه پوهنتون په څېر

خښتو په يوه ډېران  يوه ورځ چې اوربند وشو ورغلم، دوه پوړيز كور يې د خاورو او



پوهېږم څومره وخت به  هيلو هديره وليده نه بدل شوى و، په هغه ډېران كي مي د خپلو
واړاوو، يو ځوان  هلته درېدلى يم، يو وخت مي چا په مټ الس كېښود، چې مخ مې ور

نيولې وه، ما  و چې خړ پكول يې د سر په يوه خوا ايښې و، په كيڼ الس كي يې مخابره
په مخابره  ىد پوښتنې په نښه سر ورته وخوځاوو، وسله وال له ما سره د خبرو پر ځا

 .كي په خبرو بوخت شو

 .اوريدلي وي اطمينان الو الو تمام، الفتح، تمام، الفتح كه دې _

 :د مخابرې له بغس سره اواز راغى

 .اورم الفتح، تمام اورم _

 .دى وسله وال داسې په بېړه او ستړې ساه خبرې كولې تا به ويل چې په منډو

و ته دښمن داخل شوى دى، دښمن دښمن الو الو د خوشال مېني د كورونو كنډوال _
 .دې اوريدلې وي اطمينان كه

ورېدې، خو وسله وال بيا  د مخابرې بغس بيا لوړ شو، ما د مقابل لورې خبرې وانه
 :وويل

خون له خوا ټولو ته ووايه چې د  هو هو موږ ته هم راپورونه را رسېدلې دي د ميثاق _
 .محاصرې كړۍ تنګه كړي

هماغسې هك پك والړ وم كله به مي د پلوشې د كور په  ، زهوسله وال ماته وكتل
 :كتل، ورټ مي ترې وشو، په زړه كي مې وويل ځاى ډېران او كله وسله وال ته

 .همده دا كور وران كړى دى _

و د پلوشې د كور خښته راواخلم وسله وال پرې وولم او د پلوشي د كور د  زړه مي
يوه پخه خښته مي په نښه كړه، بس چې پام يې واخلم، مخې ته پرته  ورانېدو غچ ترې

يې ولم، وسله وال مې تر سترګو الندي څاره، هغه په داسى حال  بله خوا شي په خښته
 :مخابره كي ګډ و كي چې ماته يې كتل په

 .شاته پټېږي هو، بس يو دېوال هم لوړ مه پرېږدئ، دښمن د همدغو دېوالو . . . _

سوكه  كور وران كړى دى د خښتې خواته سوكهشك مي په يقين بدل شو، ده دا 



 نژدې شوم، يو ځل بيا مي وسله وال او بيا ډېران ته وكتل، دوه پوړيز ښكلى كور، د

كور مخې ته اوه بې مېوې ونې والړې وې، ماشومانو ترې الندې لوبې كولې، د كور 
د  كي له دروازې تر كوټو پورې له لرګيو څخه جوړ شوي دا نګور سيوري په انګړ

 .برابره كړې وه كور ښكال دوه

زه يې هېر  وسله وال ته مي وكتل، هغه دومره په مخابره كي په خبرو بوخت و چې
 .كړى وم

مخې ته ودرېده،  په هغه ورځ هم ده په مخابره كي داسې خبرې كولې، د پلوشې د كور
سله وال نور و دوو تنو نورو وسله والو د پلوشې د پالر موټر له ګاراج څخه را ويوست

د دغه  كورته ننوتل په يوه شېبه كي له كوره د ښځو چېغې او ژړاوې راپورته شوې
 وسله وال پر اوږو په هغه ورځ توغندى و، همداسې د كوڅې له خولې يې يو كور په

توغندى وويشت، له كور نه سرې لمبې جګگې شوې، ټوله كوڅه تورو دودونو ونيوله، 
 .ېيوې بلې خواته منډې كړ ټوپكوال

دښمن همدغه دى، په سترګو  هو هو همدغه ټوپكوال و، دغه و، دا د والړو دېوالونو
 .مې توره شپه شوه

 :ويل د چا غږ په هوښ كړم، يو ټوپكوال بل ته

 دا د فلسطين سر تيرى څوك دى، چې دلته والړ دى؟ _

 :وويل بل ټوپكوال ورته

 .ليونى به وي _

 :يو يې را نژدې شو

 . . .يې لكه چې نېغ والړ اى! دلته څه كوي؟ _

 :ما يوازې وويل

 .ام _

 .دواړو سره وخندل

 .ليونى دى _



 .هسې نه چې د دښمن جاسوس وي _

 :يوه بل وويل

ده، چېرې به مامور مامور څه شى و، اوس به  نه نه، وګوره ږيره يې نوې رسېدلې _
 .ليونى شوى وي

 .يوه بل وخندل

 .ه چې د پالر كور يې ويدغه خلګ په كابل داسې خپه كېږي لك هو _

 :وم، يو بل چې تر اوسه غلى والړ و رانژدې شو ويې ويل زه هماغسې هك پك والړ

لرو، له دې ځايه والړ شه، هسې نه چې خون دې راله  موږ دلته يوه چمبه جنګ _
 .غاړې شي

چمبې جنګ ته پرېښود، ما هم كډه ترې بار كړه، لكه چې ټول  كابل مي د دوى يوې
ټول دلته و، خپلوان دوستان، د دفتر ملګري د پوهنتون  ر ته راكوچېدلى ويكابل پېښو

مينې وسواس دلته هم را سره ملګرى و، اوس مي نو  هم ټولګيان، خو د خپلې نيمګړې
خو په خوبونو كي هغسې نه وه، لكه ما چې  د هغې د كور ډېران د خوبونو ملګرى و،

ديره جوړه وه، د زيارت تر څنګ به د ه ليدلى و، يوه غونډۍ وه چې پر سر يې لويه
به شوم رانه وركه به شوه، ستورى  قران شريف سيوري ته پلوشه ناسته وه چې ور نږدې

 .به شوه او اسمان ته به پورته شوه

خوبونو كابل ته بېولم او د هغې غونډۍ په سر هدېرې ته به ورتلم او د  د شپې به
 .ملنګ كړى ومپه خيال كي د هغې هديرې  ورځې د چرسو نشې

ليدلى، ښايې زه هم د چرسو په نشو كي د  كه مي زموږ د دفتر امر حكيم خان نه واى
اوږد كړى واى، د حكيم خان ټوله  خلكو د خندا شوى واى او د سوال الس مي چاته

يو ځوان زوى يې چې دواړه  كورنۍ په شېر شاه مېنه كي تبا شوې وه، يوازې دى او
و بايللي زوى يې  ه رارسيدلي و، خو حكيم خان ځان نهپښې يې غوڅې وې، پېښور ت

بل واده  جوارى الوى كول او بيا به يې خرڅول ده پخپله كېلې خرڅولې، اوس يې
 .كړى و، او په كچه ګړۍ كي يې بل كور ودان كړى و



راكړ، د همده په مرسته مي يوه كراچۍ پيدا كړه او په بورد  حكيم خان ماته هم جرئت
 .خرڅولې گېكي به مې مالټ

د مالټو  په هغه ورځ هم پوليسانو پسې واخيستلم، د بورد له بازاره راووتم او خپله
 كراچۍ مې د ګنده نالۍ تر څنګ ودروله هسې مې هم هر مازديګر د خپلې ورځنۍ ګټې

 يوه برخه مهاجرو سوالګرو ته بېلول، او مازديګر مازديګر به مې سوالګرو ته په پټه

تر پنځو او لسو پورې وركولې خو هغې د ژيړې زړې چادرې  خوله يوه، دوه روپۍ
ښځې ته مي چې دوه روپۍ وركړې او رانه روانه شوه، بيرته مي غږ پسې  والې جګې

 .وكړ

 :په ځاى ودرېدله، ورته ومې ويل هغه ځاى

 .بيرته ماته راكړه كه ماتې پيسې لرې نو دا سلګون واخله پنځوس _

 .ما هسې خبرې اوږدولې

 وكړي؟ وال كوې څوك نه لرې چې كارولي س _

 :په ډك ستونې يې ځواب راكړ

ټول كور تبا شو يوازي زه او ناروغ  څوك د چا له حاله خبر دي، په كابل كي مو _
 . . .زه. . . زه. . . له پالر مي پاتې يو، چې هغه هم په بستره كي پروت دى،

دې بې واره پوښتني چې  هغې نور څه ونه ويل، يايې نه شواى ويالى، خو زه پخپله
ډير څه پټ كړې  معمواًل هر بډاى يې له سوالګرو كوي، او د دې پوښتنې تر شا يې

شوې هغه  وي، پښېمانه شوم، اته كاله دمخه د پوهنتون لومړۍ شپې ورځې را يادې
په  ورځ چې پلوشې ته مي د نوټ كتابچه ور نه كړه، بيا مي چې د شپې د هغې اوښكې

حالت بل شان شو، كټ مټ د هغې شپې په څېر چې په هغه خوب وليدلې، زما 
را ويښ شوم ما هم څه نه شواى ويالى، عماًل مې خبرې نه شواى  ځورونكي خوب

خبرې جوړې كړې وې خو لكه چې په ستونې كي د راوتو الره  كوالى، په زړه كي مې
 .نه وه

 .او لوړه ونه خو يې د هغې دي دا پلوشه ده؟ خبرې



يم چې اوس مې خپله مينه هم نه  زه ونه پېژندم؟ ايا زه دومره بدل شوى نو بيا يې ولې
 پېژني؟

 :تېر كړ، له واره مې ترې وپوښتل پخپله اوږده سپينه او توره ږيره مي الس را

 محمدولي پېژنې؟

 ليدلى دى؟ هو، هو ولې چېرې دى تا _

كړى  پيداښځه دومره هيجاني شوه لكه چې ډېر قيمت لرونكى غمى يې په الره كي 
 .وي، او نا څاپه د سيند په اوبو كي ترې لويدلى وي

 :ما په ارامه وويل ښځې بيا بيا پوښتنې كولې

 .هو پېژنم يې _

 :نا كراري يې وويل سلګون يې په مالټو برسيره واچاوو په همغه

 . . .كه ولې چا راسره مخامخ كړ د سر _

 .ر ټيكرى په زېري كي وركومكه ولې چا راسره مخامخ كړ، د س ښايې ويل به يې چې

خپلې څيرې څيرې زړې چادرې ته يې پام شوى وي او يا يې  خو ښايې خپل ځان او
 .كابله سر توره راووتله هغه ورځې وريادې شوې وې چې له

ښايې كوم بل نذر يې  چوپ شوه، ښايې پخپل ذهن كي په مناسبه خبره پسې ګرځېده،
 .مانه، داسې نذر چې وس كي يې پوره وي

 :وويل خو ما له واره

 .زه. . . زه. . . محمد ولي يم _

راته وكتل لكه چې باور يې نه راته چې دا سپين  پلوشې چادرې واړوله، سر تر پايه يې
د دې د خپلولو لپاره يې داوسپنو څپلۍ  ږيرې دې هغه خوشحاله محمد ولي وي، چې

 :په پښو كړې وې يوازي يې وويل

 . . .اوه _

چا؟  مړ ژوانده څېره څومره له غمونو ډكه وه اوه خدايه دا ولي؟ دا اه. . . د هغې _
خپل ځان ته مي غوسه راغله اته نهه كاله دمخه شپې ورځې را يادې شوې، ما هغه 



څه غوښتل كټ مټ هماغسې راته ښكاره شوه، غونډه منډه زنه يې هما غومره  وخت
م ولي مي دومره كينه كوله، وبرېښده، چې ما غوښنل،خدايه! ولي نه پوهېد اوږده راته

هغه پخوانۍ سرخي وركه شوې وه، غټې غټې تورې سترګې يې ړندې  په اننګو كي يې
ښكارېدې لكه چې ړنډې سترګې د درملو په زور بيرته بينا  شوې نه وې، خو داسې

څنګه چې ما غوښتل پلنه شوې نه وه،خو نوره هم  شوې وي، جګه نرۍ پوزه يې لكه
څېره يې نا موزونه او بدرنګه كړې وه،  و د دې ښكلې او موزنهپسې جګه شوې وه، ا

كينه وشرمېدم، لكه چې ما دې حال ته  خدايه ما څومره ګناه كړې ده، پخپله بې ځايه
 .مانا يې دا وه رسولې وي، پلوشې په ځير ځير راته كتل د كتلو

خو به  اوس اوس خو به دې ښه زړه يخ شوى وي، تا په دې حالت غوښتم كنه څنګه _
 خوشحاله يې؟

دى انسان پخپله نېكمرغې  زه پخپل بې ځايه كبر او كينه پښېمانه وم، رښتيا ژوند موړ
غوښتنو پښېمانه وم، زما  نه پوهېږي ډېر ځله پخپلو غوښتنو پښېمانه وي، زه هم پخپلو
وسواس مې د كينې پله  په غوښتنو كي مينه او كينه دواړه نغښتي و، خو په مينه كي

 .كړي دي ړې وه، او اوس پخپله كينه پښېمانه وم، خدايه دا مي څهدرنه ك

 !او ه خدايه . . .زما بدرۍ جماله له كابله تر پېښوره په لوڅو پښو راغلې وه او دلته
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 دا كابل دى؟
هم پوه نه شوم هغه زه  .دوى څلور پنځه تنه وو، په مازې خبره يې زما د كېگلو كراچۍ چپه كړه

يې وينو داره وكړه، د وينو  يو مې چېگ كونډۍ ږيره يې لرله پر پوزه په سوك وواهه، له پوزې
نور زه هم نه يم پوهېدلى، خو د  په ليدلو سره يې نورو ملګرو له هرې خوا پر ما حمله وكړه،

 :دوى د مشر خبرې مې واورېدې

ورو هم وليد ښه دى د ټولو لپاره چې په پردي په لغته نه وهي، دا ن پرې يې ږدئ مړى څوك _
 .كوي، د عبرت سبق شو وطن كې كالنكاري

خبر شوي وي راغلل او روغتون ته  تر مازيګره همغلته پروت وم، خدايزده خپلوان به مې له كومه
كړې وه، ځكه د ټولو خپلوانو سترګې سرې  يې ولېږدولم، لكه چې ډاكټرانو هم زما مړينه تاييد

جنازې د لېږدولو عاجله پرېكړه وكړه، په همغه  ېښور د ګرمۍ له وېرې يې وطن ته زما دوې، د پ
 .پورته كړه او موټر د وطن پر لوري حركت وكړ شپه يې د فالينكوچ موټر ته زما جنازه

 .ودراوه په لومړي پاټك كې پوليس موټر

 مړه ماجره بيا دې څه شي رابار كړي دي؟ _

 .شي، وطن ته يې وړو نه صيب دغه مړى دى چې خراب _

 .هوم _

 .ورسوو او خاورو ته يې وسپارو هو، صيب ګرمي ډېره ده، چې هسې يې ژر وطن ته _

شو، بيا يې السي څراغ ولګاوه او سترګې  پوليس نور هم را نژدې شو، د ګل وزير سترګو ته ځير
 .يې د هغه په سترګو كې ښخې كړې

 .اژه او اوس يې مړى له سترګو الونيا كومپوډري داسې ووايه چې خپله مې وو ښه ښه _

 ...داسې مه وايه دا مې نه صيب _

 .نو پرې دې ږدم چې همداسې يې يوسې؟ ها _

 .زوى دى، په دې وطن كې نور څوك نه لري د خوارۍ غريبۍ لپاره راغلى و دا مې د تره _

 :غږ يې پسې زياته كړه او په ژړغوني

 .غريب يې په مسافرۍ كې وواژه _

 :يې وويل س وخندل، په مسخروپولي

 .مړه دا خبرې بل چا له وكړه، ما نه شې دوكه كولى _



ته ورولوېده په زاريو يې پيل وكړ، صيب په موږ ناوخته كېږي اجازه راكه چې  ګل وزير يې پښو
 .شو الړ

 .وه وه، سړي وژني او بيا اجازه هم غواړي چې الړ شي _

يس زړه يې نرم نه كړ، ما چې د پوليس قهر او ټينګار ورته وكړې خو د پول ګل وزير ډېرې زارۍ
زارۍ وليدې خداى شته، زه هم پر ګل وزير شكي شوم، هسې نه چې همده وژلى  او د ګل وزير

زما قاتل ګل وزير وي، كېگداى شي هغه څلور، پنځه تنه د ګل وزير سړي وي  يم، كېگداى شي
ې خبرو انګازې كولې چې ګل وزير له پوليس دستور يې وژلى يم، په غوږونو كې مې د او د ده په

 موټر شا ته والړ دى، په دې خپلو ګناهګارو سترګو مې وليد چې سره سره لوټونه يې سره د

 وروشمېرل، شك مې ال پسې زيات شو زړه مې و چې پوليس ته نارې كړم د خداى لپاره مه

 .دي ګې پټې كړېپرېږده همدغه زما قاتل دى، زه ده وژلى يم، زما ځمكو ته يې ستر

سړك پر منځ والړ  پوليس پخپله مخه والړ او موټر هم خپله الر ونيوله لږ وړاندې يو بل افسر د
پوليس د موټر دروازه خالصه  .او اوږده لرګي يې د موټر درولو په اشاره ښوراوه، موټر ودرېده

ل وزير ته مخ ور وكړه، بيا يې ګ كړه، د كوزېدو امر يې وكړ په موټر كې يې تابوت ته اشاره
 .واړاوه

 دا قاچاق دې چېگرته بار كړى دى؟ _

 .قاچاق نه دى، دا مړى دى وطن ته يې وړم _

 وطن ته؟ _

 .هو صيب _

 ته؟ كوم وطن _

 .بس خپل وطن ته يې وړم _

 :پوليس په غوسه وويل

 .يې كوز كړه ته هم وطن لرې؟ هله ژر _

 .د موټر ډرېور منځګړتوب وكړ

 .چې په موږ ناوخته كېږي ه سوه ګون واخلهواخله صيب دا پنځ _

 ته قاتل رانه په پنځه سوه خالصوې؟ نه نه دا د پنځو سوو خبره نه ده، د پنځو لكو خبره ده _

 .وه د ګل وزير حوصله هم لكه چې نوره ختمه شوې

خپل غم  څه قتل خو مې نه دى كړى، خداى ناترسو ولې مې په عذابوئ، پرې مې ږدئ چې په _



 .وژاړم

الندې كړ، له خولې يې  دې خبرې د پوليس قار نور هم پسې زيات كړ، ګل وزير يې تر سوكانو
افسر يې د پېښې له ځايه لږ ليرې  وينې روانې شوې، خو ډريور په دې چلونو ښه پوه و، د پوليسو

ډرېور يوازې راغى،ګل وزير ته يې لږگ په  بوت، خدايزده څه به يې ورته ويلي وي، له هغې خوا
 :سه وويلغو

كه، نژدې خو يې وژلى وې ته په دې هم نه پوهېږې د پوليس په  راځه سپرېږه خداى دې خوار _
 .وڅڅوه، بيا كه سړى وژنې كه قاچاق وړې سرې سترګې ګرځه خوله كې څه زار مار

هم پوليسو موټر ودراوه، ډرېور په ژبه ورسره پوهېده، موټر به يې نور  پر الره درې څلور ځايه نور
 .ځنډاوه ر نهډې

هم ساوې  غرمه مهال موټر پر پوله واوښت، د وطن ساړه شمال په ګل وزير او ډرېور كې
ښېراوو لګيا وو،  وچلولې، پوليسو ته يې په كنځلو او ښېرو پيل وكړ، دوى په همدغو شكايتونو او

وسلوال په ډرېور وركښته شو،  چې موټر پاټك ته ورسېده، يوه تن موټر په ربړينه تازيانه وواهه،
 :غوسه ورته وويل

 دى؟ د خان زويه دا سر دې ولې لوڅ _

 .كړ دا خو صيب هلته ډېره ګرمې وه او بيا يې ژر ژر له سر څخه دسمال راتاو _

 :وسلوال ګل وزير تر ږيرې ټينګ ونيو

 دا څه شى دى؟ _

 .صيب ږيره ده _

 ړي دي؟ږيره داسې وي، لږ شرم وحيا ښه وي، په موټر كې دې څه شى بار ك _

 .شهيد دى وطن ته يې وړو _

 :وسلوال په تعجب وويل

 وړي، له هغې خوا شهيد له كومه شي؟ شهيد؟ شهيد خو له دې خوا خلك _

 .پوهنتون( وستاز و، بې ګناه يې شهيد كړ) هلته يې جنګ كړى و، مساپرو، د پانتون _

 . . .ګناهګارېږې داسې ووايه چې هر لوګه بوګه ته شهيد مه وايه، چې _

 :ګل وزير په تروه ټنده ورته وويل

 .چې بولې، اوس په موږ ناوخته كېږي، اجازه راكه چې الړ شو هر څه يې _

 .ږيره سمه وه او كه ستا غوندې يې كونډۍ مونډۍ كړې وه ښه دا ووايه چې د مړي _



 .ده نه صيب د هغه ډېره لويه _

 .ما ور غږ كړ

 .منهدرواغ وايي، درواغ وايي، د هغه خبره مه  _

په نا اميدۍ د ډرېور خوا ته كتل، لكه چې د ډرېور هم څه په وس كې پوره نه وو،د  ګل وزير
 خوا ته ودرېده او د بوټ په څوكه يې ځمكه ګروله، ګل وزير په زاريو پيل وكړ، د وسلوال موټر

 :هم لكه چې زړه پرې وسو

 .خه دې ښهپه م ښه چې داسې ده، نو ته دواى كنوت ووايه، زياتي خالص يې، _

 .و ګل وزير لكه چې د عاى قنوت په مانا پوه نه شو، غلى والړ

 .وسلوال ورباندې په غوسه شو

 ګورې؟ ژر كوه االووميينه ووايه، ولې برګ برګ راته _

ولوستله، څو  ژر دعاى قنوت -لنډه كېگده، ژر -ګل وزير په داسې حال كې چې ساه يې لنډه
 :وويلځايه ترې غلط شوه،خو وسلوال ورته 

 :وګټله، لږ وړاندې يې پسې راغږ كړ شابس اپرين ځه اوس دې _

 .دوا )دعا( كوه _

 . . ..كه، خداى مو خداى مو كاكا كامياب _

ته ودرېده، چې پرې ليكل  له دې ځايه چې را تېر شوو، زموږ موټر يوې بلې ړنګې بنګې كوډلې
 .شوي وو: تاالشي

پرې تېر شول زه پرې پوه نه شوم،چې موټر بېرته روان  دوى دواړه يې پوستې ته بوتلل، دا چې څه
 :واړاوه شو، ډرېور ګل وزير ته مخ

 .ده د تاالشۍ اوس هم د خداى شكر كوه، چې په همدې پيسو خالص شوې دا د تاالشۍ پوسته _

كړي، چې بل پاټك  زه پوه شوم چې رښتيا هم تاال شوي يو، موټر ال دوه ګيرونه نه وو بدل
وښودله. هغه واړوله را  ګل وزير څخه يې تذكره وغوښتله، وسلوال تذكره يو بل تنراورسېده، له 

 :وويل واړوله، شونډې يې وښورېدې وروسته يې دا بل ته

بل وسلوال د  راښكته يې كه، نه پوهېږي چې راښكته يې كه، د دوى تر منځ شفگر و،كه څه؟ دا
سړك پر غاړه كوټې  په وهلو وهلو يې دكالشينكوف په كنداغونو د ګل وزير په وهلو پيل وكړ، 

كوټې ته پسې ورغى، څو  ته ورساوه، ډرېور په جېبونو السونه ووهل، خپلې پيسې يې وشمېرلې او
 :پورته كېگدل وسلوال ورته وويل شېبې وروسته دواړه له يو بل وسلوال سره راغلل، چې موټر ته



مې خلك ځاى پر ځاى ووژنو، ستا سي خپه نه شئ زموږ قوماندان امر كړى دى چې ستاسې د _
 .بخت بيدار و، چې وستاذ درسره و

ښار ته تر رسېدو دمخه يې هم خپلې پېسې او هم د ګل وزير پېسې د موټر د  ډرېور بلد و ځكه
الندې پټې كړې، په پاټك كې وسلوال تاالشي كړل، يوازې پنځوس زره افغانۍ يې  څوكيو تر پوښ

 .ړپيدا كړې او پخپله مخه ال ورسره

 .راواړاوه موټر په ورانو كنډوالو سر شو، ډرېو ګل وزير ته مخ

 .دا يې كابل _

 :ګل وزير په تعجب ورته وويل

 دا كابل دى؟ _

 .چې كابل نه دى نو لندن دى، لكه چې زړه دې دى چې لندن ته دې بوزم ها _

 .ور غبرګه كړه ګل وزير بيا

 دا نو كابل دى؟ _

 .خود كابل دى _

 .يم او په الره كې هم پاټك والو تاال كړم، ټوكې مه راسره كوه ېږې، چې غمجنګوره ښه پوه _

 :ورته وويل ډرېور په بې حوصلګۍ

 .چې نه يې منې مه يې منه، بيا يې ترې پوښتنه وكړه _

 وخت كېگږي له كابله تللى يې؟ لكه چې ډېر _

اور نه كوم چې دا دې الړم، خو هېڅ ب دومره ډېر وخت هم نه كېږي په هغو لومړيو جګړو كې _
 .كابل وي، سمه خبره راته وكه

 :غوسه ورته وويل ډرېور لږ په

زايه )ضايع( كوه، اوس به  ستا ډېرې زده دي، دا ووايه چې اوس دې چېگرته ورسوم، وخت مه _
 .بيا جګړه شروع شي

 :بيا يې سوكه ورته وويل ګل وزير سر په دواړو السونو ونيو،

 .ورسوه نو ما خوشال مېنې تهكه دا رښتيا كابل وي،  _

كتل يوازې به يې سر  په الره كې ګل وزير نور څه ونه ويل، د ښار ړنګو او ويجاړو ماڼيو ته يې
 .وښوراوه، لكه چې اوس ده، هم منلې وه چې دا كابل دى

مېنه كې هېڅوك هم نه وو، څوك څه چې جوړ كور هم پاتې نه و، په خيرخانه مېنه  په خوشال



د ترورزي د كور مخې ته موټر ودراوه، ژر ژر يې خلك را خبر كړل، د جنازې زموږ  كې يې
 په بيړه ادا شو، مال صاحب په وعظ پيل وكړ، په دې وخت كې له هرې خوا د ګوليو باران لمونځ

دا  بلې خوا ته منډې كړې، -پيل شو، د مال صاحب غږ د توغنديو په غږ كې ورك شو، ټولو يوې
په يوه  ۍ له كومې خوا راځي، د توغندي يوه ګولۍ زموږ خوا ته ولګېده،معلومه نه وه، چې ګول

 .شېبه كې وينې روانې شوې، ټوله سيمه دودونو ونيوله

موټر له هندارې سره ولګېد چې سترګې مې وغړولې شا و خوا كانتينرونه  سر مې په ډېره سختۍ د
انتينرونه ودرېدل، چې خلك په دسمال وچې كړې، ذهن ته مې د كابل هغه ك وو، خپلې خولې مې

بنديانول او ترې الندې به يې اور بل كړ، يو ځل بيا مې خولې وچې كړې، ډرېور د  به يې په كې
 .منشي ته ورغږ كړ اډې

په سپين دسمال كې نغښتې  منشي! وه منشي! زما لمبر د تورخم په پيره كې وليكه، تورخم و، _
افغان كالوني كې مې خپله د كېلو  ې، د پېښور پهجامې مې الندې د نورو تر پښو الندې پرتې و

 .كراچۍ را په ياد شوه

 .پرديو افسرانو ته زارۍ كوو، چې هغې خوا ته مو ور پرېږدې اوه خدايه. اوس به بيا

 

 

 سي دفتر پېښور، د بي بي
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 د ډوډۍ په لټه



يې په ويښه  ټوله شپه په ژورو چورتونو كې ډوبه وه، سترګې پكې لوېدلې وې، لكه چې
 .تېره كړې وه

والړه شوه، د مشر زوى سر  شمعې ته يې وكتل نژدې په تمامېدو وه، له خپله ځايه را
خپل كوچني زوى له  ته ودرېده، شونډې يې ورپېدې. خدايزده څه يې وويل بيا يې د

 :وويل مخ څخه بړستن پورته كړه، پر مخ يې ښكل كړ، سوكه يې له ځان سره

وكم،  ايه! ته ښه پوهېږې په ټوله ورځ كې يوه خاشه )ټوټه( ډوډۍ، خدايه څهاه خد _
 .چا ته ورشم خپلوانو ما ته سترګې نيولي دي

ښه ځنډ يې وژړل، په ژړا كې يې له واره چيغه  له خواشينۍ يې سترګې راډكې شوې،
 :كړه

 .مرګ راكړي نه، نه نه، نه، نه شم كولى، خداى دې _

وختونه ورياد شول،  ا د خپلو سوچونو دنيا ته ستنه شوه، تېراوښكې يې پاكې كړې بي
وې، له دې سره  هغه چې ښكلې ځواني يې لرله او ټولې سترګې به د دې پر لوري كږې

 .شپې د روزي خان لېونۍ مينه او بيا له هغه سره د ګډ ژوند خوږې

 ېروزي خان يې سترګو ته جګ ودرېد، داسې ورته ښكاره شوه چې هغه ورته نار
 .وهي

 .نه شي هيلو وه هيلو، ما مه هېروه پر عبداهلل او بسم اهلل پام كوه چې درنه وږي _

كولې  هيلۍ په ويښه خوب ليد، له ځايه را والړه شوه، شمعې ته چې وروستۍ لمبې يې
 .ودرېده

 . . .شې تم ژاړې، ته څه غم لرې، تر ما خوښه يې، اوښكې تويې كړې، بيا مړه _

 :خپل غږ يې پسې لوړ كړ

 .نه ما ته راشه چې ويلې كېږم، مړه كېږم _

 :بيا يې ورو له ځانه سره وويل

 .كړم، بيا به ډوډۍ غواړي وۍ زه خوم چوره لېونۍ يم، زامن به راويښ _

سوچونو كې ډوبه شوه، په  پر خپل ځاى كښېناستله. د اوالدونو لوږه ورياده شوه، په



ډوډۍ يې را واخيستله،  ولېده، پورته په تاخچه كې يوه ټوټهخپله هم وږې وه، زړه يې س
بېرته پر خپل ځاى  نيمه يې كړه خو بيا يې په زړه كې څه ور وګرځېدل، ډوډۍ يې

نور نه په كور  كښېښوده. دا يوه ټوټه ډوډۍ يې بېګا له خپلو زامنو څخه سپمولې وه،
 .كې ډوډۍ وه، نه پيسې

كړې وه، پخپله لوږه نه وه، د اوالدونو  خوا خرڅهد كور د كاليو ډېره برخه يې ال پ
 :لوږې يې زړه خوړ، له ځانه سره يې وويل

څه وكم، چېرې الړه شم؟ څوك به مې غم وخوري، هديرې ته ځم تر ژوندو مړه  _
پر چا زړه سوى نه لري خو مړه خپل هډوكي وركوي، ټول خلك دا  ښه دي، ژوندي

 .پې واخلمكم، ډوډۍ به  كارونه كوي، خرڅ به يې

غوښته مور يې هغه يوه ټوټه  عبداهلل او بسم اهلل يې له خوبه را ويښ كړل، عبداهلل ډوډۍ
كړه او په ژړا يې پيل  ډوډۍ د دوى تر منځ ووېشله خو عبداهلل ډوډۍ ايسته غورځاره

 :وكړ، هيلۍ يوه كلكه ځپېړه پر مخ وركړه

 .څخه( خالصه كړي، لېونۍ دې كړم) خداى مې دې درچې _

شوه، مور يې بېرته په غېږ كې ونيو،  بداهلل پړمخې پرېووت ژړا يې نوره هم پسې زياتهع
 :دې هم ورسره ژړل په ژړا كې يې ورته وويل

 .مه ژاړه در جار مې كړې، اوس خو ډېره ډوډۍ به راوړم _

شپې پسې اخيستې وه، سپيده داغ ته ال وخت پاتې و،  هيلۍ په هديره كې پوه شوه چې
لرزېده خپل ځان يې مالمت كړ چې ولې په توره  ته، ټول وجود يې له ډارهګبڼۍ واخيس

 .شپه كې دلته راغله

هغه ورځ ورياده شوه چې خلكو د روزي خان جنازه دغې هديرې ته  يو نيم كال دمخه
تر هديرې ورسره راغله او د دېواله څنګ ته يې له خپلو زامنو  راوړه او دا په وچ زور

 .سره ژړل

يې وېره له ياده وايسته، دواړه زامن يې په څادر كې پټ كړل او دا په  ود غو سوچون
سره له دې چې تياره وه خو په قبرونو كې د هډوكو ټولول دومره ګران  كار لګيا شوه،



 .قبرونه دمخه سپړل شوي وو كار نه و، ډېر

هډوكي پالستيكي بوجۍ كې يې  هيلۍ په تلوار كله يوه او كله بل قبر ته تله او په وړه
ده، په منډه خپل ځاى ته  اچول يو وخت يې پام شو چې له خپلو زامنو څخه ليرې شوې

 .شوه راغله عبداهلل او بسم اهلل ويده وو، هيلۍ بيرته په كار لګيا

تياره كې  د تيارې لمن په ټولېدو وه او د سهار رڼايي خورېدله هيلۍ سره له دې چې په
څېر سپينه  خوشحاله نه وه هغې ته دا رڼا د كفن په وېرېدله خو د سهار رڼا ته هم دومره

اهلل  معلومېدله، اوس نو بوجۍ ډكه شوې وه، دواړه زامن يې له خوبه ويښ كړل. بسم
 :ورته وويل

 .ببۍ تا خو ويل ډوډۍ به اخلو_

 .درته واخلم چې ته ووايې بس دا ده اوس خو دومره ډوډۍ به _

چا په هديره كې نه وه  خوشحاله وه چېبوجۍ يې پر اوږو كښېښودله، هيلۍ په دې 
ورته ښكارېده كټ  ليدلې، د هډوكو بوجۍ يې په اوږو دروندوالى كاوه، بوجۍ بل ډول

ورته  مټ داسې لكه چې د روزي خان جنازه پر اوږو وړي، نن ځان بېخي بل ډول
 .ښكارېده، په غوږونو كې يې ډول ډول غږونو انګازې كولې

 .ژر دې هېر كړم دومره چېگرې يې وړې، هى هى

 .هډوكي خوري هغه دي يو يې وړل، لوږې پسې اخيستې ده، زما هډوكي وړي، زما

 .هى هى ژوندي وګوره، حرص لېوني كړي دي، نور به الڅه كوي

 .درڅخه په ارام پاتې نه شول مړه هم

 . . . .انسان نوم ايښى ځان وخورئ، دلته مو هم نه پرېږدئ، پر ځان يې هم د

ته هكه پكه وه چې ښار  چې دا غږونه به د دې په څېر ټول اوري، دې هيلۍ فكر كاوه
 .ولې چوپ دى، ولې ځواب نه وايي

رڼايي وه خو هيلۍ سختې وېرې اخيستې وه پښې يې پسې  سره له دې چې اوس يو څه
وډو سوچونو كې لوى واټ ته ورسېده له څه مزل  درنې وې، شا ته يې نه كتل، په ګډو

دغه پته يوه اوونۍ دمخه نګارې وركړې وه  رنګې دروزاه وټكوله وروسته يې لويه شين



 .دالل دى هډوكي په ښه بيه اخلي او ورته ويلي يې وو، چې هغه د هډوكو لوى

يې په تن كې وې او له حالته يې  يوه پنډ سړي چې كونډۍ ږيره يې لرله، سپېنې جامې
ېر كاوړ سره دروازه په ډ معلومېده چې د دروازې ټك ټك له خواږه خوبه پاڅولى،

خوره شوه داسې يې  بېرته كړه، خو د ځوانې ښځې په ليدو يې پر پرېړو شونډو موسكا
 :وښوده چې له ډېر پخوا يې پېژني

 .راغلې خداى دې راوله اوهو ته له كومه، په خير _

 :ويل هيلۍ خپل ټيكرى په سر سم كړ، يوه څنګ ته ودرېده. ويې

 . . . .ړي ديپه دې بوجۍ كې مې هډوكي راو _

 .راځه راځه دننه راځه _

 ته مې زامن وينې چې وږي دي، ډوډۍ غواړي هډوكي من په څو اخلئ؟ _

 .ټنډې پوه شو چې په رضا نه ورسره ځي، بله لومه يې ورته كښېښوده د هيلۍ له تروې

داسې ده چې هډوكي بېخې ډېر شوي، ټول ګودامونه له هډوكو ډك  هډوكي؟ خبره _
ټيټ شوى دى، خلكو ته دې خداى انصاف وركړي،  ې يې هم نرخدي، پاكستان ك

 .وهي چې يوه شي ته يې پام شي ټول منډې پسې

 :هيلۍ سوكه وويل

 .نو نه يې اخلې _

 . . . .اخلم يې، خو په يوه شرط _

 :د هيلۍ د ټيكري پېڅه يې ونيوله، خبره يې داسې بشپړه كړه

 دې ده؟ خوښه راسره الړه شې، څنګه چې ته هم كور ته _

توره شپه شوه، سر پرې وګرځېده د  دا خبرې نه وې د ټوپك ټك و، د هيلۍ په سترګو
شو ټيكرى يې له سره اوږو ته  خپلو زامنو سپېرو مخونو ته يې وكتل، ستونى يې راډك

په بوجۍ ورټيټه شوه  وښويېده، ټوله سره پوړېده سترګې يې رډې راوختې، د هډوكو
غبرګ  پنډ سړى يې پر مخ پرې وويشت. سړي دوه غټ هډوكي يې راواخيستل

 السونه سرته نيولي وو خلك پرې راټول شول، د خلكو په ګڼه ګوڼه كې د هډوكو د



 :دالل غږ اورېدل كېده

 .مه يې كوئ غريبه لېونۍ ده، لېونۍ ده _

 

 څارندوى مېنه كابل
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 د سرو زرو غاښونه

بېړه روان  جګړې د لومړۍ كرښې پر خوا په د دوى پايكپ موټر دويم موټر و چې د
 .و، دوى ټولو سرونه له دوړو او يخنۍ نه په بړستنو كي پټ كړي وو

موټر په مخكينۍ برخه كي والړ و، پر غوږونو يې خپله خولۍ ښه ټينګه كړې  جليل د
چې د جګړې تر سيمې پورې ال ډېر واټن پاتې و، خو ده يوه او بله خوا  وه، سره له دې

چې د خپلو دښمنانو په منځ كي وي، دى پوهېده چې په شا و خوا  څارله لكه داسې
شا و خوا يې په ډېر دقت څارله خو كله كله به يې له  كليو كي نېك خوا نه لري،

سر را ايستلى و يوه نيمه خبره وكړه، په كليو  رحيم ګل سره چې هغه هم له بړستنې
كېدل، يو ځل په كلي كي يوه سپي د ترسترګو  كي له يونيم ماشوم پرته هيڅوك نه

غپل يو بل ډز پرې وكړې سپى پر  دوى په موتر پسې منډې كړې تر ډېره يې پسې
له كلي سترګي بلې خوا  ځمكه پرېووت او د موټرو په دوړو كي پټ شو، عبدالجليل

واړاوه، تر هغه به يې ورته  ته نه اړولې، له هرې كال به چې تير شو بېرته به يې مخ را
يوې پيغلې په ليدو سره دا  ل چې له سترګو به الونيا شو، د زړې كال پر بام يې دكت

 :سندره له خولې ووتله



 . . .رنګ دې ولې ژيړ دى جا پر بام والړه يې نازكې وليلو، دا

جليل چې هماغسې يې د  خو د رحيم ګل د خندا غږ يې سندره په خوله كي وچه كړه
 :زړې كال بام ته كتل ورته وويل

 وخندل؟ څنګه دې داسې په يټكي _

 .ستا پر لېونتوب مې وخندل _

 ماته وايې؟ جنګ ته، ته په خوشحالي روان يې او ليونى

 كه تور؟ ما پر دې وخندل چې تا بيا د هغې رنګ څه وليد چې زيړ دى كه سپين او _

 :جليل وخندل

كي دا د په موټرو  هى هى: ګله ساده ګله ته ووايه څوك چې زموږ دا موټرې او _
به يې رنګ  راكټو ګېډۍ او زموږ د ملګرو دا اوږدې اوږدې ګرګوټې څڼې ويني څنګه

 ژېړ نه وي؟

 :كړه جليل سوړ اسويلى وكيښ، چې هغه څه ونه ويل پسې زياته يې

 هو ته رښتيا وايې، خو دوى زموږ په زړه څه خبر دي، چې څه پكې تېريږي؟ _

 ته له مرګه نه ډارېږې كه څه؟ _

حال وايي، څوك يې نه  وايي په توره شپه كي هر څوك ډارېږي خو څوكهى هى  _
 .وايي، مرګ دې خداى ليرې لري، څوك به مرګ ته تيار وي

 :ګل په خندا شو رحيم

ښوراوه، ما ويل  خداى دې خوار نه كړه پرون دې د امير صاحب خبرو ته داسې سر _
 .رېږېچې دا دى اوس به جنګ ته روان شې او نن بيا له مرګه وې

 . . .رحيم ګله ما و تا خو پخوا هم ډېرې خبرې سره كړې دي ګوره

 .پرېښوده سوړ اسويلى يې له خولې ووت، څه ووايم جليل خپله خبره دلته

 :خپله زنه وګروله پسې زياته كړه بيا يې د كالشينكوف د ميل په څوكه

ترګو ته مې يې څه پټه كړم، س اوس مې دغه خوركۍ چې د بام پر سر وليده له تا _
څاري له دې څوك خبر  خپله كور ودانه )مېرمن( ودرېده، هغه به هم اوس زما الرې



او يا به زموږ  دى چې د دې ښځې ورور يا خاوند به زموږ د دښمنانو په ډله كي وي،
 .له خوا نن ووژل شي څوك څه پوهېږي چاته

 :كړه رحيم ګل يې خبره پرې

او تا ته بيا  ې مورۍ يې پټوله ځكه پر بام والړه وه،هغې د چا الره نه څارله، د تاوخان _
 خپله كورودانه در په ياد شوه، لكه چې دېره درباندې ګرانه ده ها؟

ورك يې كه په زخمو مي مالګې مه دوړوه، دا دى درې ورځي وروسته اختر دى،  _
ويلي و، چې له اختره مخكې راځم، له بل چا سره دې ګډه قرباني نه  ما په كور كي

 .سره له بازاره د قرباني لپاره پسه راولم كوي، زه به له ځان

 :رحيم ګل وخندل

 ښه ونډ منډ لګېدلى دى چې سږ كال پسه قرباني كوې؟ لكه چې كوم ځاى دي _

 .راغلى زه د ونډ لپاره نه يم _

زرو  له طاليي غاښو خو دې دغسې مالومېږي، د چا چې ونډ نه وي لګېدلى د سرو _
 .غاښونه نه ږدي

 .دا ډېر پخواني دي، ان په دوبۍ كي مې ايښي وو _

 . . .نن داسې بل ډول يره جليله

شا و خوا دوړې او  خبره يوه هيبتناك اواز پرې كړه، موټر په شدت سره بريك شو،
منډې  دودونه پورته شول ټول له موټرو څخه را كوز شول، يوې بلې خوا ته يې

ې خواته منډه كړه، څو د خپلو ملګرو كړې،لومړى موټر ماين وهلى و، څو تنو هغ
او هډوكي چې يوې او بلې خواته پراته و راټولي كړي، خو د كارېز او ورته  غوښې

خوا د ګوليو باران پرې جوړ شو، دوى ټول د سړك په يوه بله خوا كي  نژدې باغ له
شول او بې له دې چې ځاى مشخص وي يوې او بلې خواته په ډزو  په كروندو كي پټ

 .وكړپيل 

يوه كوچني لښتي "وياله" كي ځان په ډيره سختي ځاى كړى و، ده ډزې  عبدالجليل په
نيولى و، خپل كالشينكوف يې هم داسې د پښو په منځ كي  نه كولې، سر يې ښكته



 .يې پټوي ټينګ نيولى و، لكه چې له چا څخه

رته پو مخامخ والړ واښه سره وښورېدل ده لږ ځان سره سم كړ، كالشينكوف يې را
 كړ، قيد يې ووهه او هغې خواته ځير شو، د كالشينكوف قيد ته يې وكتل په ضربه يې

ودراوه او د مخامخ والړو درګو او واښو په لوري يې نښان برابر كړ، داسې معلومېدل 
د وښو په منځ كي چې څوك پټ وي، خو دا مالومه نه وه چې خپل دى كه  لكه

 .پردى

ونښالوو، د كالشينكوف په ماشه يې ګوته كېښوده  نور هم په ځمكه پورې جليل ځان
 :وكړ فكر يې

كم،  څه وكم، ويې ولم، كه ډزې وكم نو. . . نه نه، زه څوك نه وژنم، ولي څوك مړ
 .د چا په مرګ كي زما څه ګټه ده ګنا لري

 .معلومېده چې څوك د ده خواته رانژدې كېږي ورته نژدې واښه وښورېدل داسې

 :له ځان سره يې وويل

 .كه غږ پې كوم زما ځاى ورته مالومېږي او ډز راباندې كوي اوس نو څه وكم

پسې زياتې شوې، دوى يو له بله ورك شوي وو، دا مالومه نه  شا و خوا ډزې نورې هم
كوم دى، له هرې خوا د ډزو غږونه راتلل، يوه نيمه  وه چې خپل كوم دى او پردى

 :ځان سره سوچ وكړجليل له  ګولۍ به د جليل له سره تېره شوه،

 .ولم يې توكل په خداى،كه نه ما وژني

 :شو بيا تلولى

 .مړكم اوف خدايه! څه وكم په اومر )عمر( مې څوك نه دې وژلي، اوس يې څنګه

 نژدې درګي او واښه بيا وښورېدل جليل ورته ځير شو، خو واښه دومره ګڼ و چې

وښويوي او ځان ترې  څوك نه پكې مالومېدل، كوښښ يې وكړ چې په وياله كي ځان
وياله تنګه وه، شا و خوا يې وكتل كه بل پټ ځاى پيدا كړي او ځان په  لرې كړي خو

 :ورسوى، خو هيڅ داسې ځاى يې پيدا نه كړ، له ځانه سگره يې وويل يوه منډه ور

چې ور وتښتي كمزورى، توكل مي دې په خداى وي ولم يې، كه  نشته داسې لورى،



 .كالشينكوف يې د وښو په لوري برابر كړ دى و نه ولم ما وژني،

كړې، په ماشه يې ګوته ټينګه كړه خو  ماشې ته يې ګوته ورنژدې كړه، سترګې يې پټې
ترې ايسته كړ، له سر نه يې  ډز يې و نه كړ، لكه چې الس يې سوځېدلى وي، ژر يې

 كالشينكوف يې هماغسې د خولۍ ايسته كړه، ځان يې نور هم له ځمكې سره ونښالوو
 :كړه نيولى و، بيا يې ماشې ته ګوته ور وړه او چېغه يې وښو په لوري

 .څوك يې؟ كه نه ومې ويشتې

 :له هغې خوا په بېړه پرې غږ وشو

 .يم جليله زه يم رحيم ګل يم مه مه زه _

 :جليل په غوصه وويل

 .كړى وي ولې دې غږ نه كاوو زوى مړې اوس خو مې غلبېل _

 :ي يې وويلرحيم ګل رانژدې شو په زګېرو

وهه، نه وينې چې شا و خوا ټول دښمنان را تا و دې، او له دې سره د  چېغې مه _
سينه را وښويېده د جليل پام شو چې د رحيم ګل له كيڼ الس څخه  جليل په لوري په

 :يې وويل وينې بهېږې په خواشينۍ

 ګه؟څن او هو ته خو زخمي يې، لكه چې وينه دې ډېره زايه )ضايع( كړې ده دا _

 .اوه پوښتنې مه كوه _

يې ورته خوشې كړ ورته و يې  جليل پخپل دسمال د رحيم ګل الس و تاړه، خپل ځاى
 :ويل

جګړه تر پخوا سړه شوې وه، خال خال  ته دلته څمله زه به د هغې پولې تر څنګ كېنم،
اورېدل كېدې، خو دوى بيا هم  ډزې روانې وې د جګړې د بل لوري، ډزې له لرې

وروسته د دوى د موټرو او زر  ېرې يوې او بلې خواته ډزې كولې، څه شېبهښايي له و
 :وويل پوښونو غرهار اواز هم واورېدل شو جليل په خوښۍ

 "لكه چې حركت دى، ځه چې د سرك خواته والړ شو چې هسې له دې النتي "لعنتي

 :ځاى نه ځانونه وباسو خو رحيم ګل زړه نا زړه و، جليل بيا وويل



 .نه كېږې كه څه؟ كه تالى نه شې ماته را په شا شه ړه دېلكه چې ز _

 .شم نه نه ښه يم، پخپلو پښو تالى _

منډه  جليل يو ځل بيا شا و خوا وڅارله، د كوچني ديوال تر څنګ د سړك پر لوري يې
  .واخيستله

 .خو د رحيم نا څاپي غږ ځاى پر ځاى ودراوو

 .ته واخله زما الس ډېر خوږېږي وهې؟ دا زما كالشينكوف هم ودرېږه، چېگرې منډې

روان شو، رحيم ګل چې د كالشينكوف ميل د ده په لورې  جليل بيرته د ده په لوري
 .كېښوده نيولى و په ماشه ګوته

 :جليل په وارخطايي ورته وويل

 . . . مه مه دا څه كوې څه

 .سره په ځمكه ولوېده او له دې

پورته كولو امر وكړ، د  ړو او زخميانو دموټرونو هارنونه كول، قوماندان موټرو ته د م
موټرونو كي ځاى پر  لومړيو مورچلونو جنګياليو ډزې كولې او نورو مړي او زخميان په

يې تر  ځاى كول، رحيم ګل د جليل د جسد تر څنګ خواشينى ناست و سوړ اوسيلى
 .خولې ووت

خوله كي تش  په اوه، لكه چې ټولې ګولۍ يې په خوله كي لګېدلي وي، ټول شاجور يې
 .شوى دى غاښونه يې ورك دي

 !!!دواړو له خولې ووتل اخ غاښونه، دسرو زرو غاښونه، لكه چې د

 

 كابل شېر على خان واټ
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 زه، زه يم؟
كوه، دا څه كوې جامې  اى اى دا څه كوې، ولې ولې اخر څه ګناه مې كړې ده، او مه كوه مه _

 .واخ مه كوه مې كشوې، اى اى تا ته وايم، اوف، دې را څيرې كړې، مه كوه ولې

ولې نه كوې، كوڼ  دا څه ډول بني ادم دى، خبرې هم نه كوي، تا ته وايم، وه وروره خبرې _
د ټوپك خوله دې بلې  خو به نه يې؟ عجيب سړى دى، اى وروره! ايسته كړه، ايسته كړه. اوه دا

خوا ته ونيسه، وۍ وۍ د  كړه دا ميل بلې خوا ته كړه هسې نه چې درنه وويشتل شم، اوف ليرې
ټوپك دې بلې خوا ته  كالشينكوف قيد هم وهل شوى دى، خداى ته وګوره ليرې كړه، دا
كړه، دا څنګه سړى دى،  ونېسه، خداى مه كړه ځان يا ما پرې ژوبل نه كړې، ايسته كړه ايسته

 .وايي هېڅ خبرې نه كوي، په ژوند مې داسې سړى نه دى ليدلى، هېڅ هم نه

 اى تا ته وايم اورې كه كوڼ يې؟

ګناه مې كړې ده، واخ مړ دې كړم، مه كوه، د  واخ، واخ، مه كوه اوف، ولې مې وهې، څه _
هسې نه چې دواړه په يوه ټوپك مړه شو، واخ مه مې  ټوپك قيد ووهه، بيا كه مې پرې وهې هم،

 .غاړبوجن دې كړم وهه، واى، واى، دا څه كوې، مه كوه

 . . .عا. . . عا. . . عا عا عاعا عا  _

 اوف، اوف

رقم بنيادم دى، چې څه ووايم هم وهي مې، چې چوپ شم هم وهي مې. چېرې مې بيايې،  دا څه
 ده هر څه يې چې زړه وغواړي هغه كوي بيا مې چېرته بيايې، اوه څومره سخته ده چې ستا عجيبه

يې  ، نور ال څه غواړې، پيسې خوزړه نه وي او بل څوك دې په زور كشوي اخر چېرې مې بيايې
وهې مې  ال د هوايي ډګر په الره كې رانه پووړې، نور نو څه غواړي؟_ واخ واخ مه كوه، نو
دې د غم  ولې؟ دا دى پخپلو پښو درسره روان يم مه كوه مه مې وهه، اوف مړ دې كړم، زما

 . . .چكر شي چې خپل وطن ته راتلم، واخ مال مې، مال مې

 

رواستى يم، دا خو لكه چې كوم حكومتي دفتر دى دا د مېز شا ته ناست سړى  رېدا يې چې



 .پېژندوى( مالومېږي، كوم ځاى مې ليدلى دى، چېرې مې ليدلى دى) شناخته

چېرته مې ليدلى دى، حتمًا مې ليدلى دى، د هغه هم همداسې كونډۍ ږيره وه، په  اوه نه پوهېږم
ګوري، لكه چې نه ورباندې پوهېږي كه څه بال، څومره  لګيا شو، څومره په دقت ورته كاغذونو

چې  كاغذ ورتيټ شو، نه نه په خط خو به حتمًا پوهېږي، هغه دي اوږې يې ډكې دي، نه پوهېږم په
راپورته  رتبه يې څه ده، حتمًا جنرال دى، لكه چې كاغذ يې ولوست، شونډې خوځوي چې سر

كېږي او له دې  نه، اوس مې كه خداى كول كاركړي حتمًا يې پېژنم، څه څه كه يې وپېژنم كه 
ورته وايي چې دا  ټوپكوالې بال مې خالصوي، اوهو هغه دى څه ورته وايي، فكر كوم كنځي يې،

من اوړه څو پتيرې  غريب بېګناه دې ولې را وستى دى، ودرېږه اوس به يې ورته وښيي چې يو
ډېر ورته په غوسه دى،  لې، لكه چېكېږې، ما خو چې هـر څومره زارۍ ورته كولې نه يې اورېد

ورته وايي چې دا دې په څه  بېچاره وسلوال څنګه غلى والړ دى، لكه چې ځواب نه لري، هغه به
يې كړې ده، وروسته له شلو كالو  ګناه راوستى دى، دى خواركى به نو څه ورته وايي چې څه ګنا

 .و نو چندان ګناه نه دهدا خ خپل وطن ته راغلى دى او د خپل كور پوښتنه يې كړې ده،

 .بخښونكى جرم وي يوازې يو خداى پوهېږي نه پوهېږم هسې نه چې دلته دا ګناه وي، دا يو نه

راوتلې دي، بس بس ومې پېژاند، نه نه خداى دې نه  دا خو ما ته ګوري، سترګې يې ولې داسې
 بيا؟ كړي چې هغه وي كه هغه وي نو

ګل ګومان  ده سړى يم، په هر سور ږيري د مال شاهنه نه هغه دلته څه كوي، زه هم عجيب سا
خدايه يا خدايه هغه  كوم، نه نه دا هغه نه دى، يا خدايه كه هغه هم وي، ته يې بل څوك كړې، يا

چوكۍ ناست دى، سترګې خو  هم كونډۍ ږيره لرله او دا هم، هغه ډېر ټيټ او دا مالوم نه دى په
سر و او دغه سمه دريشي  ه دى د هغه پكول پريې د هغه غوندې تنګې دي، نه نه دا هغه ن

سړى دى، دا حتمًا زما غم  اغوستې ده، نيكټايي يې هم تړلې ده، اخر جنرال دى، د حكومت
ټكولو او سپكاوي پور هم پې  خوري، له دغه وسلوال نه زما پيسې بيرته اخلي او زما د وهلو

وسلوال چې زما پر كور يې خېټه  ږدي. بس د كور او ماركېټ خبره هم ده ته كوم او هغه بل
يم كه څه، هسې نه چې دا هغه وي  اچولې ده، هم ورته ښيم، اوه دا په ما څه شوي دي، ړوند

نه دى ځكه د مېز شاته ناست دى، هسې  ډېرې نښې يې د هغه دي، خو هغه ټيټكى و او دا مالوم
نه نيسي او كه د  حكومت سړى د خلكو كور نه چې دا هغه وي، دا د حكومت سړى دى، د يوه
ورسره كوي، لكه هغه چې له ما سره وكړ، نه  چا په كور كې هم واوسي، بيا نو داسگې چلند نه

نېغ نېغ خو راته ګوري، دا سترګې يې څنګه  نه دا سم سړى دى، دا ما ته ګډ دى كه څه؟



چې هغه  چا په قهر وي، وۍ دا خو را والړ شو لكه راايستلې دي ډېر په غوسه دى، چې دا به په
 .كړم دى، اوه اوه هماغه دى، اوس به څه

نه كوې،  څه كوې؟ څه كوې؟ ولې ولې مې وهې، مه كوه دا څه كوې اى وروره ټوكې خو به _
مړ دې كړم،  زه څه درته وايم، زما خبرې نه اورې؟ ته هم كوڼ يې؟ اوف مه مه واخ مه كوه،

زه، زه يم، مه كوه  نيسه څه درته وايم،اوف مه مه، زما خبره واوره، دا څه رقم سړى دى، غوږ و
 .زه هغه نه يم چې تاسې پسې ګرځئ، زه يم، واوره زه، زه يم

 . . .مې وهه، واخ، هه هه هه هه. . . هه مه

غواړم، نه يې غواړم، كور دې ستا وي اوه. . . ما  وۍ. . . وۍ مه كوه، توبه مې ده، كور نه
وران شوى كه جوړ پاتې دى، نه يې غواړم، توبه مې جګړه كې  يوازې د كور پوښتنه كوله، چې په

اوالدونو ته ورشم، اوف ولې ولې،مه مې وهه ماركېټ؟ نه نه ماركېټ دې  ده ما پرېږدئ چې خپلو
 .قباله به ستا تر مخ وسوځم، نه نه هېڅ شى نه غواړم هم ستا وي، هغه

ړى دى، خوله مې دې ماته نه نه ما نه دي ويلي چې تاسې وران ك هغه خو وران شوى دى، اوه نه
 .شي، واخ مه كوه

 .راكړئ، تږى يم. اوه، اوبه، اوبه اوبه

د كالشينكوف د قنداغ هغه اول ګوزار چې  دا په ما څه شوي دي؟ دا ولې څه نه اورم؟ لكه چې
وايي، زما په باره كې خبرې كوي، اوه دا غوږ  د غوږ خوا ته ولګېده كار كړى دى، دا څه سره

 .دي وينې ى، اوه وۍ وۍ دا خو وينېمې ولې لوند د

اوه هېڅ نه پوهېږم،  هېڅ نه اورم يوازي غرهار دى، چې د ټانكونو دي، كه د ټوپكو ډزونه دي؟
 كه د قوماندان غږ دى؟

زه چېرته يم، دا څه كوي، اوه دا ګوره، ټوپك ته  اوف اوف غوږ مې، اخ لكه چې نشته، اه دا
 .مرمۍ تېروي كه څه كوي

يې لكه چې جنجال دى، نه پوهېږم دا ولې داسې سره برګ شول لكه چې زما پر  سره له دا بل
ماركېټ يې سره جنګ دى، وګوره يو عادي ټوپكوال په جنرال وربلوسي، اوه زه هم  كور او

يم، اخر انسانان دې ولې داسې سره خوري اوه نه مې لورېږي، چې دوه انسانان د  عجيب سړى
 .وينو ته كښېني يو بل

 واى واى پښتۍ مې، اخ لكه چې ماته ده ها؟  مې،واخ مال

ټول وجود مې درد كوي اخ دا ولې؟ په اصل كې زه پخپله مالمت يم ولې مې خبرې  واخ واخ



مې ځان ورته وښود، چې زه څوك يم او د كوم ځاى يم؟ ولې مې خپل ځاى ورته  وكړې، ولې
 .وښود

 ؟دا زه چېرته يم؟. . . زه څوك يم؟ د كوم ځاى يم اوه

زه. . . زه. . . زه. . . اه. . . زز ز. . . زه. . . زه نه يم. . . . ز  زه، زه يم؟ نه نه زه، زه نه يم،
 . . . .ا ا ا. . . او. . . اوبه. . . او. . . اا. . . اوبه. . . اا . . . .ز ز. ز

 اكبر خان مېنه كابل وزير
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 سوې نارې

دواړو خواوو د  روانه وه، وار په وار زياتېدله، له جګړه چې له څو ورځو را په دېخوا
تېره د دواړو  توپونو، ټانكونو او توغنديو پرله پسې ډزو پر خلكو خوب درولى و، په

وو، په  خواوو د الوتكو بمبارۍ چې د دوى په كورونو كې كېدلې ډېر وارخطا كړي
 ه يې دلته ژوندتېرو ورځو كې د سيمې هغه اوسېدونكي چې له خپلې كورنۍ څخه پرت

كاوه او كورنۍ يې له جګړې څخه دمخه امن واليتونو او بهرنيو هېوادونو ته لېږدولي 
د شپې له خوا له سيمې څخه وتښتېدل خو هغو اوسېدونكو چې له خپلو كورنيو  وې،

دلته اوسېدل په دې دوو اوونيو كې و نه شواى كوالى چې له سيمې څخه  سره يو ځاى
پلو بالكونو الندې په زېرزمينيو كې څه په امن كې وو، خو د خ ووځي، ځكه دلته د
 .ژوندي پاتې كېدلو ډېر لږ امكانات موجود وو وتلو په بڼه كې يې د

وه، الوتكو په پرله پسې ډول بمباري كوله  نن جگګړه د تېرو ورځو پرتله سخته شوې
رنۍ سره سختيو كې نواب له خپلې كو له هرې خوا سرې ګولۍ بادېدلې په دې ټولو

 .و پخپل كور كې اوسېده، ځان يې پر خداى )ج( سپارلى

 يوې خوا ته يې د تلو نيت نه درلود او نه يې په ښار كې داسې څوك لرل چې پناه



وروړي، ان تر دې چې د خپل بالك زېرزمينۍ ته هم نه و كښته شوى، خو د نن ورځې 
ى د دوى د كور پر هغه هم وارخطا كړى و، په تېره بيا كله چې يو توغند جګړه

 .او دوه كوټې يې سره يو كړې نو دى زيات وارخطا شو پخلنځي ولګېده

له خپلې مېرمنې او درېيو تنو اوالدونو سره په بيړه  بې له دې چې د كور دروازه وتړي
اوسېدو بالك د نورو بالكونو په پرتله يو څه په امن  زېرزمينۍ ته كښته شو. د دوى د

منځ كې واقع و، كله چې زېرزمينۍ ته ور كوز  بالكونو پهكې و، ځكه چې د نورو 
د ټولې سيمې خلكو له خپلو كورنيو سره  شول هلته د سر د لګېدو ځاى هم نه و، ځكه

 .ځانونه دلته رارسولي وو

منځ كې ځانونه ځاى كړل دلته ټول وږي، تږي ناست وو هېڅوك  دوى هم د خلكو په
ماشومانو چيغې او ژړاوې اورېدل كېدې، تي  هرې خوا د دباندې نه شواى وتالى، له

ماشومانو به په پرله پسې ډول ډوډۍ، ډوډۍ چيغې  خورو ماشومانو به ژړل او نورو
كوالى د دوى دغه غوښتنه ترسره كړي، په دوى  وهلې، خو پلرونو او ميندو نه شواى

 ميندې يې په جګړه كې وژل شوي يا ترې كې داسې ماشومان هم وو چې پلرونه يا
كوالى، ځكه ټول وږي وو، ټولو  ورك شوي وو، چا له دوى سره مرسته هم نه شواى

كمپله غوښته، د روژې د  ډوډۍ غوښته، ټول له يخنۍ څخه لرزېدل، ټول بړستن او
چې درې څلور  مباركې مياشتې اتمه ورځ وه په دغو كسانو كې داسې خلك هم وو

 .ورځې يې روژه نه وه ماته كړې

ننوت، څه چې يې په كور كې لرل زېرزمينۍ ته  مبو كې خپل كور تهنواب د جنګ په ل
ووېشل، خو كاشكې چې نه يې واى رواړي، د  يې راوړل او پر ځينو ناستو كسانو يې

كړې او ډوډۍ يې سره خوله خوله كړه.  ډوډۍ په ليدو سره ټولو د ده پر خوا را منډې
او په تېره د ماشومانو فريادونه خلكو  ډوډۍ ډېرو لږو كسانو ته ورسېده، له دې سره د
خو د دوى دغې غوښتنې ته هېچا  ال زيات شول، هر يوه به د ډوډۍ غوښتنه كوله،
 .ويالى ځواب نه شواى ويالى او هېچا هم څه نه شواى

اوازونه  يوازې به يې ساړه اسوېلي وكښل او له ځانه سره به يې څه وويل. د دوى دغه



 .ګه كېدليوازې د توپونو په ډزو سره بدر

هرې خوا د ډزو غږ راته، د سلواغې مياشت وه، واوره  هغه ډېره وحشتناكه شپه وه، له
 .اورېدله او سوړ باد چلېده

توپونو او توغنديو ډارونكي او د باد لرزوونكي غږ هغې تيارې ته نوره هم وحشتناكه  د
رځې هم وركوله، هغه شپه او تر شپې تياره ورځ په همدې ډول تېره شوه. د و بڼه

درلود، چا د ساه ايستلو توان او وخت نه درلود، كابل په تورو دودونو  جګړې دوام
خوا د اور سرې لمبې را پورته كېدلې او تورو دودونو د ښار فضا  كې پټ و، له هرې

په همدې ډول جګړه روانه وه، د توپونو او توغنديو ډزو به جګړه  نيولې وه. دويمه شپه
كړه، د زېرزمينۍ په اوسېدونكو باندې نور د لوږې له السه طاقت  ال نوره هم پسې زياته
وكړه چې د سپېدو په وخت كې به له دې دوزخي سيمې څخه  درېدلى و، ټولو فيصله

 .وځي

تېره كړه، يوه هم خوب ونه كړ، ټول د رڼايۍ په هيله ناست  دوى ټوله شپه همداسې
رنايي نه وه او رڼا يوازې د  رڼايي خو ټولو غوښته خو وو،خو رڼا له كومه كېده،

 .او بس توغندي په ميل كې تر سترګو كېده

توغندي  هلته تياره وه، لوږه وه، جګړه وه او نا اميدي، ټول هك پك ناست وو او د
خولې خو  له هر ډز سره به په وارخطايۍ سره له خپل ځاى څخه پاڅېدل او د يوه نيم له

 .به چيغه هم ووته

د توغندي يوه ګولۍ مخامخ  ګولۍ يوې او بلې خوا ته تېرېدې، د توغنديو او ټانكونو
د ماشومانو او ښځو  پر زېرزمينۍ ولګېده، تور دود جوړ شو، چيغې او فريادونه او

د توغندي د  ژړاوې راپورته شوې، هېچا هېڅوك نه ليدل، دا هم معلومه نه شوه چې
چې  هر يوه كوښښ كاوهلګېدو له امله څه پېښ شول. خو لكه چې ټول په يوه غږ وي 

 له نورو دمخه له زېرزمينۍ څخه ځان وباسي، هـر يوه خپل كوچنيان په غېږو كې

واخيستل او په نامعلومه لوري د نامعلوم برخليك پر لوري په توره شپه كې وخوځېدل، 
بالك څخه دباندې له يوه څخه د بل پته وركه شوه، دا معلومه نه شوه چې څوك  له



وك د توغنديو خوراك شول، دلته پر سركونو ال وينې ډنډ والړې او څ ژوندي الړل
كې به دلته راكټ لګېده خو تر ټولو د نواب بخت بيدار معلومېده،  وې او په هره شېبه

مال پورې تړلى او بل يې په غېږ كې نيولى او له يخنۍ څخه په  هغه يو كوچنى زوى په
 .بيړه روان و كاليو كې پټ كړى و، په

منډې وهلې  ه د خطر له ځاى څخه راوتلى و، خو هغه بيا هم په ستړې ساهاوس نو هغ
شي، دلته  او د ښار د شمال لويديځ لوري ته په حركت كې و، نه پوهېده چې چېرته الړ
اوسېدله  يې څوك خپلوان نه درلودل، د ده د يوه كليوال كورنۍ چې په دې سيمه كې

 يې هېڅوك نه لرل چې هلته ورشي. د ال پخوا د جګړو له امله كډه كړې وه او نور

سهار د لمانځه پر وخت هغه دې ځاى ته چې د ښار د جګړه ځپلو سيمو نور خلك به 
راتلل راورسېدل او مخامخ يوه ښوونځي ته الړ، خو دلته د ده په شان په  هم دلته

اوسېدل، د سر د لګېدو ځاى هم نه و،هغه چې ډېر ستړى شوى و او  زرګونو مهاجرين
 .ځان كې نه ليده ښوونځي ته نژدې يوه جومات ته الړ يې د تلو توان پهنور 

لوى و او د خلكو هم پرې زړه وسوځېده، ده له  هلته هم همدا حال و، خو جومات
يې د خوښۍ او بري نښې برېښېدې،  خپلې كورنۍ سره هلته واړول، په سترګو كې

چې په څادر كې يې تړلې  څخه خپل يو كوچنى يې پر مځكه كښېښود او بل يې له اوږو
څخه د خالصون او  و را خالص كړ، څادر يې پرانيست چې خپل زوى ته له جګړې

ته تسل  امن ځاى ته د رارسېدو زېرى وركړي او د هغه په ليدو سره خپل مات زړه
چيغې  وركړي، خو د څادر په پرانيستو سره د هغه له خولې چيغه ووتله مېرمنې يې هم

 .كړي

  . . .لكه چې مخ مې تور شو، زوى مې مړ شوى اه څه وشول _

 !مړ واى نه كاشكې _

 څه؟ كاشكې مړ واى؟ _

پيل وكړ،كله يې چې له دا بل  مېرمنې يې چې كوچني ته وكتل په چيغو او نارو يې
خلك پرې ور ټول  .كوچني څخه پټو ليرې كړ، بيا هم همداسې انګوال جوړه شوه



وليده هغوى  ن كتل، ماشومانو چې د دوى ژړاشول، هغوى دوى دواړو ته حيران حيرا
 .هم په ژړا پيل وكړ

 :نواب خپلې مېرمنې ته مخ واړاوه

اوالدونه به چېرې وي؟ اه خدايه دوه زامن دواړه ورك، نو دا پردي  نو زموږ _
 د دوى پلرونه به چېرې وي؟ ماشومان به څه كوو،

 .اه خدايه اه خدايه

 پكتيا زرمت
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  تغنيم

ورځ مي نه ده  له كله نه چې زه د قوماندان مير علي په ګروپ كي شامل شوى يم ارامه
پاڅېدو او د  ليدلې، خو هغه ورځ مو تر ټولو ورځو ستړې تېره شوه، نيمه شپه له خوبه

اوسپنې مو  قوماندان صاحب د هدايت سره سم نژدې كارخانې ته والړو، د كار خانې
 خه وايستلې او خرڅې مو كړې بدبختي دا وه چې دپه كاماز موټر كي له ښار څ

كارخانې ماشينونه په ځمكه كي خښ شوي وو، له ځمكې څخه يې ايستل اسانه كار نه 
مجبور شوو چې د ماين په واسطه ماشينونو ته انفالق وركړو او اوسپنې يې  و، موږ

د خپل  غرمې پورې مو وكړاى شواى چې د كارخانې ټولې پاتې اوسپنې ولېږدوو، تر
كله چې د غه دنده په برياليتوب سره سرته ورسېده او  مطلب ځاى ته ولېږدوو،

هغه بلې دندې ته موظف كړو لكه چې قومندان  قوماندان ته مو رپورټ وړاندې كړ،
مازديګره مو د يوې دولتي موسسې  صاحب ميرك همدا ورځ غنيمت ګڼلې وه تر



دوهم كور ته چې له ښاره بهر  قوماندانغالۍ، ميزونه، يخچالونه، بادپكې او چوكۍ د 
جنسونه راوړو، دغه دنده يو  واقع دى ولېږدول، د ماښام لخوا مو وظيفه لرله د وزارت

تر اوسه پورې ال چور  څه درنده وه ځكه په هغه وزارت كي ډېر جنسونه موجود و، او
نيت  د وړلو شوي نه و، د دې احتمال موجود و، چې د بل قوماندان نفر هم د هغو

له اوو  ولري ځكه يې نو زموږ په ډله كي نور اعتمادي نفر هم را زيات كړل د ماښام
 بجو څخه به څه وخت تير شوى و، چې موږ هغه وزارت ته ورسېدو د وزارت د ودانۍ

ښار  ځينې دفترونه د برېښنا په وسيله روښانه شوي و، مزو ته د چا پام نه و او برېښنا په
نور دفترونه تياره وو، خو موږ له ځان سره هر څه لرل  كي موجوده وه د وزارت

 .وسلې، السي څراغونه او كاماز موټرونه درندې

په وزارت كي څوك نشته يوازې د  كومه ستونزه مو نه لرله، داسې مالومېدل چې
هغوى دومره ټلوېزون ته متوجه  نوكريوالۍ په كوټه كي څو تنه وسله وال سړي ناست و

السونه وتړل په ټلوېزون  تګ خبر هم نه شول، بې ځنډه مو د هغوىو، چې زموږ په ور
و موږ ټول د هغه  كي خبريال له چا سره مركه درلوده زموږ قوماندان مير علي خان

 .خبرو ته غوږ كېښود

برياليتوب سره مو سرته رسولې دي په  موږ برسېره پر نورو امنيتى دندو چې په پوره
فعاليتونه سرته رسولي دي، تر اوسه  خه كي هم زياتښار كي د نظم د راوستلو په بر

دولتي موسسو د ساتلو لپاره مو  مو پنځه ويشت تنه غله د قانون منګولو ته سپارلي د
دفاع كړې ده او په سر او  ګرځند ګروپونه جوړ كړي د بيت المال څخه مو په كلكه

  . . .دې مال مو د خلكو د شتمنيو او د بيت المال ساتنه كړې او په

 خو موږ نور وخت نه درلود چې په ټلوېزون كي د قوماندان ميرك خبرې واورو

ټلوېزون مو په څادر كي ونغښت او له نورو سامانونو سره مو يو ځاى د قوماندان 
 .كور ته انتقال كړ صاحب

 



 پكتيا زرمت
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 وروستۍ شپه
خولې را  درنده وه پر مخ يېد څيړۍ لرګيو كراچۍ يې په ډېر كړاو كشوله، كراچۍ 

ټومبلې  ماتې وې دواړه څپلۍ يې له پښو ايستلې او د كراچۍ دمخې په لرګيو پورې يې
 وې او پايڅې يې بډ وهلې وې، په ستمي سره يې كراچۍ د لويې پوالدي رنګه دروازې

 .مخې ته ودروله

ته يې  دېواله بخت جمال پخپل دسمال خولې پاكېگ كړې، د كور دروازه يې وټكوله
وكتل  ډډه ووهله، د كور دروازه يوې نجلۍ خالصه كړه، په ځير ځير يې جوالي ته

 .بخت جمال په يوه خلي په خاورو كې د ګډو وډوكرښو په كښلو ځان بوخت كړ

دروازه په درز سره وتړله، څه شېبه وروسته يو چاغ سړى راووت په تروه ټنډه  نجلۍ
 :وويل يې جمال ته

 .ناوخته شوې ماسكه ويل چې په بله والړېهن رادې وړه ډېر  _

 .الره مې څو ځايه ساه جوړه كړه درنه وه په _

 .نو څه ته ماتل )معطل( يې، شورو _

ته ننوت، كله چې جمال ټول لرګي ځاى پر ځاى كړل د كور خاوند بيا  بېرته كوټې
ور حساب كړل، بخت جمال پيسې تر حساب تېرې كړې ورو  راووت، څو نوټونه يې

 :وويل يې



 .دي دا خو شپږ زره _

 نو شپږ لكه واى؟ _

مې دا ټول پنځوس منه لرګي په  نه ما او تا خو هلته په لس زره سره فيصله كړه او بيا _
 . . .كور كې درته ځاى پر ځاى كړل دومره خو مې

 :خاوند په غوسه شو د كور

ې كوه او له خوارې د كه تا لس زره ويلي ما هم شپږ زره درته ويلې وې ځه خپله _
 .دې سره يې دروازه وتړله

 .اوړو د منډوي پر لوري روان شو بخت جمال هك پك ودرېده، بېرته د

راواخيستله سيوري ته يې ژر ژر وخوړه،  په منډوي كې يې له نانوايۍ څخه يوه ډوډۍ
دوا، درې، څلور، پنځه... ټولې اته  پيسې يې له جېبه راويستې حساب يې كړې ياو،

 :وې له ځانه سره يې وويل زره افغانۍ

 :كمې دي په ټوله ورځ كې اته زره، ځان ته يې ډاډ وركړ ډېرې _

ماښام ته ال وخت شته كه دغومره نورې وګټم د نن شپې د  ځه خداى مېربانه دى، _
 .وچې ډوډۍ پيسې كېږي

پاڼه كاغذ يې له جېبه څخه راويوست د انګليسي څو لغاتونه يې پكې ليكلي وو،  يوه
يې وكتل بېرته قات كړ او له ځانه سره يې څه وويل، كاغذ به يې بېرته  تهكاغذ 

 .به يې تېر كړ تر شونډو الندې به يې لغاتونه له ځانه سره تكرار كړل پرانيست تر نظر

 :غاړې چا پرې غږ كړ د سړك له بلې

 .جوالي وا جوالي ايشت، دېخوا _

 :ويلورساوه، هغه سړي ورته و بخت جمال په بيړه ځان ور

مڼې تر مكروريان كهـنه  دا يوه بوجۍ اوړه، وريجې، يو پيپ غوړي او يو كارټن _
 پورې په څو وړې؟

 :بخت جمال زړه نا زړه وويل

 .زره دوولس _



 ډېرې نه دي؟ _

 .شپږ وړې ډوۍ پې كېږي، اوغانۍ څه ته راغلې _

 .يو يې سه، خو دوم منزل ته به يې هم پورته كوې ښه ځه _

نژدې د هوا وركولو كوم دوكان هم نه تر سترګو  ټاير هوا كمه وه، د كراچۍ د يوه
 .مكروريانو ورسوله كېده بخت جمال په سختۍ سره كراچۍ تر

پرانيستله ترولى )تلولى(  بخت جمال د هغې ښكلې نجلې په ليدو چې د كور دروازه يې
كارتن د مېوو پر  شو، نژدې و الس وركړي، خو ژر يې پام شو، د غوړو پيپ يې چې

 .چېرې ليدلې ده برسېره ايښى و، را كوز كړ ده ته داسې معلومه شوه چې دا نجلۍ يې

داسې اسانه دې  لكه كومه وركه يې چې بيا موندلې وې او اوس يې باور نه كېږي، چې
خپلو خوبونو  په الس ورغلې وې، په خپل ذهن كې يې د وركو خاطرو پلونه تعقيبول، د

 .خو دا انځور يې تر سترګو نه شوپه كوڅو كې پسې ګرځېده، 

 .وښودله چې الر ښوونې ته منتظر دى داسې يې

 :ورسره راغلي سړي وويل

سودا مې راورسوله، زه بيړه لرم دا جوالي به يې ځاى پر ځاى  فرحنازې دا دى _
 .پامان كړي، د خداى

 جمال په زړه كې د سړي په تلو خوشحاله شو، د اوړو بوجۍ يې په دهلېز كې

 :وده فرحنازې ورته وويلكښېښ

 .نا دلته نه، پخلنځي ته يې يوسه _

او كارټنونه په پخلنځي كې ځاى پر ځاى كړل زړه يې و چې نور هم  جمال ټولې بوجۍ
 .كېدو كومه بهانه نه وه پاتې شي، خو د پاتې

 :نجلۍ خواږه خواږه ورته كتل. ويې ويل

 شوه؟ كرايه دې څو _

 .فرق نه كوي _

 .نه چې لږې دركړمنه ووايه هسې  _



 .زره دوولس_

 .فرحنازې د سالون له المارۍ څخه دوه لس زرګون نوټونه را واخيستل

پاته پيسې بېرته وركړې، نجلۍ نه غوښتل، خو ده اته زره افغانۍ د اشپزخانې د  جمال
 :سر ورته كښېښودې، زړه نا زړه راووت فرحنازې له شا پسې غږ كړ مېز پر

 .راشه دلته_

سوچ كې  دويم پوړ په زينو را كوز شوى و، بېرته ور وګرځيده فرحنازه پهجمال چې د 
 .والړ وه لكه چې خپله خبره يې هيره شوې وي بيا يې ورو ورته وويل

 .دننه راځه _

ته  فرحنازه له مخې او جمال ورپسې كور ته ننوتل، نجلۍ د سالون پر ځاى پخنلځي
 :له برنډې پرې غږ كړالړه، خو جمال په دهلېز كې ودرېده، فرحنازې 

  .دلته برنډې ته راشه ولې الړې، _

 :وښودلې، ويې ويل فرحنازې په برنډه كې پراته ناكاره لرګي او اوسپنې ورته

 كړې؟ دا ناكاره شيان به څو په دواړو برنډو كې ځاى پر ځاى _

 .فرق نه كوي، دا دومره كار نه دى، بې پيسو به يې وكړم _

 .هدې وواي نه نه مزدوري _

 .پيسې يې نه اخلم، چې ته وايې نو دوه زره روپۍ

 .لستوڼي راونغښتل، فرحنازې وخندل او له دې سره يې

 .بجې اوس نه، نن ناوخته دى سبا، سبا په لس _

 :جمال چې له كوره راووت هغې بيا پرې غږ كړ

 .هېر دې نه شي، د پيسو غم مه كوه سبا پوره په لس بجې ګوره چې _

بيخې هېره وه، د نورو شپو پر  خوشحاله معلوميده، ستړيا خو يې جمال په هغه شپه
نورو شپو په څېر څنګلې  خالف يې نه پښو سوى كاوه نه هډوكو درد، او نه يې هم د

 .كړى غوړې كړې، ځان داسې ورته معلومېده چې نن يې هيڅ كار نه دى

خو به  له درده نورې شپې به چې له كاره راغى ستومانه او نارامه به و، او د هډوكو



 خوب نه ورته، نن هم نارامه و، خو دغه نارامي يې څه بل ډول وه، شپه يې كله په

 خوب كله په ويښه تېره كړه، سهار له خپله ځايه را والړ شو، لمونځ يې ادا او بې غمه

 :په چاى سورولو بوخت شو، مور يې ورته وويل

 ځې؟ جماله زويه نن لكه چې كار ته نه _

 .ورځم په كېږه، نن كراچۍ نه ولم، بله مزدوري مې پيدا كړې ده ناوختهادې مه خ _

به يې يو  پر جمال ورځ نه تېرېده د انګړ په پټيو كې د ګالنو په منځ كې كېنوست، كله
ګل په  ګل په الس كې ونيو او ترې الندې ځمگكه به يې وخرله او بيا به ډېر ځنډ د بل

 ګالنو كې لټوي، په نه نيمو بجو د فرحنازې كتلو بوخت شو، لكه چې د هغې ښكال په

د كور پر لوري روان شو، له مخامخ تنګې كوڅې ووت په څلور الرې كې د مېوې 
 .د كراچۍ څنګ ته تر ونې الندې څو شېبې ودرېده اوبو خرڅولو

ته ورته كېدله، د فرحنازې كتل څه چې تر  پرون ورځ يې له سترګو يوې بلې خوا
ښكاره شو، تمامه شپه يې د هغې په باب  ټ څارله بل ډول ورتهسترګو الندې يې پټ_پ

 .تللي په سوچونو سبا كړې وه، خو د هغې كاته يې نه و

او  دا كتل داسې ورته وبرېښدل لكه يو قصاب چې ورى په پيسو رانيسي ورى ښه چاغ
مزى وي، خو قصاب وېرېږي چې ورى پشيرله دى او د عمر د كموالي له امله به يې 

وزن وبايلي، قصاب يې په مال الس كېږدي د خريدار په سترګو ورته وګوري،  غوښه
ووهي، خو لكه چې پر خپلو پيسو يې زړه نه كېږي ورى را پورته كړي  په جېب الس

 .پر ځمكه كېږدى، ورى هم په نوره رمه كې ګډ شي وزن يې كړي بېرته يې

ه د مينې كاته و، د كركې و تول ستونزمن و، دا كات جمال ته د فرحنازې د پرونيو كتلو
 او كه د سپكاوي كاته؟

 .پوهېده هېڅ نه

كراچۍ له  پخوا به چې چېرته داسې يو كار ورته پيدا شو، په تېره بيا چې د درندې
 نن؟ كشولو به هم خالص و، په ډېره مينه به يو ساعت دمخه هلته حاضر و، خو

 سې يې پخپلو غاښونوجمال د ونې يو ښاخ راونيو يو وچ خلى يې ترې مات كړ ه



 :تېراوو راتېراوو خلى يې هيسته غورځار كړ له ځانه سره يې وويل

ما ته په كومه سترګه ګوري، غريب جوالي؟ هسې بې كوره بې اوره  نه پوهېږم هغه _
 مزدور؟ كه مين؟

 .لمر سترګې ته يې په نيمكښو سترګو وكتل د

مدومره لري او لوړه ده لكه د هغه له ما ه زه خو د لمر په سترګو ورته ګورم، خو _
 .لمر سترګه

 .تر نظر تېرې كړې خپلې زړې جامې يې يو ځل بيا

ګړنديو ګامونو د  ښايي د هغې د پرونۍ وروستۍ مهينې موسكا اغېز به و چې جمال په
پرانيستل شوه،  زړو مكروريانو پر لوري روان شو، په لومړى زنګ د كور دروازه

 .ې پر ځاى د خوب كوټې ته بوتفرحنازې هغه د پخلنځي د برنډ

تخت غلى ناست و د خپل كار او مزدورۍ په فكر كې و چې څه وخت يې  جمال پر
 .ياده كړي پيل كړي او څه ډول يې

لرګينې  فرحنازه لكه چې د ده په سوچ پوهېدلې وي، په داسې حال كې چې له لويې
 :لالمارۍ څخه يې د وچې مېوې قابونه پر مېز ځاى پر ځاى كول ووي

 .به له خيره سبا كوو، نن به يو د بل له حاله ځانونه خبر كړو كارونه _

هم پر خبرو راووست او د هغې د ژوند په باب يې پوښتنې پيل  د هغې دې خبرو جمال
 .كړې

 :شمېرلى_شمېرلى ځواب وركړ فرحنازې

 اوسو زه او ورور مې راغلي موږ په جګړو كې له وطنه ووتو، اوس په كلفورنيا كې _
 .تللى دى وو، چې خپل جايدادونه خرڅ كړو ورور مې اوس اسالم آباد ته

شو،  دواړو يو بل ته خپلې خاطرې بيان كړې مجلس يې ورو_ورو په ټوكو ټكالو بدل
 يوه نيمه خبره به يې په انګليسي كوله، خو جمال به ژر خپلې ژبې ته راواوښت ځكه د

 ه، داسې معلومېدل لكه چې له ډېر پخوا نهفرحنازه د انګليسۍ په زياترو خبرو نه پوهېد

سره پېژني او وروسته له ډېرې مودې سره يو ځاى شوې وي، دواړه پر يوه تخت 



د بل خبرې يې دومره په مينه اورېدلې لكه چې پخوانۍ خاطرې يې ورپورې  ناست و، يو
ته  په كتو كې ورك وو، نور يې هر څه هېر و لكه چې يوې بلې دنيا تړلې وي يو د بل

 .او خوبونو يوې ناآشنا دنيا ته تللي وي، د بې خوديو

تېرېدو نه وو پوهېدلي د مازديګر  په كړكېو سرې پردې راخورې وې، دوى د وخت په
 :وويل لمر په غرغړو و، فرحنازې په خوبولي غږ جمال ته

هغه  د ماما د راتلو وخت دى، ته خپل كور ته والړ شه، زما او ستا وعده بيا پر _
 .ده وخت

 .جمال لكه چې له يوه درانه خوبه راويښ شوى وي

 :لوري وخوځېده، پر الره پښېمانه معلومېده له ځانه سره يې وويل ورو_ورو د كور پر

والوته، مور ته به څه وايم خور او ورور به مې ډوډۍ غواړي، د نن د  يوه نشه وه _
ې په ګڼه ګوڼه كې د غواړي، څو ځله يې په زړه كې وروګرځېدل، چ مزدورۍ پېسې به

غاړې ته واوښت په تمځاى كې د خلكو په ګڼه ګوڼه  چا جېب ووهي، د سرك بلې
الندې ونيو تر څنګ يې روان شو هغه سړي له  ورګډ شو، يو كليوال سړى يې تر نظر

ګونو نوټونو له بنډل څخه يې پنځه نوټونه  لويې كراچۍ څخه مڼې واخيستلې د پنځه زره
كېښود جمال ښه ورنږدې شو تر  ې بېرته د څنګ په جېب كېورحساب كړل، بنډل ي

رسېدلى و د سترګو له  سترګو الندې يې پټ_پټ څاره، اوس نو الس د هغه جېب ته
ته كتل، جمال د  كونجو يې د هغه سترګو ته وكتل كليوال پر سړك تېرېدونكو موټرو
وګرځېدل خپل  رجېب له پاسه د نوټونو بنډل په ګوتو كې ونيو، په زړه كې يې څه و

خوا منډه  الس يې سوكه ترې ايسته كړ، تمځاى ته موټر راورسېده كليوال د موټر پر
 .واخيسته

روان شو، د كوڅې له  جمال په بېړه له ګڼې ګوڼې راووت، زړه نازړه د كور پر لوري
ډګروال كتابچه را  دكاندار ډګروال انارګل څخه يې لس زره افغانۍ په پور وغوښتلې

 .ويې خندل واخيستله

ستا قرضونه زيات شوي دي، ها دا  وايي ځاځى پور غواړي توري ال نور غواړي _



 .پنځه زره واخله

دروازه يې مور پرانيستله په ليدو يې خوشحاله شوه  جمال ماښام ناوخته كورته ورسېده،
 :ويې ويل

الس څومره، ناوخته شوې لكه چې بيا د كوم ظالم مالدار په  ما در جار كړې زويه _
 ورغلى وې؟

 .ظالم تر ظالمانو ظالم، كار يې راباندي وكړ مزدوري يې را نه كړه هو مورې ډېر _

 وۍ ولې؟ _

 .چې كار ختم شو د كور مشر نه و، ويل يې سبا به يې دركړو څه كار نور هم _

 .اسويلې سره وويل: زويه موړ د وږي له حاله څه خبر دى مور يې له

 .نيمې ډوډۍ را وايستلې او مور ته يې وركړې بخت جمال له تخرګ څخه دوه

 :مور يې ورته وويل

جمعه وږي ويده شوو، ډوډۍ په دسترخوان كې كېږده زه به چاى تيار  جالل او ګل _
 .كړم

 :جمال خپله كراچۍ راوايستله مور يې په دروازه كې ترې پوښتنه وكړه سبا وختي

 ځگې؟راوايستله پرونۍ مزدورۍ ته دې نه  كراچۍ دې ولې _

خوارانو لپاره نه دي او له دې سره د كور له  ادې نور نه ورځم داسې كارونه زموږ _
 .دروازې ووت

د فرحنازې پر تخت لويدلې وې چې دا له خوبه را ويښه  د لمر وړانګې په كوټه كې
يې پر اوږو ګډې وډې پرتې وې، په السونو يې  شوه، خپلې سترګې يې وموښلې، زلفې

والړه شوه د كوټې په سهيلي كونج كې په  ته يې وكتل له ځايه را شا ته واړولې ګړۍ
بهرنۍ سندره وه، دې هم تر شونډو  المارۍ كې په ايښي ټايپ يې كيسټ كېښود، يوه

 .الندي ورسره زمزمه كوله

يې ټول كړل، بيا د المارۍ خوا ته والړه كيسټونه يې سره  د تخت روجايي او كمبله
ټايپ كېښود يو ځل يې مخې ته تېر كړ، بېرته يې پر  پر واړول راواړول يو كيسټ يې



تېر كړ د خپلې خوښې په سندره پسې ګرځېده  بله خوا واړاوو، مخې او شا ته يې
 .سندره يې پيدا كړه سرته يې كړه

 جامو كې څنګ ته و راغلى اللى د ملنګۍ

 اللى لكه ماشوم مي و سينې پورې نيولى اللى، نازولى

ځينې_ځينې  ندره غږوله فرحنازې هم تر شونډو الندې زمزمه كوله،ټايپ په لوړ اواز س
كېده خو  ټپې به يې تر ټايپ دمخه ويلې بلې كوټي ته والړه، دلته د تايپ غږ اورېدل

 :دې ال هماغه سندره ويله

 د ملنګۍ جامو كې څنګ ته و راغلى اللى

بل مخ واړول،  المارۍ ته ودرېده جامې يې راوسپړلې څو كميسونه يې پر يو د جامو
كميس يې خوښ كړ شاوخوا يې وكتل، لكه چې ډاډه نه وي چې په كور  ګالبي رنګه

كميس تڼۍ يې ورو_ورو خالصې كړې، كميس يې په كوټبند  كې يوازې ده د خپل
واغوست هندارې ته مخامخ ودرېده خپلې ګستاخې  راوځړاوه نوى ګالبي كميس يې

وې په كاوړ سره شا ته ځنډ وهلې، بيا يې  ېزلفې يې چې پر مخ او ټنډه پرېشانې پرت
ټينګې پرې ونيولې لكه چې سزا  دواړه السونه شا ته واړول خپلې زلفې يې داسې

 .وركوي

ډولونه راواخيستل له جامو سره يې  د سينګار له بكس څخه يې د شونډو د رنګ څو
نډې نږدې كړې ژر_ژر يې شو وكتل، يو يې خوښ كړ شونډې يې نورې هم هندارې ته

 .سرې كړې، د شونډو رنګ يې المارۍ ته ور خطا كړ

هنداره كې يې ځانته په ځير_ځير وكتل پر خپل ځان يې مينه راغله، پر دېوال ځوړند  په
ته يې سترګې ور پورته كړې، سندره يې تر شونډو الندې زمزمه كوله، د  ساعت

دارې ته وكتل په المارۍ كې ځاى پر ځاى كړل، يو ځل بيا يې هن سينګار شيان يې
لكه چې خپله ښكال يې ستايله داسې ښكارېدله لكه غوټۍ  شونډې يې سره وښورېدې

 .اننګو يې يو ډول ځانګړې رڼا كوله چې نوي ګالن سپړلي وي، سرو

ټيك لس بجې وې، د پېغلتوب جذباتو  پر دېوال راځوړند ساعت ته يې بيا وكتل ساعت



كېدله كله به يوې كوټې ته  م ټېكه نهيې پر وجود لمبې بلې كړې وې، يو ځاى يې ه
به يې طاقت ونه كړ،  والړه كله بلې ته له كړكيو به يې د بالك مخه وڅارله، زړه

د بالك تر څنګ پر  برنډې ته به والړه د نظر نيلى به يې يوې او بلې خوا ته وزغالوه،
ا ليد، ن سړك خلك تېرېدل را تېرېدل، پر هغه چا يې چې سترګې خوږېدې ويې نه
راجګه شوه  اميده بېرته كوټې ته راستنه شوه او د خوب پر تخت پړمخي پرېوتله، بېرته
 :وويل كړكۍ ته ودرېده په داسې حال كې چې د باندې يې كتل له ځانه سره يې

 .شو لكه چې رانه غى خپل بخت يې پخپله په لغته وواهه او هماغسې جمال پاتې _

 په هنداره كې خپل ځان ته وګوري بېرته د د هيندارې خوا ته ودرېده بې له دې چې

 .خپل تخت پر لوري را راوانه شوه او هماغسې د خوب پر تخت پړمخي پرېوتله

د خپلې زړې كراچۍ څنګ ته ډډه وهلې وه او هغو موټرونو ته يې په  بخت جمال
مكروريانو پر خوا روان وو غرمه را نږدې وه خو ده ال تر  حسرت كتل چې د زړو

ګټلې، د وريجو او غوړيو د دوكان مخې ته په سمټې چوتره  روپۍ هم نه وهاوسه يوه 
و ورځ يې كراچۍ چلولې وي، دوكاندار د غرمې  داسې پرېووت لكه چې ټوله شپه

پيازو بوى خوږ پرې ولګېده او ترق تروق يې  لپاره د دېګ په پخولو لګيا و د غوړو او
غوږونه نازول ښه ساعت هلته  ده د خوندورې او په زړه پورې موسيقۍ په څېر د

خپل ځان ته يې قار راغى په  پرېووت، د فرحنازې كور ته په نه ورتګ پښېماني ورغله
يې د فرحنازې د ياد لمبې  زړه كې يې ځان ته بد رد وويل، ژړا ته يې زړه كېده په زړه

 .بلې وې

يې د  واړولې راواړولې، بېرته يو كوچنى كتاب يې له جېب څخه راوايست پاڼې يې
كړه تر ماښام پورې  خپلې زړې كورتۍ په جېب كې كېښود كراچۍ يې پر سړك روانه

  په سوچونو كله په ويښه كله په يې دوه ځايه بار يووړ، شپه يې هم

 .ويدو سهار كړه

پر لوري  سهار وختې يې كراچۍ راوايسته د منډيي پر ځاى د زړو مكروريانو
 ان د سيوري له لرګي سره يې خپله كراچۍوخوځېده، د يوه پېژندوى دكاندار د دك



 .وتړله

 .د زړو مكروريانو پر لوري په ګړنديو ګامونو روان شو

 :پسې زنګ وهلو وروسته فرحنازه راووتله له درى څلور پرله

 او ته؟ _

وپوهېده چې څومره ترې ګيله منه ده، له واره يې  بخت جمال د فرحنازې له څېرې
 :وويل

 .و، شپه مې هم په شفاخانه كې ورسره تېره كړه ناروغپرون مې وړوكى ورور  _

 :فرحنازې په موسكا وويل

غريبانو بخت كله_كله راويښېږي، چې بخت يې را ويښ شي هغه وخت بيا دى  د _
 .وي پخپله ويده

 بخت جمال سره له دې چې پخپله ژر جوړه شوې بانه خوشحاله و خو بيا هم په نه

ه احتياطه ډكې وې داسې لكه چې نوي سره آشنا راتلو خجل و، خبرې يې ورو او ل
 .تر منځ يې هيڅ هم نه وي تېر شوي كېږي او

 :فرحنازې خپله خوشحالي ورسره شريكه كړه

ورور مې له اسالم آباده احوال رالېږلى كارونه خالص شوي دي، بله هفته به له خيره  _
 .ځو سره

 ى؟يعنې چې ما هغسې د هوا په مرغانو پورې زړه تړلى د _

 :وركړ فرحنازې ډاډ

 .نه داسې نه ده، د هوا مرغان هم د ځمكې په ګالنو پورې زړه تړي _

 .كوه ما ستا لپاره هم يو ښه پروګرام جوړ كړى دى غم مه

 څنګه؟ _

ځو، په پاكستان كې به ستا سندونه هم جوړ كړو، بيا به يو  بس كه خير و، ګډ به _
 .سره ځو ځاى او يا وروسته وړاندې

 :ال په نا باورۍ وويلبخت جم



 امريكا ته؟ _

دوړو مې نه لورېږي دلته څه دي په امريكا كې به د ژوند په  هو نو، په دې خاورو او _
 .خوند پوه شي

  كلفورنيا كې د خپل ورځني ژوند خوږې كېسې په خوند سره ورته وكړې بيا يې په

 :وكړه بخت جمال پوښتنه

 نو نوره كورنۍ به مې څنګه كېږي؟ _

په يوه مياشت كې به دې ټوله كورنۍ او ان نور  ى ساده ګله چې امريكا ته ورسېږيا _
بخت جمال ځواب ته ونه كتل تر تخت  خپلوان هم په امريكا كې وي، فرحنازې د

زرګون نوټونه هغه ته وركړل ويې  الندې له تور بكس څخه يې د پاكستانۍ كلدارو دوه
 :ويل

دريشې واخله، او سبا به دواړه ښار  ه جامې اووخت لږ پاتې دى، په دې پيسو ځانت_
 .ته الړ شو، څه سودا زما هم په كار ده

جمال پيسې نه اخيستلې، پر خپلو جېبونو يې السونه تېرول داسې يې ښودله چې  بخت
 :لري، خو فرحنازې يې په زور په جېب كې پيسې ور واچولې زياتې پيسې

 !ګرځه واخله په دې كېسو پسې مه _

 :وه پسې زياته يې كړهموسكۍ ش

 اوس به پوه شې چې ژوند څه معنا؟ _

جمال نه پوهېده چې دا دومره نېكمگرغي څنګه پر يوه ځاى ورته راغله، پر الره  بخت
نه پوهېده د سړك پر منځ روان و، د فرحنازې خبرې يې څو ځله له ځانه سره  پر ځان
 :كړې تكرار

راويښېږي،  ې د خوارانو بخت كله_كلهاوس به پوه شې چې ژوند څه معنا؟ رښتيا چ _
 :ويې خندل لږ په لوړ غږ يې وويل

 .سره يو ځاى راځي او د بخت جمال بخت له جمال او ښكال _

پلوري، په ښار كې  لومړى دكاندار ته ورغى خپله كراچۍ يې پر هغه وسپارله چې ويې



پرېښودل  يې د يو جوړ جامو رخت راونيو د دريشي اخيستل يې د فرحنازې خوښې ته
ته يې  په بيړه كور ته الړ، پر خپله مور يې د خپلې راتلونكې نېكمرغۍ زېرى وكړ مور

 .ټوله كيسه سر تر پايه تېره كړه

 :مور يې په ناباورۍ وويل

امريكا ډېر سره ليرې يو، خپله مزدوري دې كوه، دا ښځه به دې له  زويه موږ او _
 .چې ودې غولوي خوارۍ وباسي هسې نه

 .غه څه ضرورت لري، چې ما وغولوياخر ه _

 :وويل مور يې په نصيحت _

 .زه هم همدا وايم چې هغه موږ ته ضرورت نه لري _

ناوخته له خپلې مور سره په دې باره كې خبرې وكړې، مور يې  بخت جمال د شپې تر
 .هم راضگي شوه

اته، به د ورځې له فرحنازې سره يو ځاى و، ماښام ناوخته به كور ته ر بخت جمال
پخوا بخت جمال نه و، نه يوازې په جامو بلكې په سلوك او  بخت جمال اوس ها

 .راغلى و، يوه اوونۍ په خوشحالى تېره شوه ناسته والړه كې يې هم بدلون

دواړه د پېښور پر لوري روان شول، د پېښور  د جمعې په ورځ فرحنازه او بخت جمال
 .په يو لوكس هوټل كې يې كوټه ونيوله

جمال تذكره او عكسونه يې اسالم اباد ته واستول، دوى دواړه په پېگښور كې بخت  د
شول، د ورځې به يې په ښار كې سودا رانيوله او په پاركونو كې به يې چكرې  پاتې

به هوټل ته راتلل د هوټل كاركوونكو هغوى ته د ښكلې جوړې نوم  وهلې، د شپې
او بلونو كې هم د دوى نوم ښكلي به يې د خوراك په مېنو  كله خو -وركړى و. كله

 .جوړه ليكل

يوه اوونۍ د سترګو په رپ كې تېره شوه، د شنبې په ورځ فرحنازه د  په پېښور كې
يوازې له هوټل څخه ووتله، په بخت جمال ورځ نه تېرېدله څو شېبې  لومړى ځل لپاره

رته كوټې كوټې په برنډه كې كښېناست، هلته يې ټيكه ونه شوه بې په هوټل كې د خپلې



وغځېده، سترګې يې پټې كړې، سره له دې چې بې خوبه و خو  ته راغى، پر كټ اوږد
 .خوب ورنه غى

وتالى نه شواى، هسې نه چې فرحنازه راشي او دى نه وي، په ژوند كې له  دباندى هم
نه و مخامخ شوى، لكه خپكۍ )خپسې( چې نيولى وي، ساه يې بنده  داسې حالت سره
 چېرته تللې ده؟ ولې يوازې الړه؟ زه يې ولې له ځانه سره نه بوتلم؟ زهبنده كېده، فرحنا

ځوابونو ځوراوه، ورځ يې په سوچونو تېره كړه، غرمه يې ډوډۍ ونه  د دغو پوښتنو
 .خوړله

ماښام ناوخته راغله، د نورو ورځو په پرتله خوشحاله وه، خو د خوشحالۍ  فرحنازه
 .شوجمال ته تر پايه څرګند نه  سبب يې بخت

وخوړله، ډوډۍ هم د فرحنازې  هغه شپه يې ډوډۍ د سالون پر ځاى په خپله كوټه كې
خوراكونه او بوتلونه نه  د سلوك په څېر بدله وه، بخت جمال د مېز پر سر زياتره

جمال هم د  پېژندل، ډوډۍ يې په خوند خوند وخوړله، تر ډوډۍ وروسته بخت
ناڅرګندې  اب يې په زړه كې پټ شك اوفرحنازې په څېر خوشحاله و، د فرحناز په ب

ډېره  كېسې د مينې ځاى نيولى و، د شپې تر ناوخته ناست و، فرحناز تر بل هر وخت
 مينه ناكه شوې وه، زړه يې نه غوښتل چې ژر ويده شي، بخت جمال د دې دومره مينې

 او شفقت ته حيران و، شپه پخېدله، دوى دواړو مجلس ال پسې تودېده شپه تر نيمايي
 .وه چې دواړو ويده شول تېره

ويښ شو، فرحنازه  په كوټه كې د لمر وړانګې پرتې وې، چې بخت جمال له خوبه را
فرحنازه نه وه،  يې تر څنګ نه وه، له ځايه راجګ شو، د حمام دروازه يې خالصه كړه

تر كټ  پام يې شو چې د فرحنازې بكسونه هم كوټه كې نشته، په وارخطايۍ سره يې
ودرېده،  تل، ژر ژر يې د الماريو دروازې پرانيستلې، هېڅ شى نه و، هك پكالندې وك

 .نه پوهېده څه وكړي

پورته كړ، د فرحنازې  د چپركټ سر ته د كوچنۍ المارۍ پر سر پروت كاغذ يې را
 :كوږو وږ ليك و



 !ګرانه_

رت مرغانو پورې زړه تړل د هوښيارو خلكو كار نه وي، سفا تا رښتيا ويلي وو د هوا په
سندونو له غور كولو څخه ډډه كړې ده، نو زه مجبوره يم  له واده كولو دمخه ستا پر

شم، خداى پاماني مې بده اېسي همداسې درنه  چې همداسې بې مخه ښې درنه الړه
 .ځم، وروستۍ شپه به مې تل په ياد وي

 خداى پامان د

 

 څارندوى مېنه كابل
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 وينې په شيدو كې

روژې د مباركې  دا هرڅه په يوه شېبه كې پېښ شول، د اختر په شپه هغه شپه داو  . . .
 .مياشتې وروستۍ شپه او په سهار يې د كوچني اختر لومړۍ ورځ وه

هغه شپه نږدې ټول خپلوان سره يو ځاى شوي وو ټول د معلم رضا كور ته راغلي  په
ره زوى او دوه چې رابللي وي د معلم رضا كشر ورور مصطفى، د ت وو، لكه چا

ښار په بېال بېلو برخو كې اوسېدل او پخوا يوازي د  خويندې چې تر دې دمخه د
ورځو كې دلته راتلل، خو اوس دا څو ورځې ال  اخترونو او كله كله هم د جمعې په

 .راغلي وو دمخه له خپلو كورنيو سره پروان مينې ته

مارو په  يدو سيمې د جګړهپه ښار كې له څو مياشتو راهيسې جګړه وه، د دوى د اوس
 مورچلونو بدلې شوې وې، دوى هم خپل كورونه او هستي پر ځاى ايښي او ايله يې

 .خپل سرونه د جګړو له سيمو را ايستلي وو



بل كورونو ته ورتلل او د خوشحالۍ ورځې  پخوا به دوى په داسي ورځو كې د يوه او
 .به يې په ګډه سره تېرولې

ر كې سره راغونډ شوې وو، خو نن شپه له نورو شپو سره په يوه كو نن هم دوى ټول
په څېرو كې د خوښۍ كومه نښه نښانه نه تر سترګو كېدله،  توپير درلود، نن د دوى

كلونو يې د الس ته راوړلو لپاره كار او زحمت ايستلى  هغوى چې څه لرل او په كلونو
ۍ شپې سبا كولې، نن شپه رضا په كور كې يې د نا اميد و، ټول ترې پاتې و، او د معلم

ځاى ناست و، خو هغه پخوانۍ خوشحالي د دوى په  هم د تېرو اخترونو په څېر ټول يو
كولې، د پخوانيو اخترونو د خاطرو په  منځ كې نه وه، دوى پخپل منځ كې خبرې

اختر لپاره ميوه لرله، نه هم ښه  يادولو سره يې خپل زړونه خوشحالول، هغوى نه د
 .خواړه

همدې د سيوري په كوټه كې ناست وو، دغه  پنځو كورنيو واړه او لويان په د ټولو
توغندي لګېدو له مخې چپه وه، لويان  كوټه د نورو كوټو په پرتله يوڅه په امن او د

په شا و خوا راټول وې چې  يوې خوا ته ناست و، ښځې ځانته د يوه لوى چاى جوش
كونج كې په فلزي  و د كوټې پهكله كله به د دغو دواړو ډلو مجلس شريك شو خ

راواخيست لږ شېبه  زانګو كې پراته ماشوم ژړا به د دوى خبرې پرې كړې، مور به يې
 .وروسته به بيرته ويده شو

هغه ډېر تپېده، كه به هغه ويده هم و، دى به  خو پالر يې مصطفى نن تر نورو ورځو پر
ټنډه به يې الس كېښود خپلې د ماشوم په  يې زانګو ته ورغئ، مخ به يې پرې لوڅ كړ،

 :مېرمنې ته به يې مخ را واړاوو

 .انشااهلل سمسور ښه دى، سبا به نور درمل هم ورته راوړم فوزيې نن _

ماشومانو خپل مجلس جوړ كړى و، دوى سبا ورځې ته  د كوټې په بل ګوټ كې
 ډېره ويښ پاتې شوي وو، دوى هم خپل منځ هوسېدل او د نورو شپو پر خالف نن تر

 :وو كې خبرې كولې او د سبا ورځې په باب سره ګډ

 سبا به مېله چېرې وي؟ _



 :بل به په ملنډه وويل

 .په سړه كوټه كې چېرې به وې دلته زموږ _

 څوك د راكټو له ويرې دباندې وتى شي؟ _

 . . .نوي كالي نه لرو، السونه مو هم نه دي دا څنګه اختر دى، _

په كوټه كې تور دود جوړ شو، په يوه شېبه كې  ز سرهپه دې شېبه كې له يوه ناڅاپې در
ناستو خلګو خښتې، لرګي او د سمنټو ټوټې امبار  هر څه په بله واوښتل، په كوټه كې پر

په كونج كې د ماشوم د ژړا غږ غوږونه  شوې يوازي زګېروى اورېدل كېده، د كوټې
پاڅېدلى وي پرله پسې او له خوبه  كڼول، ماشوم لكه چې د توغندي په ډز سره وېرېدلى
لرګيو ځانته وړه كوټه جوړه كړې  يې ژړل د كوټې په كونج كې د ماشوم په زانګو دوو

بلې خواته ګرځوله، مور يې  وه او ماشوم روغ رمټ پاتې و، په ژړا كې يې خوله يوې
الندي په وينو كې لت پت  غوښته، خو مور يې د كوټې په منځ كې تر خښتو او لرګيو

يوازيني زوى  ې چې يو الس يې راكټ وړى و كوښښ كاوو چې ځان خپلپرته وه، هغ
له  سمسور ته ورسوي، كوچني هماغسې ژړل، مور يې جوړ الس پر تېر كړ او د خښتو

منځ نه يې راويوست، په هماغه الس يې پخپله سينه پروت لرګى ټېله كړ، د لرګي بل 
 خواته وكتل په زګېروي يې په دېوال كې بند و، په نا اميدي يې د كوټې د كونج سر

 :وويل

  !مصطفى _

ژړا شين و، دې  خو چا ځواب ور نه كړ، كمزورى زګېروى يې تر غوږ شو ماشوم له
خښتو  بيا كوښښ وكړ چې ځان زانګو ته ورسوي خو نه يې شواى كوالى چې ځان د

ې ي او لرګيو له امبار څخه راوباسي، له سترګو يې د نا اميدي اوښكې او له بدن څخه
 وينې روانې وې، پخپلو خوږو نه پوهېده، پخپل ټول توان يې لرګې له سينې لېري كړ،

خو د لرګي له لېري كېدو سره يې په سينه له پاسه نورې خښتې راتوى شوې، د خښتو 
امباره څخه يو څه را ووتله، خو تر زانګو پورې ال واټن پاتې و، په سينه وښويېده،  له

ري اوږد كړ، زانګو يې د ځان په لوري وركش كړه، ماشوم الس يې د زانګو په لو جوړ



 :څخه را ولوېده مور يې چېغه كړه له زانګو

 .ا، ا، اخ، ب، بال. . . دې. . . واخلم _

هم په سينه وڅكېده، ماشوم يې په غېږ كې ټينګ وينو، ماشوم په تي خوله  نوره
 .يې ژړا بل ډول وهشېبه وروسته ماشوم بيا په ژړا پيل وكړ، دا ځل  كېښوده، لږ

به ويل چې په شيدو كې خوړل شويو وينو په هر څه پوه كړ او د  داسي يې ژړل تا
منظره يې ورته ترسيم كړه، ماشوم هماغسې په لوړ اواز  خپلې مور او پالر د مرګ

 .كې ساه وركړه ژړل، مور يې د زوى د ژړا په څپو

زګېروى و، يوه  په منځ كې هلته د كوټې په بل ګوټ كې د شهيدو او ټپې ماشومانو
 ماشوم چې دواړه پښې يې د توغندي خوراك شوې وې او پر سينه يې خاورې او

 :خښتې امبار وې زګېروى كاوو، زګيروى لږ لږ اورېدل كېده

 څنګه. . . اخ. . . اخ. . . اختر. . . ؟؟؟ د د دا. . . څه. . . څه _
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